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Για το Συνέδριο 

Το 7ο Συνέδριο του ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ πραγματοποιήθηκε στους συνεδριακούς 
χώρους του Triaena Business Center , που βρίσκεται στη Λ. Μεσογείων 15, στην Α-
θήνα, στις 19 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο και ώρες, από 10.00 π.μ. ως 19.00 

Παρουσιάστηκαν 153 εργασίες σε παράλληλες συνεδρίες, που πραγματοποιήθηκαν σε 
2 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). 

Στόχοι του Συνεδρίου ήταν: 

• Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη.

• Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας και ε-
ναλλακτικών 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: 

1. Συγκριτική παιδαγωγική – Σχολική παιδαγωγική - Παιδαγωγική ψυχολογία: Μά-
θηση και διδασκαλία, παιδαγωγική αλληλεπίδραση, Συμβουλευτική στην εκπαίδευση

2. Διδακτική μεθοδολογία. Αναλυτικά προγράμματα, σχολικά εγχειρίδια, διδακτικά α-
ντικείμενα, 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.
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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. 

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 πρακτικών. Οι 
εκπαιδευτικοί ενθαρρύνθηκαν να παρουσιάσουν την εμπειρία και την καινοτομία που 
καθημερινά αναπτύσσεται στην σχολική τάξη, μέσα από τη μορφή ενός εκπαιδευτικού 
σεναρίου σε επιστημονικά τεκμηριωμένη ανάπτυξη, ώστε να ενισχυθεί η διεκπαιδευτική 
επικοινωνία προς όφελος της εκπαιδευτικής κοινότητας και να δημιουργηθεί μέσα από 
τα πρακτικά του συνεδρίου και παρακαταθήκη καλών πρακτικών, που θα προάγει το εκ-
παιδευτικό έργο της κοινότητας. 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 
(Διδάκτορας 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 Τεχνο-
λογίες 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 Πα-
νεπιστημίου Πατρών 

Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητι-
σμού, 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 
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Γκασούκα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Α-
γωγής & 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, 
Μεταδιδάκτορας ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Ζάχος Δημήτριος, Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης 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 Πανεπι-
στημίου της Δυτικής Μακεδονίας 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολι-
κής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

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 Κοινωνιο-
λογία της Θρησκείας, ΜΑ Παιδαγωγικής, Θεολόγος-φιλόλογος 

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

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθη-
νών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημο-
τικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

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

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

Μαρκάτος Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής, τέως Πρύτανης Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου 

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Παιδαγωγικής) 

Μπάρος Βασίλειος, Καθηγητής Παιδαγωγικής με έμφαση Συγκριτική Εκπαιδευτική 
Έρευνα, Πανεπιστημίου Augsburg, Σχολή Φιλοσοφίας και Κοινωνικών Επιστημών, 
Πανεπιστήμιο Augsburg 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης 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 Διδακτι-
κής της στο Π.Τ.Ν. του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Διδάκτορας Αριστοτε-
λείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Οικονομάκου Μαριάνθη, D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris 
VSorbonne, Διδάκτορας γλωσσολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

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

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής 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 
(Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), Phd Διδακτική Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) 
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Παπαδοπούλου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δη-
μοτικής 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 Θεσ-
σαλονίκης Τμήμα Φυσικής 

Ράγκου Πολυξένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στη Σχολή 
Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, του Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης 

Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτι-
κών Δοκίμων 

Σαρρής Δημήτριος, Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

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

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

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

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

Στογιαννίδης Αθανάσιος, Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Αριστοτελείου Πανεπιστη-
μίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό Αντικείμενο: "Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική 
Μεθοδολογία 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 

7

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διδάκτορας Επιστημών της Αγωγής Πανε-
πιστημίου ParisV- René Descartes 

Τζακώστα Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Γλωσσικής Ανάπτυξης και Αγωγής του 
Παιδιού 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 
(Αξιολόγηση των Επενδύσεων στην Εκπαίδευση και στη Δια Βίου Μάθηση) 

Τσιάτσος Θρασύβουλος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Πληροφορικής, του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Τσολακίδης Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την Πληροφορική και τις Νέες 
Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και 
Υπολογιστική Γλωσσολογία 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου 

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

Ονοματεπώνυμο Κλάδος 

Αγγελάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Αγγελιδάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αγγελίδου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Αγγελίδου Χρυσή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.02 
Αγγελόπουλος Ηρακλής, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αγγελόπουλος Πέτρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αγναντή Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Αδάμη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Αδαμοπούλου Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.04 
Αδάμος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Αθανασίου Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ακριτίδου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.13 
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αλεξανδροπούλου Αργυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αλεξιάδη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αλεξόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αλεξοπούλου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Αλεξοπούλου Πελαγία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αλεξούδα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Αλέφαντος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αλημπέρτη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Αλμπανάκη Ξανθή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Αλχασίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αμανατίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αμπατζόγλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Αμπουλού Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Αναργυρίδου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Αναργύρου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αναστασίου Αδάμος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Αναστασόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Αναστασόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18.03 
Αναστασόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Αναστασοπούλου Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αναστασοπούλου Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.21 
Ανδρεαδέλλη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Ανδρεάδου Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70.50 
Ανδρεάδου Ανατολή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.13 
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Α.Π.Θ. 
Ανδρούτσου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
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Αντύπας Γεράσιμος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.08 
Αντωνιάδου Ευθυμία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αντωνίου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04, Π.Ε.10 
Αντωνίου Ουρανία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.34 
Αντωνίου Φλωρεντία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αντωνίου-Κρητικού Ιωάννα Διευθύντρια Ερευνών - ΙΕΛ/Ε.Κ. "Αθηνά" 
Αντώνογλου Λεμονιά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Αντωνοπούλου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αποστολάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αποστόλου Μαριάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Αραθύμου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Αραμπατζής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Αραπίτσα Ευδοκία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Αρβανίτης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Αρβανιτίδου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας Καθηγητής Α.Ε.Ι. 
Αργυροπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Αργυρού Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Αρτέμη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01, Π.Ε.02 
Ασημακόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ασπρογέρακα Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Αυγερινός Ανδρέας ΔΕΠ 
Βαβουγυιός Διονύσης Καθηγητής Π.Τ.Ε.Α.-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας  
Βαγγελάτος Αριστείδης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Βάθη Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Βαϊοπούλου Γιούλη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βαΐτση Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Βαλσαμάκη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Βασιλάκη Ασπασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Βασιλειάδης Παύλος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.01 
Βασιλείου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βασιλούδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βάσιου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βελισσάρη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βερέμης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βέτσιος Ελευθέριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βιδάκης Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βίντου Αουρέλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βιτσικάνου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Βλαχάβα Ευανθία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βλάχος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βλάχος Ζώης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
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Βλάχου Ρόζα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βοζαΐτης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βοϊβόντα Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βορύλλα Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Βότση Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Βουζαξάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Βουρλέτσης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Βρατσάλη Νεφέλη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04, Π.Ε.70 
Βρετουδάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Βύρλα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Βώβου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Γαβανά Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γαβριηλίδου Μόνικα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Γάκης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Γαλανάκης Γιάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Γαλάνη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Γαλανός Ανδρέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Γαλίτης Παντελής, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γατσογιάννη Αντωνία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Γελαδάρη Αθηνά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γερακίνη Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Γεραρής Ηλίας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γεωργαλής Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γεωργαντά Βίκυ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γεωργαντάκη Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Γεωργιακάκης Πέτρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Γεωργίου Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Γεωργίου Μάρθα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.04 
Γεωργοβρεττάκου Σταματίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Γεωργοτά Σωτηρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Γιαγκούλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Γιαγτζόγλου Στέφανος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Γιακουμάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.70 
Γιαννάκη Μυρτώ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γιαννέλος Αχιλλέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γιαννικόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.84 (Ηλεκτρονικών) 
Γιωτοπούλου Αντιγόνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, 02.50 & Τ.Ε.16, 16.00.50 
Γιωτοπούλου Θεοχαρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, 02.50 & Τ.Ε.16, 16.00.50 
Γκαβρέση Λαμπρινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.60 
Γκανέτσου Χαρά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Γκαντιά Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Π.Ε.02.50 
Γκαρνάρα Ροδούλα-Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
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Γκάτσα Τατιανή, Ψυχοπαιδαγωγός 
Γκένιου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Γκιαούρης Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Γκινούδη Αθηνά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Γκιόκα Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γκλέζου Νεφέλη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γκοδοσίδου Ειρήνη - Χρυσοβαλάντη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70.50 
Γκοδοσίδου Ειρήνη-Χρυσοβαλάντη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70.50 
Γκοδοσίδου Νικολέτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60.50 
Γκολώνης Χρύσανθος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.02 
Γκουντούμα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Γόγαλης Κώστας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Γόγολα Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Γογονάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Γουγουγιάννη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Γούπος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γουσόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Γράψας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Γρηγορίου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Γριζιώτη Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Γρομητσάρη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γρόσδος Σταύρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γώτη Ευθυμία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Δάβουλου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Δαβράζος Γρηγόριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Δαμάσκου Ευτυχία-Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Δαμιανίδου Λουκία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Δαρδανού Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Δάρρα Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Δασαργύρη Χρυσή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Δέγγλερη Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Δεϊμέζη Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Δεϊμέζης Μωυσής, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Δελέγκος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Δεληγιάννη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Δελημπέης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Δελής Φίλιππος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Δελιόπουλος Γιώργος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Δεμερτζή Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Δερμεντζή Αθηνά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Δερτούζου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Δεστές Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Δημακοπούλου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
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Δημητρέλλος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.02 
Δημητριάδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Δημοσθενίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Διαμάντη Αρίστη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Δινάκη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Διπλάρη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Δομουχτσής Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.01, Π.Ε.04 
Δουζίνα Μαρίλη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Δουκάκης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03, Π.Ε.86 
Δουλιάκα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Δραγογιάννης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.04 
Δρακοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Δρακωνάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.04 
Ελευθεριάδου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ελευθερίου Πρόδρομος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ελμάς Ανέστης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Εμμανουηλίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Εξάρχου Εύη Επιστημονικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
Ευαγγελίδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ευαγγέλου Φίλιππος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ευθυμιάδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ευσταθιάδου Αννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ευσταθίου Αθανασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Ευσταθίου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ευσταθίου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Εφραιμίδης Παύλος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.01 
Ζαμπάκη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ζαννέτου Νέλια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.13 
Ζαφειρόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ζαφειροπούλου Αθανασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.04 
Ζαχαράκη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Ζαχαρής Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ζάχος Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Παιδαγωγικής – Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. 
Ζέππος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Ζερβού Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ζήκος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Ζηκούλη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.70 
Ζουγανέλη Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ζούνη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ζουρνά Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ζυγούρης Επ. Φώτιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.04 
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Ζωγράφου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Ηλίας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Θανάσουλα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Θανασούλια Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Θεμελή Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Θεμελής Γιάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Θεοδότου Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Θεοδωρακάκος Μηνάς, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Θεοδωρίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Θεοδωρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Θεοδωροπούλου Ρεβέκα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Θεοδώρου Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Θεοδώρου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Θεοφανέλλης Τιμολέων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Θεοχάρης Θωμάς, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Θεοχαροπούλου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Θώδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Θωμαΐδη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Ιορδανίδου Μάρθα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ιορδανίδου Σημέλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.88.01 
Ιορδανίδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ιωανίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Ιωαννίδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ιωαννίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ιωσηφίδου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καβαλιέρος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17 
Καβαλλάρη Ισμήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Καβαρατζή Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Καζάκου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Καζάκου Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Καζέπη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καλαϊτζινός Τριαντάφυλλος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.05 
Καλαμπαλίκη Θάλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Π.Ε.05 
Καλαμπούκας Ηλίας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καλαούζη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καλημέρης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
Καλογερά Ευτυχία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καλογεράς Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03, Π.Ε.86 
Καλογεροπούλου Αριστέα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18.12 
Καλογιαννάκης Μιχαήλ Επίκ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Κρήτης 
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Καλομοίρης Ηλίας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καλτσά Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Καλύβας Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καλύβας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κάλφα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Καλφαγιάννη Αγνή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καμέας Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Καμπούρμαλη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καμπύλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κάμτσιος Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κανέλλας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κανέλλη Μαρία-Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Καντάς Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κάντζου Νίκη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Καπανιάρης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καπουτσή Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Καπράνος Σταύρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καπροΐτη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Καραβασίλη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Καραβλίδης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.14 
Καραγιάννη Δομνίκη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.23 
Καραγιάννη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Καραγιάννη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Καραγιάννη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καραγιάννη Μαριάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Καραγιώργου Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καραθανάση Ζαχαρένια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 Ειδ. Αγωγής 
Καραϊσαρλή Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.60 
Καρακατσάνη Ευμορφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καραμανέ Ευφημία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καραμανίδης Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καραμπατζάκη Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καράμπελα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καράμπελα Ρεβέκκα- Αθηνά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καρανικόλα Ζωή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καραστογιάννης Παύλος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Καρατζάς Ανδρέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καρατράντου Ανθή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καραφωτιά Μαίρη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καργιώτη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 ΕΑΕ 
Καρέλα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καρολίδου Σωτηρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Καρυάκατζη Χρυσαυγή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
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Κασάρη Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κασβίκη Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κασιώρα Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καστανά Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02.50 
Καστανιάς Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Καστραντά Δήμητρα-Θεοδοσία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Καταρτζής Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.05 
Κατσανδρή Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κατσάνος Θεοφάνης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κατσαρού Κρυστάλλω, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κατσικαδέλης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κατσιμεντέ Γαρυφαλλιά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Κατσιούλα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18 (Τεχνολόγος Γεωπονίας) 
Κατσούγκρη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κατσούρης Γιώργος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καφετζή Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κέκια Μέλλω (Αιμιλία), Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κεραμιδά Κωνσταντία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κιούπη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.04 
Κιουρτσόγλου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.86 
Κίργινας Σωτήριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κλαδάκη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια Π.Τ.Δ.Ε., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Κλειδαρά Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Κλειδαρά Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.34 
Κλεισαρχάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κλωνάρη Αικατερίνη Αν. Καθηγήτρια, Τμ. Γεωγραφίας, Παν. Αιγαίου 
Κογκούλη Πελαγία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κοζάς Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κοκκινέλη Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.60 
Κοκκονός Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κολεμένος Σωτήριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κολιοφούτης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κολοβελώνη Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κολοζώφ Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.03 
Κολτσάκης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Κολχούρης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Κομνηνού Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κόνσολα Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κονταλή Αθηνά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κοντογούρη Ευανθία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κοντόση Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κόντου Βασιλική, Εκπ/κός κλ. Π.Ε.14.05 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος 
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Κοπάδη Θάλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κοράκης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12 
Κορακίδη Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κορκοβέλου Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κορολή Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κοροσίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Π.Ε.70 
Κορρές Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κοσμάς Ηλίας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κοσμίδης Ιορδάνης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17, Π.Ε.86 
Κοσμίδου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Κοτρίδης Ανδρέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Κότσαρη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουγιουμτζής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κούζας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.05, Π.Ε.86 
Κουζιώκας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Κούκης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κουκλατζίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουκούλης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κουκουρίκη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Κουλιούμπας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.32 
Κουμπενάκη Στυλιανή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κουράκη Χρύσα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουρεντζής Κυριάκος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.06 
Κουρέτας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κουσκουμπέκου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουσλόγλου Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Κουτούβελα Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κουτρούκης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Κουτρούλης Πέτρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κουτρουμπούση Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουτσουρίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.17.05 
Κοψολαίμη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κρανάς Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.18.02 
Κρασούλης Ηλίας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01, Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Κρεβάικα Τάνια (Σουλτάνα), Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Κρόκος Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κυριακίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Κυριακίδης Θωμάς, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κυριακόπουλος Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Κυριάκου Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Κυριακού Θεώνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.61 
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Κυριακουλόπουλος Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Κυριατζάκου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κυρκενίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.14.05 & Π.Ε.18.12 
Κυρμανίδου Έλλη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κωλέττη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κωνσταντή Αγορίτσα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.08 (Χημικοί Μηχανικοί) 
Κωνσταντινίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Κωνσταντίνου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κωσταρίδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Κώστας Απόστολος Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. 
Κωστοπούλου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κωστούδα Σμαράγδω, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κωτούλας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κωτσαλίδου Δόξα Ε.ΔΙ.Π. Παιδαγωγικής 
Κωτσίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Λαγουδάκος Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12 
Λάγουρη Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.04 
Λαδά Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λαδά Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λαζαρίδου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λάζος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.07 
Λαϊνά Μαρία (Μελίνα), Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Λάκκα Ανδριάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λαλάς Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Λαμπάκη Ολυμπία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Λαμπίρης Απόστολος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Λαμπρίδου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 & Π.Ε.71 
Λάππα Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02.50 
Λασκαρίδου Αντιγόνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λαφαζάνογλου Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου 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, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Λεωνίδου Παγώνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Λιάπη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Λιγούτσικου Έφη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λίλιου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Π.Ε.91 
Λιοδάκη Νίκη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Λόζγκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Λοΐζου Ναταλία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Λουάρη Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
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Λουμπαρδιά Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Λυγάτσικας Ζήνων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Λυγουριώτη Μαρία Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Λυτζερίνου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μαγουλάς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μαγουλιώτη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μαθιουδάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαΐδου Ανθούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.02 
Μακρή Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Μακρή Κυριακούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.05. 
Μακρή Μάρθα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μακρής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.26 
Μακρής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μακρυσοπούλου Σταματική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαλαγκονιάρη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Μαλέτσκος Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μάλλιαρης Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μανάβη Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μανάφη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μάνη Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Μάνθου Αργυρώ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαντζανάρης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Μανωλάκος Προκόπης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μανώλη Βάια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μανώλη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μανωλοπούλου Χρυσή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Μαραβελάκη Σωφρονία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Π.Ε.40 
Μαραγκού Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μαρίνου Χριστίνα Χαρά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μαρκαντώνη Στέλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαρκαντώνης Χρίστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαρκογιαννάκη Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μαστορή Μερόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.03 
Ματιάκη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Μαυράκη Μελπομένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαυρομματίδου Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μαυροπούλου Εμμανουέλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μαυροχαλυβίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μεϊντάση Αθανασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μελάς Φίλιππος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μελισίδης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μελισόβα Ζαφειρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.61 
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Μεταλληνού Αγγέλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Μήλιος Νεκτάριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Μητροπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02.50 
Μιχαηλίδης Τάσος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μιχαηλίδου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μιχάλη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μιχάλογλου Θέκλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μολοχά Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μοσκοφίδης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μοσχονησιώτης Στυλιανός, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.02 
Μοσχούς Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μουλά Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μουρατίδου Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.82 
Μουρατίδου Ευθυμία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μουράτογλου Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μουσιάδου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μουσουλίδης Νικόλας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μουταφίδου Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μουχτάρη Ευθαλία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπαγανά Ελπίδα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.23 
Μπαζακογιάννη Στυλιανή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Μπακόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μπαλατσού Αλεξία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02.50 
Μπαλατσού Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπαλίτα Θεοφανούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Π.Ε.05 
Μπαλταδούρος Σεραφείμ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μπαλωμένου Αθανασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μπαμπασίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Μπάμπουρα Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μπαντούνας Άγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπαρής Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπαρμπαρούσης Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Μπαρμπόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μπαρούτα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπάρτζου Στυλιανή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπατζέλη Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπατσίλα Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Μπεαζίδου Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Σχολική Σύμβουλος Π.Α./Διδα-
σκουσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολο-
γιστών 
Μπεγέτη Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μπεϊνά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Μπελεσιώτη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.15 
Μπελογιάννη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02.50 
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Μπελτσιώνα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μπεμπένη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μπενάκη Σωτηρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπενέκου Τατιανή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.16 
Μπερδούσης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μπεχράκη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπιθιζής-Πέτσης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Μπικάκης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπίλλα Πολυξένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπιμπούδη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπίνος Παρασκευάς Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογοθεραπείας, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Λογοθεραπείας, Ευρωπα-
ϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Μπιτσάκος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Ε.Α.Ε. 
Μπλετσογιάννη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Μποτέλη Χρηστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μποτονάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Μπουλούτα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.13 
Μπούρα Θεώνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Μπουραζάνας Κωνστατίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μπούτσκου Λεμονιά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μπρούβαλη Άννα-Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 & Π.Ε.70 Ε.Α.Ε. 
Μυλωνάς Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80  Π.Ε.09 
Μυρτσίδης Διαμαντής, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Νάκου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Νάστος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Νείλα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.04 
Νείρος Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Νεοφώτιστος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.20 
Νιάρη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Νιζάμη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Νιθαυριανάκη Ασπασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Νίκα Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.02.50 
Νικολακοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Νικολάου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Νικολάου Ελένη Λέκτορας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Νικολάου Μάρκος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Νικολιδάκης Συμεών, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Νικολοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Νίκου Σταύρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Νίκου Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Νομικού Αργεντίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Ντεμίρη Χριστοδούλα (Χριστίνα), Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ντίκογλου Κερασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 

21

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ντόκα Αγλαΐα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ντόλκερα Ανθούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ντούμα Κωστούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ντυμένος Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ξάνθη Στυλιανή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ξενάκη Αντωνία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Οικονομάκου Μαριάνθη Επίκουρη Καθηγήτριας στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αι-
γαίου (Αντικείμενα/πεδία: Γλωσσολογία και Διδακτική της Γλώσσας) 
Οικονομίδης Βασίλειος Αναπληρωτής Καθηγητής Παν. Κρήτης 
Οικονομόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Οικονόμου Ανδρέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03, Π.Ε.02 
Οικονόμου Κωνσταντίνα Γλωσσολόγος, Ερευνήτρια Β' ΙΕΛ/Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ 
Οικονόμου Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.70 
Ορφανάκη Ασημίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.60 
Ορφανάκης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ορφανίδου Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.87 
Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Πάγκου Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παΐζη Όλγα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Πάκου Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παλάζη Χρυσάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παλαιοδήμου Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παλαιοθοδώρου Αργυρώ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παλαπέλα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παλιούρας Αριστείδης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παναγιωτακοπούλου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17 
Πάνου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πανταζή Αφροδίτη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Παντίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παντσίδης Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Παπαβασιλείου Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.04.02 
Παπαβασιλείου Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παπαγεωργίου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπαγιαννακοπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Παπαγιάννης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Παπαδάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.13 
Παπαδάκης Σταμάτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.04 
Παπαδημητρίου Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παπαδημητρίου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Παπαδημητρίου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παπαδημητρίου Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παπαδημητρίου Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
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Παπαδημητρίου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παπαδημητρόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Παπαδημητροπούλου Παναγούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Π.Ε.02 
Παπαδόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.23 Ψυχολόγων 
Παπαδόπουλος Ισαάκ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Π.Ε.70 
Παπαδόπουλος Μηνάς, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παπαδοπούλου Αγνή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Παπαδοπούλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παπαδοπούλου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παπαδοπούλου Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παπαευθυμίου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παπάζογλου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου 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, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παπακώστα Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπακώστα Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπαμανώλη Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπαναστασίου Ασπασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπανδρέου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Παπανθύμου Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.70 
Παπανικολάου Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17 
Παπανικολάτου Αρετή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παπαντώνη Ηλιάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παπάς Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.01 
Παπαστεργιοπούλου Κωνσταντία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.02.50 
Παπαστεργιοπούλου Κωνσταντία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.02.50 
Παπατσιακμάκη Κωφίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Παπαχρήστου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπουτσάκη Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παπουτσάκη Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παππά Μαρία-Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Παππά Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Παραλίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παρασκευάς Απόστολος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παρασκευάς Παρασκευάς, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πάρνου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Πασιόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πασσαδέλλη Ανθούλα-Στυλιανή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Πασταρματζή Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Πασχαλίδου Τζήνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Τ.Ε.16 
Παταρίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
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Πάτρας Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πατρικάκου Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.22 
Πάτση Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Πέκης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Πέννα Αλεξία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πεπές Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01, Τ.Ε.16 
Περάκης Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Περπέρης Απόστολος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
Περπερίδης Γεώργιος Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ), Τμήμα Γερμανικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ 
Πεσματζόγλου Ευανθια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πετκοπούλου Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Πετράκη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Πετρόπουλος Μιχάλης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Πετροπούλου Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Πεχλιβανίδου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πιερρή Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.02 
Πίκλας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πιστιόλη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πιτσιάβας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πιτσικάλης Σταύρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.04 
Πλαγεράς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.03 
Πλατάρος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ποιμενίδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πολάτογλου Χαρίτων Καθηγητής Τμήματος Φυσικής Α.Π.Θ. 
Πολύδωρος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Πολύζος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πολυζώη Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πολυζώη Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.02 
Πολυζώης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Πολυμεροπούλου Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Πομάκης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Πριβαρτιτσάνης Πέτρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09, Π.Ε.86 
Ραβασόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.18.02 
Ράγκου Πολυξένη Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 
Ρακαλλίδου Κρύστα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Ρακιτζής Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ράλλης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ραμπαούνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ραχιώτου Λεμονιά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03, Π.Ε.86 
Ρέλλια Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Ρέτσας Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ρήγα Ασημίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ρίζος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
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Ρίζου Ευανθία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ρουμπής Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ρώιμπα Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαββοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 & Π.Ε.05 
Σαζακλίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαΐτη Αποστολίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σακαρέλλου Ευθυμία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σακατζής Δημήτρης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18.10 
Σακελλαράκη Καλομοίρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σακελλαρίδη Εύα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Σαλαβασίδης Πέτρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σαλαμούρας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Σάλτας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Σαλωνίδης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαμαντά Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαμαρά Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Π.Ε.70 
Σαμαρά Δέσποινα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σαμαράς Μαργαρίτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Σάμιος Γουσταύος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Σαμίου Αντιγόνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Σαμπρή Μαρίκα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Σαμσάρη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαπουντζάκης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.88.02 
Σαραγά Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σαρακατσιάνου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σάρδη Ελισσάβετ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.01 
Σαριγιανίδου Όλγα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαρίδου Χρυσάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαρρής Δημήτριος Επίκουρος Καθηγητής Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
Σαρρής Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.08, T.E.16 
Σαρρής Δημήτριος Κ., Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01, Π.Ε.18.02 
Σασλής-Θεοτοκάτος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαχινίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σδόγκου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18.33 
Σεμερτζόγλου Νίκος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σεραλίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σεράνης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σερεμετίδου Νικολέτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Σιαμαντά Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60.50 
Σιατήρα Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σιάτρας Αναστάσιος Διδάσκων (ΠΔ 407/80), Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκ-
παίδευσης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
Σιγάλα Ζαμπέτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σιδερή Λεύκελη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
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Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σιμενή Περσεφόνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σιμιτζή Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Σιμιτζή Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Σινάκου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Σιόλα Παναγούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σιούλας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σιούρδα Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18.07 Ιατρικών Εργαστηρίων 
Σίσκου Γιολάντα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Σιώχος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Σκέβα Αυγή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70.50 
Σκλήρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Σκόδρας Αστέριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Σκορδιαλός Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.70 
Σκορδύλη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Σμαροπούλου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σολάκη Μελίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.15 
Σολάκης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18 
Σουβατζόγλου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Σούνογλου Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Σοφός Αλιβίζος Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος 
Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθυντής ΜΠΣ «Επιστήμες της 
Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών», Συνυπεύθυνος εργαστηρίου «Ψυ-
χολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην εκπαίδευση», Πρόεδρος Ε, Εκπαι-
δευτικός κλάδου Π.Ε.Σ. Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων Ρόδου Πανεπιστήμιο Αι-
γαίου 
Σπαθάρα Εύα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02, Π.Ε.10 
Σπαθάρη Αναστασία Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας 
Σπανάκη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Σπυριάδου Κωνσταντία ΠΕ79.01, ΠΕ80 
Σπυριδάκης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σπυρόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σπυροπούλου Nαταλία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σπυροπούλου Χριστίνα- Μαργαρίτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σπύρτου Άννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκ-
παίδευσης/Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (Φυσικός) 
Στάγιας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18 
Σταμάτη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Σταμέλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Στάμος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σταμπουλίλη Ζωή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Στασινάκης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.04 
Σταυρόπουλος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
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Σταυρόπουλος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σταυρόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σταυροπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.13 
Σταφίδας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Στεργιοπούλου Ευδοκία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Στεφανίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Στεφάνου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Στέφας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Στέφου Λουκία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Στιβακτάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Στράτη Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Στράτη Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Στρέμπας Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Συλιγάρδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86, Π.Ε.04.01 
Συμεωνίδης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Συμεωνίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Συρακούλη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01 
Συργιάννης Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.04 
Σύψας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σφακιωτάκη Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σφακιωτάκη Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σχίζα Μελπομένη Τ.Ε.9 Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, 
Σωτηράκη Νικολέτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Σωτηριάδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Σωτηρούδας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ταβουλάρη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60.50 
Ταγκαλάκη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.14.04 
Τάζογλου Μελπομένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τάτση Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ταψής Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Τζακώστα Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τζαλακώστας Ρίζος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τζήλου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τζήμας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Τζιάβας Αριστείδης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τζιάσιου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.05, Π.Ε.86 
Τζιφόπουλος Μενέλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τζιωρτζιώτη Χρυσάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.05 
Τζοβλά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τζωρτζάκης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12 
Τζώτζου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τητήρου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.10 
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Τόζιου Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τοκμακίδου Ελπίδα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τολανούδης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Τολιάς Δημήτρης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τουμαζάτος Διονύσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Τουπλικιώτη Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τουραμπέλης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τριανταφύλλου Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τρύφων Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαβδάρη Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαγγάρη Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαγκάτος Μανώλης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσαδήμας Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Τσακαγιάννης Σοφοκλής, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Τσακιρίδου Δόμνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσαλίκη Ευανθία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσαλικίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Τσαμπάζη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαουσίδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσαπάρα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαπνίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσάρπα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.80, Π.Ε.09 
Τσατσούλη Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσέκου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Τσελεμπόνης Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Τσερκέζη Ευμορφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσιάμη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσιαμήτρου Τσαμήτρου Ιφιγένεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσιγγίδου Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσιγγινού Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τσίγκα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσιγώνιας Αντώνης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Τσικολάτας Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18 
Τσιλίκα Κυριακή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Τσιμπλίδου Ελισάβετ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσιούμα Κατερίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσιουπλή Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσιπλακίδης Ιάκωβος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τσιχουρίδης Χαρίλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Τσιώλη Μαγδαληνή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσολακίδης Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Τσολάκος Παντελής, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσουκαλά Κικιλία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσούνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 

28

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Τσούτσουβα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Υφαντής Ηλίας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Φακάζη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Φαρίδου Σμαράγδα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01, Π.Ε.02 
Φελούκα Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Φευγαλάς Στέφανος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.16 
Φίλιου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Φίστα Ευαγγελία Λέκτορας, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική 
Γλωσσολογία 
Φλώρος Ανδρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Ιονίου Πανεπιστημίου 
Φλώρου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Φούζας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Φούκας Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Α.Π.Θ. 
Φουλίδη Ξανθίππη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Φουντάνα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Φραγκάκη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Φραγκίσκου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17.07 
Φραγκούλη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Φραγκούλης Ιωσήφ Αν. Καθηγητής Παιδαγωγικής Παιδαγωγικό Τμήμα ΑΣΠΑΙΤΕ 
Φραντζή Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Φριλίγκος Στυλιανός, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01. 
Φώκου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Φώτη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 ,Π.Ε.02 
Φωτοπούλου Βασιλική Ε.Δ.Ι.Π., Τ.Ε.Ε.Α.Π.Η. Πανεπιστημίου Πατρών 
Χαϊδεμενάκου Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χαϊδή Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χαϊδούτης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Χαιροπούλου Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Χαλιούλια Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80 (, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.09) 
Χαλκιάς Γεώργιος Σχολικός Σύμβουλος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χαμζαδάκη Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χαρατζόπουλος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Χαρίσης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Χαριτάκη Γαρυφαλιά, Εκπ/κός κλάδου Π.Ε.03, Επιστημονικός Συνεργάτης του Athens 
Metropolitan 
College in collaboration with University of East London 
Χαριτάτου Παρθενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χάρμπαλη Ιουλία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Χαρχαρίδου Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Χατζηγεωργιάδου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Χατζηγεωργίου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Χατζηγιάννης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Χατζηδημητρίου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 

29

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Χατζηκωνσταντίνου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.79.01, Π.Ε.70 
Χατζημιχαήλ Χαρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05, Μέλος Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. 
Χατζημπύρος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χατζηπαναγιώτου Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Χίγκα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χιωτέλης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Χουλιάρα Ξανθή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χουλιάρα-Σιδερά Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χούπη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Χριστάκου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Χριστοφόρου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χρυσοχόου Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χωριανοπούλου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ψαθοπούλου Παγώνα Ξανθή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18.33 
Ψαράς Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ψαρογιώργου Χαριτίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
Ψώμος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.86 
 
ΚΡΙΤΕΣ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Lygourioti Maria Elpiniki Π.E.11 
Paschalidou Gina 
Stasinakis K. Panagiotis Biologist 
Zacharis Konstantinos, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Αδάμος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Αμανατίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Αναστασόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.80 
Ανδρεοπούλου Ζαχαρούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.14 & Π.Ε.03 
Αντύπας Γεράσιμος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.08 
Αντώνογλου Λεμονιά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Αραμπατζής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Αρβανιτογεώργος Ανδρέας Δ.Ε.Π. 
Αργυρού Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Αρτέμη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Βασιλειάδης Παύλος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.20, Π.Ε.01 
Βορύλλα Βαρβάρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Βύρλα Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Βώβου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Βώβου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Γαλάνη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Γατσογιάννη Αντωνία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Γελαδάρη Αθηνά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γεωργαλής Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
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Γιωτόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17 
Γκανέτσου Σοφία-Χαρά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Γκιόκα Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Γκουντούμα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Γόγαλης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Δαμάσκου Ευτυχία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Δαμιανίδου Λουκία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Δαρδανού Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Δερμεντζή Αθηνά 
Δημάκος Ιωάννης Δ.Ε.Π. 
Δημητριάδου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Διαμαντοπούλου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 & Π.Ε.40 
Διπλάρη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Δουζίνα Μαρίλη 
Δρακοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Εμμανουηλίδου Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Ζαμπάκη Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ζαμπούλη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Ζερβού Μαγδαληνή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Ζουρνά Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12 
Ζωγράφου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Θανάσουλα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.08 
Θεμελή Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Θεμελής Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Θεοδοσιάδου Δήμητρα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Θεοδότου Ευγενία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Θεοφανέλλης Τιμολέων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Θωμαΐδη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Ιορδανίδου Μάρθα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Καζέπη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καλφαγιάννη Αγνή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.14 
Κάμτσιος Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Καραγιάννη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Καραγιώργου Ελευθερία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Καραμητόπουλος Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καρανικόλα Ζωή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Καρατράντου Ανθή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Κασιώρα Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Κατσάνος Θεοφάνης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κιούπη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.04 
Κολιούσκα Χριστιάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.14 
Κολιοφούτης Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
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Κολλιοπούλου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κοπάδη Θάλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Κορρές Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Κότσαρη Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουκλατζίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Κοψιδάς Οδυσσέας, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.09, Π.Ε.17.05 
Κυριακίδης Θωμάς, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Κυριάκου Αγγελική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.01 
Κυρμανίδου Έλλη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κωνσταντινίδης Άγγελος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Κωσταβασίλης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Κωσταρέλου Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Κώστας Απόστολος Μέλος Ε.Δ.Ι.Π. ΠΤΔΕ Αιγαίου 
Λάκκα Ανδριάνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Λεωνίδου Παγώνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.71 
Λίλιου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06, Π.Ε.32 
Λόζγκα Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Λουάρη Μαρίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Λυτζερίνου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μαγουλάς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Μαΐδου Ανθούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.12.02 
Μάνη Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Μαραβελάκη Σωφρονία ΠΕ06, ΠΕ40 
Μαρίνου Χριστίνα Χαρά, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μαρκογιαννάκης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19.01 
Μαστρογιάννης Αλέξιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70, Π.Ε.03 
Μαυροπούλου Εμμανουέλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μήλιος Νεκτάριος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04 
Μουλά Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μουράτογλου Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπάμπουρα Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Μπαρούτα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Μπατζέλη Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Μπατσίλα Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Μπεϊνά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.16.01 
Μπίνος Πάρης, Λογοθεραπευτής, Τμήμα Αποκατάστασης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου 
Μποτονάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.16.01 
Μπουζούκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Νείρος Αντώνιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Νιάρη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Νικολάου Ελένη Lecturer 
Νίκου Χρήστος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
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Νομικού Αργεντίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Οικονόμου Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.17 
Παντίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπαγιάννης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.20 
Παπαδημητροπούλου Παναγούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Π.Ε.02 
Παπαδόπουλος Ισαάκ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Παπαδοπούλου Αγνή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Παπαδοπούλου Αναστασία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Παπαθανασίου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Παπαντωνίου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Πάτση Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.11 
Πολάτογλου Χαρίτων Δ.Ε.Π. 
Πολυμεροπούλου Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ράγκου Πολυξένη Επίκουρη Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Τμήμα Δα-
σολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 
Ραμπαούνη Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Ρώσσιου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19, Π.Ε.03 
Σακελλαρίδη Εύα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Σαμαρά Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60, Π.Ε.70 
Σαμίου Αντιγόνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.05 
Σαμσάρη Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαρίδου Χρυσάνθη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σαρρής Δημήτριος 16.01, 18.02 
Σαχινίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Σεραλίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.20 
Σιάτρας Αναστάσιος Λέκτορας (ΠΔ 470/80), Π.Ε.70 
Σιώχος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Σουλάνη Αλεξάνδρα-Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Σπηλιοπούλου Ασήμω ΠΕ.06 
Σταυρόπουλος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σταυρούλια Καλλιόπη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.13 
Στεργιοπούλου Ευδοκία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.07 
Στεργίου Ευθυμία (Stergiou Eythymia), Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Στιβακτάκη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Σύψας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.19 
Σχίζα Μελπομένη Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας ΠΕ. 1833 
Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.03 
Ταμπάκη Κατερίνα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τζακώστα Μαρίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Π.Τ., Παν/μιο Κρήτης 
Τζώτζου Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τολιάς Δημήτρης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τουπλικιώτη Σοφία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
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Τουραμπέλης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τρύφων Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαγγάρη Χρυσούλα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.60 
Τσαλίκη Ευανθία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσαμήτρου Ιφιγένεια, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Τσιγγινού Ελένη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Τσικολάτας Αλεξανδρος, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.18 
Τσιούμα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.02 
Τσούτσουβα Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Φλώρου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Φώκου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χαϊδεμενάκου Άννα, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χάρμπαλη Ιουλία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χατζηνικολάου Νιόβη, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.06 
Χιωτέλης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Χουλιάρα Ξανθή, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
Χούπη Μαρία, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.04.01 
Ψωμά Βασιλική, Εκπαιδευτικός κλάδου Π.Ε.70 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ.      45 00.Θ.Ε. Η ψηφιακή αφήγηση σε ακαδημαϊκό περιβάλλον: Μια μελέτη 
περίπτωσης στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 

Σελ.      63 01.Θ.Ε. Η ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας των δίγλωσσων μα-
θητών της δευτεροβάθμιας  

Σελ.      72 01.Θ.Ε. Η αντανάκλαση της κοινωνικής αξίας της οικογένειας στο εκ-
παιδευτικό υλικό της προσχολικής εκπαίδευσης 

Σελ.      81 01.Θ.Ε. Η σημασία της ενσυναίσθησης κατά την εκπαιδευτική διαδι-
κασία και τρόποι ανάπτυξής της 

Σελ.      92 01.Θ.Ε. Οι αρνητικές επιπτώσεις του διαζυγίου στα παιδιά και οι τρό-
ποι αντιμετώπισής τους 

Σελ.    102 01.Θ.Ε. Συναισθηματική νοημοσύνη & ψυχική ανθεκτικότητα, επιρ-
ροές στην κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη 

Σελ.    110 02.Θ.Ε. H εικόνα του σώματος μου, ένα εργαλείο ψυχοεκπαίδευσης 

Σελ.    116 02.Θ.Ε. Ο τρόπος διδασκαλίας των Κοινωνικών Επιστημών  

Σελ.    121 02.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας θέματα αειφόρου ανάπτυξης στο νηπιαγω-
γείο. Ηθικό δίλημμα  

Σελ.    127 02.Θ.Ε. Το υφολογικό επίπεδο του λόγου μαθητών Γυμνασίου 

Σελ.    136 03.Θ.Ε. Η περίπτωση της Ηλεκτρονικής Μασκότ 

Σελ.    144 03.Θ.Ε. Η σεισμολογία στο σχολείο 

Σελ.    153 03.Θ.Ε. Η Σταχτοπούτα της Εκπαίδευσης πάει στο 11ο Νηπιαγωγείο 
Χανίων: Παράγοντες Επιτυχίας στην Προσχολική Εξ Αποστάσεως 
Εκπαίδευση 

Σελ.    162 03.Θ.Ε. Μαθηματικά και χρήση Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία των κλα-
σμάτων στο Δημοτικό σχολείο. 

Σελ.    171 Μάθηση με τη χρήση των κινητών συσκευών: Αξιοποίηση στο μά-
θημα της Τοπικής Ιστορίας 

Σελ.    177 03.Θ.Ε. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με περιβαλλοντικά φιλικό 
τρόπο: Μία διδακτική πρόταση SΤΕΜ για την εκπαίδευση για την α-
ειφορία.  

Σελ.    184 05.Θ.Ε. Κρίσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιαςεκπαίδευσης για τη 
σχολική επίδοση και κοινωνική επάρκεια μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημο-
τικού 
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Σελ.    191 05.Θ.Ε. Πολλαπλές ψηφιακές αφηγήσεις σε εικονικό περιβάλλον: Το 
παράδειγμα του ψηφιακού παιχνιδιού «Παραμυθοπαρμένος» στην 
προσχολική εκπαίδευση 

Σελ.    202 06.Θ.Ε. Διδακτικά σενάρια με χρήση Τ.Π.Ε. για τη Γ' Δημοτικού: Ο 
Οδυσσέας στην Ιθάκη, με τα εργαλεία Fakebook και Τwitter 
Generator 

Σελ.    211 06.Θ.Ε. Διδακτικό Σενάριο: "Γαλλική επανάσταση". Ιστορία Γ΄ Γυ-
μνασίου 

Σελ.    219 06.Θ.Ε. Τρέφομαι υγιεινά, μεγαλώνω σωστά  

Σελ.    228 08.Θ.Ε. Ανίχνευση ειδικών μαθησιακών δυσκολιών με χρήση ηλε-
κτρονικό υπολογιστή 

Σελ.    237 08.Θ.Ε. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα με 
σύνοδη δυσφασία. Μελέτη περίπτωσης.  

Σελ.    243 08.Θ.Ε. Η σχέση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της ειδι-
κής αγωγής με τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη 
μαθητών με αυτισμό 

Σελ.    253 08.Θ.Ε. Περιγραφή ατομικής περίπτωσης παιδιού με αυτισμό και πρό-
ταση παρέμβασης βάσει της οικοσυστημικής προσέγγισης 

Σελ.    271 08.Θ.Ε. Προτάσεις για τη διδασκαλία της έννοιας τον γεωλογικού 
χρόνου σε μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.  

Σελ.    278 08.Θ.Ε. Συνεργασία ανάμεσα σε γονείς με παιδιά με μαθησιακές δυ-
σκολίες και εκπαιδευτικούς σε Ειδικό Γυμνάσιο στην Αθήνα 

Σελ.    284 08.Θ.Ε. Τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης με τη βο-
ήθεια ειδικών λογισμικών εκγύμνασης των οφθαλμικών μυών. 

Σελ.    290 10.Θ.Ε. Διαγνωστικές δοκιμασίες - Διαγνωστικές αξιολογήσεις. Ε-
φαρμογή της μεθόδου σε επίπεδο Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Εκπαί-
δευσης. 

Σελ.    298 10.Θ.Ε. Η πρόσληψη του αρχαίου μύθου από τη νεότερη λογοτεχνία - 
μια καινοτόμος διαθεματική προσέγγιση για το Λύκειο  

Σελ.    307 10.Θ.Ε. Καταιγισμός πληροφοριών από μαθητές μέσω διαδικτύου  

Σελ.    315 10.Θ.Ε. Συναισθηματική Αγωγή: Η εφαρμογή της Θετικής Εκπαίδευ-
σης στην πρώιμη παιδική ηλικία.    

Σελ.    321 10.Θ.Ε. Συναισθηματική νοημοσύνη στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό.  

Σελ.    339 10.Θ.Ε. Σχεδιάζω και μαθαίνω για τα χημικά στοιχεία 
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Σελ.    346 13.Θ.Ε. Η ανθρωπογεωγραφία του κοινού της Επικοινωνίας της Επι-
στήμης στην Ελλάδα  

Σελ.    352 13.Θ.Ε. Παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου του νηπιαγωγείου σε συ-
νεργατικές δραστηριότητες τον κύκλου του νερού.  

Σελ.    369 14.Θ.Ε. Η επιμόρφωση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βα-
σική Δράση 1/KA1 του Erasmus+» ως μοχλός επαγγελματικής ανά-
πτυξης των εκπ/κων 

Σελ.    378 15.Θ.Ε. Mobbing: Ένας άγνωστος όρος αλλά ένα συχνό φαινόμενο... 

Σελ.    386 15.Θ.Ε. Διερεύνηση της ηγετικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών 
στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία  

Σελ.    398 15.Θ.Ε. Η δημοκρατική άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγε-
σίας και οι βασικοί άξονες εφαρμογής της 

Σελ.    406 17.Θ.Ε. Εισαγωγή στη Μεταφυσική. Νους και Σώμα – Δυϊστικές Θε-
ωρίες 

Σελ.    419 17.Θ.Ε. Ο Απόστολος Παύλος: Μια ∆ιδακτική Προσέγγιση στο μά-
θημα των Θρησκευτικών µε χρήση των ΤΠΕ 

Σελ.    427 17.Θ.Ε. Τ.Π.Ε. και Μαθηματικά του Δημοτικού Σχολείου: Εκτελέσεις 
στοιχειωδών αφαιρέσεων σε διερευνητικά ψηφιακά περιβάλλοντα 

Σελ.    442 17.Θ.Ε. Ψηφιακότητα και αειφορία ως κρίσιμοι κρίκοι οικοδόμησης 
οικολογικής συνείδησης σε μαθητές Δημοτικού: Δασικά οικοσυστή-
ματα …από ψηφιακά δενδροδιαγράμματα 

Β΄ ΜΕΡΟΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ 

Σελ.    457 01.Θ.Ε. Teacher Efficacy: Α literature review. 

Σελ.    466 01.Θ.Ε. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών ως προς την αυτοαποτελεσματικό-
τητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη 

Σελ.    477 01.Θ.Ε. Διερεύνηση της κοινωνικής συνοχής στα σχολικά τμήματα 
του Γενικού Λυκείου  

Σελ.    487 01.Θ.Ε. Επηρεάζει η ηλικία εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης Ηλείας τις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμόζουν; 

Σελ.    496 01.Θ.Ε. Η διαδικασία λήψης επαγγελματικών αποφάσεων και ο ρόλος 
της Αυτό- αποτελεσματικότητας  στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας μαθη-
τών Λυκείου στην Κύπρο 

Σελ.    505 01.Θ.Ε. Η επιστημονική ορολογία στη Φυσική: Κύλιση και ολίσθηση  
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Σελ.    521 01.Θ.Ε. Η προσέγγιση της ιστορίας και του τόπου από μαθητές νηπια-
γωγείου 

Σελ.    529 01.Θ.Ε. Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Αισθάνονται ικανοί οι 
εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για τη διαχείρισή 
τους; 

Σελ.    539 01.Θ.Ε. Πώς η διδασκαλία μιας ιστορικής περιόδου μπορεί να γίνει ό-
χημα για την εμπέδωση κριτικής τοποθέτησης απέναντι στη σύγχρονη 
πραγματικότητα 

Σελ.    547 02.Θ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα και Εκπαιδευτικές Τεχνικές για τη 
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Σελ.    554 02.Θ.Ε. Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (προσομοίωσης) στη διδασκαλία της νευ-
ρικής ώσης-Σύγκριση αποτελεσμάτων σε σχέση με το δασκαλοκε-
ντρικό μοντέλο 

Σελ.    563 02.Θ.Ε. Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής 
Γλώσσας στο Γυμνάσιο: Ένα διδακτικό παράδειγμα με βάση τις αρχές 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

Σελ.    576 02.Θ.Ε. Η διαπολιτισμική διάσταση του σχολικού εγχειριδίου της Νε-
οελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου 

Σελ.    585 02.Θ.Ε. Η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γ΄ Γυμνασίου). Δύο διδακτικά σενάρια, 
κίνητρα και στάσεις μαθητών/μαθητριών. 

Σελ.    598 02.Θ.Ε. Η διδασκαλία των τραυματικών γεγονότων βίας της Ιστορίας: 
Το Ολοκαύτωμα  

Σελ.    605 02.Θ.Ε. Η χρήση του διαδραστικού τετραδίου στην εκμάθηση της αγ-
γλικής γλώσσας  

Σελ.    612 02.Θ.Ε. Ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος στον συγκερασμό α-
ξιών και αγοράς εργασίας 

Σελ.    622 02.Θ.Ε. Οι πεποιθήσεις επάρκειας των εκπαιδευτικών για διερευνη-
τική διδασκαλία των μαθηματικών με «φορητές συσκευές» 

Σελ.    631 02.Θ.Ε. Προς μια φαινομενολογική διδασκαλία λογοτεχνικών κειμέ-
νων: Από τη Θεωρία στην πράξη.   

Σελ.    640 03.Θ.E. Υουtube: Οι στάσεις των ενήλικων μαθητών απέναντι στη 
χρήση του ΥουΤυbe για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξέ-
νης γλώσσας  

Σελ.    648 03.Θ.Ε. Γεωγραφική εκπαίδευση και Τ.Π.Ε. 
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Σελ.    657 03.Θ.Ε. Διδάσκοντας την λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη σε 
μαθητές δημοτικού με Arduino και ArduBlock  

Σελ.    666 03.Θ.Ε. Η αξιοποίηση των ψηφιακών χαρτών στη διδακτική της Ιστο-
ρίας  

Σελ.    675 03.Θ.Ε. Μάθηση με τη χρήση των κινητών συσκευών: Aξιοποίηση 
στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας 

Σελ.    681 03.Θ.Ε. Συννεφόλεξα, καταιγισμός ιδεών και… βροχή τα κείμενα!»: 
Η διδακτική αξιοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου wordle στο 
πλαίσιο διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων 

Σελ.    688 03.Θ.Ε. Τα ψηφιακά παιχνίδια στη διδασκαλία της Βιολογίας. Μια 
κριτική προσέγγιση 

Σελ.    695 03.Θ.Ε. Το βίντεο ως μέσο μετασχηματίζουσας μάθησης της περιβαλ-
λοντικής εκπαίδευση  

Σελ.    701 03.Θ.Ε. Χρήση εργαλείων Web 2.0 στην Ερευνητική Εργασία του 
Λυκείου - Η πλατφόρμα «Edible Plants Wiki» 

Σελ.    710 04.Θ.Ε. Η πόλη του Ήλιου: Επιλύοντας σύγχρονα προβλήματα μέσα 
από δραστηριότητες STEΑM στο Δημοτικό Σχολείο. 

Σελ.    718 05.Θ.Ε. An outline of Augmented Reality educational applications.  

Σελ.    728 05.Θ.Ε. Αξιοποίηση εικονικών εργαστηρίων (ΤΠΕ) στη διδασκαλία 
της θεματικής ενότητας «Ρύπανση των Υδάτων» στο μάθημα  της 
Βιολογίας  

Σελ.    737 06.Θ.Ε. I have new rules I count them. Διδακτικό σενάριο. 

Σελ.    741 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο στην κατασκευή του  παραλληλογράμμου 
με την χρήση Τ.Π.Ε. Τα κριτήρια και οι ιδιότητες  του. 

Σελ.    747 06.Θ.Ε. Είδη ζώων. Τι τρώνε τα ζώα. Διδακτικό σενάριο  για τη Με-
λέτη Περιβάλλοντος της Β΄ τάξης του Δημοτικού 

Σελ.    754 06.Θ.Ε. Εκπαιδευτικό σενάριο: «Αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων 
(fake news) σχετικών με θεματικές ενότητες του μαθήματος της Βιο-
λογίας» 

Σελ.    760 06.Θ.Ε. Μετανάστευση...από το οικείο παρελθόν. Διδακτικό σενάριο 
με χρήση Τ.Π.Ε.  

Σελ.    765 06.Θ.Ε. Το ψηφιακό παιχνίδι στην πράξη: «Ερωτόκριτος & Αρε-
τούσα» με τη χρήση του Scratch 
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Σελ.    771 07.Θ.Ε. Κριτικός γραμματισμός: Διδακτική αξιοποίηση αφηγηματι-
κού λόγου των υπό απεξάρτηση έγκλειστων του Γενικού Καταστήμα-
τος Κράτησης Θεσσαλονίκης 

Σελ.    781 07.Θ.Ε. Οικογενειακό μαθησιακό περιβάλλον και ψηφιακές πρακτικές 
εφήβων στην ελληνική οικογένεια 

Σελ.    790 08.Θ.Ε. Επιθετικότητα στην σχολική τάξη και τρόποι διαχείρισής της 
από τον εκπαιδευτικό και την σχολική κοινότητα 

Σελ.    799 08.Θ.Ε. Η απόρριψη και ο στιγματισμός των ατόμων με Διαταραχές 
Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ): Ο Βίκτωρ. 

Σελ.    809 08.Θ.Ε. Μέθοδοι διδασκαλίας και δυσκολίες στην εφαρμογή. Οι από-
ψεις των Εκπαιδευτικών των Δημοτικών Σχολείων ΕΑΕ της Θράκης 

Σελ.    818 08.Θ.Ε Μελέτη περίπτωσης για παιδιά με κώφωση στην παράλληλη 
στήριξη 

Σελ.    826 08.Θ.Ε. Ολιστική πλαισίωση του παιδιού με εκλεκτική αλαλία 

Σελ.    832 09.Θ.Ε. Η κοινωνιολογική προσέγγιση της πρόσφατης πανδημίας και 
πως μπορεί να επικοινωνηθεί μέσα από την τέχνη στο σχολείο 

Σελ.    841 09.Θ.Ε. Η Τέχνη ως εργαλείο στήριξης και ψυχικής ανθεκτικότητας 
των παιδιών σε καιρό πανδημίας 

Σελ.    849 09.Θ.Ε. Ιστορικοί τόποι και υλικός πολιτισμός στη διδακτική πράξη   

Σελ.    859 09.Θ.Ε. Μαθαίνοντας το μέλλον με τον Κλήδονα: Σχέδιο διδασκαλίας 
για τη Β’ Γυμνασίου 

Σελ.    866 10.Θ.Ε. WONDER: Wetlands: Observe Νature, Discover Europe, Re-
act: Διετές Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+  

Σελ.    874 10.Θ.Ε. Δημιουργική γραφή και τέχνη: Aναπαραστατικές αποτυπώ-
σεις σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Σελ.    879 10.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με παιχνίδι ρόλων στο  μάθημα Συστή-
ματα Αυτοκινήτου της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων των ΕΠΑΛ  

Σελ.    885 10.Θ.Ε. Δραστηριότητες STEAM στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού 
σχολείου 

Σελ.    893 10.Θ.Ε. Εφαρμογές του Gamification στην εκπαίδευση: Μια συστη-
ματική χαρτογράφηση της εφαρμογής του στη διδασκαλία των μαθη-
μάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Σελ.    904 10.Θ.Ε. Η Διερευνητική μάθηση στο νηπιαγωγείο: Φτιάχνοντας το 
παραδοσιακό γλύκισμα 'τακκάκια' 
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Σελ.    913 10.Θ.Ε. Η τεχνική του gamification στη διδασκαλία της τοπικής ιστο-
ρίας: Ένα project εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο δημοτικό 

Σελ.    921 10.Θ.Ε. Η χρήση της βιωματικής μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση  

Σελ.    930 10.Θ.Ε. Κατασκευή Ηλιακού Φούρνου, στα πλαίσια του μαθήματος 
«Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» (E.E.T.) της α τάξης ημερή-
σιου ΕΠΑΛ   

Σελ.    939 10.Θ.Ε. Ο ρυθμός και η Commedia dell' arte στην διδασκαλία της ελ-
ληνικής γλώσσας. Διδακτικό σενάριο. 

Σελ.    945 10.Θ.Ε. Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης 
για την Υιοθέτηση της Προσέγγισης Reggio Emilia στο Ελληνικό Νη-
πιαγωγείο. 

Σελ.    950 10.Θ.Ε. Οργανωσιακή κουλτούρα και εισαγωγή καινοτομιών σε εκ-
παιδευτική μονάδα, μία μελέτη περίπτωσης. 

Σελ.    956 10.Θ.Ε. Σχολικό σύστημα προώθησης θετικής συμπεριφοράς: Πρό-
γραμμα παρέμβασης στο δημοτικό σχολείο 

Σελ.    963 10.Θ.Ε. Τα ζώα στη σχολική αίθουσα. Αντιλήψεις γονέων 

Σελ.    971 10.Θ.Ε. Τα παραδοσιακά παιχνίδια μέσα από τη φυσική αγωγή με τη 
μέθοδο Project  

Σελ.    980 10.Θ.Ε. Χρησιμοποιώντας τις «βόμβες μπάνιου» για πειραματική με-
λέτη της χημικής κινητικής: Μία πρόταση διδασκαλίας στις ειδικές 
συνθήκες του Covid 19 

Σελ.    986 11.Θ.Ε. Erasmus+ Το αντιπολεμικό μήνυμα της Ελένης του Ευριπίδη 
με ανεστραμμένη τάξη 

Σελ.    993 11.Θ.Ε. Ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα δράσεων επιμόρφω-
σης στελεχών εκπαίδευσης 

Σελ. 1.004 12.Θ.Ε. Αρχές και εκπαιδευτικά μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμι-
κής ετερότητας  

Σελ. 1.012  12.Θ.Ε. Ευαισθητοποιώντας τα νήπια για τους πρόσφυγες, με το εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα «Σ’ ένα πλανήτη ζούμε». 

Σελ. 1.019 12.Θ.Ε. Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα  

Σελ. 1.027 12.Θ.Ε. Πολιτισμική ετερότητα και σχολική κουλτούρα: Μία ισχυρή 
πρόκληση για τον σχολικό ηγέτη 

Σελ. 1.035 13.Θ.Ε. Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εφήβων μέσα από τεχνι-
κές ΔτΕ και Μουσικής Αγωγής 
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Σελ. 1.043 13.Θ.Ε. Η χρήση τεχνικών της δραματικής τέχνης στη διδακτική των 
μαθηματικών 

Σελ. 1.051 14.Θ.Ε. Ευρωπαϊκά εργαλεία πολιτικής για τη Διά βίου Μάθηση και η 
επιρροή τους στην κινητικότητα της εργασίας  

Σελ. 1.057 14.Θ.Ε. Η σύζευξη των τεχνών αναγκαίο μεθοδολογικό και ψυχοπαι-
δαγωγικό εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων  

Σελ. 1.065 15.Θ.Ε. Άσκηση  αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης. 

Σελ. 1.074 15.Θ.Ε. Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική και Εσωτερική Αξιολό-
γηση Εκπαιδευτικής Μονάδας. Η περίπτωση του Επαγγελματικού Λυ-
κείου Τυρνάβου  

Σελ. 1.084 15.Θ.Ε. Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επαγγελματική ε-
ξουθένωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ηλείας 

Σελ. 1.094 15.Θ.Ε. Η συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στην αποτελεσματικό-
τητα του σχολείου 

Σελ. 1.103 15.Θ.Ε. Η συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού 

Σελ. 1.112 15.Θ.Ε. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην Εκπαίδευση: MYSCHOOL 

Σελ. 1.119 15.Θ.Ε. Ο διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής μονάδας. Διερεύνηση 
στη Β/θμια Εκπαίδευση του Ν Καρδίτσας 

Σελ. 1.130 15.Θ.Ε. Συναισθηματική νοημοσύνη και πρακτικές της σχολικής ηγε-
σίας 

Σελ. 1.142 15.Θ.Ε. Σχολικό και Εκπαιδευτικό Management 

Σελ. 1.151 15.Θ.Ε. Υποδοχή και υποστήριξη νέων εκπαιδευτικών στην εκπαί-
δευση: Ένας ενδιάμεσος σταθμός στην επαγγελματική ανάπτυξή τους. 

Σελ. 1.162 16.Θ.Ε. Η ζωή και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Δημητρίου Δάρ-
βαρη 

Σελ. 1.173 16.Θ.Ε. Η ηθική της φροντίδας στην ειδική αγωγή 

Σελ. 1.181 17.Θ.Ε. Προσεγγίζοντας τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο μέσα 
από ένα κείμενο οπτικού γραμματισμού 

Σελ. 1.191 17.Θ.Ε. Στηρίζοντας τη Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο: 
Προσέγγιση του ζητήματος μέσα από έναν Οδηγό Βιωματικών Δρά-
σεων 
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Γ΄ ΜΕΡΟΣ - ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

Σελ. 1.201 01.Θ.Ε. Καθολικός σχεδιασμός για την μάθηση- Ομοιότητες και δια-
φορές με την διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Σελ. 1.210 02.Θ.Ε. Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικοί 
Σελ. 1.214 03.Θ.Ε. "Οι πρωταγωνιστές του Σχολικού Εκφοβισμού" 
Σελ. 1.220 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση Τ.Π.Ε., "Η ξενιτιά του χθες 

και του σήμερα"  
Σελ. 1.227 06.Θ.Ε. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. - Φυσικές Επιστήμες: Ο 

ήχος στο νηπιαγωγείο  
Σελ. 1.234 06.Θ.Ε. Εργαστήριο Πειραματικής Οικονομικής για την αποτίμηση 

του οφέλους / Κόστους που προκαλεί η ανάδειξη/φθορά των Βυζαντι-
νών και Μεταβυζαντινών Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς της 
Βενετίας  

Σελ. 1.240 06.Θ.Ε. Μαρία Πολυδούρη, Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για 
Κείνον … 

Σελ. 1.247 08.Θ.Ε. Παράλληλη στήριξη στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας. 
Μια διδακτική πρόταση 

Σελ. 1.253 09.Θ.Ε. Ο ρόλος της μάθησης ως στόχου της πολιτιστικής διαχείρισης 
Σελ. 1.262 10.Θ.Ε. Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την ά-

γρια πανίδα 
Σελ. 1.271 11.Θ.Ε. Βελτιώνοντας τα επιτεύγματα των μελών μας με σύγχρονες 

διδακτικές  
Σελ. 1.276 12.Θ.Ε. «παίΖΩ και μαθαίνω μαζί!» Μια διδακτική προσέγγιση και 

διαπολιτισμική πρακτική στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.  
Σελ. 1.281 13.Θ.Ε. Σχέσεις αλληλεπίδρασης Νέων Τεχνολογιών και παιδιών 

πρώιμης παιδικής ηλικίας 
Σελ. 1.284 13.Θ.Ε. Τρόποι αντιμετώπισης ζητημάτων Κοινωνικής Παιδαγωγικής  
Σελ. 1.290 14.Θ.Ε. Κίνητρα χρήσης σοβαρών παιχνιδιών από εκπαιδευτικούς ως 

μαθησιακών μέσων 
Σελ. 1.295 14.Θ.Ε. Χρήση της πλατφόρμας Webex Meetings στην ενημέρωση 

γονέων – κηδεμόνων. Ηλεκτρονικό Portfolio 
Σελ. 1.300 15.Θ.Ε. Εκπαιδευτική διοίκηση και δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας  
Σελ. 1.305 15.Θ.Ε. Η επιστήμη της Χημείας "συναντά" την επιστήμη του Μάνα-

τζμεντ  
Σελ. 1.311 17.Θ.Ε. Η γυναίκα σύμβολο στα θρηνητικά άσματα των Μεγαλοελλα-

διτών  
 

Δικτυακός τόπος απόθεσης παρουσιάσεων των ηλεκτρονικών εισηγήσεων: 

https://www.youtube.com/channel/UCsVDPLoZk0ShtfLiF4-Khaw 
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Εργασίες  
που παρουσιάστηκαν  

στο συνέδριο 
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Η Ψηφιακή Αφήγηση σε Ακαδημαϊκό Περιβάλλον: 
Μια Μελέτη Περίπτωσης στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση 

Τύρου Ιωάννα  
ΕΔΙΠ, Ιταλική Γλώσσα και Φιλολογία, ΕΚΠΑ, Μ.Α. Πληροφορική στην Εκπαίδευση, 
ΠΤΔΕ- ΕΚΠΑ, Διδάκτωρ Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Διδακτικής, Φιλοσοφικής 

Σχολής, ΕΚΠΑ, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, ΕΜΠ, ΠΕ 34, ΠΕ 70 
e-Mail: ioannatyrou@gmail.com , iotyrou@ill.uoa.gr  

Περίληψη 

Στις απαραίτητες δεξιότητες του 21ου αιώνα εντάσσεται η δυνατότητα σύνθεση λόγου 
με συνεκτικότητα και σκοπό, η μετάδοση σε κοινό και η ψηφιακή του παρουσίαση. Η 
εκπαιδευτική αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για 
ουσιαστική μάθηση και αυθεντικές δημιουργίες με δημιουργικό τρόπο, για προσωπική 
και εξατομικευμένη εμβάθυνση σε γνωστικά αντικείμενα και έννοιες, για μετάδοση 
μηνυμάτων και εμπειριών. Είναι το διδακτικό ψηφιακό εργαλείο ενεργούς ενασχόλη-
σης και σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων και συναισθημάτων με τη γνώση. Επι-
χειρήσαμε να διεξάγουμε μια πιλοτική έρευνα (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020) ώστε να 
διαπιστωθεί η αντίληψη και η στάση προπτυχιακών φοιτητών για την ψηφιακή αφή-
γηση που σχετίζεται με την ξένη γλώσσα. Το ενδιαφέρον μας κινήθηκε στο να δούμε 
αν η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ξένη γλώσσα, αν 
την θεωρούν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την παραγωγή λόγου και σε 
τι βαθμό οι φοιτητές μας μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, ξενόγλωσση εκπαίδευση, ακαδημαϊκό περιβάλ-
λον, πιλοτική έρευνα. 

Εισαγωγή: 

Μάθηση και Ψηφιακή Αφήγηση 

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τη χρήση της τεχνολογίας στον χώρο της εκπαίδευσης 
με σκοπό να αναπτυχθεί ο ψηφιακός γραμματισμός των εκπαιδευομένων, μέσα από 
πρωτοποριακές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η εισαγωγή των πολυμέσων 
δημιούργησε μία νέα μορφή αφήγησης, τη ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). 
Πρόκειται για έναν αναδυόμενο όρο που αναφέρεται στη χρήση των ψηφιακών μέσων 
(εικόνα, βίντεο, ήχος, μουσική) για να αφηγηθεί κάποιος μια ιστορία. Δεν είναι μονάχα 
η διαδραστική αφήγηση, που πραγματώνεται σε ψηφιακά παιχνίδια και άλλες εφαρμο-
γές. Είναι και η δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού µε τη χρήση ψηφιακών εργα-
λείων, ως μέσο προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας: δίνεται η δυνατότητα παρέμ-
βασης σε μια ιστορία, υπάρχει πολλαπλότητα επιλογών και διαφοροποιείται ο τρόπος 
που ο δημιουργός μπορεί να επηρεάσει την έκβαση της ιστορίας (Alderman, 2013). 
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Η πρακτική επομένως της αφήγησης με ήχους και εικόνες, με φαντασία και δημιουρ-
γικότητα, με συναισθήματα και πληροφορίες, με ομιλία και γραφή, μπορεί να προσφέ-
ρει ένα ουσιαστικό περιβάλλον αυθεντικής, βιωματικής μάθησης και εμπλοκής, να εμ-
βαθύνει τη σκέψη και την κριτική διάθεση ή την έρευνα. Η Μητσικοπούλου (2019) 
αναφέρει πως μια ψηφιακή ιστορία μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ υπάρ-
χουσας και νέας γνώσης. Καθώς η χρήση βίντεο και πολυμέσων βοηθά τους εκπαιδευ-
όμενους στο να κάνουν κτήμα τους νέες πληροφορίες και να κατανοούν δύσκολες έν-
νοιες, μια ψηφιακή αφήγηση μπορεί να καταστήσει ένα περιεχόμενο αφηρημένο ή α-
παιτητικό, εννοιολογικά πιο κατανοητό. 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών, επομένως, επέδρασε προσθετικά στην αφήγηση: ένα 
νέο εύρος προσεγγίσεων πραγματοποιήθηκε, από την επικοινωνία που βασίζεται στην 
απλή αφήγηση, την ομαδική μνήμη και την ενεργή ακρόαση, στις νέες εμπειρίες που 
συμπορεύονται με την ψηφιακή δημιουργία αφήγησης. Δηλαδή, την άμεση συμμετοχή 
από τους ακροατές, μέχρι και την συν-δημιουργία αφηγήσεων, δίνοντας έτσι φωνή σε 
άτομα ή σε ομάδες που προηγούμενα βρίσκονταν στο περιθώριο της κουλτούρας της 
αφήγησης (Barber, 2016). 

Μέσω της ψηφιακής αφήγησης αυξήθηκαν τα κίνητρα των μαθητών για ανάγνωση, 
καθώς μπόρεσαν να συνδεθούν καλύτερα με το περιεχόμενο των ψηφιακών ιστοριών, 
όπως και να κατανοήσουν μια ιστορία σε μεγαλύτερο βαθμό λόγω των πολυτροπικών 
της στοιχείων (Yoon, 2012), ενισχύοντας την ολιστική μάθηση, μέσω της επικοινωνίας, 
της αυτονομίας , της δημιουργικής σκέψης και των πρωτότυπων ιδεών (Siew et al., 
2014). Επίσης, έρευνες δείχνουν πως οι μαθητές είχαν κίνητρο να βελτιώσουν τις συ-
νολικές γλωσσικές τους ικανότητες, καθώς και τη δημιουργικότητά τους και τις τεχνι-
κές δεξιότητές τους με την ψηφιακή αφήγηση (Pardo, 2014). Τόσο η παραγωγή του 
γραπτού λόγου, οι αναγνωστικές ικανότητες στην ξένη γλώσσα και η συσχέτιση εν-
νοιών και συναισθημάτων ενισχύθηκαν μέσω της ψηφιακής αφήγησης (Mokhtar et al., 
2011) όσο και η αποτελεσματική παρακίνηση για παραγωγή προφορικού λόγου (Lee, 
2014; Razmi et al., 2012). Οι Σεραφείμ και Φεσάκης (2010) τονίζουν πως η ανάπτυξη 
ικανοτήτων, όπως η συνεργατική μάθηση, η δημιουργικότητα και η καινοτομία ή η 
απόκτηση περισσότερων δεξιοτήτων ΤΠΕ, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη δημιουρ-
γία ψηφιακών ιστοριών. Επιπλέον, η Οικονομίδου (2019) αναφέρει πόσο ενθαρρύνεται 
η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διδασκαλία και ενισχύεται η προσπάθεια των μα-
θητών να μάθουν πώς να λειτουργούν ως μέλη μιας ομάδας αναλαμβάνοντας ο καθένας 
ένα ρόλο για τη δημιουργία του πολυμεσικού κειμένου. Συνεχίζει υπογραμμίζοντας ότι 
σε μία συνεργατική δραστηριότητα ψηφιακής αφήγησης μπορούν να εμπλακούν με ευ-
χαρίστηση μαθητές με διαφορετικές ικανότητες και να δημιουργήσουν σύμφωνα με τις 
δυνατότητές τους.  

Η αποτελεσματική προσωπική εμπλοκή στη διαδικασία της αφήγησης με ψηφιακό 
τρόπο, συμβάλλει αδιαμφισβήτητα στην ολόπλευρη συμμετοχή των εμπλεκομένων 
μέσα από την ανάδειξη και αποτίμηση των εμπειριών της ζωής τους, στη διαθεματική 
διασύνδεση και άλλων γνωστικών αντικειμένων, καθώς και στην ανατροφοδότηση και 
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αξιολόγηση του εαυτού τους και τους άλλων τους (Coventry, 2008). Η Βασιλοπούλου 
(2017) αναφέρει ως πλεονεκτήματα της εκπαιδευτικής χρήσης της ψηφιακής αφήγησης 
την ποικιλία των ψηφιακών αφηγήσεων, τον ενθουσιασμό και την εξατομίκευση της 
μάθησης, τις βιωματικές καταστάσεις της καθημερινότητας, την ουσιαστική εμπλοκή 
και την ενεργή μάθηση. Μέσα από τη δημιουργία προσωπικών ψηφιακών αφηγήσεων 
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση, οι εκπαιδευόμενοι «μετατρέπονται» σε ενεργούς δη-
μιουργούς πολυμεσικών κειμένων, αναπτύσσοντας στην πορεία διάφορα είδη γραμμα-
τισμού αλλά και γλωσσικές δεξιότητες (Μητσικοπούλου, 2010; Ohler, 2013; Yang, 
2012). Η ελεύθερη διατύπωση προσωπικών απόψεων, η κουλτούρα συνεργασίας, η ευ-
καιρία που παρέχεται για επίλυση προβλημάτων και ανάληψη ευθύνης, αλλά και η δη-
μιουργική έκφραση και πρωτοβουλία είναι μερικά από τα πιο καίρια οφέλη που προ-
κύπτουν για μια ξενόγλωσση τάξη (Γύφτουλα, 2019). 

Η Ψηφιακή Αφήγηση σε Ακαδημαϊκό Περιβάλλον: Μια μελέτη περίπτωσης 
στην ξενόγλωσση εκπαίδευση 

Σκοπός Έρευνας – Ερευνητικά Ερωτήματα 

Σκοπός της πιλοτικής έρευνάς μας ήταν η διερεύνηση της στάσης και των πρώτων επι-
πτώσεων της ενασχόλησης των προπτυχιακών φοιτητών της Ιταλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας με την ψηφιακή αφήγηση σε πανεπιστημιακό μάθημα που σχετίζεται με την 
ξένη γλώσσα (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020). Θελήσαμε να ανιχνεύσουμε τη γνώση και 
την εμπειρία τους σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση και την δυνητική χρήση του ψη-
φιακού αυτού εργαλείου στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, αλλά και να τους ωθή-
σουμε στο να αποτιμήσουν οι ίδιοι τις προσωπικές αφηγήσεις που έκαναν. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε για αυτή την πιλοτική έρευνα ήταν τα ακό-
λουθα: 

• Μπορεί η ψηφιακή αφήγηση να βελτιώσει και να ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιό-
τητες στην ξένη γλώσσα; 

• Αποτελεί η ψηφιακή αφήγηση ένα καίριο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό εργαλείο 
για την παραγωγή λόγου; 

• Σε ποιο βαθμό μπορούν οι φοιτητές ξένης γλώσσας και φιλολογίας να δημιουργήσουν 
ιστορίες με τα ψηφιακά εργαλεία; 

Ερευνητικός Σχεδιασμός- Συμμετέχοντες 

Στο πλαίσιο προπτυχιακού μαθήματος επιλογής για τον Σχεδιασμό του Ξενόγλωσσου 
Μαθήματος στο τμήμα της Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, προσφέραμε 
στους φοιτητές μας θεωρητική και πρακτική τεκμηρίωση για την ενασχόληση με την 
ψηφιακή αφήγηση. Σε θεωρητικό πλαίσιο παρουσιάστηκαν στα ελληνικά και στα ιτα-
λικά οι σκοποί και οι τρόποι της ψηφιακής αφήγησης στην ξένη γλώσσα, τα βασικά 
της στοιχεία, οι κύριες κατηγορίες που συνήθως προτείνονται για θεματολογία καθώς 
και για τα πλεονεκτήματα μιας ψηφιακής αφήγησης που φτιάχνεται είτε από μαθητές 
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και εκπαιδευτικούς, είτε από όσες συναντάμε έτοιμες, κυρίως στον Παγκόσμιο Ιστό. 
Επίσης, μελετήθηκαν τα πλεονεκτήματα της ξενόγλωσσης ψηφιακής αφήγησης στην 
παραγωγή και κατανόηση του γραπτού/ προφορικού λόγου, όπως και τα βήματα για τη 
δημιουργία μια τέτοιας αφήγησης. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο προτάθηκαν και διά-
φορα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για την αναζήτηση, επεξεργα-
σία ήχων και εικόνων, για δημιουργία αφηγήσεων με μορφή κόμικ, βίντεο ή βιβλίων 
με διάδραση.  

Κατόπιν, οι φοιτητές μας, σε πρακτικό επίπεδο, πραγματοποίησαν πιλοτικά ατομικές 
εργασίες. Για την πρώτη τους επαφή με την ψηφιακή αφήγηση τους προτάθηκε το πρό-
γραμμα Photo Story 3 for Windows, χωρίς να είναι ασφαλώς δεσμευτικό. Προτάθηκε 
το συγκεκριμένο εργαλείο διότι διατίθεται δωρεάν, είναι ιδιαίτερα δημοφιλές για τη 
δημιουργία ψηφιακών ιστοριών, δίνεται η δυνατότητα παρουσιάσεων με τη χρήση ψη-
φιακών φωτογραφιών, ειδικών εφέ και μουσικής ηχογράφησης της αφήγησης, λειτουρ-
γιών όπως η επεξεργασία, η περικοπή ή περιστροφή των εικόνων και η δυνατότητα 
αποθήκευσης της παρουσίασης ως αρχείο, με αποτέλεσμα ο χρήστης να προβαίνει σε 
τροποποιήσεις της ψηφιακή του αφήγησης (Κοταδάκη, 2019; Βασιλοπούλου, 2017; 
Sadik, 2008). Η επιλογή του θέματος της αφήγησής τους ήταν προσωπική επιλογή των 
φοιτητών (βλ. Παράρτημα). Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν διαμεσολαβητικός και 
επεξηγηματικός τόσο για την όλη διαδικασία όσο και για την υλοποίηση των εργασιών.  

Πρέπει να αναφερθεί πως το 87,2% των φοιτητών δεν είχε προηγούμενη εμπειρία με 
την κατασκευή ψηφιακής αφήγησης στην ξένη γλώσσα, με την αποτύπωση των αφη-
γηματικών ιδεών τους σε ψηφιακό μέσο, ενώ οι εμπλεκόμενοι προέρχονταν από όλα 
τα έτη του τμήματος. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, λάβαμε πολύ θετική απο-
τίμηση. Επίσης, οι απαντήσεις σε ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας για την ανίχνευση της γνώσης και της εμπειρίας σχετικά 
με την ψηφιακή αφήγηση, καθώς και για την αξιολόγηση των προσωπικών τους αφη-
γήσεων (N = 48, M = 8, F= 40), υπογράμμισαν με μεγάλη σαφήνεια αφενός την απο-
τελεσματικότητα αυτής της εκπαιδευτικής προσέγγισης ως δυνητικά έγκυρης προσέγ-
γισης στον χώρο της ξενόγλωσσης διδασκαλίας και αφετέρου τις θετικές επιπτώσεις 
της προσωπικής ενασχόλησης με την ψηφιακή αφήγηση.  

Το ερωτηματολόγιο βοήθησε στο να ανιχνευτούν οι γνώσεις και η εμπειρία που απέ-
κτησαν οι φοιτητές μέσα στη διαδικασία του μαθήματος καθώς και η συνειδητοποίηση 
της καίριας σημασίας να εισάγονται καινοτόμες μέθοδοι και μέσα εκπαίδευσης στο 
μάθημα της ξένης γλώσσας. 

Το 97% των φοιτητών θεωρεί πως η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βελτιώ-
σει απόλυτα ή πολύ τις διδακτικές τους πρακτικές ή την ενίσχυση των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, αλλά και να βοηθήσει στην ικανότητα ομιλίας στην γλώσσα-στόχο. 

Γίνεται κατανοητή επίσης από την ανάλυση και των υπόλοιπων ερωτήσεων του ερω-
τηματολογίου πως στατιστικά σημαντική είναι η εκδήλωση της δημιουργικότητας 
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μέσα από πρακτικές ψηφιακής αφήγησης, η κατανόηση του μαθήματος ή της ιστορίας, 
η βελτίωση του γραπτού λόγου, η ενίσχυση του ενδιαφέροντος για το μάθημα και η 
χρησιμότητα του εργαλείου της ψηφιακής αφήγησης για το μάθημα της ξένης γλώσ-
σας. 

Αξιόλογη είναι η αποτίμηση των ίδιων των φοιτητών για τις ψηφιακές τους αφηγήσεις, 
όπως την πραγματοποίησαν σε συγκεκριμένη ρούμπρικα του ερωτηματολογίου. Το 
92,3% αποτίμησε θετικά τη βελτίωση της προφοράς και της εκφραστικής του ανάγνω-
σης, μετά την ολοκλήρωσης της διαδικασίας. Ακόμη, εξαιρετικά θετική είναι η ενί-
σχυση της αφήγησης για την κατανόηση του διδακτικού στόχου, όπως και η εξοικεί-
ωση που απέκτησαν με την τεχνολογία που τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν, ώστε 
να φτιάξουν την προσωπική τους ψηφιακή αφήγηση. 

Ικανοποιημένοι φάνηκαν επίσης οι φοιτητές από το προϊόν που παρήγαγαν (για το μή-
νυμα της αφήγησης, για τον ικανοποιητικό ρυθμό της εξέλιξης της αφήγησή τους, για 
τον ενδιαφέροντα και σχετικό τίτλο που επέλεξαν για το περιεχόμενο της εργασίας 
τους, τις εικόνες και τους ήχους/ μουσική που ενίσχυσαν το κείμενο της αφήγησης και 
για το συναισθηματικό περιεχόμενο που καταφέρνει να «μιλήσει» στον θεατή). 

Ποιοτική Ανάλυση Ερωτηματολογίου 

Σε ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων και των 
ατομικών, ψηφιακών ιστοριών, προχωρήσαμε σε ποιοτική ανάλυση.  

Στο ερώτημα «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βελτιώσει τις 
διδακτικές μου πρακτικές», οι απαντήσεις των φοιτητών μας ήταν ιδιαίτερα θετικές. 
Είναι γεγονός πως η εκπαίδευση μέσω της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να προετοιμά-
σει τους νέους στο να επικοινωνούν με επιτυχία σε περιβάλλοντα που απαιτούν την 
παρουσίαση πληροφοριών με δυναμικό τρόπο, να αναπτύσσουν ικανότητες κατανόη-
σης των μέσων ώστε να οδηγηθούν στην κριτική επιλογή και αξιοποίησής τους στη 
μάθηση (Heo, 2009; Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος & Μεϊμάρης, 2011). Επίσης, στο 
ερώτημα «Η ανάπτυξη και εισαγωγή καινοτόμων μεθόδων και μέσων εκπαίδευσης εί-
ναι καίριας σημασίας» οι απαντήσεις που λάβαμε ήταν ξεκάθαρα θετικές. Φανερώνεται 
πως οι φοιτητές μας έχουν ανάγκη να έρθουν σε επαφή με νέες μεθοδολογίες και προ-
σεγγίσεις στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Η εισαγωγή καινοτομιών στο χώρο της 
εκπαίδευσης μέσω της ψηφιακής αφήγησης θα προσφέρει καλύτερη εκμάθηση του δι-
δακτικού αντικειμένου, ενίσχυση της κατανόησης του περιεχομένου, προώθηση δη-
μιουργικότητας και καινοτομίας, εξατομικευμένες μαθησιακές εμπειρίες και αποτύ-
πωση ιδεών (Wang & Zhan, 2010). 
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Στην εκπαίδευση οι διδακτικές αφηγήσεις μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία 
για να εισάγουν ή να εξηγήσουν ένα εκπαιδευτικό αντικείμενο (Θεοδοσιάδου, 2017) 
Επομένως, οι φοιτητές, και μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της ξένης γλώσσας, στο 
ερώτημα «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές στην ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους» αντιλαμβάνονται πως η 
εκπαιδευτική χρήση της τεχνολογίας δρα καθοριστικά στην αποτύπωση και έκφραση 
της πληροφορία. Οι Abdel-Hack & Helwa (2014) υποστηρίζουν πως ένας τρόπος για 
να βελτιώσουν οι μαθητές την αφηγηματική τους γραφή και τις δεξιότητες κριτικής 
σκέψης είναι να δημιουργήσουν εργασίες γραφής που απαιτούν να μετακινούνται με-
ταξύ της παρατήρησης και των συμπερασμάτων, των γεγονότων και των υποθέσεων. 
Αυτό μπορεί να γίνει μέσω της ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη μάθηση- διδασκαλία 
και μέσω της ψηφιακής αφήγησης. Έτσι, οι μαθητές δεν μπορούν να παραμείνουν πα-
θητικά. Γίνονται ικανοί να κάνουν σημαντικές και κρίσιμες επιλογές ενώ γράφουν ή 
μιλούν. Με αυτόν τον τρόπο θα τους επιτρέψουμε να γίνουν καλύτεροι στοχαστές και 
καλύτεροι συγγραφείς, να αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητες (γραφή και ομι-
λία). Επίσης, στην έρευνά τους (Abdel-Hack & Helwa, 2014) αναφέρεται ότι αυξάνεται 
η εμπλοκή των μαθητών στην μάθηση, η αναγνωστική τους ευχέρεια, η γραπτή και 
προφορική έκφραση και η προφορική κατανόηση. Είναι μια συναρπαστική δραστηριό-
τητα για τη γλώσσα στην τάξη για να παρακινήσει τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη 
γλώσσα μέσα και έξω από αυτήν. Οι μαθητές μέσω της ψηφιακής αφήγησης αναπτύσ-
σουν όλες τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, μαθαίνουν να κάνουν ερωτήσεις ή να 
εκφράζουν τη άποψή τους, να δημιουργούν αφηγήσεις και να γράφουν για ένα κοινό, 
να βελτιώνουν τη γλώσσα τους και τις τεχνικές τους δεξιότητες. Σύμφωνα με τους Di 
Blas & Paolini (2013) οι επικοινωνιακές δεξιότητες βελτιώνονται μέσα από διαδικα-
σίες αποκωδικοποίησης, ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών, τη σύνθεση και 
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σύνδεση των ψηφιακών μέσων με τα κείμενα και την παρουσίαση της αφήγησης σε 
ορισμένο ακροατήριο ή της ανάρτησής της σε κάποια ιστοσελίδα. 

 

Όσοι ασχοληθούν ενεργά με την κατασκευή μιας ψηφιακής αφήγησης, αποκτούν μια 
σφαιρικότερη και εις βάθος κατανόηση του θέματος που διαπραγματεύονται, γεφυρώ-
νοντας έννοιες αφηρημένες, περιεχόμενο πιο απαιτητικό. Έτσι, στο ερώτημα «Θεωρώ 
ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανό-
ηση του μαθήματος ή μιας ιστορίας» οι φοιτητές αντιλαμβάνονται πόσο καθοριστική 
είναι η αξιοποίηση των ψηφιακών αφηγήσεων και των πολυτροπικών τους στοιχείων 
για την βελτίωση της μάθησης, της αντίληψη και την ενεργητική εμπλοκή, την αυθε-
ντικότητα της έκφρασης, τις γλωσσικές δεξιότητες. 

Είναι αδιαμφισβήτητο πως η ψηφιακή αφήγηση αποδεικνύεται ενδιαφέρουσα, χρήσιμη 
και ελκυστική τόσο για μαθητές όσο και για εκπαιδευτικούς. Στο ερώτημα «Θεωρώ ότι 
μπορώ να αξιοποιήσω τα στοιχεία αυτά κατάλληλα για να δημιουργήσω μια ψηφιακή 
αφήγηση» οι φοιτητές φανερώνουν την αναγκαιότητά τους να εφαρμόσουν όσα έμα-
θαν, να εμπλακούν προσωπικά και να συμμετάσχουν κατάλληλα στη δημιουργία ψη-
φιακού υλικού για εκπαιδευτική χρήση. Η εξοικείωση και η ενασχόληση με εμπλουτι-
σμένες με ψηφιακά στοιχεία ιστορίες, αναγνωρίζονται από τους εκπαιδευτικούς ως α-
ποτελεσματικά εργαλεία για την κινητοποίηση των μαθητών και τη διδασκαλία διάφο-
ρων αντικειμένων και θεματικών, σύμφωνα με τον Campbell (2012). Επίσης, ο ίδιος 
υποστηρίζει πως τα παιδαγωγικά και μαθησιακά οφέλη είναι ακόμη μεγαλύτερα για 
τους μαθητές όταν δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν τις δικές τους ψηφιακές 
αφηγήσεις, ενσωματώνοντας σε αυτές φωτογραφίες, ζωγραφιές, ηχογραφήσεις που ε-
πέλεξαν ή δημιούργησαν οι ίδιοι. Εξάλλου, η χρήση πολυμέσων έχει μια θετική επί-
δραση στην παρακίνηση των αδύναμων μαθητών στο να δημιουργήσουν μια αφήγηση, 
θέτοντας την πιθανότητα οι μαθητές αυτοί να είναι πιο εξοικειωμένοι στη χρήση νέων 
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τεχνολογιών ώστε να τις αξιοποιήσουν δημιουργικά συμβάλλοντας στην αυτοβελτίωσή 
τους σε θέματα γραμματισμού. 

Άλλη ερώτηση που τέθηκε στους φοιτητές ήταν: «Θεωρώ πως μπορώ να χρησιμοποι-
ήσω το κατάλληλο είδος αφήγησης για να επιτύχω τους διδακτικούς μου στόχους». 
Είναι σημαντικό να μπορούν να διαχωρίζουν ποιο είδος αφήγησης ταιριάζει και είναι 
κατάλληλο κάθε φορά για το στόχο που έχουν θέσει. Είτε κατασκευάσουν οι ίδιοι μια 
ψηφιακή ιστορία, είτε βρουν μια κατάλληλη, έτοιμη από άλλο εκπαιδευτικό ή από το 
διαδίκτυο, είναι χρήσιμο να μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή της ιστορίας για να 
ικανοποιήσει το αντικείμενο που επιθυμούν να διδάξουν. Η σημασία της ψηφιακής α-
φήγησης στην εκπαίδευση, αναφέρεται στον Robin (2016), ως μια αναστοχαστική μα-
θησιακή δραστηριότητα, επιτρέποντας την εμβάθυνση σε σκέψεις και εμπειρίες, ποικί-
λες ερμηνείες και συσχετισμούς. 

Σημαντική ήταν η ερώτηση «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να 
βοηθήσει τους μαθητές στην ικανότητα ομιλίας στην γλώσσα-στόχο». Οι φοιτητές φαί-
νονται πολύ σίγουροι για τη δυνατότητα να βοηθηθούν οι μαθητές που μαθαίνουν μια 
ξένη γλώσσα, όταν κάνουν χρήση της ψηφιακής ιστορίας. Ερευνητές έχουν αναγνωρί-
σει την αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης ως ένα σπουδαίο μέσο μετάδοσης της γνώ-
σης και μια σημαντική συμβολή στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η οργάνωση της 
σκέψης, η βελτίωση της προφορικής και γραπτής έκφρασης ή η δημιουργική αξιοποί-
ηση της τεχνολογίας (Papadopoulos & Spantidakis, 2010; Ohler, 2005). Οι μαθητές 
μπορούν να παρουσιάσουν όσα έμαθαν και γνωρίζουν, τη δημιουργικότητά τους με 
πρωτότυπο τρόπο, να διεγείρουν το ενδιαφέρον τους και δεξιότητες χρήσης της τεχνο-
λογίας, της αφήγησης και της παραγωγής γραπτού λόγου (Μελιάδου, Νάκου, Γκού-
σκος & Μεϊμάρης, 2011; Heo, 2009). 

Αξιόλογα θετική ήταν και η απάντηση στην ερώτηση: «Θεωρώ ότι η χρήση της ψηφια-
κής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην εκδήλωση της δημιουργικότητάς 
τους (ατομική και συλλογική δημιουργική έκφραση)». Φανερώνεται όχι μόνον από έ-
ρευνες πως τόσο η δημιουργικότητα των εμπλεκομένων βελτιώνεται όσο και οι γλωσ-
σικές δεξιότητες (Pardo, 2014; Σεραφείμ & Φεσάκης, 2010), αλλά και από τη θετική 
τοποθέτηση των φοιτητών μας. Οι καινοτόμες, αυθεντικές (ατομικές ή ομαδικές) ψη-
φιακές αποτυπώσεις μπορούν να επιτρέψουν, σε δυνατούς ή αδύνατους εκπαιδευόμε-
νους, σε όσους ενδιαφέρονται ή είναι αδιάφοροι, να εκφραστούν δυναμικά και αποτε-
λεσματικά. Από την επιλογή του θέματος ή του εργαλείου, από τις εικόνες και τους 
ήχους, από την εξατομικευμένη ενασχόληση έως τη συλλογική δουλειά, η επαφή με τις 
νέες τεχνολογίες και την ψηφιακή αφήγηση μπορεί να επιτρέψει μια ποικιλία δημιουρ-
γικής έκφρασης στην ξένη γλώσσα. 

Απόλυτα θετική ήταν και η στάση και η απάντηση στο ερώτημα «Θεωρώ ότι η χρήση 
της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην παραγωγή του γρα-
πτού λόγου και στην ποιότητα των κειμένων που συγγράφουν». Οι ευκαιρίες που μπο-
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ρεί να δοθούν για ανάπτυξη της γραπτής παραγωγής στη γλώσσα- στόχο, με δημιουρ-
γικό, εναλλακτικό και παιγνιώδη τρόπο, είναι ζωτικής σημασίας στην εκπαίδευση. Ο 
γραπτός λόγος θεωρείται πρωταρχική δεξιότητα για να μεταδώσει ικανοποιητικά το 
επιθυμητό μήνυμα. Έτσι, τα ψηφιακά μέσα, συνδυάζοντας εικόνες, ήχους, λόγο, 
κινούμενες εικόνες, αποτελούν σημαντικό πολυδιάστατο επικοινωνιακό εργαλείο που 
ενισχύει και ολοκληρώνει τη μάθηση και την επικοινωνία. Με την ψηφιακή αφήγηση 
προσφέρεται η ευκαιρία δημιουργικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων για 
πολυσύνθετα μηνύματα (Θεοδοσιάδου, 2017). 

Προφανώς, το ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία είναι κεντρικό και αποφασι-
στικό. Έτσι καθοριστικές ήταν και οι απαντήσεις για την ερώτηση: «Θεωρώ ότι η 
χρήση της ψηφιακής αφήγησης μπορεί να ενισχύσει το ενδιαφέρον των μαθητών για 
το μάθημα». Η εκπαιδευτική χρησιμότητα της ψηφιακής αφήγησης γίνεται πλέον ανά-
γκη στη διδασκαλία και την εκπαιδευτική πολιτική και πρακτική των εκπαιδευτικών, 
σύμφωνα με έρευνες (Robin, 2016; Robin, 2006; Porter, 2015). Στόχος τους είναι τόσο 
η αποτελεσματική διδασκαλία, όσο και η κινητοποίηση του ενδιαφέροντος. 

Με τη βοήθεια της τεχνολογίας η ψηφιακή αφήγηση υποστηρίζει τον χρήστη να 
καλλιεργήσει και να εφαρμόσει τις δεξιότητες του σύγχρονου γραμματισμού και τις 
κριτικές δεξιότητες για να εκφράσει τις ανησυχίες του (Chung, 2006). Για αυτό, 
απόλυτα θετικές, ήταν και οι απαντήσεις των εμπλεκομένων στο ερώτημα «Θεωρώ ότι 
η ψηφιακή αφήγηση είναι χρήσιμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό της ξένης γλώσσας». 

Όσον αφορά την αξιολόγηση των ατομικών αφηγήσεων, οι φοιτητές μας απάντησαν 
ικανοποιητικά στα ερωτήματα: «Βελτίωσα την προφορά μου/ εκφραστική μου 
ανάγνωση;», «Η αφήγηση λειτουργεί ενισχυτικά στην κατανόηση του διδακτικού 
στόχου;», «Κατάφερα να εξοικειωθώ με την τεχνολογία που μου ζητήθηκε;», «Μπορεί 
η αφήγηση να αξιοποιηθεί παιδαγωγικά μέσα στην τάξη;». Οι Snelson & Sheffield 
(2009) όπως αναφέρει η Θεοδοσιάδη (2017) περιγράφουν πως η ψηφιακή αφήγηση 
είναι η τέχνη της δημιουργίας ενός έργου που στηρίζεται σε μια προσωπική αφήγηση 
με περιεχόμενο ουσιαστικό, αλλά και πως είναι ένα εργαλείο εκπαιδευτικό που μπορεί 
να ευθυγραμμιστεί με πρότυπα που σχετίζονται με την γλώσσα και την τεχνολογία. Ή 
είναι ένας τρόπος για να οριοθετηθεί η διαδικασία της δημιουργίας και η ανάπτυξη ενός 
πορτφόλιο και αξιολόγησης της μάθησης. Συνεχίζει επισημαίνοντας πως με τη δη-
μιουργία σύντομων ψηφιακών ιστοριών βοηθιούνται οι μαθητές ώστε να βελτιώσουν 
τις δεξιότητες συλλογής πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων, αλλά και για να 
διευκολυνθούν οι συνεργατικές εργασίες. Γίνεται επομένως αντιληπτό πως ο ρόλος της 
τεχνολογίας είναι καίριος, αφού οι εμπλεκόμενοι καλούνται να συνδέσουν με κριτικό 
προβληματισμό το «τι θα λεχθεί» και το «τι είδους τεχνολογικά μέσα/εργαλεία, γιατί 
και πώς» θα επενδύσουν την αφήγησή τους (Thang et al., 2014). 
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Ο Foley (2013), όπως αναφέρεται στον Kamla-Raj (2015), υποστηρίζει ότι η ψηφιακή 
αφήγηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μια αποτελεσματική μέθοδος για τον προσδιο-
ρισμό της αντίληψης των μαθητών για τη γραφή, την ενίσχυση των δεξιοτήτων γραφής 
των μαθητών, τη δημιουργία ταυτότητας συγγραφέα σε μαθητές, τη βελτίωση της α-
καδημαϊκής γραφής και τη συμμετοχή των μαθητών στη διαδικασία γραφής. Επιπλέον 
ο Kamla-Raj (2015) αναφέρει έρευνα των Hung et al. (2012) όπου υπογραμμίζει πως η 
ψηφιακή αφήγηση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος που βελτιώνει τις δεξιότητες ε-
πίλυσης προβλημάτων των μαθητών, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, τα ακαδημαϊκά 
επιτεύγματα και τη χρήση των μαθησιακών στρατηγικών και των μαθησιακών κινή-
τρων. Σε έρευνα των Zakaria & Abdul Aziz (2019) φανερώνεται πως η ψηφιακή αφή-
γηση βοηθά τους εμπλεκόμενους να γράφουν καλύτερα και συγκεκριμένα υποστηρί-
ζουν πως έχει θετικό αντίκτυπο στην ικανότητα αφηγηματικής γραφής. Οι Tsigani & 
Nikolakopoulou (2018) ισχυρίστηκαν επίσης ότι σε μια μελέτη περίπτωσης οι μαθητές 
έδειξαν υψηλά κίνητρα και αφοσίωση στο έργο τους. 
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Ακόμη, στα ερωτήματα «Γίνεται ξεκάθαρο το μήνυμα της αφήγησης;», «Η αφήγηση 
εξελίσσεται με ικανοποιητικό ρυθμό;», «Ο τίτλος της αφήγησης είναι ενδιαφέρων και 
σχετικός με το περιεχόμενο;», «Οι εικόνες ενισχύουν το κείμενο;», «Οι ήχοι (η 
μουσική) ενισχύουν/ει το κείμενο της αφήγησης;», «Υπάρχει συναισθηματικό 
περιεχόμενο που «μιλάει» στον θεατή;», οι εμπλεκόμενοι είχαν θετικές απαντήσεις. Η 
Porter (2006) εστίασε στη σχέση που η ψηφιακή αφήγηση έχει με την εκπαίδευση και 
υπογράμμισε πως κάθε χρησιμοποιούμενο μέσο μπορεί να επηρεάσει με ένα δικό του 
τρόπο το πώς το άτομο μπορεί να αποτυπώσει την πληροφορία. Οι ιδέες από τους ή-
χους/ μουσική, τις εικόνες κτλ. που γεννιόνται σε μια επικοινωνία, όπως συμβαίνει για 
παράδειγμα και στην αφήγηση, μπορούν να διαμορφώσουν και εντυπώσεις. Επομένως, 
χρειάζεται να υπάρξει ένας καλός σχεδιασμός, αλλά και μια κατάλληλη επιλογή εκεί-
νων των στοιχείων και του τρόπου μετάδοσής τους, ώστε να μεταφερθεί με επιτυχία το 
επιδιωκόμενο μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί και ο βαθμός κατανόησης και η 
επίδραση του μηνύματος στο κοινό.  

Πρωταρχικό μέλημα του δημιουργού μιας ψηφιακής ιστορίας είναι το νόημα, το 
μήνυμα της αφήγησης. Μόνον έτσι θα επιτύχει να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον και να 
προσελκύσει την προσοχή του αναγνώστη/ θεατή, και κατά συνέπεια να μεταδώσει με 
τρόπο αποτελεσματικό το επιδιωκόμενο μήνυμα (Chung, 2006). Ο Chung αναφέρει, 
επίσης, πως όλα τα ψηφιακά μέσα (ψηφιακές εικόνες, οπτικά εφέ, ήχοι, βίντεο, γραπτό 
κείμενο, κτλ) θα πρέπει να ενσωματωθούν ορθά, με σκοπό να υπάρξει συνοχή στην 
αφήγηση. 
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Συμπεράσματα- Επίλογος 

Στην πιλοτική μας έρευνα σε προπτυχιακούς φοιτητές και μέσω ποιοτικής ανάλυσης 
του ερωτηματολογίου, καταφέραμε να βγάλουμε τα πρώτα μας συμπεράσματα για το 
πρώτο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε, αν δηλαδή μπορεί η ψηφιακή αφήγηση να 
βελτιώσει και να ενισχύσει τις επικοινωνιακές δεξιότητες στην ξένη γλώσσα. Μέσω 
της ψηφιακής αφήγησης οι φοιτητές μας φανερώνουν την ανάγκη τους να προσεγγί-
σουν νέες μεθοδολογίες για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας, ώστε να ενισχυθεί η 
κατανόηση του περιεχομένου, να αξιοποιηθούν τα πολυτροπικά στοιχεία της ψηφιακής 
ιστορίας, να υπάρξει ενεργητική εμπλοκή, αυθεντικότητα στην έκφραση, κινητοποίηση 
και προώθηση της δημιουργικότητας. 

Επίσης, δόθηκαν απαντήσεις και για το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα που θέσαμε, αν 
δηλαδή η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα καίριο και αποτελεσματικό εκπαιδευτικό 
εργαλείο για την παραγωγή λόγου. Η δυναμική και αποτελεσματική έκφραση μέσω του 
ψηφιακού μέσου, η οργάνωση της σκέψης, η βελτίωση της έκφρασης, γραπτής και 
προφορικής, η κατάλληλη καλλιέργεια δεξιοτήτων, αυτός ο δημιουργικός και παιγνιώ-
δης τρόπος προσέγγισης της γνώσης, βελτιώνει σημαντικά την παραγωγή λόγου, αξιο-
ποιώντας τα πολυσύνθετα μηνύματα της ψηφιακής αφήγησης. 

Τέλος, το τρίτο μας ερευνητικό ερώτημα, σε ποιο βαθμό μπορούν οι φοιτητές ξένης 
γλώσσας και φιλολογίας να δημιουργήσουν ιστορίες με τα ψηφιακά εργαλεία, απαντή-
θηκε όχι μόνον από την ποικιλία των ατομικών ψηφιακών εργασιών που παραδόθηκε 
(βλ. Παράρτημα), αλλά και από την κατάλληλη επιλογή των στοιχείων που θα 
μεταφέρουν επιτυχώς το μήνυμα της ιστορίας. Ο σωστός σχεδιασμός οδηγεί σε 
ικανοποιητική κατανόηση και επίδραση των όσω προβάλλονται. Η διαδικασία 
προετοιμασίας είναι εξίσου σημαντική όσο και το τελικό προϊόν. 

Στην ψηφιακή αφήγηση, γραμματισμοί όπως ο γλωσσικός, ο ψηφιακός και ο διαμεσι-
κός αναπτύσσονται ενεργητικά και βιωματικά, ενώ ικανότητες και δεξιότητες όπως η 
κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων, η λήψη αποφάσεων, η διαπροσωπική και δια-
πολιτισμική επικοινωνία και η συνεργατική διάδραση αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα 
(Κοταδάκη, 2019). Η διαδραστικότητα και η συμμετοχικότητα, η μη γραμμικότητα, η 
ευελιξία αποτελεσμάτων (Barber, 2016) αλλά και η διακίνηση νοημάτων και συναι-
σθημάτων με την αμεσότητα και την πολυτροπικότητα που προσφέρουν τα σύγχρονα 
πολυμέσα (Robin, 2006) καθιστούν αυτή την πολύπλευρη και πολύπλοκη διαδικασία 
της διδασκαλίας απαραίτητη για την επαφή των εκπαιδευτικών της ξένης γλώσσας- και 
όχι μόνον- με απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αυξημένη επάρκεια στο γνωστικό 
τους αντικείμενο για την επιτυχή μετάδοση της γνώσης. Με την δημιουργική ενσωμά-
τωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία και μάθηση της ξένης γλώσσας, οι συμ-
μετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν και να εμπλακούν ενεργά και ικανοποιητικά. 
Από την πιλοτική μας έρευνα έγινε κατανοητό το ενδιαφέρον των φοιτητών για καλ-
λιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων και αξιοποίηση των ατομικών τους προϊόντων, για δια-
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σύνδεση γνώσεων ή γνωστικών αντικειμένων, για ενίσχυση της δημιουργικής έκφρα-
σης, των δεξιοτήτων επικοινωνίας και γραπτού/ προφορικού λόγου και για εύρεση καί-
ριων μαθησιακών στρατηγικών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν στην ξενόγλωσση 
εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με την Γύφτουλα (2019) οι δημιουργοί των ψηφιακών αφηγήσεων μεταφέ-
ρουν και αναδεικνύουν γεγονότα και συλλογισμούς με συγκεκριμένη ταυτότητα για να 
επεξεργαστούν ένα θέμα και με την προσωπική τους ερμηνεία να διαμορφώσουν ατο-
μική και συλλογική ταυτότητα. Είναι μια προσέγγιση που ειδικά στην ξενόγλωσση δι-
δασκαλία – εκμάθηση μπορεί να αναδείξει την ιδιαίτερη σημασία του πνευματικού, 
συναισθηματικού, αξιακού και πολιτισμικού τους υπόβαθρου αλλά και να εμπλουτίσει 
τις νοητικές, κοινωνικές και ψυχοσυναισθηματικές πτυχές της προσωπικότητας των 
μαθητών. Η ίδια συνεχίζει υποστηρίζοντας πως με το να εμπλέξουμε τους μαθητές σε 
προσωπική, διαφοροποιημένη και δημιουργική πολυτροπική έκφραση μέσα από τη 
διαδικασία δημιουργίας ψηφιακών αφηγήσεων, οι εκπαιδευτικοί παρέχουν την ευκαι-
ρία αλλά και τη δυνατότητα να εκφράσουν γλωσσικά και δημιουργικά τις αντιλήψεις, 
τις στάσεις, τις πεποιθήσεις, τις γνώσεις και τις ικανότητές τους σε ένα περιβάλλον 
αυθεντικών μαθησιακών συνθηκών και περιβαλλόντων. 
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La storia di un’ insegnante della lingua 
italiananel tempo della pandemia 
Corono-virus. 

Fabrizio de André 
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I tre compositori dell’ opera italiana 

L’uso del condizionale semplice 

Uno fra i poliglotti migliori al mondo: 
Luca Lampariello 

La mia giornata 

El Greco 

Giacomo Leopardi 

Cefalonia 

Notizie- il telegiornale 

Caravaggio 

Quinta Dimensione 

Cesare Pavese 
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Il Futurismo 

In giro per le strade di Barcellona 
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Umberto Eco 

Trachila: un piccolo ma bellissimo 
villaggio 
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Samantha Cristoforetti: L’eroina 
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Η  λεξιλογική ικανότητα των δίγλωσσων μαθητών στη Δευτεροβάθμια 

Μπακάλη Ιωάννα, Μ.Εd, Yποψήφια Διδάκτορας, yannabakali@hotmail.com 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Μπέλλα Σπυριδούλα 
Καθηγήτρια, Τομέας Φιλολογίας, Τμήμα Γλωσσολογίας, ΕΚΠΑ, sbella@phil.uoa.gr 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη ακαδημαϊκών δεξιοτήτων (CALP), που σχετίζονται κυρίως με την εκμά-
θηση και τη διδασκαλία της ακαδημαϊκής μορφής της γλώσσας, αποτελεί ένα πολύ 
σημαντικό ζήτημα για τους δίγλωσσους μαθητές. Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην 
ανάπτυξη της λεξιλογικής ικανότητας των δίγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας με 
τρόπους και στρατηγικές που ενισχύουν την ικανότητα αυτή για το σύνολο των μαθη-
τών. Τα ερευνητικά δεδομένα, που παρουσιάζονται, προέκυψαν από συμπλήρωση ε-
ρωτηματολογίων και συγγραφή κειμένων, σε διαφορετικά είδη λόγου, από δίγλωσσους 
και ελληνόγλωσσους μαθητές από όλες τις τάξεις της δευτεροβάθμιας. Τα αποτελέ-
σματα καταδεικνύουν ότι το λεξιλόγιο και κυρίως η ακαδημαϊκή του μορφή συνιστά 
ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα για τους μαθητές. Στην παραγωγή λόγου εντοπί-
στηκαν προβλήματα κυρίως σε λανθασμένες συνάψεις λέξεων ενώ σε ποιοτικό επίπεδο 
τα κείμενα των δίγλωσσων με ακριβές λεξιλόγιο ήταν ελάχιστα. Για την ενίσχυση της 
λεξιλογικής ικανότητας προτείνεται η συνεργασία όλων των ειδικοτήτων, ομαδοσυ-
νεργατικές και ενεργητικές μέθοδοι διδασκαλίας, διαφοροποιημένη διδασκαλία, χρήση 
των ΤΠΕ και Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων.   

Λέξεις-Κλειδιά: λεξιλογική ικανότητα, στρατηγικές, ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, άμεση/έμ-
μεση διδασκαλία, Ηλεκτρονικά Σώματα Λέξεων. 

Eισαγωγή 

Τα μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων δεκαετιών έχουν μετατρέψει την κοινω-
νία μας σε πολυπολιτισμική με αποτέλεσμα χιλιάδες μαθητές με μητρική γλώσσα άλλη 
από την ελληνική να φοιτούν στα ελληνικά σχολεία. Οι δίγλωσσοι μαθητές που φοι-
τούν στη δευτεροβάθμια εμφανίζονται ως καλοί χρήστες της ελληνικής γλώσσας στην 
καθημερινότητά τους, όμως η επίδοσή τους στο σχολείο, σύμφωνα με τις περισσότερες 
έρευνες, παρουσιάζεται χαμηλότερη από αυτή των ελληνόγλωσσων  μαθητών (Αμπάτη 
& Ιορδανίδου, 2001). Η καλή χρήση της γλώσσας της καθημερινότητας την οποία οι 
μαθητές χρησιμοποιούν επιτυχώς δεν εξασφαλίζει τη χρήση του επίσημου κώδικα που 
διδάσκει το σχολείο, ο οποίος έχει τις δικές του συμβάσεις (Σκούρτου, 2001:237). Αυτή 
η παρατήρηση δεν μόνο αφορά τους δίγλωσσους αλλά και τους γηγενείς μαθητές από 
χαμηλά κοινωνικά, μορφωτικά και οικονομικά στρώματα που εμφανίζουν μειωμένη 
σχολική επίδοση καθώς δεν είναι εξοικειωμένοι με τον επεξεργασμένο γλωσσικό κώ-
δικα του σχολείου.    

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στην λεξιλογική ικανότητα των δίγλωσσων μαθητών 
που φοιτούν σε μεικτές τάξεις στη δευτεροβάθμια και αποτυπώνει, με ποσοτικά και 
ποιοτικά κριτήρια, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στο λεξιλόγιο οι δίγλωσσοι. 
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Αρχικά παραθέτει το θεωρητικό πλαίσιο που αφορά τη λεξιλογική ικανότητα στη δεύ-
τερη γλώσσα (Γ2) και τις στρατηγικές διδασκαλίας και εκμάθησης του λεξιλογίου α-
ξιοποιώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία. Στη συνέχεια παρουσιάζονται ερευνητικά δε-
δομένα που αποτυπώνουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι δίγλωσσοι στην εκμά-
θηση του λεξιλογίου και τα λεξιλογικά λάθη τους σε παραγωγή λόγου. Η εισήγηση 
ολοκληρώνεται με την παρουσίαση προτάσεων σχετικών με τη συστηματική διδασκα-
λία του λεξιλογίου. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Μια σημαντική παράμετρος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι η εκμάθηση του λεξιλο-
γίου. Η κατανόηση του μηχανισμού που κατασκευάζει λέξεις μπορεί όχι μόνο να οδη-
γήσει στον εμπλουτισμό του παθητικού λεξιλογίου, αλλά αναμένεται να συμβάλλει πε-
ρισσότερο στην άνετη χρήση του ενεργητικού λεξιλογίου, στην παραγωγή προφορικού 
και γραπτού λόγου. Έτσι, η συστηματική παρουσίαση του λεξιλογίου μπορεί να συμ-
βάλει στην κατανόηση και παραγωγή του και τελικά στην κατάκτηση μιας δύσκολης 
γλώσσας εκμάθησης, όπως είναι η νέα ελληνική (Κίτσα, 2006:1).  

Το λεξιλόγιο κάθε γλώσσας δεν αποτελεί ένα τυχαίο άθροισμα λεξικών στοιχείων αλλά 
καθορίζεται από τις συνταγματικές και παραδειγματικές σχέσεις αυτών των στοιχείων 
και από τη χρήση τους. Ο τρόπος που δομείται και οργανώνεται σχετίζεται με το κατα-
στασιακό ιδίωμα, δηλαδή το πεδίο, τον τρόπο/μέσο και τον τόνο του λόγου αλλά και 
με τον χρήστη της γλώσσας και τη γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιεί (Κακριδή- 
Ferrari & Χειλά-Μαρκοπούλου, 1996). Τα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων άλλαξαν την 
αντίληψή μας για τη γλώσσα και οδήγησαν σε μια νέα θεωρητική προσέγγιση το λεξι-
λογικό αναλυτικό πρόγραμμα (lexical syllabus), η οποία φέρνει το λεξιλόγιο στον πυ-
ρήνα της γλωσσικής διδασκαλίας καθώς θεωρεί ότι η γλωσσική παραγωγή δεν αποτε-
λεί μια διαδικασία που διέπεται από συντακτικούς κανόνες αλλά ισοδυναμεί με την 
ανάκληση ευρύτερων λεξικών σχημάτων στον λόγο. Με βάση τα παραπάνω η ενίσχυση 
της λεξιλογικής ικανότητας (lexical competence) αποτελεί έναν από τους βασικούς 
στόχους της γλωσσικής διδασκαλίας των μαθητών, δίγλωσσων και φυσικών ομιλητών, 
καθώς τους υποστηρίζει στις επικοινωνιακές επιλογές και ανάγκες τους και αποτελεί 
την προϋπόθεση για την επιτυχή διατύπωση ακαδημαϊκού λόγου που συνιστά κριτήριο 
για μια επιτυχή σχολική αξιολόγηση.  

Οι διδάσκοντες εκτός από τις στρατηγικές που θα χρησιμοποιήσουν οι ίδιοι θα πρέπει 
να ασκήσουν και τους μαθητές τους σε στρατηγικές που θα τους βοηθούν ώστε να 
συνεχίσουν μόνοι τους την κατάκτηση του λεξιλογίου, καθώς ο χρόνος της διδασκα-
λίας στο σχολείο είναι περιορισμένος και δεν επαρκεί (Παραδιά, 2010:58). Η ανάπτυξη 
του λεξιλογίου μπορεί να είναι άμεση ή έμμεση. Ως άμεση θεωρούμε εκείνη τη στρα-
τηγική που επικεντρώνεται αποκλειστικά στο λεξιλόγιο χωρίς άμεση σύνδεση με κά-
ποια άλλη γλωσσική δραστηριότητα, όπως λ.χ. η διδασκαλία μνημοτεχνικών μεθόδων, 
τα γλωσσικά αινίγματα, η ομαδική εργασία σε ασκήσεις παράφρασης. Περίπτωση έμ-
μεσης διδασκαλίας είναι η ενασχόληση με τη λέξη όπως προκύπτει κατά τη διδασκα-
λία, αν και αυτό μπορεί να είναι προσχεδιασμένο. Και οι δύο επιλογές υποστηρίζονται 

64

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



από τη βιβλιογραφία (Coady, 1997: 275-281) αν και όπως υποστηρίζει ο Γούτσος 
(2006) η άμεση διδασκαλία φαίνεται να προκρίνεται ως πιο πρόσφορη. Η έμμεση δι-
δασκαλία θεωρείται πιο αργή, άρα είναι συνολικά βραδύτερη η κατάκτηση του βασι-
κού λεξιλογίου. Η ανακάλυψη της σημασίας της λέξης από το περικείμενο δεν αποτελεί 
ασφαλή επιλογή, αφού οι μαθητές που ακολουθούν αυτή τη στρατηγική τείνουν να 
κάνουν λάθη, ενώ η διατήρηση στη μνήμη μιας λέξης που κατακτήθηκε από το περι-
κείμενο και η ανάκλησή της δεν είναι τόσο επιτυχής σύμφωνα με ψυχογλωσσολογικές 
έρευνες σχετικά με την επεξεργασία του βάθους για το λεξιλόγιο. 

Η διερεύνηση των στρατηγικών τις οποίες χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και οι μα-
θητές, δίγλωσσοι και φυσικοί ομιλητές, για την εκμάθηση/κατάκτηση του λεξιλογίου 
είναι σημαντικό στοιχείο για τον σχεδιασμό της γλωσσικής διδασκαλίας. Οι προτάσεις 
και οι στρατηγικές που υιοθετούνται για το λεξιλόγιο πρέπει να  ανάλογες με την τάξη  
και το μαθησιακό στυλ των μαθητών (Ιακώβου κ.ά. 2003: 9-10),  και να αξιοποιούν 
θεματικό λεξιλόγιο ή σώματα κειμένων. Μια τέτοια οπτική φέρνει τον εκπαιδευτικό 
που διδάσκει γλώσσα σε μεικτές τάξεις μπροστά στις αρχές της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας ώστε να αντιμετωπίζει την ετερογένεια της τάξης μέσα από ομαδοσυνεργα-
τικές μεθόδους και με τη χρήση των ΤΠΕ (Σπαντιδάκης & Βασαρμίδου, 2014). 

Έρευνα – δεδομένα – ανάλυση 

Η έρευνα, τμήμα της οποίας παρουσιάζεται, διενεργήθηκε σε 15 Γυμνάσια και Λύκεια 
στην Αττική, από τον Ιανουάριο έως και τον Απρίλιο του 2015, σε περιοχές που υπάρ-
χει μεγάλη συγκέντρωση μεταναστευτικού πληθυσμού. Η επεξεργασία των στατιστι-
κών δεδομένων έγινε με υπολογιστικό μοντέλο r . Στην έρευνα πήραν μέρος 392 δί-
γλωσσοι καθώς και 99 ελληνόγλωσσοι μαθητές που φοιτούν στα ίδια σχολεία και απο-
τέλεσαν την ομάδα ελέγχου. Ως ερευνητικά εργαλεία αξιοποιήθηκαν ερωτηματολόγια 
που συμπληρώθηκαν από μαθητές και των δύο ομάδων και η αξιολόγηση παραγωγής 
λόγου που έγραψαν οι μαθητές και των δύο ομάδων με στόχο να αποτυπωθούν τα όποια 
προβλήματα στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Ειδικότερα σε αυτή την εισήγηση 
θα επικεντρωθούμε στο λεξιλόγιο, στις μεθόδους/ στρατηγικές που αξιοποιούν για την 
εκμάθησή του και στα προβλήματα που αποτυπώθηκαν στον γραπτό τους λόγο κατά 
την παραγωγή κειμένων.  

Ερευνητικά Δεδομένα 

Το 73,2% του δείγματος των δίγλωσσων μαθητών δηλώνει ως χώρα γέννησης την Ελ-
λάδα, με πρώτη γλώσσα τα Αλβανικά. Στο 1ο γράφημα αποτυπώνονται οι στρατηγικές 
που ακολουθούν οι δίγλωσσοι μαθητές για να μάθουν μια άγνωστη λέξη με κύρια επι-
λογή την παραδοσιακή μέθοδο, αφού ο δίγλωσσος μαθητής απευθύνεται στον 
εκπαιδευτικό ή προσπαθεί να κατανοήσει το περιεχόμενο της άγνωστης λέξης από τα 
συμφραζόμενα (context) ή το σύνολο του κειμένου. Το διαδίκτυο αν και 
χρησιμοποιείται δεν φαίνεται να αποκτά δυναμική ως ένα σύγχρονο, προσιτό και 
εύχρηστο μέσο αναζήτησης λεξιλογικών αναφορών. Πιο ενεργητικές μέθοδοι όπως 
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ομόρριζα και ο τεμαχισμός (συνθετικά) έχουν περιορισμένη χρήση, ενώ η χρήση 
λεξικού, απλού (ελληνικών) ή δίγλωσσου δεν προτιμάται από τους μαθητές. 

 

Γράφημα 1ο : Εκμάθηση λεξιλογίου 

Tο 2ο γράφημα δείχνει ότι ο δίγλωσσος μαθητής δεν εφαρμόζει κάποιο συγκεκριμένο 
τρόπο για να μάθει τις λέξεις που συνάντησε στα κείμενα. Η σύνδεση με τη μητρική 
είναι σημαντικό εύρημα παρά το μικρό ποσοστό, αν σκεφτεί κανείς ότι οι μαθητές της 
έρευνας έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα (73%). Η σημείωση της ερμηνείας, χωρίς συστη-
ματική εργασία πάνω στη νέα λέξη, όπως θα ήταν η δημιουργία παραγράφου που θα 
περιείχε και τις νέες λέξεις δεν εγγυάται την ουσιαστική εκμάθησή της. Η καταγραφή 
της λέξης σε ένα ειδικό τετράδιο ή ακόμα καλύτερα ψηφιακά θα επέτρεπε τη δημιουρ-
γία ενός προσωπικού (ψηφιακού) λεξικού με τις λέξεις που μαθαίνει ο δίγλωσσος αλλά 
και κάθε μαθητής. 

 
Γράφημα 2ο : Τρόποι Εκμάθησης λεξιλογίου 
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Το λεξιλόγιο συνιστά το πιο σημαντικό πρόβλημα (Γραφ. 3ο) στην επεξεργασία ενός 
κειμένου, κατά δήλωση των ίδιων των μαθητών, οι οποίοι δεν εκπαιδεύονται στην ε-
νεργητική εκμάθησή του και επιλέγουν δασκαλοκεντρικές μεθόδους.  

 

  Γράφημα 3ο : Προβλήματα στην επεξεργασία κειμένου 

Στην παραγωγή λόγου που έγραψαν οι δίγλωσσοι μαθητές σε διαφορετικό θέμα για 
κάθε τάξη και σε διαφορετική περίσταση επικοινωνίας με θέματα που προβλέπονταν 
από το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε τάξης τα λάθη διακρίθηκαν σε δύο κατηγορίες, α-
νύπαρκτη λέξη και λανθασμένη σύναψη. Το γράφημα (Γραφ. 4ο) που ακολουθεί προέ-
κυψε από τα κείμενα που συνέγραψαν οι μαθητές, εφόσον είχαν ένα τουλάχιστον λά-
θος. Στη συνολική του αποτίμηση το λεξιλόγιο με κριτήριο τα λάθη ανά αριθμό λέξεων 
εμφανίζει αυξημένα ποσοστά στο Λύκειο και για τις δύο ομάδες με κύριο πρόβλημα 
τις λανθασμένες συνάψεις. Αυτό θα πρέπει να αποδοθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του 
Λυκείου αλλά και στην προσπάθεια των μαθητών να ανταποκριθούν σε αυτές δοκιμά-
ζοντας, συχνά ανεπιτυχώς, συνάψεις ή χρησιμοποιώντας ανύπαρκτες λέξεις. Τα λάθη 
που διαπιστώθηκαν μπορούν να ερμηνευθούν, ως μία προσπάθεια κατάκτησης της νέας 
γνώσης (Μπέλλα, 2011:61) και να οδηγήσουν στην κατάκτηση του λεξιλογίου ή εκ-
φραστικών τρόπων με την προϋπόθεση ότι ο εκπαιδευτικός θα τα αντιμετωπίσει ανά-
λογα. 
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Γράφημα 4ο : Είδος Λεξιλογικού Λάθους 

Εκτός από την ποσοτική αποτύπωση των λαθών επιχειρήθηκε και μία ποιοτική (Γραφ. 
5ο) αξιολογώντας το λεξιλόγιο μέσα στο κείμενο στο βαθμό που αυτό κρίθηκε κατάλ-
ληλο, ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας. Σε αυτή την αποτίμηση ακολουθήθη-
καν τα κριτήρια που προβλέπονται σε ό,τι αφορά το λεξιλόγιο κατά τις εξετάσεις για 
το κρατικό πιστοποιητικό ελληνομάθειας στο επίπεδο Γ1. Ως ακριβές θεωρήθηκε το 
λεξιλόγιο που ήταν πλούσιο, ανάλογο με την ανάπτυξη του δοθέντος θέματος και του 
ύφους που έπρεπε να υιοθετηθεί, με επιτυχημένη επιλογή λέξεων. Ως  κοινότυπο – μέ-
τριο αξιολογήθηκε το λεξιλόγιο που  ήταν σωστό ως προς τη χρήση και τις συνάψεις 
του, όμως επαναλαμβανόταν σε αρκετά σημεία, ενώ εμφανίζονταν κάποια λάθη στην 
απόδοση λεπτών σημασιολογικών αποχρώσεων. Ως φτωχό θεωρήθηκε το λεξιλόγιο 
που χαρακτηριζόταν από πολλές επαναλήψεις και λανθασμένες επιλογές, με ορθή τις 
περισσότερες φορές αλλά απλή σύνταξη. Ως προβληματικό κρίθηκε το λεξιλόγιο που 
ήταν περιορισμένο σε βασικές καθημερινές λέξεις, με ασυνταξίες που δυσχέραιναν την 
κατανόηση του νοήματος. Τα κείμενα που το λεξιλόγιο τους χαρακτηρίστηκε ακριβές 
ήταν περίπου 5% για τους δίγλωσσους και 11,5% για τους ελληνόγλωσσους στη βαθ-
μίδα του Γυμνασίου. Στο Λύκειο τα ποσοστά αυτά φτάνουν το 12,4% και 22,2 % αντί-
στοιχα αποτυπώνοντας βελτίωση και για τις δύο ομάδες.  Όμως η διαφορά που κατα-
γράφεται περίπου 6,5% στο Γυμνάσιο για τις δύο ομάδες, αυξάνεται στο Λύκειο κατά 
10% περίπου.  
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Γράφημα 5ο:  Αξιολόγηση Λεξιλογίου 

Προτάσεις 

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αποτυπώθηκαν απαραίτητος κρίνεται ο 
επανασχεδιασμός της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος μέσα από μια νέα προ-
σέγγιση των φαινομένων (μορφολογικών και λεξιλογικών) με αξιοποίηση ηλεκτρονι-
κών σωμάτων κειμένων (ΗΣΚ), με ταυτόχρονη παρουσία και συνεργασία όλων των 
εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων (partnership teaching) καθώς όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα γίνονται πεδίο για τη διδασκαλία της γλώσσας. Πρέπει να γίνει κατανοητό 
από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας ότι όλοι, περισσότερο ή λιγότερο, διδά-
σκουν μέσω της γλώσσας και τελικά διδάσκουν γλώσσα. Πρόκειται για την πρόταση 
(Levine,1990:29-53) που συνδυάζει τη διδασκαλία γλώσσας και «περιεχομένου» των 
γνωστικών αντικειμένων CLIL (Content and Language Integrated Learning). Σημα-
ντική παράμετρος για να υλοποιηθεί η πρόταση αυτή  είναι και η αξιοποίηση στρατη-
γικών και δραστηριοτήτων όπως: o μορφολογικός τεμαχισμός λέξεων, η ένταξη σε 
προτασιακό/κειμενικό πλαίσιο, η ομαδοποίηση, συσχετισμοί με άλλες λέξεις, οι ορι-
σμοί, ετυμολογία των λέξεων, η χρήση χαρτών (semantic map), η χρήση πλαγιότιτλων, 
οι λέξεις - κλειδιά, η δημιουργία λεξικού από τους μαθητές, ασκήσεις κλειστού τύπου, 
δομικές, ελεγχόμενες, καθοδηγούμενες, ανοικτού τύπου και επικοινωνιακές ομαδοσυ-
νεργατικές δραστηριότητες. Η διδακτική αξιοποίηση του λεξικού στο μάθημα της 
γλώσσας είναι σημαντική καθώς το λεξιλόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσληπτικά 
και παραγωγικά για την κατανόηση και παραγωγή αντίστοιχα γραπτού και προφορικού 
κειμένου και τη μετάφραση από τη δεύτερη γλώσσα στη μητρική. Τα λεξικά, ψηφιακά 
ή έντυπα, δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή να ελέγξει την ορθογραφία της λέξης, να 
διορθώσει τα λάθη του, να βρει συνώνυμες, αντώνυμες ή παράγωγες λέξεις για χρήση 
στον προφορικό ή στον γραπτό του λόγο.  Κατά τη διδασκαλία, ο εκπαιδευτικός καλό 

69

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



είναι να έχει εκ των προτέρων εντοπίσει το λεξιλόγιο της ενότητας που μπορεί να πα-
ρουσιάσει δυσκολίες κατά την μελέτη του από τους μαθητές. Για αυτό προτείνεται από 
τη βιβλιογραφία (Carrasquillo & Rodriguez, 1996) η παρουσίαση του λεξιλογίου της 
ενότητας πριν από την παράδοση, από την αρχή της διδακτικής ενότητας. Κρίνεται 
σκόπιμο να διδαχθούν οι επιστημονικοί όροι που θα πρέπει να κατανοήσει και να συ-
γκρατήσει ο μαθητής. Επίσης σημαντικό είναι να μην υπεραπλουστεύει ο εκπαιδευτι-
κός στην προσπάθεια του να βοηθήσει τον δίγλωσσο γιατί τότε του «δίνει» λιγότερη 
γλώσσα, όπως υποστηρίζει ο Cummins (2005).    

Για την υιοθέτηση των παραπάνω προτάσεων χρειάζεται αναμόρφωση των σχολικών 
εγχειριδίων σε θέματα εκμάθησης λεξιλογίου, χρήση ψηφιακών μέσων για την κατα-
σκευή εννοιολογικών χαρτών ή για αναζήτηση λέξεων και της χρήσης τους. Χρειάζο-
νται σύγχρονα σώματα κειμένων στα οποία όλοι οι μαθητές θα εκπαιδεύονται να ανα-
πτύσσουν στρατηγικές κατανόησης του λεξιλογίου και θα ενθαρρύνονται να φτιάξουν 
το δικό τους λεξικό, να εκδώσουν μια σχολική εφημερίδα ή να συμμετάσχουν στην 
Ελληνική Βουλή των Εφήβων ή στο αντίστοιχο ευρωπαϊκό όργανο. Ακόμα και η συμ-
μετοχή τους σε αγώνες επιχειρηματολογίας, μπορεί να ενισχύσει την εκμάθηση του 
λεξιλογίου και να βελτιώσει όλα τα επίπεδα του λόγου. Σε αυτό θα συνεισφέρουν και 
οι συνεχείς ασκήσεις γραφής με μικρά κείμενα όπως π.χ το να κρατήσουν ημερολόγιο 
ή οι ασκήσεις συμπλήρωσης φράσεων. Σημαντική κρίνεται η αξιοποίηση της σχολικής 
Γραμματικής (Χατζησαββίδη, Σ & Χατζησαββίδη, 2011, Ο.Ε.Β.Δ) που εκφράζει ένα 
νέο πνεύμα στη γλωσσική διδασκαλία με το οποίο πρέπει να εξοικειωθούν οι εκπαι-
δευτικοί για να το υπηρετήσουν. 

Βιβλιογραφικές  αναφορές 

Aμπάτη, Α., & Ιορδανίδου, Α. (2001). Τα λάθη στη γραπτή έκφραση αλλόγλωσσων 
μαθητών του Δημοτικού Σχολείου: o ρόλος τους στη διδασκαλία της ελληνικής 
ως δεύτερης γλώσσας. Εισήγηση στο Πανελλήνιο Συνέδριο “Σχολική γνώση & 
Διδασκαλία στη Πρωτοβάθμια Εκπ/ση”, Ιωάννινα, 3-6 Μαΐου 2001 

Γούτσος, Δ. (2006). Ανάπτυξη λεξιλογίου - Από το βασικό στο προχωρημένο επίπεδο. 
Στο: Coady, J. –Huckin, Th. (1997). Second language vocabulary acquisition. 
Cambridge: Cambridge University Press 

Carrasquillo, A. & Rondriguez, V. (1996). Language minority students in the main-
stream classroom. Clevedon : Multilingual Matters 

Coady, J. (1997). L2 vocabulary acquisition through extensive reading. In J. Coady, 
and T. Huckin, (Eds.), Second Language Vocabulary Acquisition (pp. 225–37). 
Cambridge University Press. Cambridge.  

Cummins, J. (2005). Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυ-
νάμωση σε μια κοινωνία ετερότητας. Αθήνα: Gutenberg 

70

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ιακώβου, Μ., Μαρκόπουλος, Γ., Μικρός, Γ. (2003). Θεματοποιημένο, Βασικό Λεξιλό-
γιο μέσω ΗΣΚ: Πρακτική εφαρμογή στη διδασκαλία της ΝΕ ως ΞΓ. Στο Πρα-
κτικά του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Στο 
http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/a/iakovou&markopou
los&mikros.pdf . Ανακτήθηκε   {24-5-19} 

Κακριδή-Φερράρι, M. & Δ. Χειλά-Μαρκοπούλου, (1996). Η γλωσσική ποικιλία και η 
διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Στο Η νέα ελληνική ως ξένη 
γλώσσα. Προβλήματα διδασκαλίας. Αθήνα : Ίδρυμα Γουλανδρή- Χορν, 17-51. 
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a6/02.html. Ανα-
κτήθηκε {5/9/ 2017} 

Κίτσα, Β. (2006). Λεξιλογικό βοήθημα για την υποστήριξη των διδασκόντων την Ελ-
ληνική ως Δεύτερη/Ξένη Γλώσσα. Εισαγωγή. Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ –ΚΕΓ. Στο 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/files/document/word2text/lexil_intro.pdf ,  Ανακτήθηκε: 
23/7/ 2019  

Levine, J. (επιμ.).(1990). “Mainstreaming, Partnership Teaching, Teacher Action Re-
search” στο: J. Levine (επιμ.) Bilingual Learners and the Mainstream Curricu-
lum, Λονδίνο: The Falmer Press,  29-53. 

Μπέλλα, Σπ. (2011).  Η Δεύτερη Γλώσσα. Κατάκτηση και Διδασκαλία. Αθήνα : Πατάκης 

Σκούρτου, Ε.(2001). Διγλωσσία, διδασκαλία δεύτερης γλώσσας. Στο Εκπαίδευση: Πο-
λιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες. Πάτρα: Ελληνικό Ανοιχτό Πα-
νεπιστήμιο, 167-249 

Παραδιά, Μ. (2012). Οι στρατηγικές εκμάθησης του λεξιλογίου στον τομέα της Ελλη-
νικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας και η συμβολή τους στην αποτελεσματική 
επίτευξη των διδακτικών στόχων. Στο Π. Γεωργογιάννης (2012), Διαπολιτισμι-
κότητα, Διοίκηση της Εκπαίδευσης και Οικονομική Κρίση στην Κοινωνία, το Σχο-
λείο, την Οικογένεια και τα Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα, Τόμος ΙΙ, Πρακτικά 15ου 
Διεθνούς Συνεδρίου, Πάτρα 23-25 Νοεμβρίου 2012, 123-131.  

71

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/a/iakovou&markopoulos&mikros.pdf
http://www.philology.uoc.gr/conferences/6thICGL/ebook/a/iakovou&markopoulos&mikros.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a6/02.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/word2text/lexil_intro.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/word2text/lexil_intro.pdf
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Περίληψη 

Η οικογένεια αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό που επηρεάζεται άμεσα από τις κοινωνι-
κές συνθήκες του περιβάλλοντος. Με τις μεταβολές που καταγράφονται στις συνθήκες 
των κοινωνιών παρατηρούνται πολλές μεταβολές στο θεσμό της οικογένειας, που αφο-
ρούν τη δομή και τη λειτουργία της. Σκοπός της συγκεκριμένης ερευνάς ήταν η διερεύ-
νηση της κοινωνικής αξίας της οικογένειας στο εκπαιδευτικό υλικό της προσχολικής 
εκπαίδευσης και των απόψεων ενός δείγματος εκπαιδευτικών. Πραγματοποιήθηκαν η-
μιδομημένες συνεντεύξεις σε δέκα (10) εκπαιδευτικούς προσχολικής αγωγής στο πλαί-
σιο της ποιοτικής μεθοδολογίας. Επιπρόσθετα, έγινε ποιοτική ανάλυση περιεχομένου 
σε δέκα (10) εκπαιδευτικά βιβλία με έτοιμες δραστηριότητες από ιδιωτικούς εκπαιδευ-
τικούς οίκους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί πιστεύουν ότι 
η επικρατέστερη μορφή οικογένειας είναι η μονογονεϊκή και η εκτεταμένη. Επίσης, η 
μορφή οικογένειας που προβάλλεται περισσότερο στο υλικό του νηπιαγωγείου είναι η 
παραδοσιακή- πυρηνική. Τέλος, τα εκπαιδευτικά εγχειρίδια προβάλλουν κατά βάση 
την πυρηνική οικογένεια και διαχωρίζουν τους τύπους οικογένειας σε «περίπλοκες» 
και «συνηθισμένες».  

Λέξεις-Κλειδιά: τύποι οικογένειας, νηπιαγωγείο, αναλυτικό πρόγραμμα, απόψεις νη-
πιαγωγών, εκπαιδευτικά εγχειρίδια 

Εισαγωγή 

Η οικογένεια είναι ένα κοινωνικό σύστημα, όπου μεταβάλλεται και αναδιαμορφώνεται 
ανάλογα με την εκάστοτε συνθήκη της κοινωνίας. Στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες 
χώρες η οικογένεια παίζει πρωταρχικό ρόλο στη ζωή του ανθρώπου. Επίσης, παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση της κοινωνικής ζωής αλλά και στην κοινωνική ο-
μάδα που μέσα της λαμβάνουν χώρα οικονομικές και κοινωνικές σχέσεις που σφραγί-
ζουν σε μεγάλο βαθμό την παραπέρα κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη του ατό-
μου. Έτσι, ως οικογένεια θεωρείται η ομάδα που ανήκουμε από τη στιγμή της γέννησής 
μας (Γεώργας, 1999). Φυσικά, ο θεσμός της οικογένειας επηρεάζεται από τις κοινωνι-
κές αλλαγές. Με τις αλλαγές που δέχεται η κοινωνία παρατηρούνται μεταβολές στο 
θεσμό της οικογένειας οι οποίες έχουν να κάνουν με τη δομή και τη λειτουργία της και 
επηρεάζει άμεσα τα μέλη της που βρίσκονται μέσα σε αυτήν (Μαράτου - Αλιπράντη, 
1995). Επομένως, μία από τις βασικές λειτουργίες της οικογένειας είναι η 
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διαπαιδαγώγηση, η ανατροφή και η κοινωνικοποίηση του παιδιού. Να μάθει δηλαδή 
να συνυπάρχει αλλά και να αλληλοεπιδρά με τους άλλους ανθρώπους, να καλλιεργήσει 
την ενσυναίσθηση, τις σκέψεις, τις εμπειρίες και τις γνώσεις του. Ο ρόλος της οικογέ-
νειας θεωρείται πολύ σημαντικός στη διαπαιδαγώγηση ενός παιδιού και δεν είναι πά-
ντα εύκολος (Χουρδάκη, 2000). 

Αναντίρρητα, σημαντικό ρόλο στην κοινωνικοποίηση και στη διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών μετά την οικογένεια παίζει το σχολείο. Το σχολικό πλαίσιο είναι η πρώτη δομή 
που έρχεται σε επαφή το παιδί, όπου συναναστρέφεται με άλλα άτομα εκτός του οικο-
γενειακού κύκλου. Συγκεκριμένα, το νηπιαγωγείο δίνει τα πρώτα ερεθίσματα και τις 
εμπειρίες στη μαθητική ζωή του νηπίου. Το παιδί σε αυτό το πλαίσιο μαθαίνει στάσεις 
και συμπεριφορές, εξελίσσεται μέσα από καταστάσεις, αλληλοεπιδρά με τα παιδιά της 
ηλικίας του, μαθαίνει μέσω των εμπειριών των άλλων και εξελίσσεται κοινωνικά. Ό-
μως, για να γίνουν όλα αυτά εφικτά αναπόσπαστο κομμάτι στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία παίζει ο εκπαιδευτικός προσχολικής αγωγής. Ο νηπιαγωγός είναι αυτός που θα δώ-
σει στα νήπια όλα τα εφόδια ώστε να μπορούν να εξελιχθούν σαν προσωπικότητες 
(Ματσαγγούρας, 2003). 

Ο νηπιαγωγός εκτός από την ακαδημαϊκή κατάρτιση που πρέπει να έχει και τη συνεχή 
επιμόρφωση που πρέπει να κάνει για να συνεχίσει το εκπαιδευτικό του έργο, πρέπει να 
έχει στην κατοχή του κάποια εφόδια σαν «χάρτες» ώστε να το βοηθήσουν στο ταξίδι 
της διαπαιδαγώγησης του νηπίου. Το διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπου-
δών (ΔΕΠΠΣ) για το νηπιαγωγείο είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο 
εκπαιδευτικός προσχολικής ηλικίας για την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Το 
ΔΕΠΠΣ παρουσιάζει στόχους, προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτή-
των για να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό να υλοποιήσει τους στόχους που έχει θέσει για 
τους μικρούς μαθητές του (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Μερικές φορές όμως η βο-
ήθεια που παρέχει δε γίνεται αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς γιατί θεωρούν το 
ΔΕΠΠΣ ένα άνευ ουσίας δημόσιο έγγραφο. Αρκετοί νηπιαγωγοί δεν το γνωρίζουν και 
πολλοί που το γνωρίζουν δεν το χρησιμοποιούν διότι θεωρούν ότι είναι πολύ γενικό 
και δεν τους βοηθάει στην πράξη, έτσι διαφεύγουν σε εξωσχολικά εγχειρίδια (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Ο θεσμός της οικογένειας ως αντικείμενο μελέτης προκαλεί πάντα ενδιαφέρον στο πε-
δίο των επιστημών διότι, είναι ένας θεμελιώδης κοινωνικός θεσμός που συνιστά τον 
πρώτο χώρο ύπαρξης του ανθρώπου. Ενδεικτικά, στην έρευνα που πραγματοποίησε η 
Κούτρα (2013) μελετώνται οι μορφές οικογενειακής οργάνωσης που απεικονίζονται 
στα εικονογραφημένα βιβλία. Στόχος της ήταν να καταγραφούν οι κυρίαρχες μορφές 
οικογένειας και να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο προβάλλονται ως προς τα γονικά 
πρότυπα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε είναι η ανάλυση περιεχομένων η οποία εί-
ναι ποιοτικού τύπου. Για τις ανάγκες της έρευνας επιλέχθηκαν 30 βιβλία. Επικουρικά, 
στην ίδια έρευνα μελετώνται οι αντιλήψεις των παιδιών προσχολικής ηλικίας για την 
οικογένεια. Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 40 νήπια (20 αγόρια, 20 κορίτσια). Ως 
εργαλείο για την συγκέντρωση πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο 
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ερωτηματολόγιο. Από τη μελέτη των αποτελεσμάτων της συγκεκριμένης έρευνας κα-
θίσταται σαφές ότι η πυρηνική μορφή οικογένειας κυριαρχεί μεταξύ των μορφών που 
καταγράφηκαν στην έρευνα αυτή. 

Ανάλογη έρευνα υλοποίησε η Βρόντου (2013) με στόχο την κατάδειξη της οικογενεια-
κής διαφορετικότητας στην παιδική και εφηβική λογοτεχνία. Ως μεθοδολογική στρα-
τηγική χρησιμοποιήθηκε η συνδυαστική μορφή της ποσοτικής και της ποιοτικής ανά-
λυσης. Το δείγμα της έρευνας αντλείται από τα κείμενα των σχολικών εγχειρίδιων τόσο 
του δημοτικού όσο και του γυμνασίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της συγκεκριμέ-
νης μελέτης είναι φανερό ότι πυρηνική οικογένεια καταλαμβάνει την πλειοψηφία των 
κειμένων των σχολικών εγχειρίδιων, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ανάδειξη και 
των ετέρων οικογενειακών σχημάτων. 

Τέλος, η έρευνα που πραγματοποίησαν οι Rigg and Pryon (2007) είχε σαν στόχο να 
μελετήσουν τις αντιλήψεις των παιδιών της Νέας Ζηλανδίας σε σχέση με την οικογε-
νειακή δομή και την αλλαγή της. Έτσι, πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις σε 111 μα-
θητές (μέση ηλικία 11,9 έτη), τα κορίτσια αποτελούσαν το 58% του δείγματος ενώ τα 
αγόρια το 42%. Τα δεδομένα αναλύθηκαν ποσοτικά. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
έδειξαν ότι η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια δεν κυριαρχεί στις αντιλήψεις των 
παιδιών. Τα παιδιά της Νέας Ζηλανδίας έχουν ολοκληρωμένη και ρεαλιστική άποψη 
για το θεσμό της οικογένειας. 

Συμπερασματικά, από τις παραπάνω έρευνες φαίνεται ότι στη Νέα Ζηλανδία τα παιδιά 
γνωρίζουν τα διαφορετικά είδη της οικογένειας σε αντίθεση με την Ελλάδα που η 
πλειοψηφία των παιδιών γνωρίζουν μόνο την πυρηνική οικογένεια. Η παρούσα έρευνα 
θεωρείται σημαντική διότι από τα αποτελέσματά της θα διαφανεί αν τελικά στη σύγ-
χρονη εποχή τα νήπια μαθαίνουν στο νηπιαγωγείο όλα τα είδη των οικογενειών. 

Μέσα λοιπόν σ' αυτό το πλαίσιο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της 
κοινωνικής αξίας της οικογένειας μέσα από το εκπαιδευτικό υλικό της προσχολικής 
εκπαίδευσης. Απώτερος σκοπός είναι ο εμπλουτισμός του ακαδημαϊκού πεδίου και η 
ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας για το θέμα της οικογένειας σε σχέση με το 
εκπαιδευτικό υλικό. Το θέμα της έρευνας θεωρείται σημαντικό και φαίνεται να μην 
έχει ερευνηθεί πλήρως. Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα απαντηθούν μέσα από τη 
συλλογή και ανάλυση των δεδομένων είναι τα εξής: 
 
α)Ποιο μοντέλο οικογένειας υπερισχύει στο εκπαιδευτικό υλικό του νηπιαγωγείου; 
β)Ποια είναι η γνώμη των εκπαιδευτικών για την αντανάκλαση της οικογένειας στο 
εκπαιδευτικό υλικό της προσχολικής ηλικίας; 

Μεθοδολογία έρευνας 
Στην έρευνα που υλοποιήθηκε χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογία και συγκε-
κριμένα ο τύπος της εθνογραφικής μελέτης γιατί ο στόχος ήταν η εστίαση στις απόψεις 
των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας για το θεσμό της οικογένειας και για το 
εκπαιδευτικό υλικό που αναφέρεται στην οικογένεια (Cohen et al., 2008). Η 
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μεθοδολογική στρατηγική η όποια ακολουθήθηκε στη συγκεκριμένη έρευνα και επι-
χειρούσε να διασφαλίσει την αξιοπιστία της ήταν η τριγωνοποίηση (Cohen et al., 2008). 
Στην έρευνα που διεξήχθη η ερευνήτρια χρησιμοποίησε τριγωνοποίηση δύο μεθόδων 
ανάλυσης, της ποιοτικής θεματικής ανάλυσης συνεντεύξεων και της ποιοτικής ανάλυ-
σης περιεχομένου. 

 Η συνέντευξη είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία της ποιοτικής μεθόδου. Η συνέ-
ντευξη είναι μια μέθοδος που έχει ως στόχο να δημιουργήσει ένα «νοητικό περιεχό-
μενο», να καλύψει πτυχές της προσωπικότητας και να καταλάβει την συμπεριφορά του 
συμμετέχοντα (Παρασκευοπούλου- Κόλλια, 2008). Για τη συγκεκριμένη έρευνα χρη-
σιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη (Παπαϊωάνου κ.α., 2009). Η συνέντευξη 
πραγματοποιήθηκε με δέκα εκπαιδευτικούς προσχολικής εκπαίδευσης με βολική δειγ-
ματοληψία. Η σκοπιμότητα του συγκεκριμένου εργαλείου για την ερεύνα που διεξήχθη 
έγκειται στο γεγονός ότι η συνέντευξη λόγω ότι έχει ευέλικτη δομή βοήθησε την ερευ-
νήτρια να επιλέξει τη σειρά και τις ερωτήσεις που ήθελε να θέσει στους συμμετέχοντες 
και οι συμμετέχοντες με τη σειρά τους μπόρεσαν να εκφράσουν ελευθέρα τις απόψεις 
τους πάνω στο θέμα της έρευνας και να το αναλύσουν όσο εκείνοι ήθελαν. Στην έρευνα 
τηρήθηκαν τα ζητήματα ηθικής και δεοντολογίας σύμφωνα με τον οδηγό ηθικής δεο-
ντολογίας BERA Ethical Guidelines (2018) και τα προσωπικά στοιχεία των συμμετε-
χόντων διαφυλάχθηκαν σύμφωνα με το νόμο Ν.2472/97 και Ν.3471/2006 καθώς και 
του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 οι οποίοι διασφαλίζουν την ανωνυμία και την εμπιστευ-
τικότητα.  

Η ανάλυση τεκμηρίων που ονομάζεται και αλλιώς ανάλυση περιεχομένου, στοχεύει 
στην αντικειμενική και συστηματική περιγραφή του περιεχομένου της επικοινωνίας 
του γραπτού και του προφορικού λόγου (Λαμίρη- Δημάκη, 1990). Τα τεκμήρια που 
χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα είναι δέκα βιβλία δραστηριοτήτων από ιδιωτικούς εκ-
δοτικούς οίκους (εικόνα 1). 

Εικόνα 1 
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Αποτελέσματα έρευνας 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι νηπιαγωγοί γνωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό του υ-
πουργείου παιδείας άλλα δεν τους καλύπτει στην καθημερινή τους πρακτική και για να 
πάρουν ιδέες χρησιμοποιούν βιβλία με δραστηριότητες. Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο (2011) αρκετοί νηπιαγωγοί παρόλο που το γνωρίζουν δεν το χρησιμοποιούν 
και διαφεύγουν σε εξωσχολικά εγχειρίδια. 

Παράδειγμα 1: 

«Ναι το γνωρίζω το ΔΕΠΠΣ, αλλά δεν το χρησιμοποιώ μέσα στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία τα τελευταία χρόνια». 

«Θεωρώ ότι το ΔΕΠΠΣ δίνει τις πρώτες βάσεις σε έναν εκπαιδευτικό για να εξελιχθεί 
μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία άλλα πιστεύω ότι χρειάζεται ανανέωση γιατί κάποια 
πράγματα έχουν μείνει στάσιμα για αυτό αγοράζω και χρησιμοποιώ βιβλία δραστηριοτή-
των» . 

Οι νηπιαγωγοί φάνηκε ότι θεωρούν σημαντική την ενασχόληση με το θέμα της οικο-
γένειας στην καθημερινή τους πρακτική μιας και αναφέρεται στο αναλυτικό πρό-
γραμμα του υπουργείου παιδείας (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). Από την άλλη όμως 
υποστηρίζουν ότι το αναλυτικό πρόγραμμα δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του θέ-
ματος και καταφεύγουν σε βιβλία δραστηριοτήτων από ιδιωτικούς εκδοτικούς οίκους.  

Παράδειγμα 2: 

«Ναι θεωρώ πολύ σημαντικό να διδάσκεται αυτή η ενότητα στα παιδιά του νηπιαγωγείου, 
εγώ κάθε χρόνο την περιλαμβάνω με διάφορους τρόπους». 

«Θεωρώ ότι γίνεται μια μικρή αναφορά για το θέμα της οικογένειας στο ΔΕΠΠΣ άλλα 
σίγουρα πρέπει να εμπλουτιστεί το συγκεκριμένο θέμα». 

Από την ανάλυση των τεκμηρίων το μοντέλο που υπερισχύει στο εκπαιδευτικό υλικό 
του νηπιαγωγείου είναι η πυρηνική οικογένεια. Το αποτέλεσμα αυτό έρχεται να επιβε-
βαιώσει την άποψη του Μπαμπάλη (2005) ότι το επικρατέστερο μοντέλο οικογένειας 
είναι η πυρηνική οικογένεια. Επιπρόσθετα, το παραπάνω αποτέλεσμα συμφωνεί με τις 
έρευνες της Βρόντου (2013) και της Κούτρα (2013) όπου στα σχολικά εγχειρίδια του 
δημοτικού και σε παιδικά εικονογραφημένα παραμύθια κυριαρχεί η πυρηνική οικογέ-
νεια. Αξιοσημείωτο είναι το εύρημα ότι ενώ προτείνεται στους νηπιαγωγούς να ασχο-
ληθούν ελεύθερα με όλους τους τύπους οικογένειας, οι δραστηριότητες που προτείνο-
νται και η εικονογράφηση προβάλουν την πυρηνική οικογένεια. Από την ονομασία που 
χρησιμοποιείται για την ομαδοποίηση των μορφών της οικογένειας, προκύπτει διαχω-
ρισμός των τύπων της οικογένειας σε «περίπλοκες- διαφορετικές» και «συνηθισμένες». 
Προκύπτει η ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση για το αν αυτός ο διαχωρισμός αποτε-
λεί στερεότυπο στην ελληνική κοινωνία ή έγινε τυχαία η επιλογή των όρων αυτών. 
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Η πλειοψηφία των νηπιαγωγών πιστεύει ότι οι τύποι της οικογένειας είναι η μονογονε-
ϊκή, η εκτεταμένη και η παραδοσιακή- πυρηνική. Άξιο λόγου είναι ότι αναφέρθηκε από 
δύο νηπιαγωγούς ο τύπος οικογένειας των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, γεγονός που δεί-
χνει ότι η κοινωνία αρχίζει να αντιλαμβάνεται αυτόν τον τύπο οικογένειας αλλά απέχει 
πολύ από το παράδειγμα της Νέας Ζηλανδίας οπού τα παιδιά έχουν ολοκληρωμένη και 
ρεαλιστική άποψη για το θεσμό της οικογένειας (Rigg and Pryon, 2007). Επιπρόσθετα, 
παρατηρείται ότι οι νηπιαγωγοί δεν έχουν σαφή εικόνα για τους τύπους οικογένειας 
και συγχέουν την παραδοσιακή με την πυρηνική. Θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω 
το γεγονός ότι η πλειοψηφία των νηπιαγωγών ανέφεραν τη μονογονεϊκή και την εκτε-
ταμένη ως επικρατέστερες μορφές. Το παραπάνω εύρημα έρχεται σε αντίθεση με την 
απάντηση των νηπιαγωγών στην ερώτηση για το ποιο μοντέλο επικρατεί στο νηπιαγω-
γείο όπου απάντησαν ότι προβάλλεται περισσότερο η παραδοσιακή- πυρηνική γιατί τα 
περισσότερα παιδιά ανήκουν σε αυτή τη μορφή οικογένειας. Τέλος, στην ερώτηση για 
το πιο πρότυπο οικογένειας υπερισχύει στο εκπαιδευτικό υλικό του νηπιαγωγείου οι 
νηπιαγωγοί απάντησαν και πάλι ότι υπερισχύει η παραδοσιακή- πυρηνική. 

Παράδειγμα 3: 

«Απ’ όσο γνωρίζω οι τύποι της οικογένειας είναι η παραδοσιακή η πυρηνική δηλαδή, οι 
μονογονεϊκές οικογένειες και η εκτεταμένη πλέον». 

«Είναι η πυρηνική δηλαδή η παραδοσιακή, η εκτεταμένη και τα τελευταία χρόνια οι μο-
νογονεϊκές οικογένειες». 

«Η πυρηνική - παραδοσιακή οικογένεια είναι αυτή που ασχολούμαστε περισσότερο και 
προβάλλεται περισσότερο γιατί τα περισσότερα παιδία προέρχονται από τέτοιας μορφής 
οικογένεια». 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα έρευνα μελετήθηκε η αντανάκλαση της κοινωνικής αξίας της οικογέ-
νειας στο εκπαιδευτικό υλικό της προσχολικής εκπαίδευσης. Από τα ευρήματα της έ-
ρευνας σχετικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας και των σχολι-
κών εγχειριδίων με δραστηριότητες προκύπτουν ορισμένα συμπεράσματα. Αρχικά, πα-
ρατηρήθηκε στα σχολικά εγχειρίδια με δραστηριότητες ότι το μοντέλο οικογένειας που 
υπερισχύει είναι η πυρηνική, χωρίς βέβαια να λείπουν οι αναφορές σε άλλους τύπους 
όπως η εκτεταμένη και η μονογονεϊκή οικογένεια. Αντίθετα, ενώ στα σχολικά εγχειρί-
δια με δραστηριότητες προωθεί τους νηπιαγωγούς να μιλήσουν ελεύθερα για όλους 
τους τύπους οικογένειας, η εικονογράφηση που έχει και οι δραστηριότητες που προτεί-
νει στους νηπιαγωγούς προβάλλουν την πυρηνική οικογένεια. Επιπρόσθετα, είναι φα-
νερό ότι γίνεται διαχωρισμός στους τύπους οικογένειας αφού τα βιβλία τους ονομάζουν 
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«περίπλοκες» και «συνηθισμένες». Με αυτές τις ονομασίες φαίνεται ότι η κοινωνία δεν 
έχει αποδειχτεί όλους τους τύπους οικογένειας. 

Επιπλέον, από τις απόψεις των εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής βασικό συμπέρα-
σμα είναι ότι οι νηπιαγωγοί θεωρούν το επικρατέστερο μοντέλο στο νηπιαγωγείο είναι 
η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια, γιατί τα περισσότερα παιδιά ανήκουν σε αυτή τη 
μορφή οικογένειας. Αυτό έρχεται να αντικρούσει την άποψή τους όπου η πλειοψηφία 
των νηπιαγωγών πιστεύει ότι οι επικρατέστερες μορφές οικογένειας είναι η μονογονε-
ϊκή, η εκτεταμένη και η παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια. Επίσης, γίνεται εμφανές 
ότι οι νηπιαγωγοί δεν διαχωρίζουν τις μορφές οικογένειας προς την ονομασία τους. 
Ένα θετικό εύρημα είναι ότι υπάρχουν νηπιαγωγοί που αρχίζουν να αντιλαμβάνονται 
τα ομοφυλόφιλα ζευγάρια ως τύπο οικογένειας. Τέλος, το θέμα της οικογένειας στην 
προσχολική αγωγή χρειάζεται περαιτέρω έρευνα ώστε να διαλευκανθούν και αλλά 
στοιχεία σε σχέση με την οικογενειακή δομή και τον τρόπο που παρουσιάζεται στο 
σχολείο.  
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Η σημασία της ενσυναίσθησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
και τρόποι ανάπτυξής της 

Τρίκας Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, ΜΑ, mtrikas08@gmail.com 

Περίληψη 

Η ενσυναίσθηση του εκπαιδευτικού είναι η ικανότητά του να ενδιαφέρεται και να ανα-
γνωρίζει τα συναισθήματα του μαθητή καθώς και να λαμβάνει υπόψη τον τρόπο  με 
τον οποίο βλέπει τα πράγματα. Μέσα από την ενσυναίσθηση ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να κατανοήσει τις απόψεις και τις ανάγκες των μαθητών, να τους παρέχει την κατάλ-
ληλη βοήθεια και να τους διδάξει αποτελεσματικά. Η παρούσα εργασία ασχολείται με 
την ενσυναίσθηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών και σκοπός της είναι να ανα-
δειχθεί η σπουδαιότητα της ενσυναίσθησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και να 
αναφερθούν τρόποι ανάπτυξής της. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός της, ακολου-
θήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Από τα αποτελέσματα των σχετι-
κών ερευνών έχει διαπιστωθεί η σπουδαιότητα της ανάπτυξης της ενσυναίσθησης των 
εκπαιδευτικών τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές. Ένας εκπαιδευτικός με 
ενσυναίσθηση νοιάζεται για τις απόψεις και τα συναισθήματα των μαθητών του και 
εφαρμόζει τις κατάλληλες πρακτικές και μεθόδους, για να τους βοηθήσει. Από την έ-
ρευνα αναδείχθηκαν προγράμματα και τεχνικές που στηρίζονται σε βιωματικές μεθό-
δους και μπορεί να αναπτύξουν την ικανότητα της ενσυναίσθησης στους εκπαιδευτι-
κούς και στους μαθητές. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικός, ενσυναίσθηση, προγράμματα ανάπτυξης ενσυναί-
σθησης 

Εισαγωγή 

Είναι γενικά αποδεκτό πως η ενσυναίσθηση αποτελεί ένα χαρακτηριστικό του ατόμου 
που συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη υγιών κοινωνικών σχέσεων και αλληλεπι-
δράσεων. Σύμφωνα με τον Davis (1994) αποτελεί μία από τις βασικότερες πτυχές της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς, που δίνει τη δυνατότητα στο άτομο να αναγνωρίσει κατ’ 
αρχήν τα συναισθήματα των άλλων και έπειτα να ταυτιστεί με αυτά. Η Μαλικιώση – 
Λοΐζου (2003:296), υποστηρίζει πως η ενσυναίσθηση έχει σχέση με την ταύτιση των 
συναισθημάτων δύο ατόμων, με την ικανότητα να βλέπει ο ένας και να αξιολογεί το 
περιβάλλον με την οπτική του άλλου. 

Στη σημερινή σχολική πραγματικότητα ο εκπαιδευτικός πρέπει να διαχειριστεί δύσκο-
λες καταστάσεις τις οποίες καλείται να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο τρόπο (πολυ-
πληθέστατα και ανομοιογενή τμήματα, μαθητές με αυξανόμενες δυσκολίες συμπερι-
φοράς και προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον, μαθητές προερχόμενοι από αρνητικό 
οικογενειακό περιβάλλον, δύσκολες διαπροσωπικές και εργασιακές σχέσεις κ.λ.π). Η 
ενσυναίσθηση είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό του εκπαιδευτικού, που μπορεί να τον 
βοηθήσει ουσιαστικά στο να διαμορφώσει το κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον, να 
αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δυσκολίες που εμφανίζονται κατά τη 
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συνεργασία του με άλλα άτομα (μαθητές, γονείς, συναδέλφους, στελέχη της εκπαίδευ-
σης, τοπικούς φορείς) και στο να παρέχει την καλύτερη στήριξη στους μαθητές του. 

Η ενσυναίσθηση του εκπαιδευτικού παίζει σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη καλών και 
δημιουργικών σχέσεων με τους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός κατανοώντας τα συναι-
σθήματα των μαθητών του, έρχεται στη θέση τους με αποτέλεσμα να μπορεί να τους 
βοηθήσει να ξεπεράσουν τα προβλήματά τους. Ο Cooper (2010) αναφέρει την ενσυ-
ναίσθηση των εκπαιδευτικών ως την απαραίτητη δεξιότητα που οδηγεί στη δημιουργία 
ενός κατάλληλου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, μια και διαθέτοντάς την μπορεί να 
προσεγγίζει τις  ανάγκες και τις ανησυχίες των μαθητών του.  

Η ενσυναίσθηση 

Εννοιολογική προσέγγιση της ενσυναίσθησης 

Ο όρος ενσυναίσθηση στην ελληνική γλώσσα αποτελεί μετάφραση του αγγλικού όρου 
empathy. Ο αγγλικός όρος μεταφρασμένος ακριβώς σημαίνει «εμπάθεια». Επειδή η 
λέξη αυτή δεν αντικατοπτρίζει την ψυχολογική υπόσταση της έννοιας, έχει επικρατήσει 
πλέον η λέξη «ενσυναίσθηση» (Κατσούλα, 2017:17).       

Στην επιστήμη της Ψυχολογίας ο Rogers (1975) ασχολήθηκε με το να ορίσει την έννοια 
της ενσυναίσθησης. Υποστήριξε πως η ενσυναίσθηση είναι μία διαδικασία όπου ένα 
άτομο προσπαθεί να κατανοήσει το πώς αισθάνεται το άλλο πρόσωπο χρησιμοποιώ-
ντας το νου και τοποθετώντας το «εγώ» στη θέση του «άλλου». Μέσα από τη διαδικα-
σία αυτή το άτομο προσπαθεί να καταλάβει τις εσωτερικές εμπειρίες, τα συναισθήματα 
και τις συμπεριφορές των άλλων. Για τον Rogers η ενσυναίσθηση είναι αναγκαίο συ-
στατικό για την ανάπτυξη λειτουργικών σχέσεων μεταξύ                των ανθρώπων. Οι 
Σταλίκας & Χαμόδρακα (2004), αναφέρουν ότι σύμφωνα με τον Adler ενσυναίσθηση 
σημαίνει  «το να μπορούμε να βλέπουμε με τα μάτια του άλλου και να ακούμε με τα αυτιά 
του». Ο Hoffman (2000) συνδέει την ενσυναίσθηση με μία έμμεση αντίδραση απέναντι 
στο γεγονός το οποίο βιώνει το πρόσωπο που βρίσκεται κοντά μας. 

Βασικά συστατικά ενσυναίσθησης 

Σύμφωνα με τον Goleman (2011), η ενσυναίσθηση στηρίζεται στην ικανότητα του α-
τόμου να γνωρίζει πολύ καλά τον ίδιο του τον εαυτό. Το άτομο χρειάζεται να μπορεί 
να αντιλαμβάνεται τα δικά του συναισθήματα και να τα διευθετεί με σωστό τρόπο, έτσι 
ώστε να τοποθετεί τον ίδιο στη θέση του άλλου και να καταλαβαίνει τα βιώματα και 
τα συναισθήματά του. Ένα άλλο στοιχείο, σύμφωνα με τον  Goleman (2011), είναι η 
ηρεμία που πρέπει να διακρίνει το άτομο, ώστε να είναι σε θέση να διακρίνει όχι μόνο 
τα λεκτικά μηνύματα αλλά και τις μη λεκτικές αντιδράσεις του άλλου, που αρκετές 
φορές υποδηλώνουν και τα συναισθήματά του.  

Η ενεργητική ακρόαση του ατόμου αποτελεί απαραίτητο συστατικό για την επιτυχή 
ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Είναι πολύ σημαντικό το άτομο να δείχνει την απαραί-
τητη προσοχή σε ότι εκφράζει, δείχνει, υπονοεί αλλά κυρίως σ’ αυτά που υποδηλώνει 
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και δεν εκφράζει το άλλο πρόσωπο. Κατά την ενεργητική ακρόαση το άτομο συμμετέ-
χει ενεργά και προσπαθεί να κατανοήσει εις βάθος τον άλλον δίνοντας προσοχή σε 
λεκτικά και μη λεκτικά μηνύματα (Μπρούζος, 2004). 

Οι Decety & Jackson (2006, όπ. αναφ. στο Δουμουλιάκα, 2015:25) υποστηρίζουν ότι 
στη διαδικασία της ενσυναίσθησης αλληλεπιδρούν τρία βασικά στοιχεία: (α) η αυτοε-
πίγνωση με παράλληλη επίγνωση των συναισθημάτων του άλλου (β) η διανοητική ευκαμ-
ψία (ευελιξία για την κατανόηση της υποκειμενικής προοπτικής ενός προσώπου) και (γ) 
το μοίρασμα των συναισθημάτων μεταξύ του ατόμου και του άλλου.  

Ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση 

Ενσυναίσθηση εκπαιδευτικών 

Ένας εκπαιδευτικός προκειμένου να ανταποκριθεί όσο το δυνατόν καλύτερα στα παι-
δαγωγικά και διδακτικά του καθήκοντα και να αναπτύξει τις κατάλληλες εποικοδομη-
τικές σχέσεις με τους μαθητές του πρέπει να κατέχει πολλές δεξιότητες. Μία από τις 
σημαντικότερες δεξιότητες είναι και η ικανότητα του εκπαιδευτικού να μπορεί να συ-
νειδητοποιεί και να προσδιορίζει την κατάσταση του μαθητή με στόχο τη δημιουργία 
συγκεκριμένης αντίδρασης σε αυτόν (Μαλικιώτη – Λοΐζου, 2001). Η ενσυναίσθηση 
του εκπαιδευτικού συνδέεται με την ικανότητά του να εκφράσει ενδιαφέρον και να 
λάβει υπόψη την οπτική γωνία του μαθητή και εμπεριέχει τόσο τη γνωστική διάσταση 
της ενσυναίσθησης όσο και τη συναισθηματική (Tettegah & Anderson, 2007). 

Ένας εκπαιδευτικός με ενσυναίσθηση διακρίνεται από την ικανότητα να δείχνει ενδια-
φέρον και να αποδέχεται την πρακτική με την οποία προσεγγίζει τα πράγματα ένας 
μαθητής, χρησιμοποιώντας τα γνωστικά και συναισθηματικά πεδία της συναισθηματι-
κής κατανόησης. Ένας δάσκαλος είναι σημαντικό να μπορεί να αντιλαμβάνεται τα αι-
σθήματα που βιώνουν οι μαθητές του σε μία δεδομένη περίσταση και να τα προσεγγίζει 
μέσα από ένα συνειδητό ή ασυνείδητο τρόπο με τον οποίο καταλαβαίνει τα συναισθή-
ματά τους, τοποθετεί τον εαυτό του στη θέση τους και αντιλαμβάνονται αυτά που αι-
σθάνονται (Hedda & Shelley, 1982).  

Η σημασία της ενσυναίσθησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 

Ο Rogers (1975) αναφέρει την ενσυναίσθηση που διακρίνει τον εκπαιδευτικό ως ση-
μαντικό παράγοντα της επιτυχίας των μαθητών, μια και γνωρίζοντας τις εσωτερικές 
αντιδράσεις των μαθητών, τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις, τις ιδέες και 
τις σκέψεις τους για την εκπαίδευση και τη μάθηση, θα μπορέσει να διαμορφώσει το 
κατάλληλο εκπαιδευτικό μαθησιακό περιβάλλον. 

Μαθητές που βρίσκονται σε μία τάξη με μεγάλα επίπεδα ενσυναίσθησης τόσο δικά 
τους όσο και των εκπαιδευτικών, βελτιώνονται μαθησιακά μια και βιώνουν υψηλά αι-
σθήματα αποδοχής, ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης. Συνήθως διακρίνο-
νται από καλές συμπεριφορές και τους αρέσει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες 
(Cooper, 2010). Μαθητές που διδάσκονται σε μία τάξη με αυξημένη ενσυναίσθηση 
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παρουσιάζουν καλύτερες επιδόσεις και μειώνεται η πιθανότητα να επιδείξουν παραβα-
τικές συμπεριφορές (Petrides, Frederickson & Furnham, 2004). Οι μαθητές αποκτούν 
δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της ψυχικής 
και συναισθηματικής υγείας τους, τους βοηθούν στην αντιμετώπιση  των προκλήσεων 
που θα προκύψουν, καθώς και στην ανάληψη σημαντικών πρωτοβουλιών (Coleman, 
2011).  

Οι Nowicki & Duke (1992) σε έρευνά τους έδειξαν ότι μαθητές με υψηλή ενσυναί-
σθηση και με ικανότητα συναισθηματικής αποκωδικοποίησης των εκφράσεων του 
προσώπου του άλλου καθώς και του τόνου της φωνής του είναι περισσότερο δημοφι-
λείς στους συμμαθητές τους, έχουν καλύτερο αυτοέλεγχο και παρουσιάζουν καλύτερη 
ακαδημαϊκή επίδοση. Οι μαθητές κατανοούν καλύτερα τα συναισθήματά τους, τον ε-
αυτό τους και αποκτούν περισσότερη αυτοεκτίμηση όταν ο εκπαιδευτικός τους μετα-
φέρει τα συναισθήματα και τα βιώματα που καταλαβαίνει από αυτούς κατά την ενερ-
γητική τους ακρόαση (Μαλικιώτη – Λοΐζου, 2001). Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 
στους μαθητές θα μπορούσε να αποτελέσει έναν εναλλακτικό τρόπο αντιμετώπισης 
των αρνητικών συναισθημάτων της απομόνωσης, εγκατάλειψης αποξένωσης και μα-
ταίωσης που μπορούν να τα οδηγήσουν σε επιθετική συμπεριφορά (Klis & Kossewska, 
2000). 

Σύμφωνα με τον Μπρούζο  (1998, όπ. αναφ. στο Κοτσάνη, 2018:37)  «Όταν ο εκπαι-
δευτικός κατανοεί, αποδέχεται τις σκέψεις και τα συναισθήματα των μαθητών και σέβε-
ται την προσωπικότητά τους προκύπτουν οι παρακάτω παραδοχές: α) Οι μαθητές νιώ-
θουν την αποδοχή από τον εκπαιδευτικό έχοντας σαν αποτέλεσμα να αποδέχονται τον 
ίδιο τους τον εαυτό, να καταλαβαίνουν την αξία τους και να φροντίζουν περισσότερο τον 
εαυτό τους, β) επιτυγχάνεται η αποδοχή των άλλων από τους μαθητές, γ) επιτυγχάνεται η 
άνεση των μαθητών απέναντι στους εκπαιδευτικούς, καθώς απευθύνονται πιο εύκολα σε 
εκείνους όταν πρόκειται για πρόβλημα που θέλουν να λύσουν, δ) αυξάνεται η εμπιστο-
σύνη των μαθητών απέναντι στους εκπαιδευτικούς και μειώνονται οι άμυνές τους, ε) οι 
εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται από τη στάση αυτή διαμορφώνουν ανάλογα και τη 
συμπεριφορά τους». 

Εκπαιδευτικοί με υψηλό επίπεδο ενσυναίσθησης είναι περισσότερο αποτελεσματικοί, 
έχουν καλύτερη αλληλεπίδραση με τους μαθητές τους και τους παρέχουν μεγαλύτερη 
στήριξη κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, σχετικά με τους εκπαιδευτικούς που δια-
κρίνονται από χαμηλή ενσυναίσθηση (Hen, 2010). Ένας εκπαιδευτικός με ενσυναί-
σθηση μπορεί να διακρίνει την ιδιαίτερη συναισθηματική κατάσταση ενός μαθητή και 
τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει και να εφαρμόσει εξατομικευμένες μεθόδους διδα-
σκαλίας (Ramana, 2013). Ο Μπρούζος (1995) υποστηρίζει ότι ο εκπαιδευτικός μέσα 
από την ενεργητική ακρόαση προς τους μαθητές του πετυχαίνει την δημιουργία ενός 
κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης που βοηθάει το συμβουλευτικό και εκπαιδευ-
τικό του έργο. Οι μαθητές σέβονται τους εκπαιδευτικούς με ενσυναίσθηση με συνέπεια 
να τους αποδέχονται και να έχουν καλύτερη και θετικότερη συμπεριφορά προς αυτούς 
(Cooper, 2004; Μπρούζος, 1995). Ένας εκπαιδευτικός με ενσυναίσθηση που μπορεί 
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από τη μία να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα και από την άλλη να αναγνωρίζει 
και να αποδέχεται τα συναισθήματα των μαθητών του, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά 
στην συναισθηματική αγωγή των μαθητών του και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησής 
τους.  

Οι Stojiljkovic, Djigic & Zlatkovic (2012) ανέδειξαν ότι η γνωστική πλευρά της ενσυ-
ναίσθησης οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην ανάληψη επαγγελματικών ρόλων όπως  
αυτό του εμψυχωτή, του αξιολογητή και του ρυθμιστή των διαφόρων κοινωνικών σχέ-
σεων. Οι Rogers et al., (1994) σε έρευνά τους ανέδειξαν ότι  εργαζόμενοι των οποίων 
η δουλειά τους επιτρέπει την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης [επομένως και εκπαιδευτι-
κοί], της ευελιξίας και της ενδυνάμωσης, αισθάνονται λιγότερη πίεση στον χώρο εργα-
σίας τους και μεγαλύτερη ικανοποίηση από αυτήν.  

Εκπαιδευτικοί με αναπτυγμένη ενσυναίσθηση μπορούν να αντιμετωπίσουν ευκολό-
τερα τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και να διατηρούν καλές και δημιουργικές 
σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Η ενσυναίσθηση συνδέεται με την προσωπικότητα 
του ατόμου, και έχει φανεί ότι υπάρχει θετική συσχέτιση με θεμιτές  κοινωνικές συ-
μπεριφορές, όπως τη συνεργασία και τη γενναιοδωρία (Hawk et al., 2013) και την ε-
λαττωμένη επιθετικότητα (Richardson et al., 1994).  

Τρόποι ανάπτυξης της ενσυναίσθησης στο σχολείο 

Οι Παρασκευά & Παπαγιάννη (2008:25) σχετικά με την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης 
αναφέρουν: «Η ανάπτυξη των διαπροσωπικών σχέσεων και της ενσυναίσθησης μπορεί 
να επιτευχθεί μέσω της εκπαίδευσης, ώστε να εμπλουτίζονται τα συναισθήματα και να 
αναπτύσσεται η κοινωνική συμπεριφορά. Ένα τέτοιο πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί 
σε όλες τις ηλικίες, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες». 

Όσον αφορά τους εκπαιδευτικούς το πρόγραμμα πρέπει να είναι εκτενές και βιωματικό 
ώστε να βοηθήσει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και στη βελτίωση 
των σχέσεων τόσο μεταξύ των εκπαιδευτικών όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών και μα-
θητών. Σύμφωνα με τους Herbek & Yammarino (1990) μετά από ένα οργανωμένο πρό-
γραμμα ανάπτυξης ενσυναίσθησης ενηλίκων αυτοί παρουσίασαν μεγαλύτερη ικανο-
ποίηση στην εργασία και ανέπτυξαν ομαδικές μεθόδους εργασίας.  

 Για τους μαθητές ένα πρόγραμμα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης, σύμφωνα με τις Πα-
ρασκευά & Παπαγιάννη (2008:25), πρέπει να έχει ως στόχο: «την προάσπιση, τη βελτί-
ωση και την προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας, καθώς και της κοινωνικής 
ευεξίας των μαθητών, μέσω της ανάπτυξης των κοινωνικών δεξιοτήτων και της κριτικής 
σκέψης, αφενός, και αφετέρου, μέσω της αναβάθμισης του κοινωνικού και φυσικού πε-
ριβάλλοντος της τάξης».  

 Έρευνες έχουν αποδείξει ότι μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ενσυναίσθη-
σης με στόχο την ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων και όχι μόνο την επίτευξη γνω-
στικών στόχων - έγιναν πολύ πιο θετικοί απέναντι σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, 
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μια και διαπίστωσαν ότι αυτοί οι συμμαθητές τους παρά τις δυσκολίες τους έχουν ικα-
νότητες, δεξιότητες και πολλά ενδιαφέροντα. Επιπλέον έχει διαπιστωθεί ότι με το πέ-
ρας τέτοιων προγραμμάτων έχει παρατηρηθεί μία αυξανόμενη επιθυμία των μαθητών 
για μάθηση, ενίσχυση της θετικής εικόνας για τον εαυτό τους και της αυτοπεποίθησης 
τους και μία τάση να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες του άλλου, όταν έχουν να διαχει-
ριστούν συγκρουσιακές καταστάσεις (Kohn, 1991). 

Σύμφωνα με τις Παρασκευά & Παπαγιάννη (2008:26-28) ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
ενσυναίσθησης των εκπαιδευόμενων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηρι-
στικά: 

• Εκπαίδευση στον τομέα της διαπροσωπικής αντίληψης καθώς και στην ενσυ-
ναίσθητη κατανόηση, μαθαίνοντας τη σημασία της ενσυναίσθησης, τους τρό-
πους ανάπτυξής της καθώς και μέσα από την εξάσκηση των εκπαιδευόμενων  
στο να αναγνωρίζουν τις συναισθηματικές καταστάσεις του εαυτού και των υ-
πολοίπων προσώπων.  

• Επικέντρωση στα συναισθήματα που αισθάνεται ο εκπαιδευόμενος μέσα από 
τη διερεύνηση και τον προσδιορισμό των ατομικών συναισθημάτων και την α-
ντιστοίχισή τους με καταστάσεις που ταιριάζουν.  

• Εστίαση σε κοινά γνωρίσματα μεταξύ των ίδιων αλλά και με άλλα πρόσωπα 
μέσα από τη χρήση δραστηριοτήτων, οι οποίες ενθαρρύνουν τους εκπαιδευό-
μενους στην εύρεση ομοιοτήτων μεταξύ τους αλλά και με άλλα άτομα. 

• Υιοθέτηση ρόλων με δραστηριότητες όπου οι εκπαιδευόμενοι μπορεί να ανα-
λαμβάνουν τον ρόλο ενός πραγματικού ή μυθοπλαστικού ατόμου, να φαντάζο-
νται ή να εκφράζουν τα συναισθήματα αυτού του ατόμου και να συμπεριφέρο-
νται ανάλογα.  

• Πρακτικές ασκήσεις που συντελούν στην κατανόηση της σκέψης και των συ-
ναισθημάτων του άλλου.  

• Επαφή με έντονες συναισθηματικές καταστάσεις από τις οποίες            προκύ-
πτουν άλλα συναισθήματα. Η έκθεση σε καταστάσεις που προκαλούν έντονη 
συναισθηματική και συγκινησιακή διέγερση τείνει να αυξάνει τα συναισθήματα 
και την ενσυναίσθηση.  

• Απόδοση θετικών χαρακτηριστικών μέσα από την οποία εμπλουτίζεται η ενσυ-
ναίσθητη κατανόηση και συμπεριφορά.  

• Μοντελοποίηση ενσυναίσθητης συμπεριφοράς. Ο εκπαιδευτικός αποτελεί πρό-
τυπο και οι εκπαιδευόμενοι είναι πολύ πιθανόν να υιοθετήσουν τον λόγο, τις 
πράξεις, τις αξίες και τις θετικές μορφές συμπεριφοράς που επιδεικνύει ο εκ-
παιδευτικός.  

• Μελέτη των ενσυναίσθητων προσώπων, που είναι γνωστά από τη δημόσια 
δράση τους. Οι εκπαιδευόμενοι ενισχύονται να υιοθετήσουν συμπεριφορές επι-
τυχημένων ενσυναίσθητων ατόμων, μέσα από δραστηριότητες που εστιάζουν 
την προσοχή τους στις συμπεριφορές που επιδεικνύουν στον κοινωνικό τους 
βίο.   
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Οι Παρασκευά & Παπαγιάννη (2008:28-29) αναφέρουν ότι ένα πρόγραμμα ανάπτυξης 
ενσυναίσθησης πρέπει να στηρίζεται σε ενεργητικές τεχνικές που προάγουν τη βιωμα-
τική μάθηση όπως: «Η σύνταξη κειμένου, η έρευνα με ερωτηματολόγια, οι εκπαιδευτικές 
επισκέψεις, η έκδοση εφημερίδας, το θεατρικό παιχνίδι και οι καλλιτεχνικές δημιουργίες 
(χορός κ.α.)». Μπορεί, ωστόσο, σε μικρότερη κλίμακα να υιοθετούνται και παθητικό-
τερες τεχνικές όπως (ερμηνευτική, διαλεκτική ενημέρωση με βιβλιογραφική ανασκό-
πηση, άρθρα, διαλέξεις, αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό, βιντεοταινίες).  

Στη βάση αυτή, σημαντική κρίνεται η ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, η 
οποία εξασφαλίζεται με: 
• Την εφαρμογή βιωματικών μεθόδων (προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, μελέτη 

περιπτώσεων). 
• Τις ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες κατά τις οποίες οι μαθητές μέσα από 

τις  ομάδες εργασίας, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αυτενεργούν. 
• Την ανάθεση και επιτυχή ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών, που τονώνει 

την αυτοπεποίθηση και προάγει την υπευθυνότητα των εκπαιδευόμενων.     
 
Ο σχεδιασμός ανάλογων στρατηγικών και τεχνικών θα πρέπει να βασίζεται σε ευρύτε-
ρες προσεγγίσεις που κατευθύνουν τη δυναμική των εκπαιδευομένων με βάση ανθρω-
ποκεντρικά μοντέλα, συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και αλληλοδιδακτικές μεθό-
δους για την υποστήριξη των μελών των ομάδων. 

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνάς μας ανέδειξε τη σπουδαιότητα και τη ση-
μασία της ενσυναίσθησης κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι μία από τις σημα-
ντικότερες δεξιότητες και ικανότητες του εκπαιδευτικού, που του επιτρέπει να κατα-
νοεί τις πραγματικές ανάγκες των μαθητών του και τα συναισθήματά τους σε διάφορες 
καταστάσεις, ώστε να επιδεικνύει την κατάλληλη αντίδραση και να παρέχει την απα-
ραίτητη βοήθεια σε αυτούς. Εκπαιδευτικοί με αναπτυγμένη ενσυναίσθηση κερδίζουν 
την εμπιστοσύνη των μαθητών και είναι αρκετά δημοφιλείς. Γνωρίζοντας τις ανησυ-
χίες, τις σκέψεις και τις ιδέες τους θα μπορέσουν να διαμορφώσουν το κατάλληλο εκ-
παιδευτικό, επικοινωνιακό και παιδαγωγικό περιβάλλον και να αναπτύξουν τα κατάλ-
ληλα κίνητρα μάθησης για τους μαθητές τους. Οι ίδιοι μπορεί να αντιμετωπίσουν ευ-
κολότερα τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο και να διατηρούν καλές και δημιουρ-
γικές σχέσεις με τους συναδέλφους τους. Πρόσωπα με αναπτυγμένη τη δεξιότητα της 
ενσυναίσθησης αντιμετωπίζουν με ηρεμία τα σημαντικά γεγονότα της εργασιακής τους 
ζωής, αντιδρούν ψύχραιμα και σκεπτόμενα, ελέγχουν τις παρορμήσεις τους και εκφρά-
ζουν με ηρεμία τα συναισθήματά τους (Goleman, 2000). 

Αποτελέσματα ερευνών επισημαίνουν ότι μαθητές που βρίσκονται σε μία τάξη με υ-
ψηλά επίπεδα ενσυναίσθησης διακρίνονται από καλές συμπεριφορές, έχουν καλύτερο 
αυτοέλεγχο των συναισθημάτων τους, αντιμετωπίζουν καλύτερα τις δυσάρεστες κατα-
στάσεις που προκύπτουν, και βελτιώνονται μαθησιακά μια και βιώνουν υψηλά 
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αισθήματα αποδοχής, ασφάλειας, αυτοεκτίμησης και εμπιστοσύνης (Cooper, 2010; 
Nowicki & Duke, 1992).   

Επιπλέον στην παρούσα έρευνα αναφέρθηκαν τρόποι και τεχνικές ανάπτυξης της εν-
συναίσθησης. Βασικό στοιχείο όλων των παρεμβάσεων είναι η χρήση βιωματικών με-
θόδων  (προσομοιώσεις, παιχνίδια ρόλων, μελέτη περιπτώσεων, κ.α.), η συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων σε ομάδες εργασίας με ιδιαίτερη βαρύτητα στην αυτενέργεια και η 
ανάθεση εργασιών μέσα από τις οποίες ενισχύεται το αίσθημα υπευθυνότητας, επιδιώ-
κεται η αναγνώριση και η περιγραφή των συναισθημάτων του άλλου προσώπου και η 
εύρεση λύσεων για δυσάρεστες κοινωνικές καταστάσεις τις οποίες μπορεί να βιώνει 
ένα άλλο άτομο. 

Από την έρευνα αναδεικνύεται η ανάγκη ότι χρειάζεται να δοθεί προσοχή στην ενσυ-
ναίσθηση των εκπαιδευτικών μια και επιδρά καθοριστικά στην διαμόρφωση του κα-
τάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος και στην αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων 
που προκύπτουν κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Ο Ιορδανίδης (2005) αναφέρει ότι 
αυτό που απουσιάζει από τον Έλληνα εκπαιδευτικό είναι η ουσιαστική και κατάλληλη 
επιμόρφωση και ενημέρωση. Επομένως, θα ήταν πολύ χρήσιμο η πολιτεία να αναπτύ-
ξει την ενσυναίσθηση  των εκπαιδευτικών μέσα από σχετικά προγράμματα επιμόρφω-
σης με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την παροχή από μέρους 
τους μίας καλύτερης και ουσιαστικότερης βοήθειας προς τους μαθητές.  

Είναι σημαντικό και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν και να αποδεχτούν την 
σημασία της κοινωνικής και συναισθηματικής αγωγής, να γνωρίσουν τον συναισθημα-
τικό τους κόσμο και να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση τους. Με αυτό τον τρόπο και 
αφού πρώτα, οι εκπαιδευτικοί, αναπτύξουν τη δική τους ενσυναίσθηση θα εντάξουν 
στην καθημερινή εκπαιδευτική τους πρακτική και δραστηριότητες που θα προάγουν 
την ενσυναίσθηση των μαθητών τους. 

Προγράμματα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης πρέπει να εφαρμόζονται και μέσα στην 
τάξη με σκοπό την ανάπτυξη αυτής της σημαντικής ικανότητας και στους μαθητές. Ο 
Goleman (2011) υποστηρίζει ότι  η ενσυναίσθηση μπορεί και χρειάζεται να διδαχθεί 
μέσα στα σχολεία, ως απαραίτητο συστατικό μιας αγωγής των κοινωνικών και συναι-
σθηματικών δεξιοτήτων. Το σχολείο εκτός από την ανάπτυξη των γνώσεων των μαθη-
τών είναι απαραίτητο να στοχεύει και στη συναισθηματική τους ανάπτυξη.  

Τέλος ο ρόλος του σχολείου θα πρέπει να είναι σημαντικός και ως προς την ενημέρωση 
των γονιών πάνω σε θέματα ενίσχυσης της ενσυναίσθησης των παιδιών. Μέσα από την 
ανάπτυξη επιμορφωτικών δράσεων οι γονείς μπορούν να ενημερωθούν για τους τρό-
πους ανάπτυξης της ενσυναίσθησης των παιδιών τους και τον σημαντικό ρόλο που 
μπορούν να παίξουν και οι ίδιοι. 
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Περίληψη 

Η οικογένεια αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα ανάπτυξης και εξέλιξης των παι-
διών και η ίδια αναλαμβάνει να καλύψει τις βασικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 
τους ανάγκες. Τη σημερινή εποχή ο θεσμός της οικογένειας διέρχεται μία κρίση. Διά-
φορα αυξανόμενα προβλήματα που δεν αντιμετωπίζονται στο πλαίσιο της οικογένειας, 
οδηγούν τους γονείς στο διαζύγιο. Το διαζύγιο επηρεάζει αρνητικά την ψυχική εξέλιξη 
του παιδιού καθώς και τη συμπεριφορά του. Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις συ-
νέπειες που επιφέρει το διαζύγιο στα παιδιά και σκοπός της είναι η μελέτη και η κατα-
γραφή των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρει το διαζύγιο σε αυτά καθώς και να α-
ναδειχθούν τρόποι αντιμετώπισής τους. Προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός και οι 
στόχοι της εργασίας ακολουθήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής επισκόπησης. Πλή-
θος ερευνών έχουν αναδείξει πως τα παιδιά που ανήκουν σε διαζευγμένες οικογένειες, 
σε σχέση με τα παιδιά των μη διαζευγμένων οικογενειών, εμφανίζουν σε πιο μεγάλο 
βαθμό προβλήματα άγχους και κατάθλιψης, δυσκολίες στις κοινωνικές τους επαφές, 
δυσκολίες συγκέντρωσης, χαμηλότερη σχολική επίδοση καθώς και αντικοινωνική - ε-
πιθετική συμπεριφορά.  

Λέξεις-Κλειδιά: Oικογένεια, διαζύγιο, παιδί, επιπτώσεις διαζυγίου 

Εισαγωγή 

Ο βασικότερος παράγοντας ανάπτυξης και εξέλιξης του ανθρώπου αποτελεί η οικογέ-
νειά του. Η οικογένεια από τη γέννηση ενός παιδιού αναλαμβάνει να ικανοποιήσει τις 
βασικές του ανάγκες (τροφή, ένδυση, στέγαση, ασφάλεια, φροντίδα), την αγωγή του 
καθώς και τις ανάγκες του για συναισθηματική επαφή, επικοινωνία, αποδοχή, αναγνώ-
ριση, αγάπη, ψυχολογική στήριξη και ψυχαγωγία. Η οικογένεια επίσης, ως ένας κοι-
νωνικός θεσμός, έχει ως μέλημά της την εκμάθηση των κοινωνικών κανόνων, των α-
ξιών και του πολιτισμού μίας κοινωνίας, ώστε τα νεαρά μέλη της να έχουν την όσο το 
δυνατό καλύτερη προσαρμογή στην κοινωνία. Πολλές έρευνες καταδεικνύουν, ότι ο 
θεσμός της οικογένειας είναι αυτός που εγγυάται την όσο το δυνατό καλύτερη ανά-
πτυξη των ικανοτήτων των παιδιών, τουλάχιστον για τα πρώτα χρόνια της ζωής τους 
(Amato & Booth 1996:358).  

Στη σημερινή εποχή η οικογένεια ως θεσμός, ακόμη και στην ελληνική κοινωνία, διέρ-
χεται μία κρίση. Διάφοροι παράγοντες, συνθήκες και καταστάσεις επηρεάζουν σημα-
ντικά την οικογένεια και προκαλούν την εξασθένηση ή ακόμη και την ολοκληρωτική 
διάλυσή της, με αποτέλεσμα να οδηγείται στο διαζύγιο. Αρκετοί ερευνητές υποστηρί-
ζουν, ότι οι αρνητικές συνέπειες ενός διαζυγίου ακολουθούν για πάντα τη ζωή των 
παιδιών και έχουν τονίσει επίσης τη συναισθηματική ερήμωση που βιώνουν, όταν 
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πρέπει να αντιμετωπίσουν το διαζύγιο ανάμεσα στους γονείς τους (Sandler et al., 
1988:125). Τα παιδιά με χωρισμένους γονείς έχουν αυξημένες πιθανότητες να αναπτύ-
ξουν ψυχοπαθολογική συμπεριφορά σχετικά με αυτά που μεγαλώνουν μαζί με αυτούς 
(Sandler et al., 1986:78; Γεώργας, 2000:132). Βέβαια ένα διαζύγιο δεν προκύπτει ξαφ-
νικά. Είναι συνήθως το αποτέλεσμα μία διαδικασίας που έχει αρχίσει πολύ καιρό πριν 
και περιλαμβάνει πολλές συγκρούσεις και εντάσεις που είναι δυνατό να ακολουθήσουν 
και μετά από αυτό, με αρνητικές κυρίως συνέπειες για τα παιδιά. Συνοδεύεται, αρκετές 
φορές, από αρκετούς τσακωμούς ανάμεσα στους γονείς, αυστηροποίηση των ειδών πει-
θαρχίας που επιβάλλονται στα παιδιά, αποδυνάμωση του ψυχικού δεσμού ανάμεσα 
στους γονείς και στα παιδιά, επιδείνωση της ψυχολογικής κατάστασης των γονέων, 
εμφάνιση οικονομικών δυσκολιών, εμφάνιση αισθημάτων ενοχής στα τέκνα, καθώς 
και ανάληψη ρόλων και ευθυνών που δεν αναλογούν στην ηλικία τους (Amato, 1993). 
Τα παιδιά, επιπλέον, εμφανίζουν αυξημένη οργή, ανυπακοή και επιθετικότητα 
(Hetherington, 2003), αυξημένα καταθλιπτικά συμπτώματα άγχους και ελάχιστη αυτο-
εκτίμηση (Strohschein, 2005), καθώς και μειωμένο επίπεδο επίτευξης στόχων και χα-
μηλή σχολική επίδοση (Ηetherington & Kelly, 2002).  

Διαζύγιο στην οικογένεια 

Εννοιολογική προσέγγιση του διαζυγίου 

Το διαζύγιο αποτελεί ξεκάθαρα ένα γεγονός στην οικογένεια, κατά το οποίο οι σχέσεις, 
ιδιαίτερα αυτές που χαρακτηρίζονται από δυνατούς δεσμούς, κλονίζονται ή σπάνε 
(Abbey & Dallos, 2004). Η Νικολοπούλου - Ζάχου (2018) αναφέρει ότι: «Ο όρος δια-
ζύγιο σημαίνει τη λύση της έγγαμης σχέσης με δικαστική απόφαση. Αυτός είναι ένας κα-
θαρά νομικός ορισμός. Σε ευρύτερη κοινωνικο-ψυχολογική θεώρηση, το διαζύγιο είναι 
η παύση της έγγαμης συμβίωσης συζύγων και παιδιών, το κλείσιμο μιας πορείας ταραγ-
μένων συζυγικών σχέσεων, το τέλος μιας κρίσης μέσα στην οικογένεια. Αυτή είναι και η 
ουσία του διαζυγίου, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την οικογένεια που 
προκύπτει μετά από διαζύγιο, από τις άλλες μονογονεϊκές οικογένειες, όπως την οικογέ-
νεια μετά από θάνατο, την οικογένεια της άγαμης μητέρας». 

Το διαζύγιο έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για τους γονείς όσο και για τα παιδιά. Η 
ολοένα και συχνότερη αύξηση των διαζυγίων έχει οδηγήσει και στην αύξηση των μο-
νογονεϊκών οικογενειών ή ακόμα και των ανασυσταμένων με τα νέα μέλη που δημιουρ-
γούνται μέσα σε αυτές (Μουσούρου, 1999).  

Είδη διαζυγίου 

Σύμφωνα με την Μήλιου (2019), «Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη διαζυγίου: α) Το 
συναινετικό, β) της διετούς διάστασης και γ) του ισχυρού κλονισμού. Το διαζύγιο βγαίνει 
ύστερα από δικαστική απόφαση. Αν ο γάμος είναι θρησκευτικός μετά την έκδοση της 
απόφασης, απαιτείται και η πνευματική λύση του γάμου, από την Εκκλησία και ακολουθεί 
η καταχώρησή του στον κατά τόπο αρμόδιο Δήμο». Γενικά μπορούμε να πούμε ότι αν 
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τα προβλήματα που εμφανίζονται σε ένα γάμο είναι δυσεπίλυτα και οι συγκρούσεις 
μεταξύ των συντρόφων είναι πάρα πολλές, ο καλύτερος τρόπος λύσης ενός γάμου είναι 
αυτός του συναινετικού διαζυγίου μια και υπάρχει σύμφωνη γνώμη και των δύο και με 
μία συναινετική διαδικασία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διαδικασία λύσης του 
γάμου, την επιμέλεια των ανήλικων παιδιών, την επικοινωνία του γονέα που φεύγει 
από το σπίτι με τα ανήλικα τέκνα του καθώς επίσης και δίνεται η δυνατότητα, προκει-
μένου να αποφευχθούν έτερες δικαστικές αγωγές και η κατάθεση αίτησης ασφαλιστι-
κών μέτρων από αυτόν που ασκεί την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων. Επιπλέον ρυθ-
μίζονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ζητήματα διατροφής των ανήλικων τέκνων. 

Επιπτώσεις διαζυγίου στα παιδιά 

Για τα παιδιά το διαζύγιο των γονιών τους είναι ένα σημαντικό και δυσάρεστο γεγονός, 
όπως είναι φυσικά και για τους ίδιους τους γονείς, που επηρεάζει τη ζωή τους. Η Πα-
παϊωάννου (2018) αναφέρει: «Ο φόβος, το άγχος, η θλίψη και ο θυμός των παιδιών της 
προσχολικής ηλικίας εκδηλώνεται με ποικίλες συναισθηματικές αντιδράσεις και αλλαγές 
στη συμπεριφορά, όπως διαταραχές στον ύπνο (εφιάλτες) και στην πρόσληψη τροφής, 
παλινδρόμηση στον έλεγχο των σφιγκτήρων (ενούρηση, εγκόπριση), αυξημένες αυτοερω-
τικές δραστηριότητες, σύγχυση, ενοχές, συναισθηματική εξάρτηση, εριστικότητα και επι-
θετικότητα στη σχέση με τους γονείς, τα αδέλφια ή τους συνομηλίκους».  

Σύμφωνα με τον (Kurdek, 1994) το παιδί που βρίσκεται στην αρχή της σχολικής του 
εκπαίδευσης (6 έως 9 ετών) συχνά εκδηλώνει αισθήματα πένθους που δυνατόν να οδη-
γήσουν σε κατάθλιψη. Το αγόρι, ιδιαίτερα, γίνεται πιο επιθετικό και δύσκολο στον χει-
ρισμό του. Τα παιδιά ηλικίας 6 έως 9 ετών προσπαθούν να μείνουν «αφοσιωμένα» και 
στους δυο γονείς, για να διασφαλίσουν την αγάπη τους, ενώ τα μεγαλύτερα παιδιά θε-
ωρούν τη «συμμαχία» τους με τον ένα γονέα (συνήθως αυτόν που του έχει ανατεθεί η 
επιμέλεια) πηγή υποστήριξης και σταθερότητας (Παπαϊωάννου, 2018). Τα παιδιά της 
πρώτης σχολικής ηλικίας δυσκολεύονται να εκφράσουν τις φοβίες τους και συχνά πι-
στεύουν ότι ο γονέας που απουσιάζει έχει πάψει να ενδιαφέρεται για αυτά, εκδηλώνο-
ντας φοβίες και πολύ χαμηλή αυτοεκτίμηση. Τα παιδιά αισθάνονται έντονη την επιθυ-
μία να συμφιλιωθούν πάλι η μητέρα και ο πατέρας τους και κάνουν πολλές προσπά-
θειες, προς αυτήν την κατεύθυνση, που μπορεί να πάρουν τη μορφή ακραίων μορφών 
συμπεριφοράς π.χ. κλοπή ή ψέματα (Παπαϊωάννου, 2018). 

Το παιδί που βρίσκεται στο τέλος της δημοτικής εκπαίδευσης (9 έως 12) συνήθως εκ-
φράζει έντονα το θυμό του και τη θέση του για τον αποχωρισμό των γονιών του, απο-
δίδοντας έντονες κατηγορίες στον γονιό που πιστεύει ότι είναι υπεύθυνος για το διαζύ-
γιο. Συνήθως παρουσιάζει μείωση της σχολικής του επίδοσης, προβλήματα στη γενική 
του συμπεριφορά και ελαττωμένη αυτοεκτίμηση (Kurtz, 1995). Είναι σε θέση να μιλή-
σει για αυτό που αισθάνεται και τους προβληματισμούς του, εκφράζοντας κυρίως οργή, 
απογοήτευση, αμηχανία, στεναχώρια, μοναξιά, άγχος, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αίσθημα 
ανικανότητας (Βurke et al., 2007). Το διαζύγιο σε αυτή τη φάση αυξάνει τις πιθανότη-
τες εκδήλωσης κατάθλιψης στην πρώιμη νεανική ηλικία (Paloscari & Arom, 1994). 
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Η χρονική περίοδος της εφηβείας διακρίνεται από μεγάλες και ταχύτατες αλλαγές που 
αφορούν όλους τους κύριους τομείς ανάπτυξης (γνωστικό, συναισθηματικό, βιοσωμα-
τικό, κοινωνικό). Τα παιδιά αυτής της ηλικίας, αν και διαθέτουν τα απαραίτητα γνω-
στικά εφόδια για να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν τους γονείς τους στο 
διαζύγιο, συχνά βιώνουν το γεγονός του χωρισμού ως μια ιδιαίτερα επώδυνη και στρε-
σογόνο εμπειρία, καθώς χρειάζεται να προσαρμοστούν τόσο στις αλλαγές που τους 
συμβαίνουν όσο και στις επιπρόσθετες αλλαγές που προκύπτουν λόγω του διαζυγίου 
(Παπαϊωάννου, 2018). Η έντονη ανάγκη των εφήβων για ανεξαρτησία και αυτονομία 
απαιτεί την ύπαρξη μιας ασφαλούς και σταθερής οικογενειακής βάσης. Όταν αυτή κα-
ταρρέει, μπορεί να εμφανιστούν εμπόδια στη σωστή ανάπτυξη των εφήβων, όπως προ-
βλήματα στις συναναστροφές τους, δυσκολίες στην ανάπτυξη ταυτότητας και στο να 
γίνουν αυτόνομοι, έντονη θλίψη και συναισθήματα ντροπής, επιθετικές μορφές αντι-
δράσεων τόσο στο σπίτι όσο και στο σχολείο, συμπτώματα κατάθλιψης και σωματικά 
ενοχλήματα, παραβατική-αντικοινωνική συμπεριφορά, πτώση της επίδοσης στο σχο-
λείο και αύξηση των ημερών απουσίας τους από το σχολείο, δυσκολίες συγκέντρωσης, 
αβεβαιότητα για το τι θα γίνει στο μέλλον, έντονη σεξουαλική δραστηριότητα καθώς 
και χρήση αλκοόλ ή τοξικών ουσιών (Παπαϊωάννου, 2018).  

Η Ματιάκη (2018) όσον αφορά τις συνέπειες ενός διαζυγίου στα παιδιά αναφέρει ότι 
τα παιδιά φοβούνται το διαζύγιο και δεν μπορούν να κατανοήσουν τον λόγο για τον 
οποίο πρέπει να μείνουν χωριστά οι γονείς τους. Θυμώνουν με αυτούς καθώς και με 
τον ίδιο τους τον εαυτό, μια και πολλές φορές επιρρίπτουν τις ευθύνες του χωρισμού 
στον εαυτό τους πιστεύοντας ότι αν είχαν καλύτερη συμπεριφορά οι γονείς τους δε θα 
βρίσκονταν σε διαρκή σύγκρουση. Σε βάθος χρόνου το συναίσθημα της ενοχής είναι 
δυνατόν να οδηγήσει σε καταστροφικά αποτελέσματα και τα παιδιά να αναπτύξουν 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, αρνητική συμπεριφορά και να οδηγηθούν σε κατάθλιψη. Ένα 
παιδί χωρισμένων γονιών αισθάνεται συνήθως ντροπή αλλά και αισθήματα κατωτερό-
τητας σε σύγκριση με τους υπόλοιπους συνομηλίκους. Δεν είναι λίγα τα παιδιά που 
μετά από ένα διαζύγιο παρουσιάζουν αντικοινωνική συμπεριφορά και χάνουν την ε-
μπιστοσύνη τους στα άλλα άτομα μια και έχουν πληγωθεί από πρόσωπα που εκτιμού-
σαν και εμπιστεύονταν. Έντονα είναι τα συναισθήματα θλίψης και οργής που αρκετές 
φορές συνοδεύονται από οξύθυμες και επιθετικές συμπεριφορές.  

Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιάζουν προβλήματα κατά την επικοινωνία τους με τα 
συγγενικά τους πρόσωπα καθώς και στην εργασία τους. Μελλοντικά, συνήθως, δυσκο-
λεύονται να δημιουργήσουν και να διατηρήσουν στενές διαπροσωπικές σχέσεις, συ-
μπεριλαμβάνοντας και τις συζυγικές σχέσεις (Amato & Sobolewski, 2001; Booth & 
Amato, 2001; Hetherington & Elmore, 2002). Κατά μέσο όρο, τα παιδιά τα οποία αντι-
μετωπίζουν τον χωρισμό των δύο γονιών τους, βιώνουν έντονα αρνητικά συναισθή-
ματα και αντιμετωπίζουν δυσκολίες συμπεριφοράς και προσαρμογής, κυρίως στα 
πρώτα χρόνια που ακολουθούν το διαζύγιο. Μακροπρόθεσμα όμως η πλειοψηφία των 
παιδιών είναι ικανή να διαχειριστεί ή ακόμη και να ωφεληθεί από τη νέα κατάσταση 
ζωής (Greef & Van Der Merwe, 2004; Hetherington, 2003).  
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Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι για τους περισσότερους ενήλικες, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο προσαρμογής τους, ο χωρισμός των γονέων αποτελεί μια επώδυνη και 
δυσάρεστη ανάμνηση. Αρκετοί, μάλιστα, διαμορφώνουν μια αρνητική στάση απέναντι 
στο γάμο και εκφράζουν φόβους ότι θα επαναλάβουν τα λάθη των γονέων τους και στις 
δικές τους σχέσεις (Παπαϊωάννου, 2018).  

Προστασία των παιδιών από τις αρνητικές συνέπειες του διαζυγίου 

Η Σφήκα (2006) επισημαίνει ότι κατά τη διαδικασία της ταυτόχρονης ανακοίνωσης του 
διαζυγίου προς τα παιδιά, από τους δύο γονείς, πρέπει να ακολουθηθούν οι παρακάτω 
κατευθυντήριες γραμμές:  

1. Ενθαρρύνετε τα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους 
2. Μην κρύψετε τα δικά σας αισθήματα 
3. Μην κατηγορείτε τον άλλο γονέα 
4. Μην καταφεύγετε σε υλικά ανταλλάγματα 
5. Ενθαρρύνετε τα παιδιά να ρωτήσουν και δώστε τους ξεκάθαρες απαντήσεις 
6. Πείτε τους την αλήθεια σχετικά με το διαζύγιο όσο αυτό είναι δυνατόν 
7. Δώστε τους παρηγοριά στοργή και υποστήριξη 
8. Διαβεβαιώστε τα παιδιά ότι θα είστε οι γονείς τους για πάντα 
9. Ενημερώστε τους σημαντικούς άλλους (δάσκαλοι, γιατροί, οικιακές βοηθοί, φίλοι, 

συγγενείς κ.λ.π) για το διαζύγιο. Κάποιες ερωτήσεις τους μπορεί να βάλουν τα παιδιά 
σας σε πολύ δύσκολη θέση.  

 

Σύμφωνα με την Μπούνα (2018) προτεραιότητα των γονιών που επιθυμούν να χωρί-
σουν πρέπει να είναι να «φτιάξουν» ένα διαζύγιο όπου θα εξασφαλίζει όσο το δυνατόν 
περισσότερο την ψυχική ισορροπία των ανήλικων τέκνων τους. Το διαζύγιο είναι σί-
γουρα μία δυσάρεστη κατάσταση για όλα τα μέλη της οικογένειας, με σημαντικότερες 
συνέπειες κυρίως για τα παιδιά. Υπάρχουν όμως κάποιοι παράγοντες που διευκολύνουν 
την προσαρμογή των παιδιών μετά από ένα διαζύγιο και μπορούν να περιορίσουν τις 
αρνητικές επιπτώσεις για αυτά. Οι δύο σημαντικότεροι παράγοντες που θα συμβάλ-
λουν στην όσο το δυνατό καλύτερη προσαρμογή του παιδιού κατά την περίοδο που 
ακολουθεί ύστερα από το διαζύγιο των γονιών θεωρούνται: α) η ποιότητα της σχέσης 
που θα διατηρηθεί μεταξύ του παιδιού και του γονιού που δεν θα έχει την επιμέλεια 
του - και συνήθως αυτός είναι ο πατέρας - και β) η ποιότητα της επικοινωνίας και σχέ-
σης που θα διατηρήσουν μεταξύ τους οι βιολογικοί του γονείς (Ahrons & Miller, 1993; 
Johnston, 1994).  

Σύμφωνα με την Ματιάκη (2018), ένα διαζύγιο για να βλάψει όσο το δυνατόν λιγότερο 
ένα παιδί χρειάζεται να υπάρχει στόχευση στην παροχή συναισθηματικής ασφάλειας 
για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Η Ματιάκη (2018) αναφέρει ως καθοριστικούς 
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παράγοντες για την μακροχρόνια προσαρμογή του παιδιού μετά από ένα διαζύγιο τους 
εξής: 

• Ο γονέας ο οποίος αναλαμβάνει την επιμέλεια του τέκνου, να έχει σχετικά μικρές 
οικονομικές επιπτώσεις.  

• Οι καβγάδες, οι εντάσεις και η εχθρότητα ανάμεσα στο ζευγάρι να αποφεύγονται πριν 
και μετά από την έκδοση του διαζυγίου. 

• Οι γονείς να είναι συνεπείς στα καθήκοντά τους που αφορούν τα παιδιά τους και 
σχετίζονται με την επιμέλεια, την ανατροφή και τη σωστή διαπαιδαγώγησή τους.  

• Οι γονείς είναι σημαντικό να είναι πολύ υπεύθυνοι και να επιλέγουν κατάλληλες με-
θόδους ανατροφής και διαπαιδαγώγησης για τα παιδιά τους.  

• Να επικρατεί στην οικογένεια κλίμα ελεύθερης έκφρασης, που επιτρέπει στο παιδί να 
κάνει ερωτήσεις και να εκφράζει τους φόβους και τις ανησυχίες του σχετικά με την 
κατάσταση που βιώνει.  

• Η διάθεση από άτομα του φιλικού αλλά και συγγενικού περιβάλλοντος να στηρίξουν 
την οικογένεια με όποιο τρόπο μπορούν, καθώς και με τη συμμετοχή τους σε κοινές 
δραστηριότητες. 

Ο Τσιμπούκης (2002) αναφέρει επιπλέον: την ικανότητα των γονέων να καλύψουν τις 
ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών τους, την ικανότητα των ίδιων των παιδιών να ανα-
πτύξουν μηχανισμούς, για να αντιμετωπίσουν και να προσαρμοστούν στο αγχωτικό 
περιβάλλον, την κοινή στάση των γονέων σχετικά με την ανατροφή, τη διαπαιδαγώ-
γηση και την πειθαρχία των παιδιών και μετά το διαζύγιο, την ειλικρινή αγάπη και τις 
θετικές σχέσεις του παιδιού και με τους δύο γονείς, τις συχνές και συνεπείς επισκέψεις 
του γονιού που δεν έχει την επιμέλεια. Επιπλέον είναι πολύ σημαντική η συνέχιση των 
παλιών δραστηριοτήτων και χόμπι ή η ενασχόληση με άλλα καινούρια ενδιαφέροντα 
(Αντωνιάδου, 1994; Τσιμπούκης, 2002). 

Μια άλλη μορφή παρέμβασης, η οποία βρίσκει εφαρμογή στους γονείς που παρουσιά-
ζουν πρόβλημα επικοινωνίας και συνεννόησης με έντονες συγκρούσεις κατά τον έγ-
γαμο βίο αλλά και μετά το διαζύγιο, είναι η διαμεσολάβηση που γίνεται στην οικογέ-
νεια (divorce mediation). Η μεσολάβηση ενός ουδέτερου ατόμου (συνήθως ενός επαγ-
γελματία ψυχικής υγείας) για καθορισμένο διάστημα μπορεί να επιφέρει μία κοινά α-
ποδεκτή συμφωνία των δύο προσώπων σχετικά με την καλύτερη διαχείριση θεμάτων 
που αφορούν τα παιδιά τους (Douglas, 2006; Emery et al., 2005). Σε αρκετές χώρες 
πραγματοποιούνται ειδικά προγράμματα παρέμβασης, που αφορούν διαζευγμένους γο-
νείς και τα παιδιά τους, σε υποχρεωτική καθώς και προαιρετική βάση (Σταύρου & Χρι-
στογιώργος, 2001). Οι γονείς καθοδηγούνται, για να αντιμετωπίσουν το εν δυνάμει 
στρες και τις αλλαγές που ακολουθούν τον χωρισμό, να έχουν ειλικρινή επικοινωνία 
ανάμεσά τους και να συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να κατανοήσουν τις αιτίες του δια-
ζυγίου.  

Στον χώρο του σχολείου, οι εκπαιδευτικοί καθώς και οι σχολικοί σύμβουλοι χρειάζεται 
να υποστηρίζουν ομαδικές ενισχυτικές δραστηριότητες που βοηθούν τα παιδιά να 
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διαχειριστούν το αίσθημα της μοναξιάς και να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύ-
τερα τις επιπτώσεις από το διαζύγιο των γονιών τους. Μέσα σε ένα συνεργατικό και 
υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης και μέσα από την ανάπτυξη θετικών συναισθημα-
τικών δεσμών με τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς-μέντορες, επιδιώκεται η ανάπτυξη 
κοινωνικών δεξιοτήτων στα παιδιά διαζευγμένων γονέων. Επιπλέον η ύπαρξη σχολι-
κού ψυχολόγου μπορεί να στηρίξει και να βοηθήσει ουσιαστικά τους μαθητές να απο-
δεχτούν το διαζύγιο των γονιών τους. 

Συμπεράσματα - προτάσεις 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση της έρευνάς μας ανέδειξε τις αρνητικές επιπτώσεις ενός 
διαζυγίου στα παιδιά, τόσο κατά την παιδική όσο και στην εφηβική ηλικία. Το διαζύγιο 
επιδρά αρνητικά στην εξέλιξη του ψυχικού κόσμου των παιδιών καθώς και στη συμπε-
ριφοράς τους, η οποία, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, τείνει πολλές φορές να 
γίνεται αντικοινωνική και επιθετική. Τα παιδιά από διαζευγμένες οικογένειες εμφανί-
ζονται να υστερούν σε διάφορους τομείς (κοινωνική συμπεριφορά, συναισθηματική 
και κοινωνική εκφραστικότητα, συναισθηματική και κοινωνική ευαισθησία, συναισθη-
ματικό και κοινωνικό έλεγχο). Τα παιδιά, που προέρχονται από διαζευγμένες οικογέ-
νειες, γίνονται εσωστρεφή, αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες και αρνούνται να 
επικοινωνήσουν με τους γονείς και τους συμμαθητές τους. Επιπλέον διακρίνονται από 
ιδιαίτερο προβληματισμό, σκεπτικισμό και συχνά εκδηλώνουν μια ασυνήθιστη επιθε-
τικότητα, που οδηγεί στην παραβατική συμπεριφορά. 

Τα παιδιά από διαζευγμένες οικογένειες τείνουν να εμφανίζουν θυμό, ανυπακοή και 
δυσκολίες στον έλεγχο των συναισθημάτων τους. Στην εφηβεία, το σύνολο των δια-
προσωπικών σχέσεων χαρακτηρίζονται από μεγάλο αρνητισμό, διαφωνίες, επιθετικό-
τητα και εκβιασμό (Hetherington, 2003). Παρουσιάζουν συχνότερα, καταθλιπτικά συ-
μπτώματα, άγχος και χαμηλή αυτοεκτίμηση, σε σύγκριση με παιδιά μη χωρισμένων 
γονέων (Strohschein, 2005). Επιπλέον, τα παιδιά από χωρισμένους γονείς εμφανίζουν, 
συχνότερα, μειωμένο επίπεδο επίτευξης στόχων και χαμηλή σχολική επίδοση 
(Ηetherington & Kelly, 2002).  

Στην παρούσα έρευνα αναφέρθηκαν τρόποι και τεχνικές μέσα από τις οποίες θα βοη-
θηθούν τα παιδιά να διαχειριστούν καλύτερα το διαζύγιο των γονιών τους. Πρώτα από 
όλα είναι απαραίτητο να υπάρξει ένας σωστός τρόπος ανακοίνωσης του διαζυγίου με 
τη συμμετοχή και των δύο γονιών και τη χρήση των κατάλληλων εκφράσεων. Επιπλέον 
έχει μεγάλη σημασία οι γονείς των παιδιών να «φτιάξουν» ένα διαζύγιο όπου η προτε-
ραιότητα να είναι η ψυχική ισορροπία των παιδιών τους (Μπούνα, 2018). 

Είναι πολύ σημαντικό να διατηρηθεί μία ποιοτική σχέση μεταξύ του παιδιού και του 
γονιού που δεν θα έχει την επιμέλεια του. Επιπλέον πρέπει να υπάρχει μία ουσιαστική 
σχέση και επικοινωνία μεταξύ των διαζευγμένων γονιών προς όφελος του παιδιού. Εί-
ναι απαραίτητη η παροχή συναισθηματικής ασφάλειας και στήριξης από μέρους και 
των δύο γονιών (Ματιάκη, 2018). Η κοινή στάση των δύο γονιών σε θέματα ανατροφής 
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και διαπαιδαγώγησης, καθώς και η παροχή ειλικρινούς αγάπης και φροντίδας και από 
τους δύο γονείς, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην ομαλότερη προσαρμογή του παιδιού 
στη νέα κατάσταση. Επιπλέον η βοήθεια ενός ειδικού (συνήθως ενός επαγγελματία 
ψυχικής υγείας) μπορεί να βοηθήσει τους διαζευγμένους γονείς στο πώς να διαχειρι-
στούν τη νέα κατάσταση με τρόπο ωφέλιμο για τα παιδιά τους. Μέσα από εξειδικευ-
μένα προγράμματα παρέμβασης οι χωρισμένοι γονείς μπορεί να υποστηριχθούν, ώστε 
να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες που επιφέρει ένα διαζύγιο, καθώς και να ενημερω-
θούν για τους τρόπους στήριξης των παιδιών τους (Douglas, 2006). 

Τέλος ο ρόλος του σχολείου θα πρέπει να είναι σημαντικός, ως προς τη στήριξη παι-
διών από διαζευγμένες οικογένειες Οι εκπαιδευτικοί μέσα από ομαδικές υποστηρικτι-
κές δραστηριότητες μπορεί να βοηθήσουν τα παιδιά να αντιμετωπίσουν την αίσθηση 
μοναξιάς, να διαχειριστούν τον χωρισμό των γονιών τους καθώς και να αναπτύξουν τις 
απαραίτητες κοινωνικές δεξιότητες, που θα τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τη δύ-
σκολη κατάσταση που βιώνουν. Η ύπαρξη σχολικού ψυχολόγου, σε κάθε σχολική μο-
νάδα, μπορεί να στηρίξει και να βοηθήσει ουσιαστικά τους μαθητές να αποδεχθούν το 
διαζύγιο των γονιών τους. 
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Συναισθηματική Νοημοσύνη & Ψυχική Ανθεκτικότητα 
Επιρροές στην Κοινωνικοσυναισθηματική Ανάπτυξη 
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Administration, vogkli.stamatina@gmail.com 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή πραγματεύεται τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και της 
ψυχικής ανθεκτικότητας, για την ομαλή ανάπτυξη της κοινωνικής και συναισθηματι-
κής ανάπτυξης των παιδιών. Θα τοποθετηθούν διάφορες απόψεις για τους ορισμούς 
της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ψυχικής ανθεκτικότητας, και προβληματι-
σμοί γύρω από αυτούς, και τέλος θα σκιαγραφηθεί η αξία της κοινωνικοσυναισθημα-
τικής ανάπτυξης, των παιδιών προσχολικής ηλικίας, και η σύνδεσή της με τη συναι-
σθηματική νοημοσύνη και την ψυχική ανθεκτικότητα, όπως και ο ρόλος των εκπαιδευ-
τικών στην παροχή ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος. Θα σημειωθούν οι γκρίζες 
ζώνες της ψυχική ανθεκτικότητας, και οι τομείς εφαρμογής της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας από την προσχολική ηλικία ως και την ενήλικη ζωή. 

Ορισμός Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Σύμφωνα με τον Petrides (2011), ο ορισμός της συναισθηματικής νοημοσύνης εγέρ-
θηκε από το έργο του Gardner, πάνω στις πολλαπλές νοημοσύνες, και στην ιδέα περί 
ενδροπροσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης, όπου η διαπροσωπική περιγράφει 
την ικανότητα των παιδιών να μεταφράσουν τα συναισθήματα των τρίτων, προκειμέ-
νου να μπορέσουν να συνεργαστούν μαζί τους αποτελεσματικά, ενώ η ενδοπροσωπική 
αφορά την ιδιότητα να ερμηνεύει το παιδί τα δικά του συναισθήματα με στόχο τον 
στοχαστικό αυτοέλεγχο, με σκοπό την προώθηση της συναισθηματικής και διανοητι-
κής ανάπτυξης (Ashkanasy and Dasborough, 2003). 

Εντούτοις, η Waterhouse (2006) σημειώνει πως η θεωρία σχετικά με τις πολλαπλές 
ευφυίες είναι μόνον μια αναπόδεικτη ιδέα, καθώς δεν έχουν βρεθεί ακόμα αποτελεσμα-
τικοί τρόποι απόδειξης και μέτρησης, ώστε να εξεταστεί η εγκυρότητά της. Ως εκ τού-
του, στην επιστημονική κοινωνία αμφισβητείται και η ύπαρξη της συναισθηματικής 
νοημοσύνης. Πάρα ταύτα, οι υποστηρικτές της θεωρίας συμφωνούν πως υπάρχουν ο-
κτώ είδη νοημοσύνης (Gardner, 1999 ; Davis et al., 2011 ; Armstrong, 2009), μια εκ 
των οποίων είναι η συναισθηματική, που αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για την κοι-
νωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. 

Ακολούθως, οι Cabello και Fernandez-Berrocal (2015) υποστηρίζουν πως διάφορες α-
πόψεις έχουν εκφραστεί επί του θέματος, με κυριότερες το μικτό μοντέλο [mixed] και 
το μοντέλο ικανότητας [ability]. Κατά το μικτό, η συναισθηματική νοημοσύνη αποτε-
λεί μια σωρεία χαρακτηριστικών όπως η ενσυναίσθηση, το κίνητρο, η επιμονή, η αι-
σιοδοξία και οι κοινωνικές δεξιότητες, ενώ  το μοντέλο ικανότητας την περιγράφει ως 
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ενσωμάτωση διαφόρων ικανοτήτων όπως αντίληψη, εκτίμηση, κατανόηση, ρύθμιση 
και έκφραση των συναισθημάτων (Law et al., 2014 ; Lopes, et al., 2004).  

Κατά τους Maxwell and Peplak (2019), ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται η μο-
ναδική, σημαντική μεταβλητή η οποία επηρεάζει τα προσωπικά επιτεύγματα, την  ηγε-
σία και το αίσθημα ικανοποίησης των παιδιών, και αποτελεί επίκτητη ικανότητα, η 
οποία απαιτεί μια συστηματική προσέγγιση της εκπαίδευσης βάσει εμπειρίας. Δυνά-
μενη, κατά τους Nelson and Low (2011) να διδαχθεί, εφαρμοσθεί και τυποποιηθεί από 
τους μαθητές, για βελτίωση του αισθήματος ικανοποίησης, επίτευξης και αποτελεσμα-
τικότητάς, προκειμένου  να καταλάβουν, να ρυθμίσουν και να χρησιμοποιήσουν τα 
αισθήματά τους. Εν κατακλείδι, ως συναισθηματική νοημοσύνη ορίζεται ένα σύνολο 
συγγενών δεξιοτήτων, το οποίο επιτρέπει στα παιδιά να επεξεργασθούν σχετικές συ-
ναισθηματικές πληροφορίες, δικές τους ή άλλων ατόμων, αποτελεσματικά και με ακρί-
βεια (Salovey and Grewal, 2005 ; Petrides, 2011) ώστε να δρουν με τον κοινωνικά 
αναμενόμενο τρόπο, κατά περίσταση.  

Γκρίζες Ζώνες Συναισθηματικής Νοημοσύνης 

Έστω πως η συναισθηματική νοημοσύνη υφίσταται, έχουν διατυπωθεί διάφοροι προ-
βληματισμοί, όπως μια εξήγηση σχετικά με το γιατί οι συναισθηματικά οξυδερκείς μα-
θητές παρουσιάζουν χειρότερη αντίδραση στο στρες από ότι οι υπόλοιποι (Weilenmann 
et al., 2018). Υπάρχουν τουλάχιστον δύο εξηγήσεις. Η θεωρία της χαμηλής ευαισθη-
σίας και η θεωρία της σύγχυσης. Η θεωρία της χαμηλής ευαισθησίας υποστηρίζει ότι 
παιδιά χαμηλής συναισθηματικής αντίληψης αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν πολλά προ-
βλήματα στη ζωή τους, αλλά καταστέλλουν αυτές τις σκέψεις με επιτυχία ή τις αγνοούν 
εντελώς (Farber, 1989). Παλαιότερες ενδείξεις, συνάδουν με την ιδέα ότι το να είναι 
ένα παιδί συνειδητά συναισθηματικά αποστασιοποιημένο μπορεί να αποδειχθεί μία 
χρήσιμη στρατηγική ενάντια στο στρες, την οποία οι μαθητές συχνά χρησιμοποιούν 
αυθορμήτως (Simpson et al., 1995).  

Ένα άλλο ζήτημα έχει να κάνει με τα παιδιά χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης, 
που ενώ είναι όντως ευαίσθητα στο στρες, δεν αντιλαμβάνονται ότι αυτό τα επηρεάζει  
αρνητικά. Εξ ΄ορισμού, παιδιά χαμηλής συναισθηματικής νοημοσύνης είναι πιο μπερ-
δεμένα σχετικά με το τι αισθάνονται, και επιδεικνύουν λιγότερη συσχέτιση μεταξύ των 
δηλωμένων επιπέδων στρες και των αρνητικών συναισθημάτων τους (Ciarrochi et al, 
2002). Ως εκ τούτου, τα παιδιά υψηλής συναισθηματικής νοημοσύνης μπορεί να βιώ-
νουν πιο έντονα δυσάρεστα συναισθήματα, με πιθανό αντίκτυπο στην κοινωνική και 
συναισθηματική τους εξέλιξη.  

Ένας επιπλέον προβληματισμός, κατά τους Mayer and Salovey (1995), έχει να κάνει 
με τους τύπους μαθητών που έχουν γενικά καλό συναισθηματικό προσανατολισμό, 
αλλά μόνον υπό ιδανικές συνθήκες. Αυτά τα παιδιά δύνανται να αισθάνονται και να 
ενεργούν υγιώς υπό τις περισσότερες περιστάσεις, αρκεί αυτές οι περιστάσεις να είναι 
συνεπείς με το μαθησιακό περιβάλλον στο οποίο τα παιδιά ανατράφηκαν. Εξαιτίας αυ-
τού, συνεπώς, οι μαθητές αυτοί μπορεί να μη έχουν αναπτύξει επαρκή συναισθηματική 
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ειδίκευση. Τέτοια  παιδιά, αν και συχνά φαίνεται να μην έχουν  προβλήματα, μπορεί 
να δυσκολευτούν να προσαρμοσθούν με ανθρώπους ή πολιτισμούς οι οποίοι χρησιμο-
ποιούν διαφορετικά συναισθηματικά μοντέλα από τα γνώριμά τους (Stets and Turner, 
2008). Πράγμα που καθιστά δύσκολο να διαγνωσθεί η επιτυχής ανάπτυξη της συναι-
σθηματικής νοημοσύνης και η επιτυχής γενικευμένη κοινωνικοποίηση. 

Ανάγκη για Ψυχική Ανθεκτικότητα 

Οι αναπτυξιακές πορείες παιδιών που εξετέθησαν σε πρώιμες αντιξοότητες μέσω γε-
γονότων, τραυμάτων ή παραγόντων κινδύνου, αναμενόταν να περιλαμβάνουν αρνη-
τικά αποτελέσματα, όπως ψυχοπαθολογία, κακά επιτεύγματα ή βία. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τους Liu et al. (2017), μελέτες δείχνουν ότι η έκθεση σε στρεσογόνους παράγοντες 
στην προσχολική ηλικία, δεν επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα για όλα τα παιδιά. Δη-
λαδή, μερικά δείχνουν θετικές τροχιές και αποτελέσματα, παρά τις δυσκολίες, όπως 
ικανότητα, σκληρότητα ή εκπαιδευτικά επιτεύγματα, παρεκκλίνοντας από τα αναμενό-
μενα αρνητικά αποτελέσματα,  λόγω ταμπεραμέντου (Yarrow & Brown, 1993). Αυτή 
η ικανότητα περιγράφεται ως ψυχική ανθεκτικότητα. Δηλαδή, η διαδικασία μέσω της 
οποίας επιτυγχάνεται η θετική προσαρμογή, παρά την ύπαρξη προκλητικών ή απειλη-
τικών περιστάσεων  (Alvord and Grados, 2005), και είναι μία βασική ανθρώπινη ικα-
νότητα, εγγενής σε όλα τα παιδιά.  

Οι εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τον Grotberg (1995) προάγουν την ανθεκτικότητα στα 
παιδιά προφορικά, συμπεριφορικά και μέσω ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος, πα-
ρέχοντας θεσμική υποστήριξη, και ενθαρρύνοντας τα να γίνουν πιο αυτόνομα, ανεξάρ-
τητα και υπεύθυνα, και τα ωθούν να εξασκούν την ενσυναίσθηση και τον αλτρουισμό, 
και να προσεγγίζουν άτομα και καταστάσεις, με ελπίδα, πίστη και εμπιστοσύνη. Τέλος 
τα διδάσκουν πώς να επικοινωνούν με τους άλλους, να επιλύουν προβλήματα, και να 
χειρίζονται αποτελεσματικά αρνητικές σκέψεις, συναισθήματα και συμπεριφορές 
(Alvord, 2005). Να σημειωθεί πως κάποια παιδιά λειτουργούν πολύ πιο προσαρμο-
στικά από το αναμενόμενο, ενώ άλλα χαμηλής ανθεκτικότητας, σε παρεμφερείς κινδύ-
νους, εμφανίζουν σοβαρή οπισθοδρόμηση και έλλειψη προσαρμογής (Hill et al., 2007). 

Εν κατακλείδι, κατά τους Smith and Carlson (1997), η ανθεκτικότητα εκφράζεται με 
τρείς τρόπους. Έχει ταυτιστεί με την αντιμετώπιση καταστάσεων, δηλαδή με προσπά-
θειες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση ή διατήρηση της (εσωτερικής ή εξωτερι-
κής) ισορροπίας. Επίσης θεωρείται ως η ανάρρωση έπειτα από κάποιο τραύμα, όπως 
κατάχρηση ή τραυματισμό, και τέλος, αναγνωρίζεται ως η παρουσία διαδικασιών προ-
στασίας, οι οποίες μετριάζουν τη σχέση μεταξύ στρες και κινδύνου, ενώ βοηθούν την 
ικανότητα επίτευξης στόχων επιβίωσης/υπέρβασης (Jindal-Snape, 2008). 

Ορισμός Ψυχικής Ανθεκτικότητας 

Συμπεριληπτικά, ένας αποδεκτός όρος για την ψυχική ανθεκτικότητα είναι ως επιτυχη-
μένη προσαρμογή στις αντιξοότητες, η οποία είναι διαφορετική στο κάθε παιδί αφού 
εξαρτάται από το ταμπεραμέντο, την εσωτερική ισχύ, την ευελιξία και την 
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διαλλακτικότητα του (Zautra et al., 2010). Σημαντικό ρόλο παίζει όμως και το περι-
βάλλον, αφού περιβάλλοντα, οικογενειακά ή σχολικά, τα οποία είναι αναπτυξιακώς 
ακατάλληλα, και παρέχουν ανεπαρκή υποστήριξη παρουσιάζοντας πολιτισμικές ασυ-
νέπειες μπορούν να οξύνουν το στρες και να εμποδίσουν την ανάπτυξη θεμελιωδών 
δεξιοτήτων, όπως τους δεσμούς τους οποίους δημιουργούν τα παιδιά με τους ενήλικες, 
τις ικανότητες αντιμετώπισης και υπερκερασμού στρεσογόνων καταστάσεων, την ρύθ-
μιση των συναισθημάτων, καθώς και την άσκηση προσοχής κατά την επίτευξη στόχων 
(Osher et al., 2018). 

Ως εκ τούτου με στόχο την υγιή κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, οι 
εκπαιδευτικοί και οι γονείς πρέπει να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική νοημοσύνη 
και την ψυχική ανθεκτικότητα των παιδιών. Δεξιότητες απαραίτητες για την δημιουρ-
γία σχέσεων και την ακαδημαϊκή επιτυχία τους στο παρόν και στο μέλλον (Slovak, et 
al., 2015) και για την εκμάθηση σωστών τρόπων επικοινωνίας και διαχείρισης των συ-
ναισθημάτων τους, κατά τα πρώτα χρόνια, καθώς εάν δεν μπουν νωρίς τα θεμέλια, 
πολλά παιδιά πρόκειται να επιδείξουν δύσκολες συμπεριφορές . 

Κοινωνική και Συναισθηματική Ανάπτυξη 

Η σημαντικότητα της κοινωνικό-συναισθηματικής ανάπτυξης των παιδιών είναι με-
γάλη (Briggs-Gowan, 2004), καθώς αποτελεί τη διαδικασία απόκτησης αυτογνωσίας, 
την ικανότητας έκφρασης αισθημάτων και γνώσης του εαυτού τους, την απόκτηση αυ-
τοπεποίθησης, αυτοεκτίμησης κι ανεξαρτητοποίησης, την εκμάθηση τρόπων χειρισμού 
και κατανόησης των συναισθημάτων, και την ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης 
(Bamidele, 2017 ; Jetha and Segalowitz, 2012).  Ταυτόχρονα, τα παιδιά μαθαίνουν να 
επιλύουν προβλήματα και να συνεργάζονται, ενώ αλληλοεπιδρώντας διαμορφώνουν 
μια πλήρη προσωπικότητα η οποία τα καθοδηγεί ως κοινωνικά ανθρώπινα όντα  
(Majumdar, 2017), και γίνονται οι δημιουργοί και τα προϊόντα της κοινωνικής τους 
πραγματικότητας (Leon-Guerrero, 2005). Σταδιακά, η επιτυχής κοινωνικοποίηση 
βοηθά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν επιτυχώς εντός κοινωνικών πλαισίων 
(Slovak, et al., 2015). 

Η πορεία προς την Κοινωνικοποίηση 

Σύμφωνα με τον Piaget, το παιδί ξεκινά από μια ατομική κατάσταση, των πρώτων μη-
νών, κατά την οποία η μόνη διέξοδος είναι η κοινωνικοποίηση, η οποία εξελίσσεται 
προοδευτικά και δεν τελειώνει ποτέ (Tomsa and Oprescu, 2007). Η κοινωνικοποίηση 
ξεκινά από την οικογένεια και αποτελεί κοινωνιολογική διαδικασία δια της κοινωνικής 
συνεύρεσης των παιδιών (OpenStax College, 2013),  ούσα κρίσιμο στοιχείο της ατομι-
κής ανάπτυξης. Συνεπώς, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν υπ’ όψιν τις συναισθηματικές 
αναπτυξιακές παραμέτρους των παιδιών, προκειμένου να βάλουν τις βάσεις για μια 
υγιή κοινωνική ανάπτυξη (Osher et al., 2018), καθώς οι παιδικές φιλίες θεωρούνται 
γενικά ότι προσδιορίζουν μελλοντικούς αναπτυξιακούς στόχους, αποτελώντας πηγές 
στις οποίες τα παιδιά μπορούν να βασιστούν προκειμένου να υπερκεράσουν ψυχολο-
γικές και κοινωνικές πιέσεις (Schneider et al, 2010). Σύμφωνα με τους Veraksa, et al. 
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(2018) κατά την προσχολική ηλικία, το παιδί δαπανά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου 
του στον παιδικό σταθμό, ενσωματωμένο στο σύστημα κοινωνικών σχέσεων το οποίο 
υπάρχει εκεί, ενισχύοντας την ανάπτυξη των επικοινωνιακών ικανοτήτων του, οι ο-
ποίες μοιραία θα έχουν μεγαλύτερη επίδραση στην επιτυχή κοινωνικοποίηση του.  

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης και της ψυχικής αν-
θεκτικότητας αποτελεί γερή βάση για την υγιή κοινωνική και συναισθηματική ανά-
πτυξη των παιδιών. Ως εκ τούτου γονείς και εκπαιδευτικοί χρειάζεται να αφιερωθούν 
εντατικά στις συναισθηματικές και κοινωνικές δεξιότητες των παιδιών (Graham and 
Fitzgerald, 2010) και να μεταδώσουν ένα εκτενέστερο εκπαιδευτικό σχέδιο βασισμένο 
σε αξίες (Clouder, 2008), προκειμένου να καλλιεργήσουν τη συναισθηματική νοημο-
σύνη, ώστε να μπουν γερές βάσεις για την ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθημα-
τικών δεξιοτήτων των παιδιών, και προκειμένου να δομηθεί μια υγιής ψυχική ανθεκτι-
κότητα που θα θωρακίσει τα παιδιά απέναντι στις κοινωνικές και συναισθηματικές δυ-
σκολίες που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Το κάθε σχολείο πρέπει να 
φτιάξει τη δική του κουλτούρα, βασισμένη στους κοινωνικούς παράγοντες που το α-
παρτίζουν και στους πόρους που διαθέτει (Radford, 2003), κατανοώντας τις καταβολές 
του κάθε παιδιού, και τις δεξιότητες ή τα κενά που ίσως παρουσιάζει, προκειμένου να 
το υποβοηθήσουν, με τις κατάλληλες μεθόδους συμπερίληψης, ώστε να εξασφαλίσουν 
την ενδυνάμωση της ψυχικής του ανθεκτικότητας και την καλλιέργεια της συναισθη-
ματικής του νοημοσύνης, διασφαλίζοντας την άρτια κοινωνικοποίηση του. 
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H εικόνα του σώματος μου, ένα εργαλείο ψυχοεκπαίδευσης 

Ραμαντάνη Κατερίνα 
Π.Ε.23, M.Ed Εικαστική Ψυχοθεραπεία, ramadani.nk@gmail.com 

Εκ μέρους του ιδιωτικού Βρεφονηπιακού σταθμού & Νηπιαγωγείου Μάγια Μπίλλυ. 

Περίληψη 

Το εργαλείο «Η εικόνα του σώματος μου» αφορά μια δραστηριότητα που δημιουργή-
θηκε με σκοπό την ενίσχυση της αυτογνωσίας, της διερεύνησης των κοινωνικών σχέ-
σεων καθώς επίσης και της συναισθηματικής έκφρασης των παιδιών. Η δραστηριότητα 
αυτή εντάχθηκε στο πρόγραμμα των μαθητών του νηπιαγωγείου ως μια ακόμα μέθοδος 
που θα τους προετοιμάσει συναισθηματικά για την επόμενη σχολική βαθμίδα. Μέσα 
από αυτή τη διαδικασία όλη η ομάδα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει το κάθε παιδί ξε-
χωριστά, να εξερευνήσει τα όρια και την ιδιοσυγκρασία του καθώς επίσης και κάθε 
παιδί να γνωρίσει περισσότερα στοιχεία του εαυτού του. Την δραστηριότητα ακολου-
θεί πάντοτε συζήτηση με σκοπό την πλαισίωση των παιδιών που συμμετείχαν και της 
κατανόησης της διαδικασίας καθώς και της έκφρασης των ιδεών και των συναισθημά-
των τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: αυτογνωσία, συναισθηματική έκφραση, εικαστική έκφραση, όρια 

Εισαγωγή 

Η ζωγραφική έχει συνδεθεί με την αποτύπωση της έκφρασης της συμπεριφοράς αλλά 
και των συναισθημάτων των παιδιών. Έχουμε παρατηρήσει ότι η εικαστική εικόνα εί-
ναι η πρώτη μορφή λεκτικής επικοινωνίας, με δείγματα να φτάνουν την εποχή των 
σπηλαίων όπου και ανακαλύφθηκαν τα πρώτα σύμβολα (Malchiodi, 2009).  

Στο νηπιαγωγείο οι ζωγραφιές των παιδιών δεν αποτελούν απλώς ένα μέρος του χρόνου 
που περνούν μέσα στην ημέρα τους, αλλά ένα μέσο επικοινωνίας, κατανόησης και υ-
ποστήριξης της μαθησιακής και συναισθηματικής τους ανάπτυξης. Για τα περισσότερα 
παιδιά τα χρώματα και ένα κομμάτι χαρτί αρκούν για να παρουσιάσουν το βίωμα τους. 
Σύμφωνα με την Malchiodi (2009) πρωτοπόρος στην μελέτη των παιδικών ζωγραφιών 
υπήρξε η Margaret Naumburg κατά την δεκαετία του 1940. Οι πρώτες της έρευνες 
πραγματοποιήθηκαν στο Walden, ένα πρωτοποριακό σχολείο στην Νέα Υόρκη, όπου 
εκεί ενθάρρυνε τα παιδιά να μάθουν μέσα από την αυθόρμητη εικαστική έκφραση. 
Αυτή η μέθοδος συνδεόταν με την πεποίθηση ότι μέσα από τις εικόνες αναδύεται ασυ-
νείδητο και επομένως ακατέργαστο υλικό.  

Παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε που η Naumburg ξεκί-
νησε να μελετά τις παιδικές ζωγραφιές και να καταγράφει τις παρατηρήσεις της, ακόμα 
και σήμερα η εικαστική γλώσσα των παιδιών σε μεγάλο βαθμό δεν έχει κατανοηθεί 
(Rubin, 1997). Σημαντικό μέρος της κατανόησης της εικαστικής γλώσσας των παιδιών 
είναι η διαδικασία της ακοής και της παρατήρησης. Σπουδαία σημασία έχει επομένως, 
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όχι η εικόνα κάθε αυτή, αλλά η διαδικασία κατά την οποία δημιουργήθηκε και η αφή-
γηση του δημιουργού για αυτή (Geldard & Geldard, 2011).  

Ο Arnheim το 1992 παρατήρησε ότι: «η τέχνη είναι αρωγός σε δύσκολες στιγμές, απο-
τελεί μέσο για την κατανόηση των συνθηκών της ανθρώπινης ύπαρξης και τρόπο αντι-
μετώπισης των τρομακτικών πλευρών τους (και χρησιμεύει στη δημιουργία μιας γεμά-
της νόημα τάξης, προσφέροντας καταφύγιο από τη σύγχυση της εξωτερικής πραγματι-
κότητας που είναι τόσο δύσκολο να αντιμετωπιστεί» (σελ. 170). Ακόμα σύμφωνα με 
τον Φίσερ (1972) η τέχνη είναι περισσότερο μέσο συνεννόησης παρά μέσω έκφρασης.  

Ως εργαλείο λοιπόν η τέχνη για έναν εκπαιδευτικό είναι ένας πολύτιμος βοηθός, ένα 
εφόδιο το οποίο κατανοώντας το μπορεί κανείς να ενισχύσει τόσο την εκπαιδευτική 
διαδικασία όσο και την σχέση του με τα παιδιά.  

Η εικόνα του σώματος είναι μια έννοια την οποία τα παιδιά της νηπιακής ηλικίας τώρα 
ξεκινούν να δομούν στην φαντασία τους και να την συνδέουν με τον πραγματικό εαυτό 
τους. Στα πλαίσια αυτής της εξερεύνησης εφαρμόσαμε την τεχνική της εικόνας σώμα-
τος την οποία παρουσιάζουμε εδώ και η οποία έχει ως σκοπό να ενισχύσει την κατα-
νόηση του παιδιού για τον εαυτό του αλλά και να ωριμάσει την σύνδεση του με την 
ομάδα.  

Μέθοδος 

Η διαδικασία έλαβε μέρος κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συμμε-
τείχαν οι 20 μαθητές του νηπιαγωγείου, 12 αγόρια και 8 κορίτσια. Οι συναντήσεις των 
ομάδων είχαν διάρκεια μίας ώρας και σε αυτό το χρόνο επεξεργαζόμασταν τις εικόνες 
δύο δημιουργών παράλληλα.  

Με την βοήθεια της εκπαιδευτικού σχεδιάστηκε το σχήμα του σώματος του παιδιού σε 
πραγματικές διαστάσεις σε χαρτί του μέτρου και δόθηκε η οδηγία στο εκάστοτε παιδί 
να ζωγραφίσει στο χαρτί αυτό ελεύθερα για 10 λεπτά. Στη συνέχεια προσκαλούνταν οι 
υπόλοιποι συμμαθητές τους (σε ομάδες αυτή την φορά) να συνεχίσουν να ζωγραφί-
ζουν. Όλοι οι μαθητές παρενέβησαν εικαστικά σε όλες τις εικόνες των συμμαθητών 
τους για 15 λεπτά.  

Έπειτα ο δημιουργός της εικόνας είχε άλλα 15 λεπτά να αλλάξει ή να προσθέσει εικα-
στικά οποιαδήποτε πληροφορία.  

Στο τέλος της δραστηριότητας αναρτούσαμε τα έργα στον πίνακα και συζητούσαμε για 
το τι τους έκανε εντύπωση, τι τους άρεσε, τι τους ενόχλησε και όποια άλλη παρατήρηση 
είχαμε να κάνουμε σχετικά με τη διαδικασία. Η συζήτηση βασίστηκε στην τεχνική fo-
cusing, η οποία αποτελεί βασική τεχνική της επικοινωνίας με τα παιδιά στο σχολείο 
(Stapert & Verliefde, 2017) σύμφωνα με την οποία δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην 
βιωματική σχέση με τον εαυτό και τον άλλο. Καθοδηγούμε τα παιδιά μέσα από αυτά 
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που παρατηρούμε και αυτά που εκφράζουν να εντοπίσουν την σύνδεση ανάμεσα σε 
αυτό που νιώθουν και αυτό που αισθάνονται τόσο οι ίδιοι όσο και οι άλλοι.  

Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν χαρτί του μέτρου (κομμένο στο ύψος κάθε παι-
διού), κηρομπογιές και χαρτοταινία.  

Αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα συνεργατικά μεταξύ τους 
και πολύ συγκεντρωμένα στη δραστηριότητα. Υπήρχε έντονος ενθουσιασμός για την 
διάσταση του χαρτιού αλλά και εξ αιτίας του γεγονότος ότι αφορούσε το ίδιο τους το 
σώμα. Τα παιδιά παρατηρούσαν κατά τη διάρκεια που ένας συμμαθητής τους ζωγρά-
φιζε και στην πλειοψηφία σεβάστηκαν το σχέδιο του όταν έκαναν τις δικές τους πα-
ρεμβάσεις.  

Υπήρξαν περιπτώσεις παιδιών που συμμετείχαν στην δραστηριότητα με μεγαλύτερη 
ένταση και συχνά η ομάδα είχε την τάση να τους «περιθωριοποιεί» και ταυτόχρονα να 
«προστατεύει» την ομάδα από την πιθανή διάλυση. Για τα παιδιά αυτά μια τέτοια τόσο 
προσωπική εμπειρία μπορεί να είναι μια πηγή φόβου αφού μεγαλύτερη δυσκολία που 
αντιμετωπίζουν είναι η σχέση και η αλληλεπίδραση με τους άλλους. Σύμφωνα με τον 
Naouri (2012) τα παιδιά που βιώνουν τέτοια εσωτερική ένταση φαίνεται να βιώνουν 
μια εσωτερική συστολή και ανάγκη να πλησιάσουν τους άλλους με τον δικό τους 
τρόπο. Σε αυτή τη περίπτωση με την δασκάλα προσπαθούμε να βοηθήσουμε την ομάδα 
να ανοίξει την αγκαλιά της και να συγκρατήσει αυτή την ένταση ως ένα πραγματικό 
κομμάτι της ζωής. Στη συζήτηση συζητάμε πάντα για τα φαινόμενα που εμφανίζονται 
κατά τη διαδικασία και δίνεται χώρος σε όλα τα παιδιά να μιλήσουν για το πως αισθάν-
θηκαν κατά τη διάρκεια αυτής αλλά και μετά. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι τα 
παιδιά που εμφάνιζαν την μεγαλύτερη ένταση (2 αγόρια από την ομάδα) εμφανίζουν 
γενικότερα χαρακτηριστικά ανασφάλειας και ανάγκης να ανήκουν στην ομάδα και 
αυτό συχνά εκφράζεται μέσα από έντονη σωματική κινητικότητα.  

Για κάθε παιδί που συμμετείχε στη διαδικασία εμφανιζόταν ένα διαφορετικό ζήτημα 
επεξεργασίας μέσα από την εικόνα του. Όλες οι παρατηρήσεις, οι παρεμβάσεις και οι 
διορθώσεις των εικόνων αποτελούσαν θέμα συζήτησης και με έκπληξη παρατηρήσαμε 
πως τα παιδιά σε τόσο νεαρή ηλικία είχαν την ικανότητα να στοχεύουν ακριβώς στο 
κύριο ζήτημα με την γνησιότητα του συναισθήματος τους.  

Σημαντική παράμετρος στη διαδικασία είναι η ελεύθερη έκφραση και η μη κριτική 
στάση από μέρους μας για το αποτέλεσμα είτε των εικόνων είτε των σχολίων που γί-
νονται. Οριοθετήθηκε από την αρχή η διαδικασία με στόχο κυρίως την προστασία των 
παιδιών από μια πιθανή τραυματική εμπειρία και στη συνέχεια στοχεύσαμε στη δη-
μιουργία ενός χώρου που θα συγκρατήσει όλα τα συναισθήματα των παιδιών.  
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Για όλα τα παιδιά φάνηκε να είναι μια διαδικασία που τους άρεσε, που μάθανε κάτι 
περισσότερο για τον εαυτό τους από αυτό και που όπως είπαν κάποια παιδιά πρόσεξαν 
κάποια πράγματα περισσότερο στο σώμα τους. Παρατηρήσαμε ότι, στην αρχή με με-
γαλύτερη δυσκολία αλλά στη συνέχεια πιο ελεύθερα, δοκίμασαν να κάνουν παρεμβά-
σεις συγκεκριμένες σχετικά με τα όργανα του σώματος. Πολλά παιδιά δημιουργούσαν 
γεννητικά όργανα, πνεύμονες, αγγεία, νεύρα, κύτταρα, καρδιά και εγκέφαλο. Στην 
πλειοψηφία τους τα κορίτσια ασχολήθηκαν με τα επιδερμικά, εξωτερικά και μαγικά 
στοιχεία (μαγικούς παραδείσους με μορφές δύνης, μαγικούς ήρωες, ουράνια τόξα ή 
λουλούδια) ενώ τα αγόρια σε πιο πραγματικά στοιχεία ή σωματικά όργανα.  

Τέλος, στη συζήτηση αναφέρθηκαν πολλά παιδιά στο ότι στην αρχή προσπάθησαν να 
καλύψουν όλο το χαρτί (ως δημιουργοί) ώστε να μην έχουν πολύ χώρο οι συμμαθητές 
τους να ζωγραφίσουν κάτι το οποίο μετάνιωσαν μετά γιατί ήταν πιο δύσκολο να διορ-
θώσουν αυτά που ήθελαν.  

Συμπεράσματα 

Η δραστηριότητα «Η εικόνα του σώματος μου» εφαρμόστηκε στην τάξη της ομάδας 
του νηπιαγωγείου και προσαρμόστηκε στις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού. 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία είχαμε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε την αλληλεπί-
δραση των παιδιών μεταξύ τους μέσα από κάτι ιδιαίτερα προσωπικό όπως είναι η ει-
κόνα σώματος, να επεξεργαστούμε τα όρια, τις σχέσεις, την αυτογνωσία και την ενσυ-
ναίσθηση.  

Παρατηρήσαμε ότι αυτή η δραστηριότητα διέγειρε τόσο το ενδιαφέρον όσο και την 
φαντασία των παιδιών και στην πλειοψηφία τους τα παιδιά προσέγγισαν το θέμα με 
μεγάλη ευαισθησία. Τις στιγμές που κάποιος συμμαθητής μπορεί να αλλοίωνε τα σχέ-
δια των υπολοίπων η υπόλοιπη ομάδα λειτουργούσε πολύ υποστηρικτικά προσπαθώ-
ντας να το διορθώσει. Υπήρχαν ακόμα περιπτώσεις που οι ζωγραφιές των συμμαθητών 
ήταν εντονότερες από εκείνες του δημιουργού με αποτέλεσμα στη συζήτηση να μιλή-
σουμε αρκετά για τα προσωπικά όρια και πως τα αντιλαμβανόμαστε.  

Στα αγόρια παρατηρήθηκε ότι ζωγράφιζαν στο σώμα τους και τα γεννητικά όργανα με 
πολλά χρώματα. Στα κορίτσια παρατηρήθηκε ότι έδιναν περισσότερη έμφαση στο πρό-
σωπο και αν οι παρεμβάσεις των συμμαθητών τους αφορούσαν το πρόσωπο στη συνέ-
χεια οι δημιουργοί αφιέρωναν τον περισσότερο χρόνο τους μετά ώστε να το διορθώ-
σουν.  

Στη συζήτηση ο χώρος που δόθηκε στα παιδιά για να επικοινωνήσουν τα συναισθήματα 
τους ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμος, αφού μέσα από αυτή την εμπειρία οι στόχοι της διαδι-
κασίας ενισχύθηκαν. Τα παιδιά φάνηκε να απόλαυσαν αυτή τη διαδικασία και την αλ-
ληλεπίδραση τους συμμαθητές τους. Επίσης εμφανίστηκαν διάφορα δυναμικά της ο-
μάδας σχετικά με τους ρόλους και τις συμπεριφορές των παιδιών σε αυτή.  
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Με τη δασκάλα παρατηρήσαμε ότι αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να αποτελέσει ση-
μαντική προσθήκη στην νηπιακή εκπαίδευση ως ένα σταθερό θεμέλιο ψυχοεκπαίδευ-
σης των παιδιών.  

 

Παραρτήματα 

 

 Εικόνα 1. Σχεδιασμός Περιγράμματος Σώματος 

 
Εικόνα 2. Ο Γ. ζωγραφίζει την εικόνα του σώματος 

του. 

 

 Εικόνα 3. Η ομάδα παρεμβαίνει εικαστικά στην ει-
κόνα του Ν.
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Ο τρόπος διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών 

Εμμανουηλίδης Παντελεήμων, M.Sc, pan19682@gmail.com 

Περίληψη 

O σκοπός της εργασίας αυτής να παρουσιάσουμε το πως οι κοινωνικές επιστήμες θα 
διδάσκονται στο σχολείο. Δηλαδή το ερώτημα είναι ότι οι κοινωνικές επιστήμες θα 
διδάσκονται ως επιστήμες ξεχωριστά η μια με την άλλη; ή θα πρέπει να διδάσκονται 
μαζί (ή ένα υποσύνολο από αυτές) με ενιαίο τρόπο στο ίδιο μάθημα. Η εξέταση του 
στόχου αυτού αποτελεί ένα αναπάντητο ερώτημα για όλα τα προγράμματα σπουδών 
των κοινωνικών επιστημών στο σχολείο σε όλες τις χώρες του κόσμου συμπεριλαμβα-
νομένου και της Ελλάδας. 

Λέξεις-Κλειδιά: πρόγραμμα σπουδών, διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών, Διδα-
σκαλία της κοινωνικής εκπαίδευσης. 

Τρόπος διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών 

To δίλημμα για την διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών είναι ότι οι κοινωνικές ε-
πιστήμες θα διδάσκονται ως επιστήμες ξεχωριστά η μια με την άλλη; ή θα πρέπει να 
διδάσκονται μαζί (ή ένα υποσύνολο από αυτές) με ενιαίο τρόπο στο ίδιο μάθημα. Ο 
πρώτος τρόπος είναι γνωστός ως διδασκαλία των κοινωνικών επιστήμων. Δηλαδή αυτό 
σημαίνει ότι το πρόγραμμα σπουδών πρέπει να αποτελείται από ξεχωριστά μαθήματα 
που η ύλη τους θα καθορίζεται από τους ειδικούς σε κάθε επιστήμη. Ο δεύτερος τρόπος 
ονομάζεται διδασκαλία της κοινωνικής εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο διδασκαλίας 
οι κοινωνικές επιστήμες διδάσκονται ενσωματωμένες σε ένα ενιαίο πλαίσιο Stephen J. 
Thornton (2008)  

Στην ιστορική διαδρομή των κοινωνικών επιστημών στις ΗΠΑ και οι δυο τρόποι συ-
νυπάρχουν. Ο πρώτος Γραμματέας του εθνικού συμβουλίου των κοινωνικών επιστη-
μών NCSS Edgar Dawson υποστήριξε ότι η προσέγγιση του εθνικού συμβουλίου δεν 
ήταν υπερ της διδασκαλίας της κοινωνικής εκπαίδευσης παραμελώντας την διδασκαλία 
ξεχωριστών κοινωνικών επιστημών. Ο όρος κοινωνική εκπαίδευση χρησιμοποιείται 
για να ξεχωρίσει τις κοινωνικές επιστήμες από τις άλλες επιστήμες (όπως π.χ οι φυσικές 
επιστήμες) στο πρόγραμμα σπουδών στα σχολεία. Stephen J. Thornton (2005) 

Όμως μια θέση υπερ του μοντέλου της διδασκαλίας της κοινωνικής εκπαίδευσης ήταν 
αυτή του Rugg (1936) που ισχυρίζεται ότι αν οι μαθητές διδάσκονται ξεχωριστά τις 
κοινωνικές επιστήμες δεν θα μπορέσουν να κατανοήσουν την σύγχρονη πολύπλοκη 
ζωή που απαιτεί ένα τρόπο σκέψης που να συνδυάζει μία ή περισσότερες κοινωνικές 
επιστήμες. 

 Ο Nel Noddings είναι επίσης ένας υποστηρικτής της διδασκαλίας της κοινωνικής εκ-
παίδευσης. Αυτός υποστηρίζει ότι όταν το μοντέλο της διδασκαλίας των κοινωνικών 
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επιστημών ακολουθείται οι μαθητές δεν μαθαίνουν γιατί αυτό συνδέεται με παραδο-
σιακές , δασκαλοκεντρικές μεθόδους διδασκαλίας που δεν αποδίδουν . Αντίθετα το 
μοντέλο της κοινωνικής εκπαίδευσης ευνοεί ευέλικτες και καινοτόμες διδασκαλίες που 
ωφελούν τους μαθητές. Nel Noddings (2005).  

Επιπλέον υποστηρίζει ότι για μια αποτελεσματική διδασκαλία πρέπει να λαμβάνουμε 
υπόψη τα ενδιαφέροντα των μαθητών όπως πως να κάνεις φιλίες, πως αγαπάς, ποιος 
θεωρείται πετυχημένος στη ζωή και αυτό επιτυγχάνεται περισσότερο με το μοντέλο 
της κοινωνικής Εκπαίδευσης Nel Noddings (2002 α). 

Ο Jere Brophy και οι συνάδελφοι του υποστηρίζουν τη παραπάνω θεώρηση. Διατυπώ-
νουν ότι η δυνατότητα των μαθητών να εφαρμόζουν στην πράξη όσα έχουν μάθει δεν 
εξαρτάται από το περιεχόμενο των κοινωνικών επιστημών, αλλά από το πως αυτό το 
περιεχόμενο παρουσιάζεται στους μαθητές μέσω δραστηριοτήτων και διαλέξεων και 
πως αυτό αξιολογείται μέσω προφορικών και γραπτών δοκιμασίων. (Brophy, Prawat, 
& McMahon, 1991) 

Αντίθετα υπερ του μοντέλου της διδασκαλίας των κοινωνικών επιστημών ήταν η Rav-
itch (1989a,b). Άσκησε κριτική στην διδασκαλία των κοινωνικών επιστημών στο Δη-
μοτικό. Συγκεκριμένα για το μάθημα του Δημοτικού <<επεκτεινόμενα περιβάλλο-
ντα>> που αρχίζει από την εξέταση της οικογένειας και καταλήγει στα κράτη και σε 
ολόκληρο τον κόσμο το ονομάζει ειρωνικά μικρή Κοινωνιολογία και συμπεραίνει ότι 
οι γνώσεις που δίνει το μάθημα είναι ανούσιες γιατί τα παιδιά τις γνωρίζουν ήδη. 

 Επιπλέον η Ravitch (1985a) σημείωνε ότι οποιαδήποτε απόπειρα να ξεστρατίσεις από 
την παραδοσιακή με χρονολογικό περιεχόμενο ιστορία είναι λανθασμένη. Η γνώση του 
παρελθόντος είναι άμεσα συνυφασμένη με το παρόν. Η εκτόπιση της χρονολογικής 
ιστορίας από τις γενικές κοινωνικές επιστήμες θα επιφέρει την άγνοια του παρελθόντος 
που θα απειλήσει την Δημοκρατική Διακυβέρνηση μιας χώρας. Ravitch (1978) 

 Στον αντίποδα της παραπάνω σκέψης βρίσκουμε τον Bruner (1960) που ήταν υπέρμα-
χος της δομικής διδασκαλίας και κατά της διδασκαλίας του περιεχομένου. Δηλαδή πιο 
σωστό είναι να εξετάσουμε την έννοια της ανεργίας ταυτόχρονα από κοινωνική και 
οικονομική άποψη παρά να την εξετάζουμε σε ξεχωριστά μαθήματα. Με τον παραπάνω 
τρόπο το πρόγραμμα σπουδών σχεδιάζεται με σκοπό την ανακαλυπτική μάθηση που οι 
μαθητές ανακαλύπτουν την γνώση μόνοι τους και όχι ένας καθηγητής να τους αφηγεί-
ται κανόνες και γεγονότα που μπορούν να μην τους ενδιαφέρουν 

Από μια άλλη σκοπιά Saxe (1997) πιστεύει ότι δεν υπάρχει σχέση μεταξύ της παραδο-
σιακής ιστορίας που επικεντρώνεται στην αφήγηση ιστορικών γεγονότων και της εκ-
παίδευσης των πολιτών. Επιπλέον, άλλες κοινωνικές επιστήμες όπως η Κοινωνιολογία, 
η Ανθρωπολογία όταν διδάσκονται σαν ξεχωριστά αντικείμενα είναι δύσκολο να απο-
δειχθεί ότι μπορούν να διδάξουν πολιτικές αξίες και πρότυπα. Αντίθετα το μοντέλο της 
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κοινωνικής εκπαίδευσης προβάλει τα πρότυπα της αποκαλυπτικής μάθησης, της επί-
λυσης προβλημάτων και της επίγνωσης. Σε αυτά τα πρότυπα καθοριστική σημασία 
παίζουν οι μέθοδοι διδασκαλίας του Καθηγητή για μια πιο αποτελεσματική μάθηση. 
Gregg Jorgensen(.2014) 

Ίσως είναι φανερό ότι το μοντέλο της κοινωνικής εκπαίδευσης είναι πιο διαδεδομένο 
στο Δημοτικό παρότι στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη Δευτεροβάθμια Εκπαί-
δευση διδάσκονται ξεχωριστά μαθήματα όπως η ιστορία, τα οικονομικά, η λειτουργία 
της Κυβέρνησης. Εξαίρεση αποτελεί το μάθημα τα προβλήματα της Δημοκρατίας που 
πρεσβεύει το μοντέλο της κοινωνικής εκπαίδευσης στη διδασκαλία των κοινωνικών 
επιστημών. Stephen J. Thornton (2005). 

Σε εθνικό επίπεδο το βάρος έχει δοθεί στο μοντέλο διδασκαλίας των Κοινωνικών επι-
στημών . Η Κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει καθεμία επιστήμη ξεχωριστά, ενώ αντί-
θετα αγνοεί τις ενοποιημένες κοινωνικές επιστήμες . Stephen J. Thornton (2005). 

Παρόλα αυτά, θα μπορούσαμε να περιμένουμε τα όρια που υπάρχουν ανάμεσα στις 
κοινωνικές επιστήμες να εξαφανίζονται καθώς ένα συνεχώς αυξανόμενο υλικό προκα-
λεί τη μεγάλη περιέργεια των μαθητών. Οι σημερινοί υποστηρικτές των επιστημών 
μπορούν φυσικά να επιμένουν ότι τέτοιες διεπιστημονικές προοπτικές θα προκύψουν 
φυσικά με, ας πούμε, την ιστορία, όπως έχει συλληφθεί τώρα από τους μελετητές. Αλλά 
οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να διασχίζουν τα όρια που θέτουν οι κοινωνικές επιστή-
μες για εκπαιδευτικούς λόγους, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα συμφέ-
ροντα των ακαδημαϊκών. Ενώ τα συμφέροντα των κοινωνικών επιστημόνων επικαλύ-
πτονταν μερικές φορές με τις προοδευτικές παρορμήσεις των εκπαιδευτών, όπως στη 
δεκαετία του 1920 και του 1930 μερικές φορές αυτό δεν συμβαίνει σε άλλες περιόδους 
the 1950s and 1960s, (Shaver, 1977) Stephen J. Thornton 2008. 

Κάποιος μπορεί να συμπεράνει από την παραπάνω ανάλυση ότι το μοντέλο της κοινω-
νικής εκπαίδευσης μας προσφέρει μια πιο αποτελεσματική μάθηση γιατί πιο εύκολα 
προσαρμόζεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών , συνδέεται πιο εύκολα 
με καινοτόμους μεθόδους διδασκαλίας. Όμως η Κυβέρνηση των Η.ΠΑ χρηματοδοτεί 
το μοντέλο των κοινωνικών επιστημών. Η άποψη μου είναι ότι για η εφαρμογή του 
πρώτου μοντέλου προϋποθέτει ένα σχεδιασμό και μια απαιτούμενη επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών. Αυτό απαιτεί επιπλέον χρήματα τα οποία μπορεί να επιβαρύνουν τους 
εθνικούς προϋπολογισμούς. 

Η υιοθέτηση του μοντέλου της κοινωνικής εκπαίδευσης ακόμα προϋποθέτει πρώτον 
την αυστηρή επιλογή ενός προγράμματος σπουδών που να συνδυάζει τα γνωστικά α-
ντικείμενα των κοινωνικών επιστημών με τρόπο που να συγκροτούν μια ενιαία γραμμή 
αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων. Δεύτερον την εισαγωγή κατάλληλων 
και συγχρόνων διδακτικών μεθόδων που να εναρμονίζονται με αυτό το καινούργιο 
πρόγραμμα σπουδών. Αυτό κατά την άποψη μου είναι ένα εγχείρημα που πρέπει να 
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απασχολήσει τους ερευνητές, τους πολιτικούς και τους συνεργάτες τους που χαράζουν 
την εκπαιδευτική πολιτική  

 Ποιο από τα δυο μοντέλα θα επικρατήσει; Ποιο από τα δυο μοντέλα είναι προς όφελος 
των μαθητών και της κοινωνία που ζουν γενικότερα; O Stephen J. Thornton σημειώνει 
ότι οποιοδήποτε μοντέλο και αν επικρατήσει είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει αν δεν ληφ-
θεί υπόψη ο παράγοντας του εκπαιδευτικού ως θεματοφύλακας και εκφραστής του 
προγράμματος σπουδών. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που καθορίζει τι από το πρό-
γραμμα σπουδών θα διδαχτεί, με ποιους τρόπους θα διδαχτεί και τέλος πως θα αξιολο-
γήσει τους μαθητές του Stephen J. Thornton (2005). 

Συμπεράσματα 

Το ερώτημα με πως θα διδάσκονται οι κοινωνικές επιστήμες ξεχωριστά η καθεμία ή σε 
ενιαίο σύνολο δεν έχει απαντηθεί και θα αποτελέσει ένα σημείο συζήτησης για το μέλ-
λον. Μια προσέγγιση για πιθανή διευθέτηση μας δίνει ο John Dewey (1991). Υποστή-
ριξε ότι η εκπαίδευση εξαρτάται λιγότερο από ποια κοινωνική επιστήμη θα επιλεχθεί 
στο πρόγραμμα σπουδών ή αν επιλεχθεί οι κοινωνικές επιστήμες να ενσωματωθούν και 
να διδαχθούν σε ένα ενιαίο σύνολο. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να διδάσκονται σε 
σχέση με τα πράγματα που γίνονται χρειάζονται να γίνονται και πως πρέπει να γίνονται. 
Αυτό που πρέπει να δώσουμε έμφαση είναι η κριτική σκέψη και όχι η απομνημόνευση 
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Προσεγγίζοντας θέματα αειφόρου ανάπτυξης στο νηπιαγωγείο. Ηθικό δίλημμα 

Νικολοπούλου Αγλαΐα 
Φοιτήτρια Τμήματος Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ΕΚΠΑ, lia.ni-

kolomi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο νηπιαγωγείο, όταν οι εκπαιδευτικοί ασχολούνται με κομμάτια του φυσικού κό-
σμου, με τα οποία ασχολούνται και οι Φυσικές Επιστήμες […] προωθούν επιστημονι-
κές πρακτικές στον βαθμό που προτρέπουν τα παιδιά να εμπλέκονται σε καταστάσεις 
προβληματισμού που δομούνται γύρω από «κατασκευασμένα» κομμάτια του φυσικού 
κόσμου (Τσελφές & Μουστάκα, 2004: 17). Πάνω σε αυτήν τη βάση, το ηθικό δίλημμα 
που προτείνεται στο παρόν διδακτικό σενάριο αφορμάται από το γνωστό παραμύθι «Το 
δέντρο που έδινε», για να προβληματίσει τους μαθητές αναφορικά με την ανθρώπινη 
παρέμβαση στη φύση, στο πλαίσιο μιας πραγματικής συνθήκης προβληματισμού που 
να έχει νόημα για αυτά. Τα παιδιά μπαίνουν στη θέση του ήρωα, προβληματίζονται 
ατομικά και ομαδικά, επιχειρηματολογούν, ενεργοποιούν διαδικασίες σκέψης και ανα-
στοχάζονται. Εδώ η μάθηση έγκειται στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, στη βάση 
των κοινωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων (Σφυρόερα & Τζεκάκη, στο Αυγητίδου, 
κ.ά., 2016). 

Λέξεις-Κλειδιά: Μελέτη περιβάλλοντος, αειφορία, ηθικό δίλημμα 

Εισαγωγή 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά μαθητές προσχολικής ηλικίας και είναι βασισμένο 
στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, που τονίζει τον «ρόλο της 
εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της ευαισθη-
τοποίησης και της κινητοποίησης των πολιτών προς την υιοθέτηση περιβαλλοντικής 
ηθικής και πρακτικών ενός αειφόρου τρόπου ζωής»(ΠΣ Νηπιαγωγείου, 2014: 147). Η 
διδακτική μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι το «ηθικό δίλημμα». Τα ηθικά διλήμματα 
είναι καταστάσεις κατά τις οποίες υπάρχει ανάγκη επιλογής μεταξύ δύο αντίθετων προ-
τάσεων/ λύσεων, οι οποίες έχουν τα ανάλογα επώδυνα ή μη αποτελέσματα (Κουκου-
νάρας- Λιάγκης, 2011: 124). Τα διλήμματα αξιοποιούνται γα θέματα ηθικών αξιών που 
έχουν διλημματική φύση (Ματσαγγούρας, 2001: 416). Θέμα του διλήμματος εδώ θα 
αποτελέσει η αξία ή μη της καταστροφής φυσικών πόρων, όπως είναι τα δέντρα, για 
την κάλυψη των υλικών μας αναγκών. Και αυτό αποτελεί δίλημμα, αφού άλλωστε όλα 
τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα και γενικότερα τα ζητήματα που σχετί-
ζονται με την αειφορία προκύπτουν από συγκρούσεις διαφορετικών επιθυμιών σχετικά 
με τη χρήση των πόρων και την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη (Schnack,1998). 
Για τη διαχείριση τέτοιων ζητημάτων χρειάζεται κριτική επεξεργασία από τους μαθη-
τές. Η κριτική σκέψη αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη της ιδιότητας του 
πολίτη και τη συμμετοχή του ατόμου στη διαμόρφωση και των όρων και των πρακτι-
κών της αειφορίας (Φλογαΐτη, 2011: 162). 
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Μαθησιακά αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

• Να σκεφτούν κριτικά,  να λάβουν αποφάσεις και να εκφραστούν, 
• Να αναπτυχθούν ηθικά και να αποκτήσουν κοινωνική ευθύνη, 
• Να διερευνήσουν το θέμα της ανθρώπινης παρέμβασης στη φύση. 

Χρονική διάρκεια 

Η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια του διδακτικού σεναρίου είναι 4 διδακτικές ώρες. 

Το περίγραμμα της Διδασκαλίας 

Δραστηριότητα 1η : Ανάγνωση και συζήτηση στην «παρεούλα» με αφορμή το παρα-
μύθι «Το δέντρο που έδινε» 

Η ολομέλεια κάθεται στην «παρεούλα» και διαβάζουμε το παραμύθι του Shilverstein 
Stel «Το δέντρο που έδινε». Μια ακόμα πρόταση είναι να παρακολουθήσουμε το πα-
ραμύθι με τη μορφή καρτούν και αφήγησης από το Youtube, αν υπάρχει η δυνατότητα 
προβολής με προτζέκτορα.  

Το δέντρο που έδινε (σύντομη περίληψη) 

Κάποτε ήταν μια μηλιά… κι αγαπούσε ένα αγοράκι. Κάθε μέρα το αγόρι πήγαινε 
και έτρωγε τα μήλα της, έκανε κούνια από τα κλαδιά της, σκαρφάλωνε στον 
κορμό της… κι η μηλιά ήταν ευτυχισμένη. Μα όσο το αγόρι μεγάλωνε, τόσα πε-
ρισσότερα ζητούσε από τη μηλιά κι αυτή έδινε, έδινε… και έδινε αδιάκοπα. Μέχρι 
που δεν είχε τίποτα άλλο να δώσει στο άπληστο αγόρι, παρά μόνο την ανιδιοτελή 
αγάπη της.   

Πίνακας 1: Περίληψη παραμυθιού «Το δέντρο που έδινε» 

Η αφήγηση ξεκινά, αλλά η/ο εκπαιδευτικός διακόπτει όπου χρειάζεται για να θέσει 
κατάλληλες ερωτήσεις. Έτσι, η/ο νηπιαγωγός καθοδηγεί τη συζήτηση με εκμαιευτικές 
ερωτήσεις, που προκαλούν τη σκέψη των παιδιών, την προωθούν και δίνουν ευκαιρίες 
για μάθηση (Αυδή & Χατζηγεωργίου, 2007:68). Για παράδειγμα: 

- Πιστεύετε πως το μικρό αγόρι αγαπούσε τη μηλιά; Από πού το καταλαβαίνετε; 
- Πώς αισθανόταν η μηλιά όταν ήταν κοντά με το αγόρι;  
- Τι σχέση είχαν η μηλιά με το μικρό αγόρι;  
- Εσύ έχεις κάποιον καλό φίλο;  

Συνεχίζουμε την αφήγηση διακόπτοντας και πάλι για συζήτηση και ερμηνεία.  

- Καθώς το μικρό αγόρι μεγάλωνε, συνέχισε να παίζει το ίδιο με τη μηλιά; 
- Τι ζητούσε τώρα το αγόρι από τη μηλιά; 
- Του έδωσε η μηλιά όσα ζήτησε; 
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- Πώς ένιωθε τώρα η μηλιά; Πώς πιστεύεις ότι ένιωθε το αγόρι; 
- Καθώς τα χρόνια πέρναγαν, το αγόρι ζητούσε όλο και περισσότερα από τη μη-

λιά ώσπου εκείνη δεν είχε τίποτα άλλο να του δώσει. Πιστεύετε ότι είναι σωστό 
αυτό που έκανε το αγόρι; 

- Το αγόρι αγαπούσε τη μηλιά; Εκείνη αγαπούσε το αγόρι; Ποιος από τους δύο 
έδειξε την αληθινή του αγάπη και με ποιον τρόπο; 

- Εσύ τι θα έκανες στη θέση του αγοριού; 

 

Εικ.1: Εξώφυλλο βιβλίου «Το δέντρο που έδινε» (εκδ. ΔΩΡΙΚΟΣ) 

Δραστηριότητα 2η: Ηθικό δίλημμα 

Φάση 1η: Εισαγωγή του διλήμματος 

Θέτουμε στην ολομέλεια το ηθικό δίλημμα, που προκύπτει από το θέμα που πραγμα-
τεύεται η ιστορία μας:  

«Ο Μπεν είναι 5 χρονών. Στον κήπο του σπιτιού του υπάρχει μια όμορφη μηλιά. Ο 
Μπεν λατρεύει να τρώει τα φρέσκα μήλα της, να κρύβεται πίσω από τον κορμό της, να 
σκαρφαλώνει στα κλαδιά της και να την φροντίζει με τους φίλους του. Ο πατέρας του, 
επειδή αγαπά τα ξύλα των δέντρων, έχει γίνει ξυλουργός και φτιάχνει απίθανα έπιπλα 
από αυτά. Μια μέρα, πρότεινε στον Μπεν να κόψουν τη μηλιά και να φτιάξουν από τον 
κορμό της ένα μεγάλο δεντρόσπιτο για να παίζει αυτός και η παρέα του. Ο Μπεν πρέπει 
να αποφασίσει τι να κάνει. Να κόψει τη μηλιά για να  την κάνει δεντρόσπιτο να παίζει 
ή να την κρατήσει στον κήπο για να τη φροντίζει και να τρώει νόστιμα μήλα; Βοήθησε 
τον Μπεν!» 

Φάση 2η: Η πρώτη απόφαση 

Ο/Η εκπαιδευτικός ζητάει από τα παιδιά να σηκώσουν το χέρι ανάλογα με την απόφαση 
υπέρ της οποίας τάσσονται.  

Φάση 3η: Τα πρώτα επιχειρήματα 
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Έπειτα, καθένα από τα παιδιά παίρνουν τον λόγο με τη σειρά και επιχειρηματολογούν 
συνοπτικά για την επιλογή τους. Ακολουθεί διάλογος για να αξιολογηθούν τα επιχει-
ρήματα, να εντοπιστούν οι αξίες που τα υποστηρίζουν και να ελεγχθεί η βιωσιμότητά 
τους. Αυτού του είδους ο διάλογος μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών προάγει την 
επικοινωνία, τη διάδραση, την κατανόηση και τον σεβασμό στον άλλον και τις ιδέες 
του (Κουκουνάρας- Λιάγκης, 2011: 64). 

Φάσεις 4η & 5η: Ανταλλαγή πληροφοριών στις ομάδες & Διατύπωση επιχειρημάτων 
με βάση τις νέες πληροφορίες 

Εδώ χωρίζουμε ομάδες με τυχαίο τρόπο, ώστε να δώσουμε ευκαιρία συνεργασίας σε 
όλα τα παιδιά αδιακρίτως μεταξύ τους αλλά και να βρεθούν παιδιά αντικρουόμενων 
απόψεων στην ίδια ομάδα. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε μια αδια-
φανή «κάλπη» όπου θα βάλουμε  χαρτάκια 4-5 διαφορετικών χρωμάτων. Κάθε παιδί 
επιλέγει από ένα χαρτάκι και έτσι δημιουργούνται 4-5 ομάδες με βάση το χρώμα.  

Η/Ο εκπαιδευτικός μοιράζει από 1 μεγάλο χρωματιστό χαρτόνι σε κάθε ομάδα, το ο-
ποίο έχει χωρίσει σε 2 ίσα μέρη. Η κάθε ομάδα μετά από συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων, αποτυπώνει με ζωγραφική τα επιχειρήματα υπέρ και κατά κάθε επιλογής του 
Μπεν.  

Φάση 6η: Παρουσίαση- Σύνθεση των πληροφοριών στην ολομέλεια 

Αφού ολοκληρώσουν την εργασία τους, οι ομάδες παρουσιάζουν κυκλικά τα χαρτόνια 
τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές είναι σημαντικό να θέτουν ερωτή-
σεις, ενώ η/ο νηπιαγωγός από τη μεριά του ενισχύει αυτόν τον προβληματισμό. Ταυ-
τόχρονα με την παρουσίαση, είναι σημαντικό η/ο εκπαιδευτικός να διερευνά από κοι-
νού με τα παιδιά την ηθική αξία που προβάλλει κάθε επιχείρημα των παιδιών. 

ΑΝ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΜΗΛΙΑ ΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΟ 

1. Θα τρώει φρέσκα μήλα σε χυμό, 
φρουτοσαλάτα και μηλόπιτα. (βιο-
τικές ανάγκες) 

 

1. Θα έχει έναν δικό του χώρο, εκτός 
από το δωμάτιό του. (ανάγκη ιδιω-
τικότητας) 

2. Θα την φροντίζει με τους φίλους 
του και έτσι μαθαίνει να αγαπά τη 
φύση. (αγάπη για περιβάλλον) 

2.   Θα καλεί τους φίλους του για να 
παίξουν. (φιλία) 

3.Θα κρεμιέται από τα γερά κλαδιά της. 
(αναψυχή) 

3.   Θα αποκτήσει μια νέα κρυψώνα. (α-
ναψυχή) 
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4.Θα κρύβεται πίσω από τον κορμό και 
τη φυλλωσιά της.(αναψυχή) 

4.   Βοηθώντας τον μπαμπά του στην 
κατασκευή, περνά χρόνο μαζί του. (οι-
κογένεια) 

5.Θα σκαλίζει στον κορμό της κρυφά 
μηνύματα με την παρέα του. (φιλία) 

5.    Θα γνωρίσει το επάγγελμα του ξυ-
λουργού. (μάθηση) 

Πίνακας 2: Παραδείγματα επιχειρημάτων για κάθε επιλογή και επισήμανση της αξίας-
σκοπιμότητας κάθε επιχειρήματος.  

 

Εικ.2: Παράδειγμα ζωγραφικής αποτύπωσης επιχειρημάτων 

Φάση 7η: Αναστοχασμός 

Σκοπός εδώ είναι να εντοπίσουμε αν και πώς η διαδικασία της επιχειρηματολογίας ε-
πηρέασε την γνώμη των παιδιών. Ρόλος του εκπαιδευτικού είναι να ρωτήσει την ολο-
μέλεια και να απαντήσει κάθε παιδί ατομικά, αν μετεστράφη ή όχι  η άποψή του σχε-
τικά με το δίλημμα για τη μηλιά. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμούμε ταυτόχρονα τον βαθμό 
υλοποίησης των επιδιωκόμενων στόχων (Παύλου, 2018: 164). 
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Το υφολογικό επίπεδο του λόγου μαθητών Γυμνασίου 

Ναταλία Παπάζογλου, Φιλόλογος M.Ed., npapazoglou@ymail.com 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη έρευνα, φαινομενικού τύπου, μέσα από μία ποσοτική επεξεργασία του 
γραπτού λόγου μαθητών και μαθητριών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης προσπάθησε να διερευνήσει εάν τα μαθητικά γραπτά διέπονται από προφορικό-
τητα και εάν η έκθεση των μαθητών και μαθητριών στη συστηματικότερη διδασκαλία 
των συμβάσεων του γραπτού λόγου ανά τάξη βελτιώνει την ανταπόκρισή τους στις 
γραπτές κειμενικές συμβάσεις. Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε με σκόπιμη 
δειγματοληψία ένα σύνολο 284 μαθητικών γραπτών το οποίο προερχόταν από μαθητές 
και μαθήτριες τριών (3) Δημοτικών σχολείων και δύο (2) δημόσιων Γυμνασίων της 
Δυτικής Αττικής. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την ύπαρξη στοιχείων 
προφορικότητας στα μαθητικά γραπτά, καθώς και την αρχική υπόθεση, ότι η προφορι-
κότητα των μαθητών της Στ’ Δημοτικού μειώνεται προοδευτικά, όσο οι μαθητές και οι 
μαθήτριες προχωρούν στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τέλος, αποδείχθηκε πως τα πιο 
συχνά εμφανιζόμενα στοιχεία προφορικότητας στον μαθητικό λόγο ήταν οι εκφράσεις 
συνομιλιακής εμπλοκής, η πολύπλοκη συντακτική δομή, οι επαναλήψεις και οι ανα-
κριβείς μηχανισμοί συνοχής. 

Λέξεις-Κλειδιά: γραπτός λόγος, πρωτοβάθμια/δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δείκτες 
προφορικότητας 

Εισαγωγή 

Η ανάγνωση και η παραγωγή ενός επικοινωνιακού κειμένου συνιστούν δραστηριότη-
τες πολύπλοκες, αλλά συνάμα και διδάξιμες. Οι μαθητές και οι μαθήτριες για να μπο-
ρέσουν να γράφουν με επάρκεια και ακρίβεια καθώς και να επικοινωνούν αποτελεσμα-
τικά, χρειάζεται να αναπτύξουν σε επαρκή βαθμό ποικίλες δεξιότητες, γνώσεις και 
στρατηγικές. Βασικός προσανατολισμός της σύγχρονης γλωσσικής εκπαίδευσης και 
στην πρωτοβάθμια αλλά και στη δευτεροβάθμια βαθμίδα είναι η καλλιέργεια της επι-
κοινωνιακής ικανότητας των μαθητών/τριών (communicative competence), η οποία πε-
ριλαμβάνει, σύμφωνα με τους Swain και Canale, τις ακόλουθες ικανότητες (Σπανός & 
Μιχάλης, 2012): τη γλωσσική ικανότητα (linguistic competence), την κοινωνιογλωσ-
σική ή πραγματολογική ικανότητα (sociolinguistic/ pragmatic competence), την κειμε-
νική ικανότητα (discourse competence), τη στρατηγική ικανότητα (strategic compe-
tence), την ευχέρεια λόγου (fluency).  

Ωστόσο, σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, παρατηρείται ότι οι μαθητές/τριες του Δημοτι-
κού, αν και γνωρίζουν τη διάκριση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου, δεν συνει-
δητοποιούν τις διαφορές που υπάρχουν στην προφορική και την γραπτή έκφραση. Αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα τα παραγόμενα γραπτά κείμενα να χαρακτηρίζονται από προφορι-
κότητα, καθώς οι μαθητές/τριες κατά κανόνα θεωρούν ότι ο γραπτός λόγος συνιστά 
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απλώς «οπτικοποίηση» του προφορικού (Ντάγκας, 2017). Ερευνητές, όπως ο Kress και 
οι Bereiter & Scardamalia αναδεικνύουν τις αυξημένες δυσκολίες που εμφανίζει ο γρα-
πτός λόγος σε σχέση με τον προφορικό. Ο Kress σε μία έρευνά του (1994) παρουσιάζει 
ότι ο γραπτός λόγος εξάχρονων μαθητών αντιστοιχεί με τον προφορικό λόγο που πα-
ρήγαγαν οι ίδιοι, όταν βρίσκονταν στην ηλικία των τριών ή τεσσάρων ετών. Οι Bereiter 
και Scardamalia (1987) οδηγούνται στο συμπέρασμα πως οι μαθητές αδυνατούν να 
παράγουν ιδέες χωρίς τη μεσολάβηση ενός συνομιλητή, καθώς εκείνος κατευθύνει τον 
λόγο και γονιμοποιεί τη σκέψη τους. Αυτό έχει ως συνέπεια να παράγονται κείμενα 
«παραθετικού λόγου» (knowledge telling model) στα οποία οι μαθητές παραθέτουν ά-
σχετες πληροφορίες και με ανοργάνωτο τρόπο (Kress, 1994). 

Επομένως, μέσα από την προσωπική μου εμπειρία ως διδάσκουσα αλλά και από την 
βιβλιογραφική επισκόπηση, παρατήρησα ότι ενώ οι μαθητές και οι μαθήτριες ως φυσι-
κοί ομιλητές έχουν κατακτήσει το γλωσσικό σύστημα της γλώσσας, και έχουν διδαχθεί 
ήδη από την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα χαρακτηριστικά και τη δομή του γραπτού 
λόγου, δυσκολεύονται να προσαρμόσουν κατάλληλα το λόγο τους στην εκάστοτε επι-
κοινωνιακή περίσταση παρουσιάζοντας έλλειμμα στην πραγματολογική ικανότητα. Το 
αποτέλεσμα αυτού του ελλείμματος είναι ο μαθητικός γραπτός λόγος να διακρίνεται 
από έντονη προφορικότητα, όπως είναι η αποφυγή συντακτικώς πολύπλοκων φράσεων 
(όπως είναι η χρήση μετοχών ή παθητικής φωνής), οι συχνές επαναλήψεις και η ά-
ντληση στοιχείων από τα διαπροσωπικά και εκφραστικά χαρακτηριστικά της επικοι-
νωνίας (Georgakopoulou & Goutsos, 1997). Βασικό κίνητρο λοιπόν για την εκπόνηση 
της συγκεκριμένης έρευνας υπήρξε η ερευνητική μου περιέργεια να επεξεργαστώ και 
να διερευνήσω ποσοτικά γραπτά κείμενα διαφορετικών μαθητών/τριών ηλικίας 12-15 
ετών Δημόσιων σχολείων, ελέγχοντας την υφολογική διακύμανση του λόγου τους στη 
συγχρονία, και συγκεκριμένα εξετάζοντας ποια στοιχεία προφορικότητας εμφανίζονται 
και με ποια συχνότητα στην κάθε σχολική τάξη. Η χρησιμότητα της συγκεκριμένης 
έρευνας σχετικά με τη διερεύνηση της προφορικότητας στον μαθητικό γραπτό λόγο 
έγκειται στο ότι από παιδαγωγική σκοπιά συμβάλλει στο να τονίσει την ανάγκη εφαρ-
μογής ενός διαδικαστικού μοντέλου, το οποίο θα εστιάζει σε προσυγγραφικές και με-
τασυγγραφικές φάσεις που θα βοηθούν τον μαθητή να αξιολογεί και να βελτιώνει το 
κείμενό του πριν την τελική γραπτή σύνθεση. Παράλληλα, συμβάλλει στο να προβλη-
ματίσει την επιστημονική κοινότητα σχετικά με τη χαμηλή συγγραφική ικανότητα των 
σημερινών μαθητών και μαθητριών. 

Θεωρητικό Μέρος 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, ο βασικός παράγοντας μη ανταπόκρισης των μαθητών 
στις κειμενικές απαιτήσεις του σχολείου για γραπτότητα συνιστά η αδυναμία πολλών 
μαθητών να μεταβούν από τον προφορικό στον γραπτό λόγο. Αναλυτικότερα, αυτή η 
αδυναμία να κατανοήσουν ότι ο μη προσχεδιασμένος λόγος διακρίνεται από αποσπα-
σματικότητα και εμπλοκή, ενώ ο προσεγμένος γλωσσικά γραπτός λόγος από ενσωμά-
τωση και αποδέσμευση, μας οδήγησε να εξετάσουμε στον γραπτό λόγο των μαθη-
τών/τριών τις παρακάτω κατηγορίες προφορικότητας. Οι δείκτες προφορικότητας 

128

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



που εξετάστηκαν ήταν: α) οι επανεκκινήσεις (re-starts), β) οι επαναλήψεις (σημασιο-
λογική επανάληψη, συντακτική επανάληψη και λεξιλογική επανάληψη), γ) οι γενικευτι-
κοί όροι, δ) οι μηχανισμοί συνοχής/εξωγλωσσική παράλειψη (contextual omis-
sion), ε) η θεματοποίηση, στ) η θεματική αλλαγή προσανατολισμού, η) οι εκφρά-
σεις συνομιλιακής εμπλοκής (στερεότυπες εκφράσεις, σινιάλα οικειότητας/ παραγεμί-
σματα και συνομιλιακούς δείκτες), και θ) η συντακτική δομή. 

Μεθοδολογία έρευνας  

Σκοπός και είδος της έρευνας 

Πιο συγκεκριμένα, εκκινώντας από την ερευνητική υπόθεση ότι οι μαθητές/τριες, κα-
θώς μεταβαίνουν από την τελευταία τάξη του Δημοτικού στις γυμνασιακές τάξεις, έρ-
χονται σε συστηματικότερη επαφή με τις συμβάσεις του γραπτού λόγου σύμφωνα με 
το ΑΠ, αναμένουμε ότι οι μαθητές σταδιακά θα περιορίσουν τη χρήση προφορικών 
στοιχείων κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Η συγκεκριμένη έρευνα φαινομενικού 
τύπου στοχεύει μέσα από την ποσοτική επεξεργασία του γραπτού λόγου μαθη-
τών/τριών Δημοτικού και Γυμνασίου να διερευνήσει εάν τα μαθητικά γραπτά διέπονται 
από προφορικότητα και εάν η έκθεση των μαθητών και μαθητριών στη συστηματικό-
τερη διδασκαλία των συμβάσεων του γραπτού λόγου ανά τάξη βελτιώνει την ανταπό-
κρισή τους στις γραπτές κειμενικές συμβάσεις. Η εργασία αυτή εντάσσεται στην έ-
ρευνα φαινομενικού χρόνου (apparent time research) αναπλαισιώνοντας τη διαδικασία 
μιας μακροχρόνιας έρευνας σε πραγματικό χρόνο (Αρχάκης & Κονδύλη, 2011). Ανα-
λυτικότερα, η παρούσα έρευνα εξετάζει στη συγχρονία γραπτά μαθητών από την Στ΄ 
Δημοτικού ως την Γ΄ Γυμνασίου εξελικτικά, ελέγχοντας την υφολογική διακύμανση 
του γραπτού λόγου διαφορετικών μαθητών από τη μία βαθμίδα στην άλλη, σαν να ε-
πρόκειτο για τα ίδια υποκείμενα που θα μελετούνταν διαχρονικά σε μία μακροχρόνια 
έρευνα πραγματικού χρόνου. 

Το δείγμα 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας επιλέχθηκε ένα δείγμα 284 μαθητών (136 αρρένων και 
148 θηλέων) προερχόμενο από αστικές περιοχές της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, οι 60 
(το 21 %) των μαθητών/τριών φοιτούσαν στην Στ΄ τάξη τριών (3) Δημοτικών σχολείων 
της Δυτικής Αττικής και οι 224 (το 79 %) των μαθητών/τριών φοιτούσαν σε δύο (2) 
δημόσια Γυμνάσια της ίδιας γεωγραφικής περιοχής. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν 
«σκοπίμως» (σκόπιμη δειγματοληψία), καθώς έπρεπε να πληρούν κάποιο χαρακτηρι-
στικό που να ταιριάζει με το σκοπό της έρευνας (Cohen, Manion & Morrison, 2008 · 
Ιωσηφίδης, 2008). 

Τα ερευνητικά δεδομένα 

Στην παρούσα μελέτη αξιοποιήθηκαν εξωτερικά γραπτά τεκμήρια μαθητών. Για τη 
συλλογή αυτών των τεκμηρίων χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο η παραγωγή γραπτού 
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λόγου. Όμως, από το σύνολο του γραπτού σώματος αποκλείστηκαν σαράντα εννιά (49) 
γραπτά λόγω του διαφορετικού κειμενικού είδους και της φύσης του θέματος που δεν 
επέτρεπε την εξέταση της προφορικότητας στο ύφος του μαθητικού λόγου. 

Διαδικασία Ανάλυσης Δεδομένων 

Η ερευνήτρια έδωσε προτεραιότητα στη συγκέντρωση ποσοτικών δεδομένων, τα οποία 
αντιπροσώπευαν την κύρια πτυχή συγκέντρωσης δεδομένων, τοποθετώντας σε δευτε-
ρεύουσα θέση τα ποιοτικά δεδομένα, τα οποία απαιτούνται σε μία μελλοντική έρευνα 
για την εμβάθυνση σε πληροφορίες που δεν παρέχουν τα ποσοτικά αποτελέσματα. Η 
φάση της ποσοτικής ανάλυσης ξεκίνησε με μία πρώτη ανάγνωση των γραπτών τεκμη-
ρίων από την ερευνήτρια, με σκοπό να ταξινομηθούν τα γραπτά με βάση το εάν εμφα-
νίζουν δείκτες προφορικότητας. Έπειτα τα δεδομένα καταμετρήθηκαν και κατηγοριο-
ποιήθηκαν με τη βοήθεια του προγράμματος Excel. Η κατηγοριοποίηση έγινε με βάση 
την εμφάνιση (1) ή τη μη εμφάνιση (0) δεικτών προφορικότητας στο κείμενο κάθε μα-
θητή/τριας. Στη συνέχεια υλοποιήθηκε η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων μέσω του 
στατιστικού προγράμματος Statistical Package for the Social Sciences (Spss) και συ-
γκεκριμένα μέσω του t-test. Για να γίνει ο έλεγχος του t-test ορίστηκαν για την παρούσα 
έρευνα ως ανεξάρτητη μεταβλητή: η ηλικία και το φύλο των μαθητών/τριών, ενώ ως 
εξαρτημένη μεταβλητή: οι δείκτες προφορικότητας. Ο έλεγχος γίνεται σε επίπεδο ση-
μαντικότητας α=5% και επομένως με διάστημα εμπιστοσύνης (Confidence Interval) 
ίσο με 95%. Μέσα από την ποσοτική ανάλυση η έρευνα στόχευε στο να διερευνήσει 
τη συχνότητα εμφάνισης των δεικτών προφορικότητας στο γλωσσικό ύφος του γρα-
πτού λόγου των παιδιών Δημοτικού και Γυμνασίου, δηλαδή να εντοπίσει το υφολογικό 
επίπεδο των μαθητών/τριών που εισέρχονται στο Γυμνάσιο, το υφολογικό επίπεδο των 
μαθητών/τριών μετά τη γλωσσική διδασκαλία στην Α΄ και Β΄ τάξη του Γυμνασίου και 
το υφολογικό επίπεδο των μαθητών/τριών που ολοκληρώνουν το Γυμνάσιο, καθώς και 
να διερευνήσει την κατανομή των επιμέρους στοιχείων προφορικότητας βάσει του φύ-
λου και της τάξης των μαθητών. 

 

Περιγραφή και Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Αναλύοντας τον μαθητικό γραπτό λόγο, παρατηρήσαμε ότι στο σύνολο των 284 γρα-
πτών, μόνο τα 14 (4,9%) δεν διέπονταν καθόλου από προφορικότητα. Όπως βλέπουμε 
στον Πίνακα 1, στην τάξη της Στ΄ Δημοτικού τα 58 γραπτά από τα 60 είχαν τουλάχι-
στον ένα στοιχείο προφορικότητας. Όσον αφορά τους μαθητές του Γυμνασίου, παρα-
τηρήθηκε ότι μόνο 12 από τα 224 γραπτά (δηλαδή περίπου ένα στα είκοσι γραπτά) δεν 
εμφάνιζαν κάποιο στοιχείο προφορικότητας. Αναλυτικότερα, στη Β΄ Γυμνασίου είχαμε 
το μεγαλύτερο ποσοστό γραπτότητας (7,1% ) σε σχέση με τις δύο υπόλοιπες τάξεις του 
Γυμνασίου, όπου το αντίστοιχο ποσοστό προσεγγίζει το 5%. 
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Πίνακας 1 
Τάξη Γραπτά χωρίς προφορι-

κότητα 
Ποσοστό επί τοις ε-

κατό(%) 
Στ Δημοτικού 2 στα 60 3,3% 
Α Γυμνασίου 5 στα 100 5% 
Β Γυμνασίου 3 στα 42 7,1% 
Γ Γυμνασίου 4 στα 82 4,9% 

Σύνολο 14 στα 284 4,9% 

Η έρευνα κατέδειξε εν τέλει πως τα μαθητικά γραπτά χαρακτηρίζονται από προφορικό 
ύφος σε μεγάλο ποσοστό. Με βάση αυτήν τη διαπίστωση, εξετάσαμε τη συχνότητα 
εμφάνισης της προφορικότητας αρχικά σε επίπεδο σχολικής βαθμίδας και στη συνέχεια 
σε επίπεδο σχολικής τάξης, συγκρίνοντας τις αντίστοιχες μέσες τιμές. Έτσι, συγκε-
ντρωτικά η μέση τιμή προφορικότητας στο Δημοτικό είναι 5,15 (με απόκλιση: S=2,49, 
C.I.=95%), ενώ στο Γυμνάσιο κατέρχεται στα 3,9 (με απόκλιση: S=2,02 , C.I.=95%).  

Ειδικότερα, επικεντρώνοντας την προσοχή σας στο επίπεδο της σχολικής τάξης παρα-
τηρούμε ότι στα γραπτά του Δημοτικού εντοπίζονται κατά μέσο όρο 5,2 στοιχεία προ-
φορικότητας ανά γραπτό (Πίνακας 2). Αντίστοιχα, σύμφωνα με τον Πίνακα 2, στην 
Α΄ Γυμνασίου η μέση τιμή προφορικότητας μειώνεται κατά 0,7 στοιχεία ανά γραπτό 
και ισούται με 4,46. Παρομοίως, παρατηρείται ότι στη Β΄ Γυμνασίου η μέση τιμή εμ-
φάνισης της προφορικότητας μειώνεται κατά 1,27 μονάδες. Η μεταβολή αυτή είναι 
κατά 80% μεγαλύτερη της αντίστοιχης κατά τη μετάβαση από τη Στ΄ Δημοτικού στην 
Α΄ Γυμνασίου. Τέλος, στην τελευταία βαθμίδα του Γυμνασίου, όπου εξετάστηκαν δι-
πλάσια περίπου γραπτά από εκείνα της Β΄ τάξης, η μέση προφορικότητα αυξήθηκε από 
3,2 σε 3,6. 

Πίνακας 2 

 

Τα παραπάνω ευρήματα συνοψίζονται στο Γράφημα 1, όπου παρατηρούμε την πτω-
τική πορεία του βαθμού προφορικότητας των γραπτών των μαθητών που μεταβαίνουν 
από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο αλλά και από την Α΄ τάξη στη Β΄ τάξη. Ωστόσο εμφα-
νίζεται μία μικρή αλλά όχι αμελητέα αύξηση της προφορικότητας, κατά 12,5 %, στη 
Γ΄ τάξη. Συμπερασματικά, η έρευνα επιβεβαίωσε σε μεγάλο βαθμό την αρχική μας 
υπόθεση, ότι δηλαδή οι μαθητές/τριες μεταβαίνοντας από την Πρωτοβάθμια στη 
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα έχουν μειωμένο βαθμό προφορικότητας στον γραπτό 
τους λόγο, εφόσον διδάσκονται συστηματικότερα τις κειμενικές συμβάσεις. Όμως, τα 
ερευνητικά αποτελέσματα διέψευσαν την αρχική υπόθεση ως προς τη μεταβολή της προ-
φορικότητας από τη Β΄ τάξη στη Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Ένας πιθανός παράγοντας που 
οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η διαφορετική στόχευση του Αναλυ-
τικού Προγράμματος, και συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη έμφαση που ενδεχομένως δίνε-
ται στη διδασκαλία της συνοχής και της συνεκτικότητας στη Β΄ Γυμνασίου. Επίσης, 
ένας άλλος πιθανός παράγοντας που μπορεί να επηρέασε το ποσοστό εμφάνισης προ-
φορικότητας είναι ο αριθμός των λέξεων και συνεπώς η έκταση των μαθητικών γρα-
πτών. Είναι, δηλαδή, σαφές πως ένας μαθητής της Στ΄ Δημοτικού θα μπορεί να υποπέ-
σει σε περισσότερα «σφάλματα» προφορικότητας, εφόσον κληθεί να παράξει λόγο με-
γαλύτερης έκτασης, ίσης για παράδειγμα με τα γραπτά των μαθητών του Γυμνασίου. 
Τέλος, είναι πιθανό να έπαιξε σημαίνοντα ρόλο στη διαμόρφωση του αποτελέσματος 
των δύο τελευταίων τάξεων του Γυμνασίου το ότι είχαμε διπλάσια γραπτά μαθητών 
για τη Γ΄ τάξη, όπως επίσης και το ότι ελήφθησαν από 2 μόνο διαφορετικά σχολεία, 
γεγονός που αποδυναμώνει πιθανώς την εγκυρότητα του ερευνητικού δείγματος. 

Γράφημα 1 

 

Παράλληλα, εξετάσαμε πιθανή διαφορά μεταξύ των δύο φύλων στην ύπαρξη προφο-
ρικότητας κατά την παραγωγή γραπτού λόγου. Όπως απεικονίζεται στον Πίνακα 3, 
στα 136 γραπτά των αγοριών βρέθηκαν κατά μέσο όρο 4,3 στοιχεία προφορικότητας, 
ενώ στα 148 γραπτά των κοριτσιών 4 στοιχεία ανά γραπτό. Επομένως, στα γραπτά των 
μαθητών παρατηρούνται 0,3 προφορικά στοιχεία παραπάνω σε σχέση με αυτά των μα-
θητριών. Επιπλέον, ερευνώντας τα 14 γραπτά χωρίς στοιχεία προφορικότητας, διαπι-
στώσαμε ότι δεν υπάρχει κάποια διαφορά ως προς το φύλο των γραφόντων, εφόσον τα 
7 ανήκουν σε μαθητές και τα υπόλοιπα 7 σε μαθήτριες. Συμπερασματικά, η έμφυλη 
διαφοροποίηση κρίνεται ελάσσονος σημασίας.  
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Πίνακας 3 

 

Τέλος, ένας ακόμη σκοπός της έρευνας ήταν να μελετηθούν τα επιμέρους στοιχεία της 
προφορικότητας σε σχέση με το φύλο. Έτσι, όπως παρουσιάζεται στο Γράφημα 2, 
διαπιστώθηκε πως στα αγόρια εμφανίζονται συχνότερα εκφράσεις της συνομιλιακής ε-
μπλοκής, ασάφειες στη συντακτική δομή, επαναλήψεις και επανεκκινήσεις/ επαναδιατυ-
πώσεις. Αντίθετα, στα κορίτσια φαίνεται να υπερισχύουν η λανθασμένη χρήση μηχανι-
σμών συνοχής, οι γενικευτικοί όροι και η αλλαγή προσανατολισμού. Για την επεξήγηση 
των παραπάνω στοιχείων δίνονται μερικά παραδείγματα από τον μαθητικό γραπτό 
λόγο.  

Γράφημα 2 

 

Ειδικότερα, στο λόγο των μαθητών εντοπίστηκαν ως εκφράσεις συνομιλιακής εμπλο-
κής παροιμίες («ένα μήλο την ημέρα, τον γιατρό τον κάνει πέρα), ερωταποκρίσεις («Τι 
είναι όμως η γυμναστική χωρίς τη σωστή διατροφή; Τίποτα.»), και ιδιωματικές εκφρά-
σεις («Ο μαθητής θα πρέπει να καταβάλει το εκατό τοις εκατό του…», « τα νέα μαθή-
ματα βάζουν το ‘χέρι’ τους»), ως ασάφειες στη συντακτική δομή εντοπίστηκε η έλ-
λειψη συνδέσμων («Σήμερα η σημασία της γλώσσας έχει αλλάξει γιατί έχει χαθεί η επι-
κοινωνία όλοι είμαστε πίσω από μια οθόνη λάπτοπ, κινητού, δεν έχουμε την δυνατότητα 
να μιλήσουμε με τον συνάνθρωπό μας να ενδιαφερθούμε για αυτόν έχουμε κλειστεί σε 
μια οθόνη είμαστε με κάποιο τρόπο φυλακισμένοι στον εαυτό μας, γινόμαστε αντικοινω-
νικοί που κλεινόμαστε στον εαυτό μας»), ενώ ακόμη παρατηρήθηκαν τόσο συντακτικές 
επαναλήψεις-παραλληλισμοί («Όμως το καλό είναι ότι ο καθένας τους έχει διαφορε-
τική προσωπικότητα κι αυτό είναι καλό.»), όσο και επανεκκινήσεις/επαναδιατυπώσεις 
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(«Ο καθένας λοιπόν σ’ αυτήν την οθόνη και να είναι και οθόνη αφής να επιλέγει σε ποια 
εποχή θέλει να ταξιδέψει με τα κουμπάκια»). Από την άλλη, στον λόγο των μαθητριών 
παρατηρήθηκε υψηλός αριθμός γενικευτικών όρων (πράγμα, κάτι, διάφορα, όλοι, και 
πολλά άλλα, τόσα πολλά), και θεματικής αλλαγής προσανατολισμού (…με τα μεγαλύ-
τερα παιδιά αρχίσαμε να μην είμαστε τόσο μαζεμένοι, κάναμε βόλτες, μιλάμε, γελάμε. 
Ένα αστείο περιστατικό συνέβη…). 

Συζήτηση- Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά πορίσματα επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση πως όσο περισσό-
τερο οι μαθητές/τριες εκτίθενται στη συστηματική διδασκαλία των συμβάσεων του 
γραπτού λόγου, τόσο αυξάνεται ο βαθμός της γραπτότητας και μειώνεται αντίστοιχα ο 
βαθμός της προφορικότητας (Στάμου & Γρίβα, 2011). Η μόνη πιθανή εξαίρεση σε αυτή 
τη διαπίστωση είναι η προφορικότητα των γραπτών της Γ’ Γυμνασίου, η οποία είναι 
αυξημένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη της Β΄ τάξης. Αυτό πιθανώς απορρέει από 
την ανισοκατανομή του δείγματος των γραπτών (σχεδόν διπλάσια τα γραπτά της Γ΄ σε 
σχέση με τα γραπτά της Β΄ τάξης), καθώς επίσης και από τον τύπο της έρευνας (φαι-
νομενικός), που μελετά διαφορετικούς μαθητές διαφορετικών τάξεων, εξετάζοντας 
τους στη συγχρονία και ερευνώντας την εξελικτική τους πορεία σαν να επρόκειτο για 
τους ίδιους μαθητές, που εξελίσσονται βαθμηδόν. Η αιτιολόγηση αυτής της απρόσμε-
νης θεωρητικά μεταβολής απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση, ώστε να φανεί τελικά αν εί-
ναι όντως αποτέλεσμα της σκόπιμης δειγματοληψίας και στοχοθεσίας της έρευνάς μας 
ή αν μπορεί να αναχθεί σε ένα ευρύτερο αιτιολογικό πλαίσιο, όπως η αλλαγή στόχευ-
σης του Αναλυτικού Προγράμματος. Για αυτόν τον λόγο θα προτείνουμε προ-συγγρα-
φικές και μετα-συγγραφικές ασκήσεις, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να συνειδητο-
ποιήσουν και να επιλύσουν το πρόβλημα της προφορικότητας στον γραπτό τους λόγο. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα προτείνεται η ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μασκότ στην εκ-
παιδευτική διαδικασία. Η μασκότ κατασκευάστηκε για την συγκεκριμένη έρευνα αλλά 
και για την εφαρμογή της στην τάξη με στόχο την πολύπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 
με χρήση Νέων Τεχνολογιών. Η συγκεκριμένη μελέτη χωρίζεται σε δύο μέρη: το θεω-
ρητικό και το ερευνητικό. Στο πρώτο γίνεται βιβλιογραφική ανασκόπηση σχετικά με 
τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και τον ρόλο που 
διαδραματίζουν στην ακαδημαϊκή και ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των μαθητών. Στη συ-
νέχεια παρουσιάζεται η βιβλιογραφία για την μασκότ (κούκλα) ως μέσο αγωγής και 
εκπαίδευσης. Το εργαλείο που παρουσιάζεται στην παρούσα έρευνα είναι πρωτότυπο 
και δεν υπάρχει αντίστοιχη βιβλιογραφία. Στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται η εβδομα-
διαία διδακτική παρέμβαση με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό εργαλείο σε νηπιαγωγείο 
της Περιφέρειας Κρήτης και καταγράφονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την 
ενσωμάτωση της ηλεκτρονικής μασκότ στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με στόχο 
την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών. Τέλος,  προτείνονται προεκτάσεις χρήσης του 
εργαλείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., μασκότ, ηλεκτρονική μασκότ. 

Εισαγωγή 

Η διεθνής βιβλιογραφία προσφέρει επαρκή ερευνητικά δεδομένα που αποτυπώνουν 
τον τρόπο με τον οποίο η χρήση των Τ.Π.Ε. από παιδιά πρώιμης ηλικίας επηρεάζει την 
ανάπτυξή τους. Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη των παιδιών μπορεί να ενισχυθεί από 
την ορθολογική χρήση των Τ.Π.Ε., η οποία συμβάλλει στην καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης των παιδιών, στην κατάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων και στην ανάπτυξη κινή-
τρων για την ενεργοποίηση και συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διαδικασία 
(Harrisonetal., 2002· Straker&Pollock, 2005).  

Συγχρόνως, μελέτες υποστηρίζουν ότι η ενασχόληση των νηπίων με τους υπολογιστές 
στον χώρο του σχολείου συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνικής αλληλεπίδρασης 
των παιδιών και αυτό, γιατί δραστηριότητες με επίκεντρο τις Νέες Τεχνολογίες παρέ-
χουν ευκαιρίες για την ανάπτυξη κοινωνικού διαλόγου, ανταλλαγής εμπειριών και εν-
θαρρύνουν την επικοινωνία μεταξύ των μαθητών του νηπιαγωγείου, οι οποίοι 

136

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



βρίσκονται μακριά. (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2008).  Είναι σημαντικό, ήδη από την 
προσχολική ηλικία, οι μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στους υπολογι-
στές και τις Νέες Τεχνολογίες τόσο για την περαιτέρω σχολική επιτυχία τους όσο και 
για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία τους (Ζαράνης & Οικονομίδης, 
2008). 

Παράλληλα, μια μεγάλη κούκλα μπορεί να αγαπηθεί από τα παιδιά της τάξης και να 
γίνει η μασκότ της τάξης (Μαγουλιώτης, 2009). Η νηπιαγωγός θα εμφανίσει την «κού-
κλα της τάξης» στα παιδιά, θα παίξει μαζί τους και θα φροντίσει να καλλιεργηθεί μια 
καλή σχέση ανάμεσα στα παιδιά και την κούκλα. Ο Οδηγός της Νηπιαγωγού προτείνει 
την ύπαρξη της κούκλας της τάξης, που λειτουργεί ως βοηθός της εκπαιδευτικού έχο-
ντας αυτόνομη προσωπικότητα. Η κούκλα δεν αντικαθιστά τον εκπαιδευτικό, αλλά λει-
τουργεί ενισχυτικά στο διδακτικό έργο, δημιουργώντας ξεχωριστή σχέση με τα παιδιά 
(Δαφέρμου, κ.α., 2007).  

Σκοπός της έρευνας και ειδικότεροι στόχοι 

Στόχος της έρευνας είναι να παρατηρήσουμε πώς τα παιδιά αντιλαμβάνονται την  ύ-
παρξη  της ηλεκτρονικής μασκότ, αν αποδέχονται τη συμμετοχή της στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες και στη συνέχεια αν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική 
μασκότ ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι με τη συμμετοχή της στις εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες της τάξης. Παράλληλα, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό τον 
βαθμό συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την ηλεκτρο-
νική μασκότ, καθώς επίσης, χρήζει παρατήρησης ο σεβασμός των κανόνων που έχουν 
τεθεί από την/τον νηπιαγωγό μαζί με τα παιδιά για τη φροντίδα της ηλεκτρονικής μα-
σκότ και η τήρησή τους.  

Ερευνητικά ερωτήματα και υποθέσεις 

Για την παρούσα έρευνα τέθηκαν τα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

• Τα παιδιά απευθύνουν το λόγο στην ηλεκτρονική μασκότ; 
• Ενθαρρύνεται από τα παιδιά η συμμετοχή της ηλεκτρονικής μασκότ σε δραστη-

ριότητες του νηπιαγωγείου; 
• Η ηλεκτρονική μασκότ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινές δραστηριό-

τητες του νηπιαγωγείου με πολυποίκιλη θεματολογία; 
• Η χρήση της ηλεκτρονικής μασκότ διευκολύνει τη διαδικασία της διδασκαλίας; 
• Τα παιδιά που επιλέγουν να μην αλληλεπιδρούν με τους συμμαθητές τους ή την 

νηπιαγωγό, έχουν αντίστοιχη συμπεριφορά και ως προς την ηλεκτρονική μα-
σκότ; 

• Τα παιδιά προτιμούν την λειτουργία της ομιλίας ή λειτουργίες της οθόνης; 
• Η νηπιαγωγός μπορεί με ευκολία να χρησιμοποιήσει και να προγραμματίσει 

την ηλεκτρονική μασκότ ή χρειάζεται ειδική εκπαίδευση; 
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Οι υποθέσεις μας σχετικά με τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν οι εξής: 

• Όπως υποστηρίχθηκε στη βιβλιογραφική ανασκόπηση, τα παιδιά συμπαθούν 
την κούκλα-μασκότ. Συνεπώς, αν τα παιδιά εξοικειωθούν με την ύπαρξη της 
μασκότ, έχουν θετική στάση και για την ηλεκτρονική μασκότ, καθώς θα αλλη-
λεπιδρούν χωρίς να φαίνεται άμεσα η νηπιαγωγός να υποκινεί την ομιλία της 
ηλεκτρονικής μασκότ.  

• Είναι γεγονός ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία χαρακτη-
ρίζεται από τα πολλά οφέλη που προκύπτουν από το ευρύ φάσμα της θεματο-
λογίας που καλύπτουν. Επομένως, και η ηλεκτρονική μασκότ με την κατάλληλη 
προετοιμασία και προγραμματισμό από τη νηπιαγωγό θα χρησιμεύσει στην εκ-
παιδευτική πράξη. 

• Η χρήση της ηλεκτρονικής μασκότ διευκολύνει την μαθησιακή διαδικασία 
χάρη στις πολλαπλές λειτουργίες και τις προοπτικές εξέλιξης των λειτουργιών 
της. Επιπλέον, το εποπτικό υλικό που παρουσιάζεται βοηθάει την προετοιμασία 
της νηπιαγωγού και εξασφαλίζει οικονομικότερη διεξαγωγή των δραστηριοτή-
των. 

• Όσον αφορά στα παιδιά που επιλέγουν να μην αλληλεπιδρούν με τους συμμα-
θητές και τη νηπιαγωγό τους, θεωρείται ότι θα πλησιάσουν τη μασκότ με δι-
σταγμό και πιθανότατα δε θα της απευθύνουν το λόγο, αλλά ενδεχομένως θα 
συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες που διεξάγονται με τη συμμετοχή της 
ηλεκτρονικής μασκότ. 

• Υποθέτουμε ότι τα παιδιά θα προτιμούν εξίσου τις λειτουργίες της ηλεκτρονι-
κής μασκότ που σχετίζονται με την ομιλία και με την προβολή στην οθόνη. 
Επιπλέον, είναι πιθανό να προβληματίσει τα παιδιά η ομιλία της ηλεκτρονικής 
μασκότ, καθώς δεν ακούγεται απόλυτα φυσική. 

• Όσον αφορά στον προγραμματισμό της ηλεκτρονικής μασκότ, η εξοικείωση με 
τον ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι απαραίτητη. Κρίνεται σημαντικό να παρα-
κολουθηθούν τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο βίντεο, το ενημερωτικό υλικό ή τα 
σεμινάρια ώστε να εξελιχθούν οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής μασκότ.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Η έρευνα για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης των παιδιών με την ηλεκτρονική μασκότ  
είναι αναστοχαστική, καθώς έγινε εφαρμογή μιας νέας ενέργειας στον σχολικό χώρο 
και με την ολοκλήρωσή της η εκπαιδευτικός ανέλυσε τι επιτεύχθηκε και πώς αυτή η 
ενέργεια επηρέασε τη διδακτική πράξη. Οι ερωτήσεις της κλείδας παρατήρησης πα-
ρουσιάζονται στη συνέχεια: 
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1. Στις ελεύθερες δραστηριότητες πόσα παιδιά ασχολήθηκαν με την ηλεκτρονική μα-
σκότ; 

2. Πόσα παιδιά χάιδεψαν, αγκάλιασαν ή/ και φίλησαν την ηλεκτρονική μασκότ; 
3. Πόσα παιδιά έκανα χειραψία ή/και «κόλλα πέντε» με την ηλεκτρονική μασκότ; 
4. Τα παιδιά κατανόησαν την ομιλία της ηλεκτρονικής μασκότ; 
5. Τα παιδιά κατανόησαν τις εντολές της ηλεκτρονικής μασκότ για τις δραστηριότη-

τες; 
6. Όταν μιλούσε το αρκουδάκι τα παιδιά έκαναν φασαρία; 
7. Τηρούνταν οι κανόνες για την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρονικής μασκότ; 
8. Τα παιδιά απηύθυναν τον λόγο στην ηλεκτρονική  μασκότ; 
9. Υπήρξε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή της ηλεκτρονικής μασκότ στις δραστηριότη-

τες; 

Το διδακτικό υλικό- Η ηλεκτρονική μασκότ 

Σε αυτό το στάδιο δίνουμε σώμα στη σκέψη μας μέσω ενός λούτρινου αρκούδου, ο 
οποίος αποτελεί την ηλεκτρονική μασκότ. Η μασκότ εφοδιάζεται με μία οθόνη 
touchscreen, ένα ηχείο, ένα μικρόφωνο και μία κάμερα έτσι ώστε να υπάρχει πολυτρο-
πική πληροφορία προς τα παιδιά, ενώ η σύνδεση γίνεται μέσω Bluetooth/Wifi με έ-
λεγχο μέσω κινητού ή tablet. Πέραν των πολυμεσικών δυνατοτήτων που δίνει η διά-
ταξη αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί να πληκτρολογεί μηνύματα στη συσκευή του και 
αυτά εκφωνούνται από την ηλεκτρονική μασκότ.  

 

Εικόνα 1: Η όψη της Ηλεκτρονικής Μασκότ. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Από τα γραφήματα γίνεται κατανοητό ότι αυξήθηκε η οικειότητα των παιδιών με την 
ηλεκτρονική μασκότ με το πέρασμα των ημερών. Την τελευταία ημέρα της πιλοτικής 
εφαρμογής της ηλεκτρονικής μασκότ όλα τα παιδιά την αγκάλιασαν και πολλά την 
φίλησαν. 

 

139

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



 

Γράφημα 1: Πλήθος παιδιών που ασχολήθηκαν με τη μασκότ, κατά τη διάρκεια των ε-
λεύθερων δραστηριοτήτων, το πρωί. 

 

Γράφημα 2: Τρόποι αλληλεπίδρασης των παιδιών καθημερινά με την ηλεκτρονική μα-
σκότ, πλήθος παιδιών ανά κατηγορία. 

Τα παιδιά κατανόησαν την ομιλία της ηλεκτρονικής μασκότ σε όλες τις δραστηριότη-
τες, όπως επίσης κατανόησαν τις εντολές που έδινε η μασκότ για τη διεξαγωγή κάθε 
δραστηριότητας. Επιπλέον, παρατηρήθηκε το γεγονός ότι τα παιδιά σέβονταν τους κα-
νόνες που είχαν θέσει από την αρχή με τη νηπιαγωγό για την ασφαλή λειτουργία της 
ηλεκτρονικής μασκότ. Πράγματι, τα παιδιά έδειξαν μεγάλη προσοχή στη μεταχείριση 
του Αρκούδου, ακόμα και όταν τον αγκάλιαζαν, ενώ παράλληλα, παρατηρήθηκε ότι 
όταν ο Αρκούδος μιλούσε, είτε εξηγώντας μία δραστηριότητα, είτε απευθύνοντας το 
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λόγο στα παιδιά, αυτά τον άκουγαν προσεκτικά, δεν τον διέκοπταν και έδιναν απά-
ντηση σε κάθε του ερώτηση. Την συμπεριφορά αυτή ωστόσο δεν την ακολουθούσαν 
και απέναντι στην νηπιαγωγό, την οποία πολλές φορές διέκοπταν ή έκαναν φασαρία. 
Το γεγονός αυτό αποδεικνύει τη θετική εντύπωση που έκανε στα παιδιά η ηλεκτρονική 
μασκότ, τη σημαντική επιρροή που ασκούσε στη συμπεριφορά τους και τα θετικά στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Τα παιδιά πολύ συχνά απηύθυναν τον λόγο στην ηλεκτρονική μασκότ, διατυπώνοντας 
ερωτήσεις από μία ποικιλία θεμάτων σχετικά με το σπίτι,  την οικογένειά της και το 
σχολείο της, ενώ πολλές φορές παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά μιλούσαν στην ηλεκτρο-
νική μασκότ, όταν δεν είχε μιλήσει για κάποιο χρονικό διάστημα, για να δουν αν θα 
τους απαντήσει. Ακόμα, τα παιδιά ενθάρρυναν τη συμμετοχή της ηλεκτρονικής μασκότ 
σε περισσότερες από τις προγραμματισμένες  δραστηριότητες, όπως το παιχνίδι στο 
διάλειμμα και στις ελεύθερες δραστηριότητες, αλλά και στις δραστηριότητες ρουτίνας 
που εκτελούν κάθε πρωί όπως η προσευχή, ο ορισμός της ημερομηνίας και του καιρού. 

Συμπεράσματα και ερμηνεία των αποτελεσμάτων 

Στην παρούσα μελέτη, οι δραστηριότητες περιορίστηκαν σε αυτές που στοχεύουν στη 
γνωριμία των παιδιών μεταξύ τους, με τη νηπιαγωγό, με τον χώρο του σχολείου και με 
τις διαδικασίες ρουτίνας που ακολουθούνται στο νηπιαγωγείο. Αυτό συνέβη, καθώς η 
πιλοτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής μασκότ στο νηπιαγωγείο οργανώθηκε στην αρχή 
του σχολικού έτους, όταν τα παιδιά ακόμα δεν ήταν έτοιμα για πιο  συνθέτες δραστη-
ριότητες. Θεωρούμε, όμως, ότι ηλεκτρονική μασκότ μπορεί να λειτουργήσει ενισχυ-
τικά στην εκπαιδευτική διαδικασία με τον κατάλληλο προγραμματισμό. 

Επιπλέον, όπως παρατηρήθηκε από τη νηπιαγωγό-ερευνήτρια, η χρήση της ηλεκτρονι-
κής μασκότ διευκολύνει τη νηπιαγωγό σε πολλά επίπεδα. Πιο συγκεκριμένα, η ηλε-
κτρονική μασκότ βοηθάει τη νηπιαγωγό στην παρουσίαση του εποπτικού υλικού, κα-
θώς παρουσιάζονται στην οθόνη εικόνες και βίντεο που κατατοπίζουν τα παιδιά για 
κάθε δραστηριότητα, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα να διεξαχθούν δραστηριό-
τητες στην οθόνη της ηλεκτρονικής μασκότ αλλά και στην τάξη, οι οποίες προωθούν 
τη βιωματική μάθηση και εμπλέκουν τα παιδιά ενεργά στη διαδικασία της ανακάλυψης 
νέων γνώσεων που σχετίζονται με πολυποίκιλα γνωστικά αντικείμενα και ιδιαίτερα με 
τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Συνεπώς, τα παιδιά μπορούν να μάθουν από τον 
τρόπο χειρισμού του ποντικιού και του κέρσορα αλλά και προγραμματισμό με το λογι-
σμικό Scratch. Τα δεδομένα της έρευνας επιβεβαιώνουν κατά ένα μέρος την αρχική 
υπόθεση σχετικά με τη διευκόλυνση που παρέχει η ηλεκτρονική μασκότ στη  νηπια-
γωγό και τη διαδικασία της διδασκαλίας. 

Όσον αφορά στα παιδιά που επιλέγουν να μην αλληλεπιδρούν ενεργά με τους συμμα-
θητές τους και τη νηπιαγωγό, παρατηρήθηκε από τις καταγραφές στο ημερολόγιο της 
νηπιαγωγού, ότι έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό στην ηλεκτρονική μα-
σκότ, την πλησίασαν κατά τη διάρκεια των ελεύθερων αλλά και των οργανωμένων 
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δραστηριοτήτων, κατανόησαν και ανταποκρίθηκαν στις εντολές της και με το πέρασμα 
των ημερών την χάιδεψαν και την αγκάλιασαν. Πιο συγκεκριμένα, σημειώθηκε η πε-
ρίπτωση ενός παιδιού, το οποίο έχει διαγνωστεί με εκλεκτική αλαλία που μιλά σπάνια 
και μόνο σε παιδιά της ηλικίας του, το οποίο ακολουθούσε τις εντολές της ηλεκτρονι-
κής μασκότ, την πλησίασε διστακτικά στην αρχή αλλά σταδιακά με περισσότερη ευ-
κολία, την χάιδεψε και προσπάθησε να την αγκαλιάσει. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
παρατηρήθηκε, επίσης, ότι το παιδί ένιωσε μεγαλύτερη οικειότητα και με τη νηπιαγωγό 
ερευνήτρια και αλληλεπίδρασε μαζί της, χαμογελώντας και σηκώνοντας το χέρι του 
για να συμμετάσχει στις δραστηριότητες. Συνεπώς, η αντίστοιχη ερευνητική υπόθεση 
που έγινε παραπάνω επιβεβαιώνεται. 

Επιπροσθέτως, παρατηρήθηκε από τις καταγραφές στο ημερολόγιο ότι τα παιδιά εν-
θουσιάστηκαν με τις λειτουργίες της ηλεκτρονικής μασκότ. Επίσης, είδαν με ιδιαίτερη 
συμπάθεια ότι η μασκότ τους απηύθυνε το λόγο, για αυτό και ενθάρρυναν τη μασκότ 
να μιλάει μαζί τους κάνοντάς της ερωτήσεις. Επομένως, η αρχική υπόθεση επιβεβαιώ-
νεται κατά ένα μέρος, καθώς πράγματι τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον για όλες τις λει-
τουργίες της μασκότ. Η λεκτική αλληλεπίδραση, όμως, τους εντυπωσίασε. Επιπλέον, 
δε σημειώθηκε από κανένα παιδί σχόλιο σχετικά με την ομιλία της ηλεκτρονικής μα-
σκότ, η οποία δεν ακούγεται απόλυτα φυσική. 

Συζήτηση και προτάσεις 

Η παρούσα μελέτη υποστηρίζει ότι η χρήση της ηλεκτρονικής μασκότ δύναται να διευ-
κολύνει την εκπαιδευτική και μαθησιακή διαδικασία. Η χρησιμοποίηση ψηφιακών μέ-
σων, όπως η ηλεκτρονική μασκότ, από τα παιδιά συνεπάγεται και την ενίσχυση της 
μάθησης των πολυγραμματισμών, χάρη στην πολυτροπικότητα των κειμένων που προ-
σφέρονται από τα ψηφιακά μέσα. Παράλληλα, η ενασχόληση των παιδιών με ένα από 
τα αγαπημένα τους παιχνίδια σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες δημιουργεί θετικά 
συναισθήματα και ενδιαφέρον για μάθηση και νέες γνώσεις. 

Στην παρούσα έρευνα παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά έδειξαν μεγάλη αγάπη και ενθου-
σιασμό για την νέα υβριδική μορφή εκπαιδευτικού εργαλείου που προκύπτει από τη 
συνένωση των νέων τεχνολογιών με την κούκλα-μασκότ. Η χρήση της ηλεκτρονικής 
μασκότ σε όλα τα είδη δραστηριοτήτων του νηπιαγωγείου διευκόλυνε ιδιαίτερα τη νη-
πιαγωγό. Η ηλεκτρονική μασκότ και η εφαρμογή της σε σχολικές δραστηριότητες α-
ποτελούν την πρώτη προσπάθεια ενσωμάτωσης αυτού του εκπαιδευτικού εργαλείου 
στην εκπαιδευτική πράξη. Τέλος, παρατηρήθηκε ότι ήταν ιδιαίτερα εύκολο για τη νη-
πιαγωγό-ερευνήτρια να δημιουργήσει ένα σχέδιο εβδομαδιαίας διδασκαλίας με δρα-
στηριότητες.  

Παράλληλα,  εκτιμάται ιδιαίτερα χρήσιμη η εφαρμογή της ηλεκτρονικής μασκότ σε 
πολυπολιτισμικά και πολυγλωσσικά, σχολικά και μη,  περιβάλλοντα, όπου  ο ρόλος της 
μασκότ, πέραν των άλλων, θα είναι η μετάφραση της ομιλίας του πομπού στη γλώσσα 
του δέκτη και αντίστροφα. Με αυτό τον τρόπο, θα διευκολύνεται η συνομιλία των 
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προσώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, όπως επίσης θα ενισχύει τη συμμετοχή 
παιδιών από άλλες χώρες στη διδακτική πράξη με τρόπο τέτοιο, ώστε το παιδί να νιώθει 
οικειότητα και άνεση σε ένα περιβάλλον που υπό άλλες συνθήκες θα δυσκολευόταν να 
εκφράσει τις ανάγκες του.  
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Η σεισμολογία στο σχολείο 

Καλογεράς Ιωάννης, Δρ., Σεισμολόγος, Ερευνητής, i.kalog@noa.gr 
Μελής Νικόλαος, Δρ., Σεισμολόγος, Ερευνητής, nmelis@noa.gr 

Παγκάλου Χρύσα, Δρ., Περιβαλλοντολόγος, cpagalou@ploigos-ea.gr 

Περίληψη 

Ένα πρόγραμμα Σεισμολογίας στο Σχολείο, περιλαμβάνει βιωματικές εκπαιδευτικές 
δράσεις που συνδυάζουν γνώσεις και ενδιαφέροντα μαθητών και εκπαιδευτικών, με 
στόχο την κατανόηση του φυσικού και ενίοτε καταστροφικού φαινομένου, την 
κατανόηση της αναγκαιότητας τήρησης των κανόνων για τη μείωση των επιπτώσεων 
και τελικά τη λειτουργία κάθε ατόμου (και μελλοντικά κάθε πολίτη) εντός της 
πληθυσμιακής κοινωνικής ομάδας που κάθε φορά δραστηριοποιείται. Το πιλοτικό 
πρόγραμμα με τίτλο: «Η σεισμολογία στο σχολείο – Πιλοτική εφαρμογή σε σχολικές 
μονάδες του Δήμου Ηρακλείου», μεταξύ άλλων υποστηρίζει και την εγκατάσταση 
σεισμογραφικών οργάνων στα σχολεία, τροφοδοτώντας αφενός μεν την εκπαιδευτική 
διαδικασία με χρήση Τ.Π.Ε. (ηλεκτρονική, τεχνολογία, πληροφορική, διαδίκτυο, 
διάχυση γνώσης κλπ) όπως αυτήν που κάνουν οι επιστήμονες, αφετέρου δε, καλύπτει 
επιχειρησιακές δράσεις των σεισμολογικών φορέων με ενίσχυση των δικτύων 
ενόργανων καταγραφών και παροχή εξειδικευμένων και πιο αξιόπιστων πληροφοριών 
προς τους φορείς Πολιτικής Προστασίας της Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης 
αλλά και του ευρύτερου κοινού. Το πρόγραμμα στοχεύει μέσω της απόκτησης 
συστημικής σκέψης – αντίληψης των μαθητών για θέματα φυσικών φαινομένων καθώς 
και δυνητικών (φυσικών) καταστροφών, στην κατά το δυνατόν αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του συστήματος να ανταποκριθεί, κάνοντας χρήση των ΤΠΕ και 
παράλληλα εξυπηρετώντας επιχειρησιακού σκοπούς. 

Λέξεις-Κλειδιά: σεισμολογία, εκπαίδευση, φυσικές καταστροφές, ΤΠΕ. 

Παιδαγωγικό Πλαίσιο 

Από την απαρχή της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕΠΑ) ως 
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) στα πρώτα κείμενα αναφοράς των Ηνωμένων 
Εθνών (Unesco, 1978, 1980), αλλά και στη συνέχεια, στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης 
για την αειφορία στα κείμενα της Ατζέντας 21 (Unesco 1992) και της Θεσσαλονίκης 
(Unesco, 1997), επισημαίνονται με διάφορους τρόπους και σε κάθε ευκαιρία ο 
ολιστικός, ο συστημικός και ο διεπιστημονικός της χαρακτήρας (Φλογαϊτη 2009).  

Ολιστική προσέγγιση σημαίνει ότι επιτυγχάνεται μια σφαιρική «ανάγνωση» της 
πραγματικότητας και του κόσμου όπου ζούμε. Πιο συγκεκριμένα, σημαίνει ότι 
ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, την αειφορία και την εκπαίδευση εντάσσονται σε 
μια ολοκληρωμένη εικόνα του κόσμου, στη σύνθεση της οποίας συντελούν παράγοντες 
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από όλους τους τομείς του επιστητού, μαζί με φαινόμενα, διαδικασίες, αξίες, 
αντιλήψεις, συναισθήματα (Φλογαϊτη 2009, σ. 189). 

Η συστημική σκέψη από την άλλη, συνιστά ένα τρόπο θεώρησης ενός ζητήματος, 
γεγονότος, κατάστασης ή προβλήματος με όρους συστήματος. Βασίζεται, δηλαδή, στη 
θεμελιώδη παραδοχή ότι κάθε τι συνιστά ένα «σύστημα» το οποίο αλληλεπιδρά 
(επηρεάζει και επηρεάζεται) με τα πράγματα που υπάρχουν γύρω από αυτό, τα οποία 
επίσης συνιστούν «συστήματα» (Δημητρίου, 2009). 

Για τη μελέτη των περιβαλλοντικών φαινομένων, ζητημάτων και προβλημάτων ως 
«συστημάτων», απαιτείται ένας τρόπος σκέψης που να καθιστά το άτομο ικανό να 
κατανοεί ξεχωριστά τα μέρη ενός φαινομένου και, παράλληλα, να κατανοεί τον τρόπο 
που αυτά λειτουργούν μεταξύ τους, επηρεάζουν και επηρεάζονται, να συνθέτει και να 
ερμηνεύει κριτικά το συγκεκριμένο φαινόμενο. Προσφέρει, εν τέλει, ένα καλύτερο 
τρόπο για την κατανόηση και διαχείριση σύνθετων καταστάσεων, καθώς δίνει έμφαση 
σε ολιστικές ενοποιημένες προοπτικές που χαρακτηρίζουν τις σχέσεις μεταξύ των 
στοιχείων ενός συστήματος και λειτουργεί προς την κατεύθυνση μακροπρόθεσμων 
λύσεων (Δημητρίου 2009). 

Το μεταρρυθμιστικό πλαίσιο που προβάλλει η ΕΠΑ μέσα από την ολιστική και 
συστημική προσέγγιση της πραγματικότητας εκφράζεται μέσα από συγκεκριμένες 
μεθοδολογικές επιλογές, οι οποίες εστιάζονται στη διεπιστημονικότητα και σε συναφείς 
έννοιες στο πεδίο της πρακτικής του σχολείου, όπως η διαθεματικότητα. Η 
διεπιστημονικότητα ορίζεται ως η σύμφυση γνώσεων, δηλαδή εννοιών, 
μεθοδολογικών εργαλείων και προσεγγίσεων, που προέρχονται από διαφορετικές 
επιστήμες, με ζητούμενο την ενοποίηση της γνώσης και τη σφαιρική ανάλυση και 
κατανόηση της πραγματικότητας. Εκφράζεται σε διάφορους βαθμούς, ανάλογα με το 
πόσες και ποιες επιστήμες συνεργάζονται στη μελέτη ενός φαινομένου (Φλογαϊτη 
2009). 

Επιπρόσθετα, οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση για το 
περιβάλλον (ΤΠΕ) είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν στην εκπαίδευση για το περιβάλλον 
και τα περιβαλλοντικά θέματα με ποικίλους τρόπους. Αποτελούν εργαλεία πρόσβασης 
στην πληροφορία, την περιβαλλοντική γνώση και τη διαχείρισή της. Παράλληλα, 
παρέχουν τη δυνατότητα ανάπτυξης εφαρμογών για τη διαμόρφωση μαθησιακών 
περιβαλλόντων που ενεργοποιούν το μαθητή στη πρόσκτηση και διαχείριση της 
περιβαλλοντικής γνώσης, στη διερεύνηση και ανάλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων ή 
προβλημάτων, στην ανάλυση και διασαφήνιση αξιών, στη λήψη αποφάσεων, τη 
διαμόρφωση προτάσεων ή δράσεων για την επίλυση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών 
προβληματικών καταστάσεων και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους 
(Δημητρίου, 2009). 

Στη βάση όλων των παραπάνω οικοδομείται και το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Η 
Σεισμολογία στο Σχολείο”, το οποίο ήδη εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες του εξωτερικού 
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–χωρίς απαραίτητα να αποτελούν σεισμογενείς περιοχές-, ενώ στην Ελλάδα 
πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε επίπεδο Δήμου και με πιο μαζική συμμετοχή 
σχολικών συγκροτημάτων και πολυθεματικών εκπαιδευτικών ομάδων, στο Ηράκλειο 
Κρήτης. 

Η Σεισμολογία στην Εκπαίδευση 

Ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμικότητα η οποία 
έχει επιπτώσεις στις κάθε είδους ανθρώπινες δραστηριότητες και κατασκευές. Η 
μείωση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των σεισμών προϋποθέτει την 
ανάπτυξη της σεισμολογικής έρευνας, την εκπαίδευση του πληθυσμού και τη βελτίωση 
της απόκρισης της Πολιτείας. Οι τρεις αυτοί τομείς είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους, 
ήτοι δεδομένης της σεισμικής επικινδυνότητας, στην οποία δεν μπορούμε να 
επέμβουμε, η μείωση των επιπτώσεων αναφέρεται στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας 
του συστήματος πληθυσμός – κατασκευές. 

Οι σεισμολογικοί φορείς της χώρας, μέσω της εμπειρίας τους στην καταγραφή, 
επεξεργασία και αξιολόγηση των παραμέτρων του σεισμού, έχουν ενεργή συμμετοχή 
στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και την εκλαΐκευση εννοιών που κάνουν 
κατανοητό το καταστροφικό αυτό φαινόμενο σε ευρύτερες ομάδες πληθυσμού. Είναι 
φανερό ότι εκκινώντας από μικρές ηλικίες, η κατανόηση του φαινομένου και των 
μέτρων μείωσης των επιπτώσεων επεκτείνεται σε μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, άρα 
η γνώση αφομοιώνεται ευκολότερα, ενώ συγχρόνως διαχέεται προς ευρύτερες 
πληθυσμιακές ομάδες (οικογενειακό περιβάλλον, γειτονιά, εργασιακός χώρος). 

Σύμφωνα με τους Drabek & Stephenson (1971), έχει βρεθεί ότι η έλλειψη 
προειδοποίησης ή και ενημέρωσης για την έλευση μιας πιθανής καταστροφής μπορεί 
να αυξήσει τις αρνητικές συνέπειες στα άτομα. Βέβαια, αυτό δε σημαίνει ότι όταν είναι 
ειδοποιημένα τα άτομα ελαχιστοποιούνται οι συνέπειες, δεδομένου ότι επιδρούν και 
άλλοι παράγοντες, όπως η αποτελεσματικότητα του συστήματος προειδοποίησης, ή η 
προετοιμασία της κοινότητας, που προσδιορίζουν και τη χρησιμότητα ή όχι της 
προειδοποίησης (Συγκολλίτου, 1997). 

Πιλοτική εφαρμογή σε σχολικές μονάδες του Δήμου Ηρακλείου 

Η περίπτωση του Δήμου Ηρακλείου αποτελεί μια πιλοτική εφαρμογή με συγκεκριμένη 
στόχευση σε επίπεδο πόλης (σε εξέλιξη για τη σχολική χρονιά 2019-2020). Ένας 
φορέας δημόσιου χαρακτήρα, ο οποίος, βάσει του νομικού πλαισίου έχει επωμισθεί την 
πολιτική προστασία αλλά συγχρόνως εμπλέκεται στην κτηριακή υποδομή των 
σχολικών συγκροτημάτων, συνεργάζεται με άλλον δημόσιο φορέα, το Γεωδυναμικό 
Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο οποίος για περισσότερο από 150 
χρόνια υπηρετεί τη σεισμολογική έρευνα  και λειτουργώντας επιχειρησιακά 
ενημερώνει την κεντρική κυβέρνηση, την τοπική αυτοδιοίκηση και το ευρύτερο κοινό 
για τη σεισμικότητα του Ελληνικού χώρου. Η συνεργασία αυτή έχει πρωταρχικά 
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εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, με στόχο 
την κατανόηση του φυσικού φαινομένου, την κατανόηση των μέτρων προστασίας και 
την αναγκαιότητα εφαρμογής τους και τελικώς τη σύνδεση των γνώσεων του σχολείου 
με τα ενδιαφέροντα μαθητών και εκπαιδευτικών –στο πλαίσιο της διαθεματικότητας- 
προς την κατεύθυνση της λειτουργίας του ατόμου στο πλαίσιο της κοινωνικής ομάδας.  

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, δημιουργούνται πολυθεματικές ομάδες 
μαθητών, με κοινό τόπο τη Σεισμολογία και τα μέτρα προστασίας. Στο τέλος της 
σχολικής χρονιάς οι μαθητικές ομάδες προετοιμάζονται ώστε να παρουσιάσουν τα 
αποτελέσματα της εργασίας τους (προφορική παρουσίαση, εποπτικό υλικό, φυλλάδια, 
θεατρική παράσταση, κατασκευές κλπ) σε σχετική ημερίδα, με στόχο τη διαχυση της 
γνώσης στην ευρύτερη πληθυσμιακή ομάδα του πολεοδομικού συγκροτήματος. 

Ωστόσο, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εγκατάσταση σεισμογραφικών οργάνων 
(επιταχυνσιογράφων) σε επιλεγμένες σχολικές μονάδες, η οποία υποστηρίζει αφενός 
την εκπαιδευτική διαδικασία, επιπλέον όμως πυκνώνει το δίκτυο σεισμογραφικών 
οργάνων που ήδη λειτουργεί στην πόλη του Ηρακλείου και, υπό το πρίσμα αυτό 
ενισχύει τη δυνατότητα του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου να παρέχει αξιόπιστους χάρτες 
αισθητότητας του σεισμού (ShakeMaps) προς την Πολιτική Προστασία του Δήμου για 
στοχευμένη παροχή βοήθειας στην περίπτωση ενός καταστροφικού σεισμού. Πιο 
συγκεκριμένα: 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ομάδα υποστήριξης του σεισμογραφικού οργάνου και ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός 
κατευθύνεται από το εξειδικευμένο προσωπικό του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Οι 
γνώσεις που απαιτούνται για το σκοπό αυτό περιέχονται στο σχολικό πρόγραμμα του 
Γυμνασίου, του Λυκείου και του ΕΠΑΛ και αφορούν έννοιες της φυσικής (κυματική, 
ταλαντώσεις, ιδιότητες υλικών, ηλεκτρομαγνητισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά 
κυκλώματα), των μαθηματικών (μαθηματικές σχέσεις, στατιστική, γεωμετρία), της 
πληροφορικής (χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ιστοσελίδα σχολείου, διαδίκτυο) σε 
συνδυασμό με γνώσεις γεωγραφίας και γεωλογίας. Είναι φανερό ότι κατά τη διάρκεια 
της σχολικής χρονιάς θα συμβούν σεισμικά γεγονότα με διαφορετικά χαρακτηριστικά, 
ιδιαίτερα σε περιοχές με υψηλή σεισμικότητα, όπως είναι το πολεοδομικό συγκρότημα 
του Ηρακλείου. Τα διαφορετικά αυτά χαρακτηριστικά (κοντινός ή μακρινός σεισμός, 
ασθενής ή ισχυρός σεισμός, χαρακτηριστικά αισθητότητας κάθε σεισμού κλπ) γίνονται 
κατανοητά από την εκπαιδευτική ομάδα μέσω των καταγραφών των σεισμογραφικών 
οργάνων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί, ότι δεν είναι το μόνο ζητούμενο η τεκμηρίωση 
των διαφορετικών χαρακτηριστικών του κάθε σεισμού, αλλά και ένα ευρύτερο 
μαθησιακό – βιωματικό πλαίσιο που σχετίζεται με τη δέσμευση της ομάδας να 
λειτουργεί συνεχώς και αξιόπιστα ο εξοπλισμός (χωρίς λειτουργία του εξοπλισμού δεν 
υπάρχουν δεδομένα και πληροφορίες), την ορθή διατύπωση και διάχυση μιας 
περιγραφικής έκθεσης για τον τρόπο εργασίας και των εξαγώμενων αποτελεσμάτων 
(μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου), την επίλυση τυχόν προβλημάτων σε συνεργασία 
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με άλλες όμοιες ομάδες σε άλλα σχολεία στην Ελλάδα ή το εξωτερικό (ανάπτυξη 
συνεργασιών) κλπ. 

Το σχετικό εκπαιδευτικό λογισμικό έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο διεθνών ερευνητικών 
προγραμμάτων όχι απαραίτητα εκπαιδευτικών, που ωστόσο ικανοποιούν τη διάχυση 
της γνώσης και για το λόγο αυτό είναι ελεύθερο σε ιστοσελίδες, συνοδευόμενο από 
εγχειρίδιο χρήσης αλλά και με παραδείγματα διαφόρων προσεγγίσεων απλών ή 
περισσότερο εξειδικευμένων (επιλογή και χαρακτηρισμός σεισμικών κυμάτων, 
υπολογισμός επικεντρικής απόστασης, επιλογή από δεδομένα τοπικών ή μακρινών 
σεισμών, φασματική ανάλυση κλπ). Ενδεικτικά αναφέρονται τα seisgram2k 
(http://alomax.free.fr/seisgram/SeisGram2K.html), jAmaSeis 
(https://www.iris.edu/hq/inclass/software-web-app/jamaseis) και SWARM 
(https://volcanoes.usgs.gov/software/swarm). Στην εικόνα 1 φαίνονται ενδεικτικά 
στιγμιότυπα του λογισμικού seisgram2k, όπου η ενόργανη καταγραφή τοποθετείται 
κατάλληλα σε καμπύλες χρόνων διαδρομής των σεισμικών κυμάτων, ώστε να 
υπολογιστεί η επικεντρική απόσταση. Τα λογισμικά αυτά συνήθως παρέχουν και τη 
δυνατότητα οπτικοποίησης της 24ωρης καταγραφής, που μπορεί να ενσωματωθεί στην 
ιστοσελίδα του σχολείου ως πηγή πληροφόρησης. 

Είναι φανερό ότι απαιτείται μια απλοποιημένη παρουσίαση του αντικειμένου, ώστε οι 
μαθητές να κατανοήσουν τον τρόπο υπολογισμού των εστιακών παραμέτρων του 
σεισμού, όπως ακριβώς εκτελείται από τους ειδικούς επιστήμονες των σεισμολογικών 
κέντρων. Περαιτέρω προχωρούν σε σύγκριση των αποτελεσμάτων τους με αυτά των 
σεισμολογικών κέντρων ή επικοινωνούν και συνεργάζονται με αντίστοιχες ομάδες από 
άλλα σχολεία και τεκμηριώνουν τη λύση τους. Τα αποτελέσματα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του σχολείου, με αποτέλεσμα το σχολείο να αποτελεί πηγή πληροφόρησης 
για τη γειτονιά, άλλα σχολεία, την πόλη. Ως μεμονωμένο αντίστοιχο παράδειγμα 
αναφέρονται τα Αρσάκεια Σχολείο Πάτρας στις εγκαταστάσεις των οποίων έχει 
εγκατασταθεί σεισμογραφικό όργανο (https://www.arsakeio.gr/en/311-
greek/schools/patra/patra-elementary/events-activities/37173-oi-ma8htes-mikroi-
seismologoi). 

 

Εικόνα 1. Ενδεικτικά παράθυρα του εκπαιδευτικού σεισμολογικού λογισμικού 
seisgram2k, μέσω του οποίου ο μαθητής μπορεί να υπολογίσει την επικεντρική 
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απόσταση (απόσταση του σεισμογραφικού οργάνου από το επίκεντρο του σεισμού) και 
να κατανοήσει το διαφορετικό τρόπο αναγραφής των σεισμικών κυμάτων. 

Η εγκατάσταση ενός σεισμογραφικού οργάνου σε μια σχολική μονάδα ενέχει τον 
κίνδυνο της απαξίωσης του εξοπλισμού μετά από κάποιο χρονικό διάστημα. Συνήθως 
η απαξίωση αυτή μπορεί να προέλθει από συνδυασμό αιτιών, μεταξύ των οποίων οι 
πιο συνηθισμένες είναι η περιορισμός ή το πέρας του ενδιαφέροντος της μαθητικής 
ομάδας που απασχολείται στην υποστήριξη από τη μια σχολική χρονιά στην άλλη, η 
αλλαγή του καθεστώτος / συνθηκών του εκπαιδευτικού (απόσπαση, αντικατάσταση 
κλπ) κά. Για να υπερβεί τη δυσκολία αυτή, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο εντάσσει τα 
συγκεκριμένα σεισμογραφικά όργανα στα δίκτυα που λειτουργεί σε εθνική κλίμακα 
και τα διαχειρίζεται όπως το σύνολο του εξοπλισμού του (24ωρη παρακολούθηση, 
συνεχής επικοινωνία με το σχολείο, επισκέψεις συντήρησης κλπ). 

Επιχειρησιακή λειτουργία 

Για την επιλογή των θέσεων εγκατάστασης σε σχολικές μονάδες, τα κριτήρια είναι 
κατά βάση επιστημονικά και τίθενται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Αυτά αφορούν 
α) τη γεωγραφική κατανομή υπό την έννοια της κατά το δυνατόν ομοιόμορφης 
αζιμουθιακής κάλυψης του πυκνού πολεοδομικού ιστού της πόλης του Ηρακλείου, β) 
κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων γεωλογικών σχηματισμών, γ) κάλυψη 
περισσότερων παραγόντων διαμόρφωσης της ισχυρής εδαφικής δόνησης (π.χ. 
τοπογραφία). Περαιτέρω, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε σχολεία που έχουν 
επιδείξει ενδιαφέρον συμμετοχής στο πρόγραμμα, ύπαρξη ενεργούς ιστοσελίδας, 
ύπαρξη κατάλληλου χώρου φιλοξενίας του οργάνου στο χαμηλότερο επίπεδο του 
κτηρίου κλπ. Η εικόνα 2 δείχνει το διαμορφωμένο δίκτυο επιταχυνσιογράφων μετά την 
πύκνωσή του από σεισμογραφικά όργανα εγκατεστημένα σε σχολικές μονάδες. Είναι 
φανερή η πύκνωση του δικτύου στον πυκνό πολεοδομικό ιστό της πόλης και η 
εγκατάσταση σε ποικίλους γεωλογικούς σχηματισμούς. 

 

Εικόνα 2. Το δίκτυο επιταχυνσιογράφων του Ηρακλείου, όπως δαμορφώθηκε με τις 
εγκαταστάσεις στις σχολικές μονάδες. Οι κόκκινοι κύκλοι αντιστοιχούν στους 
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επιταχυνσιογράφους που ήταν εγκατεστημένοι προ του 2019, ενώ οι μπλε κύκλοι 
αντιστοιχούν στους επιατχυνσιογράφους που εγκαταστάθηκαν στις σχολικές μονάδες.   

Η πύκνωση του δικτύου σεισμογραφικών οργάνων σε κλίμακα πόλης εξυπηρετεί την 
επιχειρησιακή λειτουργία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου και την ενημέρωση της 
Πολιτείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου κοινού με όρους Πολιτικής 
Προστασίας. Οι ενόργανες καταγραφές εμπλουτίζονται από τις πληροφορίες / 
παρατηρήσεις που παρέχουν οι πολίτες με χρήση νέων εφαρμογών διαδικτύου ή 
κινητής τηλεφωνίας. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες συν-αξιολογούν όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα και παρέχουν τη γεωγραφική κατανομή της μακροσεισμικής έντασης του 
σεισμού με τους χάρτες αισθητότητας του σεισμού (ShakeMap). Οι χάρτες αυτοί 
δίνουν τη δυνατότητα στους φορείς της κεντρικής κυβέρνησης και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης να επικεντρώσουν την παροχή βοήθειας σε συγκεκριμένες περιοχές ή 
ακόμα και να αποφύγουν άσκοπη κινητοποίηση αν οι επιπτώσεις ενός ισχυρού σεισμού 
είναι μικρές (σεισμός μεγάλου μεγέθους μακρυά από κατοικημένες περιοχές). Στην 
εικόνα 3 (Μελής και συν., 2019) φαίνεται ο χάρτης αισθητότητας για τον πρόσφατο 
σεισμό της 19/7/2019 στην Αθήνα (Mw 5.2), ο οποίος έχει προέλθει από τις ενόργανες 
καταγραφές της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας αλλά και από τις παρατηρήσεις που 
απέστειλαν πολίτες. 

 

Εικόνα 3. Χάρτης αισθητότητας του σεισμού της 19/7/2019 στην Αθήνα (Μw 5.2), στον 
οποίο φαίνεται ότι οι περιοχές στις οποίες εμφανίζονται οι μεγαλύτερες μακροσεισμικές 

εντάσεις (VI-VII) βρίσκονται στη ΒΔ πλευρά του πολεοδομικού συγκροτήματος. Ο 
χάρτης προέκυψε από τη συναξιολόγηση των ενόργανων καταγραφών και των 

παρατηρήσεων που απέστειλαν πολίτες.  
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Από τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι ένα πρόγραμμα Σεισμολογίας στο Σχολείο 
ευαισθητοποιεί μια μερίδα του πληθυσμού με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (την 
εκπαιδευτική κοινότητα) έναντι του φυσικού φαινομένου, μέσω της ενεργούς 
συμμετοχής του στην επιστημονική διαδικασία και περαιτέρω στην παροχή 
πληροφόρησης για επιχειρησιακές δράσεις Πολιτικής Προστασίας, ήτοι δυνητικά στην 
κοινωνική συμμετοχή του στη διαδικασία μείωσης των επιπτώσεων του σεισμού και 
στην παροχή στοχευμένης βοήθειας εκ μέρους της Πολιτείας. 
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Η Σταχτοπούτα της Εκπαίδευσης πάει στο 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων: 
Παράγοντες Επιτυχίας στην Προσχολική Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση 

Σκορδύλη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 M.Ed., mascor1@hotmail.gr 
Σπανακά Αδαμαντία, Καθηγήτρια-Σύμβουλος και Μεταδιδάκτωρ στο Ελληνικό Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, madspa@otenet.gr 

Περίληψη 

Πώς μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό τρόπο η εξ αποστάσεως προσχολική 
εκπαίδευση; Στο ερώτημα αυτό επιδιώκει να δώσει απάντηση η παρούσα εισήγηση, 
περιγράφοντας αρχικά τα βήματα των δράσεων που υλοποιήθηκαν στο 11ο Νηπιαγω-
γείο Χανίων, το οποίο φέρει τον τίτλο του eTwinning school, για αυτό και αποτέλεσε 
αντικείμενο μελέτης προς αναζήτηση απάντησης στο αρχικό ερευνητικό ερώτημα 
μέσω μίας έρευνας δράσης. Μέσα από την επεξηγηματική αυτή μελέτη περίπτωσης, 
αναδεικνύονται οι παράγοντες επιτυχίας της εξ αποστάσεως προσχολικής εκπαίδευσης, 
οι οποίοι αφορούν στον κρίσιμο ρόλο της τεχνολογίας, των εκπαιδευτικών και των γο-
νέων των νηπίων, καταλήγοντας σε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις πρακτικής εφαρμο-
γής, προς απάντηση του αρχικού ερευνητικού ερωτήματος.  

Λέξεις-κλειδιά: εξ αποστάσεως προσχολική εκπαίδευση, μελέτη περίπτωσης 

Εισαγωγή 

Στην εισήγηση αυτή επιδιώκουμε να διανύσουμε τη διαδρομή συγγραφής ενός επιστη-
μονικού κειμένου κάπως ‘ανορθόδοξα’. Ενώ, δηλαδή, ένα επιστημονικό κείμενο από 
τη στιγμή που θα προσδιοριστεί το διερευνώμενο πρόβλημα, ορίζει τις έννοιες του, 
αναζητά και παρουσιάζει κριτικά σχετικές προηγούμενες έρευνες και καταλήγει στην 
επιλογή της μεθοδολογίας με την οποία θα συλλέξει δεδομένα, προκειμένου να τα α-
ναλύσει και να εξάγει τα όποια συμπεράσματα προς απάντηση και αντιμετώπιση του 
αρχικού ερευνητικού προβλήματος, εμείς θα κάνουμε ακριβώς το ανάποδο. Εξάλλου, 
ανορθόδοξες ήταν και οι συνθήκες προσδιορισμού του αρχικού ερευνητικού μας προ-
βλήματος, το οποίο ξαφνικά και βίαια την 11η Μαρτίου 2020, αποκαλύφθηκε μπροστά 
μας: πώς θα εφαρμοστεί η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ) με τον πιο αποτελεσμα-
τικό και ποιοτικό τρόπο σε ένα Νηπιαγωγείο, όπου οι μαθητές του έχουν τόσο ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά, όσο και οι ενήλικες, στους οποίους -μέχρι την ημέρα εκείνη- είχαμε 
συνηθίσει στην Ελλάδα να εφαρμόζουμε κυρίως τη μέθοδο της εξΑΕ; Ας τα πάρουμε, 
όμως, τα πράγματα με τη σειρά. 

Η ταυτότητα του σχολείου μελέτης περίπτωσης 

Το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων είναι σχολείο που ανήκει στη μεγαλύτερη ηλεκτρονική 
κοινότητα της Ευρώπης eTwinning και έχει τον τίτλο του eTwinning school. Αυτή η 
πολυετής εμπειρία του στη δράση, του παρέχει την επιμόρφωση, αλλά και τα εφόδια 
της χρήσης εργαλείων εξ αποστάσεως, στοιχείο κρίσιμο και αποκαλυπτικό, το οποίο 
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προκάλεσε το αυθεντικό ερευνητικό μας ενδιαφέρον, ειδικά τη στιγμή που επιδιώ-
κουμε να διερευνήσουμε τους τρόπους αποτελεσματικής εφαρμογής της εξΑΕ στο πε-
δίο της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Με βάση αυτό το δεδομένο υλοποιήσαμε μία επε-
ξηγηματική μελέτη περίπτωσης (Yin, 2009), η οποία «επιδιώκει την παραγωγή θεωρίας 
ή ελέγχει θεωρία αναζητώντας κατά κύριο λόγο αιτιώδεις σχέσεις» (Μαγγόπουλος, 
2014, σελ. 75).  

Σε ό,τι αφορά τις διαστάσεις της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας, που συνιστούν ανα-
γκαίες συνθήκες κάθε ερευνητικής διαδικασίας, στην παρούσα μελέτη συνδέονται με 
τις έννοιες της συνέπειας και του άξιου εμπιστοσύνης (truthworthiness), όπως αναφέρει 
ο Μαγγόπουλος (ό.π., σελ. 82), παραφράζοντας τον Bassey (1999). Για αυτό, η ποιό-
τητα της παρούσας μελέτης ενισχύθηκε μέσα από την εφαρμογή μίας συνεργατικής 
έρευνας δράσης, όπου εμπλέκεται η δράση με την έρευνα, προς βελτίωση της πρακτι-
κής των συμμετεχόντων ερευνητών-εκπαιδευτικών (Αυγητίδου, 2011. Σπανακά, 2008), 
αξιοποιώντας ως κεντρικό εργαλείο το ημερολόγιο, το οποίο τηρήθηκε από τη διευθύ-
ντρια του Νηπιαγωγείου και το οποίο αποτέλεσε τη βάση ενός αναστοχασμού μεταξύ 
εκείνης και μίας ειδικού στην εξΑΕ. Να σημειωθεί ότι οι δύο ερευνήτριες είχαν ξανα-
συνεργαστεί στο παρελθόν σε ρόλους μεταπτυχιακής φοιτήτριας και επιβλέπουσας κα-
θηγήτριας αντίστοιχα. Αυτή η μελέτη διήρκησε σε όλη την περίοδο του κλεισίματος 
των νηπιαγωγείων της Ελλάδας, εξαιτίας της πανδημίας του Covid-19, ήτοι από τις 11 
Μαρτίου 2020 έως τον Ιούνιο του ίδιου έτους. 

Ένα σύντομο ιστορικό 

Πρώτη ενέργεια και των τριών νηπιαγωγών του συγκεκριμένου σχολείου, όπως περι-
γράφει η Διευθύντρια, υπήρξε η διαρκής ενημέρωση των γονέων με ανταλλαγή email 
και ενημέρωση της ιστοσελίδας του Νηπιαγωγείου. Όμως είχε δυσκολίες το Πανελλή-
νιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ). Καθώς υπήρχε ήδη άλλος λογαριασμός ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου, έγινε χρήση email εκτός του δικτύου. Η επικοινωνία μεταξύ των συναδέλ-
φων ήταν συνεχής και αδιάλειπτη μέσω τηλεφώνου και μηνυμάτων Viber στην ομάδα 
«11ο Νηπιαγωγείο Χανίων». Με αυτό τον τρόπο διασφαλίστηκε η συνεχής ενημέρωση 
και ανταλλαγή απόψεων. Για τη λήψη αποφάσεων καθοριστικής σημασίας για τη συ-
νέχεια και με τις πρώτες συζητήσεις για το σύγχρονο περιβάλλον του Webex να έχουν 
έρθει στο προσκήνιο, συγκλήθηκε συνεδρίαση Συλλόγου Διδασκόντων στις 23 Μαρ-
τίου 2020 όπου αναζητήθηκαν οι επιλογές σύγχρονης και ασύχρονης εξ ΑΕ και λύσεις, 
προκειμένου να διατηρηθεί η επικοινωνία με τους μαθητές. Συναποφασίστηκε ότι τα 
emails και η ιστοσελίδα αποτελούσαν μία λύση προς την επιθυμητή κατεύθυνση, ω-
στόσο αναγνώριζαν οι νηπιαγωγοί ότι υπήρχε ανάγκη για κάτι πιο διαδραστικό και 
επικοινωνιακό, προκειμένου να προσφέρει όσα η εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση πρε-
σβεύει. Δηλαδή, την επιλογή-προσαρμογή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σύμφωνα με 
τις ανάγκες της περιόδου και των μαθητών και την εξασφάλιση της αμφίδρομης επι-
κοινωνίας (Λιοναράκης, 2009) που τέθηκε ως προτεραιότητά του Νηπιαγωγείου. Να 
σημειωθεί πως το 11ο Νηπιαγωγείο Χανίων σε επίπεδο ασύγχρονης διαδικτυακής εκ-
παίδευσης διέθετε ψηφιακές τάξεις σε περιβάλλοντα η-Τάξη, edmondo, TES Teach 
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with Blendspace, αλλά και στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης moodle. Η παράλληλη 
επιμόρφωσή όλων των νηπιαγωγών -άτυπη βέβαια- μέσα στην ομάδα Classdojo.gr με 
το ελκυστικό της ψηφιακό περιβάλλον για μικρά παιδιά και την εύκολη πρόσβασή της 
από γονείς και μαθητές, έβαλε στο ψηφιακό τραπέζι, την προσπάθεια δημιουργίας η-
λεκτρονικής τάξης, αφού το ΠΣΔ δεν μπορούσε ακόμη να εξυπηρετήσει και έθετε τον 
περιορισμό του έτους γέννησης μαθητή από το 2013. Η ηλεκτρονική αυτή τάξη δια-
σφάλιζε τα προσωπικά δεδομένα των παιδιών, καθώς είναι κλειστή και προσβάσιμη σε 
όσους δοθεί η δυνατότητα. Διερευνώντας και οι τρεις εκπαιδευτικοί μαζί, παρακολού-
θησαν πολλά tutorials, ζητούσαν τη συνδρομή της ομάδας όταν κάτι δεν γνωρίζαν και 
τελικά έλαβαν την απόφαση να δημιουργήσουν την ψηφιακή τάξη, «ψηλαφιστά» με 
όρο του Φρενέ, με δεδομένο ότι τους παρείχε τη δυνατότητα να αναπτυχθεί μία διαδι-
κασία συνεχούς υποστήριξης και εμψύχωσης των μαθητών, όπως χρειάζεται στην εξ 
Αποστάσεως Εκπαίδευση (Λιοναράκης, 2009). Αν δε λειτουργούσε, οι νηπιαγωγοί ή-
ταν αποφασισμένοι να επιστρέψουν στην η-Τάξη, εφόσον, βέβαια, το επέτρεπαν οι νέες 
συνθήκες 

Αρχικά, ζητήθηκε η έγκριση όλων των γονέων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(email), ζητώντας την ηλεκτρονική διεύθυνση με την οποία θα επιθυμούσαν να εγγρα-
φούν στην ψηφιακή τάξη. Απάντησε η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων. Όχι όμως 
όλοι. Γνωρίζοντας καλύτερα στο περιβάλλον της τάξης αυτής, διαπιστώθηκε ότι οι γο-
νείς θα μπορούσαν να συνδέονται από τα κινητά τους απλά με έναν κωδικό που άλλαζε 
κάθε 48 ώρες. Ό,τι χρειαζόταν για την υλοποίηση μιας δραστηριότητας με μια φωτο-
γραφία από το κινητό «ανέβαινε» πολύ εύκολα, όπως στην κοινωνική δικτύωση που 
όλοι κάνουν χρήση. Αργότερα, αυτός ο τρόπος βελτιώθηκε με ένα μόνιμο σύνδεσμο 
που έλαβαν, μοναδικό για κάθε μαθητή. Με αυτόν τον τρόπο δεν χρειάστηκε να γίνει 
χρήση των ηλεκτρονικών τους διευθύνσεων προστατεύοντας τα προσωπικά τους δεδο-
μένα. Στις 29 Μαρτίου 2020 αναρτήθηκε το πρώτο μήνυμα στο  class story και η πρώτη 
αποστολή στο portfolio όπως αποφάσισε ο Σύλλογος Διδασκόντων με το αγαπημένο 
τους παιγνίδι και η ανταπόκριση συγκίνησε ιδιαίτερα τους νηπιαγωγούς, λειτουργώ-
ντας εμψυχωτικά και για τις ίδιες. Η ανατροφοδότηση από πλευράς τους ήταν άμεση 
και αναπτύχθηκε διάλογος μεταξύ μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, προάγοντας 
την καθοριστικής σημασίας για την εξ ΑΕ επικοινωνία που έπρεπε να αντισταθμίσει 
την έλλειψη της καθημερινής επαφής και την απουσία της άμεσης ανατροφοδότησης 
από την πρόσωπο με πρόσωπο επαφή (Keegan, 1996). 

Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι όλες οι εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν διατίθενται ε-
λεύθερα από το pixabay και ότι τα βίντεο είχαν διασφαλιστεί στο safeyoutube από τυ-
χόν απρόοπτα. 

Στις 2 Απριλίου 2020, ημέρα του Παιδικού Βιβλίου, αποφασίστηκε να διευρυνθεί η 
συμμετοχή στην τάξη με πρόσκληση σε δύο συγγραφείς για να στείλουν το δικό τους 
μήνυμα στους μαθητές: στην Κατερίνα Τζαβάρα και την Έλενα Αρτζανίδου. Οι συγ-
γραφείς έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στις αποστολές, ενεργοποιώντας τα παιδιά με 
φιλαναγνωστικές δραστηριότητες. Παράλληλα, οι νηπιαγωγοί θέλησαν να εμπλέξουμε 
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και τους γονείς ενεργά στην ψηφιακή τάξη. Διερεύνησαν προθέσεις συνεργασίας και 
λίγο πριν το Πάσχα μία μητέρα, εργοθεραπεύτρια, διαμόρφωσε τις προτάσεις της για 
δημιουργική απασχόληση των παιδιών στο σπίτι. 

Ο Απρίλιος ήταν ο μήνας πολλών γενεθλίων που τα γιορτάσανε με μήνυμα ευχών και 
τραγούδια στο class story. 

Τη Μεγάλη εβδομάδα αναρτήθηκε μία ψηφιακή βιβλιοθήκη στο Symbaloo με δραστη-
ριότητες που είχαν υλοποιηθεί στην τάξη (προς ανάμνηση των διαζώσης μαθημάτων 
τους στο χώρο του σχολείου προ πανδημίας), παζλ για το Πάσχα με το Jigsaw, memo 
στο learningapps, παραμύθια γνωστών συγγραφέων, θεατρικές παραστάσεις, ταινίες, 
σενάρια, συνεντεύξεις και πολλά άλλα, προκειμένου να μη νιώσουν τα νήπια ότι απο-
κόπηκαν πάλι από το σχολείο κατά την περίοδο του Πάσχα, αλλά και προκειμένου να 
αλληλεπιδράσουν με το υλικό που διαμορφώθηκε. Μετά το Πάσχα ακολούθησαν απο-
στολές για να ξαναθυμηθούν τα σχήματα, τους αριθμούς και γιορτές (πχ γιορτή των 
λουλουδιών και Πρωτομαγιά). 

Ακολουθήθηκε πρόγραμμα, όπου οι γονείς γνώριζαν ότι θα υπάρχουν αναρτήσεις τρεις 
φορές την εβδομάδα. Για τη σύγχρονη εξΑΕ, μετά από την παροχή και αυτής της δυ-
νατότητας από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με το EDU WEBEX 
MEETINGS προγραμματίστηκαν τηλεδιασκέψεις με τους μαθητές, αφού αναζητήθη-
καν οι λίγοι γονείς που δεν είχαν εμπλακεί στην ασύγχρονη εξΑΕ του 11ου Νηπιαγω-
γείου Χανίων, ενεργοποιώντας και κινητοποιώντας τους. Παράλληλα χρησιμοποιή-
θηκε πολλές φορές, όπως για τις συνεδριάσεις του συλλόγου διδασκόντων, της σχολι-
κής κοινότητας για τρέχοντα θέματα και με πολλές συναδέλφους ακόμη και άλλων 
νομών. Για παράδειγμα, το 11ο Νηπιαγωγείο συμμετείχε στο Επιμορφωτικό Σεμινάριο 
με θέμα «Η εξΑΕ στην Προσχολική ηλικία» το οποίο διοργανώθηκε από το ΠΕ.Κ.Ε.Σ 
Κρήτης κατά τον μήνα Μάιο του 2020, παρουσιάζοντας σε πάνω από 200 συμμετέχο-
ντες νηπιαγωγούς διά της διευθύντριάς του τις προαναφερθείσες δράσεις, λαμβάνοντας 
μάλιστα σχόλια εξαιρετικά θετικά, όπως ανέδειξε το σχετικό ερωτηματολόγιο αξιολό-
γησης του Επιμορφωτικού Σεμιναρίου που συμπληρώθηκε από τους συμμετέχοντες 
νηπιαγωγούς μετά τη λήξη του.  

Παράγοντες Επιτυχίας της εξΑΕ Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Η περιγραφή των δράσεων του 11ου Νηπιαγωγείου Χανίων σχετικά με την αντιμετώ-
πιση του αρχικού ερευνητικού προβλήματος, δηλαδή, σχετικά με το πώς μπορεί να 
εφαρμοστεί η εξΑΕ στο ιδιαίτερο πεδίο της προσχολικής εκπαίδευσης, επιβεβαιώνει 
κάποιες βασικές αρχές της εξΑΕ, ενώ ταυτόχρονα αποκαλύπτει ορισμένες νέες διαστά-
σεις που οφείλουμε να λάβουμε υπόψη μας σε κάθε αντίστοιχη περίπτωση. 

Μία βασική παραδοχή στο πεδίο της εξΑΕ είναι πως η τεχνολογία από μόνη της δεν 
μας λύνει κανένα διδακτικό ή μαθησιακό πρόβλημα. Ούτε βέβαια μας καθιστά η χρήση 
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της αυτομάτως καλούς εκπαιδευτικούς. Τι χρειάζεται, επομένως, το εγχείρημα της ε-
ξΑΕ για να πετύχει, ειδικά όταν οι αποδέκτες της είναι μικροί μαθητές 4-6 ετών; 

1. Ο ρόλος της Τεχνολογίας 

Με τον όρο «τεχνολογία» αναφερόμαστε σε εργαλεία τα οποία παρέχουν δυνατότητες 
εκπαίδευσης: 

 σύγχρονης, δηλαδή, όπου μπορούμε να πάρουμε σε πραγματικό χρόνο άμεσα 
ανατροφοδότηση και απάντηση, 
 ασύγχρονης, όπου μοιραζόμαστε πληροφορίες για να μπορούμε να στείλουμε 
δραστηριότητες και εκπαιδευτικό υλικό σε διαφορετικό χρόνο, 

προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάκτηση γνώσεων και η επιτυχής επικοινωνία όλων 
των εμπλεκομένων στην εξΑ προσχολική εκπαίδευση. 

Η εμπειρία, αλλά και η βιβλιογραφία (Anderson, 2019. Bates, 2019) δείχνει πως η όποια 
τεχνολογία διευκολύνει το διδακτικό και μαθησιακό έργο μας όταν είναι εύκολα προ-
σβάσιμη, εύχρηστη, πολυμεσική και αλληλεπιδραστική, ώστε να ενισχύει το κίνητρο 
του παιδιού για μάθηση. 

Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, επειδή η Τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί για να 
εφαρμόσει αποτελεσματικά μεθόδους εξΑΕ και επειδή δεν υπάρχει μία λύση τεχνολο-
γική που να ταιριάζει σε όλους, για αυτό προτείνεται η επιλογή εργαλείων που να είναι 
προσαρμόσιμα, εξατομικευμένα και ευέλικτα. 

2. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στην εξ αποστάσεως προσχολική εκπαίδευση 

Η θεωρία της εξΑΕ αναφέρεται στον κυρίαρχο ρόλο της έννοιας της αλληλεπίδρασης 
και της επικοινωνίας όλων με όλους, στο πλαίσιο κάθε τέτοιας δράσης (Tait, 2018), 
από τη στιγμή που οι δυο αυτές έννοιες διαχωρίζονται ως προς το χρόνο και το χώρο 
εφαρμογής της όποια μαθησιακής και διδακτικής διαδικασίας. Επομένως, η απόσταση 
έρχεται να χωρίσει τον μαθητή από τον εκπαιδευτικό. Η απόσταση, βέβαια, είναι ξε-
κάθαρα χωρική και γεωγραφική, κάτι που αναμφίβολα δεν υφίσταται στη συμβατική 
εκπαίδευση. Ενέχει, όμως, και μία ψυχολογική, κοινωνική και επικοινωνιακή διά-
σταση, που παρατηρείται, όπου δεν καλύπτεται μία ανάγκη αλληλοκατανόησης. Με 
δυο λέξεις, είναι αυτό που αποκαλεί ο Moore (1973) ως «διαδραστική απόσταση». 
Πρόκειται, δε, για μία διάσταση της απόστασης, που υφίσταται όχι μόνο σε εξ αποστά-
σεως περιβάλλοντα αλλά και σε περιβάλλοντα συμβατικής εκπαίδευσης. Για να κα-
λυφθεί, λοιπόν, αυτού του τύπου η απόσταση, χρειάζεται η δημιουργική και ειλικρινής 
αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομένων, μεταξύ των εκπαιδευομένων και του εκ-
παιδευτικού, αλλά και μεταξύ του εκπαιδευομένου με το εκπαιδευτικό υλικό, ειδικά 
όταν απουσιάζει ο εκπαιδευτικός από την εξ αποστάσεως μαθησιακή διεργασία. Σε ένα 
τέτοιο πλαίσιο, αναδεικνύεται καθοριστικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού ο οποίος μπο-
ρεί να καλύψει την όποια απόσταση δημιουργείται στην προσχολική εξ αποστάσεως 
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εκπαίδευση εφόσον έχει θετική στάση προς την τεχνολογία, είναι υποστηρικτικός προς 
τα νήπια, τους γονείς και τους συναδέλφους, είναι ανοικτός στην επικοινωνία (σύγ-
χρονα και ασύγχρονα), είναι θετικός στην αλληλεπίδραση, είναι ευέλικτος και οργα-
νωτικός. 

3. Ο ρόλος των εκπαιδευομένων και ο ρόλος του γονέα στην εξ αποστάσεως προ-
σχολική εκπαίδευση 

Το πεδίο της εξΑΕ η αλήθεια είναι πως βιβλιογραφικά έχει διερευνηθεί πρωτίστως ως 
προς τον ρόλο του ενήλικα εκπαιδευόμενου (Σπανακά & Θεοδοσίου, 2013), εφόσον η 
εξΑΕ (ειδικά στην Ελλάδα) εφαρμόζεται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες. Από τη στιγμή, 
όμως, που τα νήπια δεν έχουν θεμελιωμένες εμπειρίες μάθησης, οικογενειακές υποχρε-
ώσεις, επαγγελματικές υποχρεώσεις, ούτε αντιμετωπίζουν έλλειψη χρόνου, στοιχεία, 
δηλαδή, που συνιστούν εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή της εξΑΕ, η επιτυχία 
του ρόλου τους εξαρτάται σε καθοριστικό βαθμό από τον συνεπικουρικό ρόλο του γο-
νέα. 

Για να δράσει, συνεπώς, το νήπιο δημιουργικά και με ασφάλεια σε ένα πλαίσιο εξΑΕ, 
χρειάζεται ο γονιός να έχει θετική στάση απέναντι στην τεχνολογία, να είναι ανοικτός 
στην επικοινωνία και συνεργάσιμος με τον νηπιαγωγό και τους άλλους γονείς, να είναι 
υποστηρικτικός προς το παιδί, να ενθαρρύνει την αλληλεπίδραση του παιδιού με τους 
συμμαθητές και τον νηπιαγωγό του, να είναι παρών και αξιόπιστος. 

Προτάσεις Πρακτικής Εφαρμογής ενός Μοντέλου εξ Αποστάσεως 
Προσχολικής Εκπαίδευσης 

Ανακεφαλαιώνοντας, η απάντηση στο πώς μπορεί να εφαρμοστεί με αποτελεσματικό 
και ποιοτικό τρόπο η εξ αποστάσεως προσχολική εκπαίδευση, πρακτικά περιλαμβάνει 
(α) τη διερεύνηση των αναγκών των νηπίων, και (β) την επιλογή των ψηφιακών εργα-
λείων που διαθέτει ο νηπιαγωγός με τα οποία παράλληλα νιώθει και άνετα να τα χρη-
σιμοποιήσει, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας. 

Οι δύο αυτές προτάσεις, πρακτικά σημαίνουν πως χρειάζεται να: 

 Καθοδηγούμε και ενθαρρύνουμε τα νήπια να συνεχίσουν να μαθαίνουν από το 
σπίτι 
 Επικοινωνούμε σταθερά και τακτικά (π.χ. 3 φορές την εβδομάδα) με τους γο-
νείς και τα νήπια -αν και η συχνότητα της επικοινωνίας θα εξαρτηθεί από τη συμμε-
τοχή, την πρόθεση και τη διάθεση που θα ανιχνεύσουμε 
 Διερευνούμε τις διαθέσεις και ανάλογα υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε τους 
γονείς 
 Παρέχουμε απλές ποιοτικές παιγνιώδεις δραστηριότητες με υλικά απλά, εύ-
κολα προσβάσιμα, που υπάρχουν καθημερινά σε ένα σπίτι 
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 Κατευθύνουμε τους γονείς με σύντομες οδηγίες πχ ως προς το ποιες δραστη-
ριότητες μπορούν να υλοποιήσουν τα παιδιά, πώς να τα βοηθήσουν και γιατί αξίζει να 
τις κάνουν. 
 Μυούμε τους γονείς στη ρουτίνα και στις συνήθειες που είχαν τα παιδιά στην 
τάξη 
 Συνεχίζουμε να τους ενημερώνουμε για την πρόοδο των παιδιών τους 
 Επικεντρωνόμαστε σε εφαρμογές και υπηρεσίες προσβάσιμες από το κινητό 
τηλέφωνο (καθώς ένα κινητό τηλέφωνο διαθέτουν όλοι σχεδόν οι γονείς) 
 Δίνουμε έμφαση στον νόμο GDPR, δηλαδή, στην προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και στην ασφάλεια του παιδιού μέσα στον ψηφιακό χώρο. 
 Λαμβάνουμε υπόψη πως για παιδιά 4-6 ετών ο μέγιστος συνολικά χρόνος έκ-
θεσής τους σε οθόνη (τηλεόρασης, βιντεοπαιχνιδιού, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, α-
ναγνώρισης διαδικτυακού περιεχομένου, μουσικής από tablet/mp3) είναι η μία ώρα. 

Σε όλα αυτά χρειάζεται να ληφθεί υπόψη πως τα παιδιά μπορούν από απόσταση μεταξύ 
άλλων να: 

 μετρήσουν,  
 διαβάσουν,  
 φωτογραφίσουν (όχι πρόσωπα παιδιών!), 
 βιντεοσκοπήσουν ή δουν δικό τους βίντεο,  
 κάνουν συλλογή,  
 συμμετέχουν σε έκθεση ή/και διαγωνισμό ζωγραφικής,  
 χορέψουν ακούγοντας μουσική που θα τους έχει στείλει ο νηπιαγωγός. 

Από την πλευρά του αντίστοιχα ο νηπιαγωγός μπορεί από απόσταση σύγχρονα (Σ) ή 
ασύγχρονα (Α) να: 

 επεξηγήσει στους γονείς πώς να κάνουν εγγραφή σε ένα εργαλείο Web 2.0 
(Σ/Α) 
 διαλέξει μία θεματική μέρα (Σ/Α) 
 στείλει ένα «ασκησιολόγιο» 5 λεπτών (Α) 
 επιλέξει μόνος του ή με τα παιδιά μία μέρα που δεν θα κάνουν τίποτα (καμία 
εργασία)! 

Και αν όλα αυτά θελήσουμε να τα συνοψίσουμε σε τρεις μόνο έννοιες, τότε η επιτυχία 
της εξ αποστάσεως προσχολικής εκπαίδευσης θα λέγαμε πως ξεκλειδώνεται με καλή 
διάθεση, με ενσυναίσθηση και με οργάνωση. 

 

 

 

159

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Anderson, T. (2019). Challenges and Opportunities for use of Social Media in Higher 
Education. Journal of Learning for Development, Vol 6 (No 1),  pp. 6-19. 

Αυγητίδου, Σ. (2011). Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και κριτικός αναστοχασμός: Η 
συμβολή των ημερολογίων στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης. Πρακτικά Συ-
νεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή: «Οι σχολές των επιστημών της αγωγής: ο ρόλος 
τους στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, Λεμεσός: Πανεπιστήμιο 
Frederick,  σσ. 162-177.  

Bassey M. (1999). Case study research in educational settings. Buckingham: Open 
University press.  

Bates, A.W. (Tony) (2019). Teaching in a Digital Age: Guidelines for designing 
teaching and learning. Ανακτήθηκε από: https://pressbooks.bccampus.ca/teach-
inginadigitalagev2/ 

Keegan, D. (1996). Foundations of distance education. London: Routledge.  

Λιοναράκης Α. (2009). Η Εκπόνηση Μεθοδολογικής Προσέγγισης (Διδακτική) των Προ-
γραμμάτων δια βίου Εκπαίδευσης από Απόσταση. Αθήνα , Υπουργείο Παιδείας, 
Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Γενική Γραμματεία Δια βίου Μάθησης, 
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων. 

Μαγγόπουλος, Γ. (2014). Η μελέτη περίπτωσης ως ερευνητική στρατηγική στην αξιο-
λόγηση προγραμμάτων: θεωρητικοί προβληματισμοί. Το Βήμα των Κοινωνικών 
Επιστημών, Τόμος ΙΣΤ (Τεύχος 64), σσ. 73-93. 

Moore, G. M. (1973). Toward a Theory of Independent Learning and Teaching. The 
Journal of Higher Education, Vol 44 (No 9), pp. 661-
679, DOI: 10.1080/00221546.1973.11776906 

Σπανακά, Α. (2008). Μακροχρόνια Έρευνα Δράσης: Γιατί και Πώς Εφαρμόστηκε σε 

μία Περίπτωση Διερεύνησης της Εκπαιδευτικής Αλλαγής με την Αξιοποίηση των ΤΠΕ. 

Open Education – The Journal for Open and Distance Education and Educational 

Technology, Vol. 4 (No. 1), ISSN: 1790325-4.  

Σπανακά, Α. & Θεοδοσίου, Α. (2013). Χαρακτηριστικά Επιτυχίας Εκπαιδευομένων 
στην εξ  αποστάσεως εκπαίδευση: Πρόταση πρακτικής εφαρμογής στο Ελληνικό 
Ανοικτό  Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή κι Εξ 

160

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

https://doi.org/10.1080/00221546.1973.11776906


Αποστάσεως  Εκπαίδευση: 'ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ',  8-10 Νοεμβρίου, Α-
θήνα, Ελλάδα. 

Tait, A. (2018). Education for Development: From Distance to Open Education. Jour-
nal of Learning for Development, Vol 5 (No 2), pp. 101-115. 

Yin, R. (2009). Case Study Research: Design and Methods. California: Sage Publica-
tions. 

 

161

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Μαθηματικά και χρήση Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία των κλασμάτων 
στο Δημοτικό σχολείο 

Νίκη Κεφαληνού 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Μ.Δ.Ε., ΠΑ.Δ.Α., nikolitsa10@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται ο ρόλος και η χρησιμότητα που παρέχουν οι Νέες 
Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία και στο διδακτικό έργο, στην Πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα, στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών. 
Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλύσουν και να παρέμβουν σε μια σειρά από δραστηριότη-
τες σχετικές με τα κλάσματα, μέσα από την εφαρμογή και τη χρήση του εκπαιδευτικού, 
μαθηματικού λογισμικού Geogebra. Απαντώνται ερευνητικά ερωτήματα που αφορούν 
στη γνωστική υποστήριξη και την κατανόηση των κλασμάτων από τους μαθητές μέσα 
από την ενασχόληση με το πρόγραμμα, στην προώθηση της συνεργασίας των μαθητών 
και της ομαδικής εργασίας καθώς και στον διαφορετικό ρόλο που καλείται να επιτελέ-
σει ο εκπαιδευτικός μέσα σε ένα διαφορετικό από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκα-
λίας διδακτικό πλαίσιο. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων, προέκυψε ότι η πλειο-
νότητα των συμμετεχόντων αξιολόγησε θετικά τη χρήση της ψηφιακής εφαρμογής ως 
υποστηρικτικό εργαλείο για τη μαθησιακή διαδικασία και συγκεκριμένα, τη διδασκα-
λία των Μαθηματικών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, κλάσματα, ψηφιακό περιβάλλον, παιδί και μαθη-
ματικά 

Εισαγωγή 

Τα κλάσματα θεωρούνται ένα από τα πιο δύσκολα κεφάλαια που διδάσκονται οι μαθη-
τές στο δημοτικό σχολείο. Αυτό προκύπτει τόσο από τη βιβλιογραφική επισκόπηση 
όσο και από τη διδακτική μας εμπειρία στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η ελλιπής κα-
τανόηση που δημιουργείται, οδηγεί σε περαιτέρω δυσκολίες με αποτέλεσμα τα Μαθη-
ματικά να φαντάζουν σε μαθητές και γονείς ως ένας χώρος ιδιαίτερα δύσκολος και 
δυσνόητος. Μέσα από τη μελέτη των ερευνών που έχουν διεξαχθεί τα τελευταία χρό-
νια, αναδεικνύονται οι συνήθεις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μαθητές κατά την 
προσέγγιση των κλασμάτων. Οι δυσκολίες αυτές οφείλονται σε πολλές αιτίες, όπως: α) 
ο συμβολισμός των κλασμάτων, β) η μορφική πολλαπλότητα της έννοιάς τους: ως μέ-
ρος ενός όλου, ως προϊόν διαίρεσης, ως ποσοστό, ως λόγος δύο μεγεθών, ως αποτέλε-
σμα σύγκρισης (Kieren, 1993∙ Δημητριάδης & Σολομωνίδου, 1997), γ) ο τρόπος διδα-
σκαλίας, όταν περιορίζεται στην εκμάθηση των αλγορίθμων παρά στην ανάπτυξη της 
εννοιολογικής κατανόησης. Επίσης, τα κλάσματα δεν ακολουθούν τις παραδοχές του 
φυσικού αριθμού (Σταφυλίδου, 2001∙ Vamvakoussi και Vosniadou, 2004). 

Οι Charalambous και Pitta-Pantazzi (2007) τονίζουν την ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται 
από το Αναλυτικό Πρόγραμμα στο σχήμα του «μέρους-όλου», παραγκωνίζοντας τις 
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υπόλοιπες ερμηνείες, με αποτέλεσμα οι μαθητές να έχουν υψηλότερες επιδόσεις ως 
προς την κατασκευή του «μέρους-όλου» και χαμηλότερες ως προς τις άλλες κατα-
σκευές του κλάσματος. Η έρευνα που διεξήχθη από το Διεθνές Ινστιτούτο OW&OC 
(1983-1986), έχει ως επίκεντρο τη μελέτη των ατομικών μαθησιακών διαδικασιών. Τα 
ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι μια προσέγγιση των κλασμάτων σε πολύ τυπικό 
επίπεδο καταλήγει σε τυφλή εκτέλεση κανόνων, ειδικότερα για τους πιο αδύναμους 
μαθητές. Αυτό, όμως, καταπνίγει την εννοιολογική αποσαφήνιση των κλασμάτων και 
μια πιο ολοκληρωμένη αντίληψη για τα κλάσματα (Streefland, 1991∙ Streefland, 1993). 
Η έρευνα που έγινε από τον Boulet (1998) παρέχει μια επισκόπηση της εννοιολογικής 
ανάλυσης της κλασματικής μονάδας. Αποκαλύπτει τις δυσκολίες των μαθητών στην 
εκμάθηση της έννοιας της κλασματικής μονάδας και αναφέρεται στις διδακτικές επι-
πτώσεις αυτών των δυσκολιών στην περαιτέρω κατανόηση των κλασματικών εννοιών.  

Σε μια κοινωνία που εξελίσσεται διαρκώς, το σχολείο το οποίο αποτελεί έναν ζωντανό 
οργανισμό, θα πρέπει να εκσυγχρονίζεται, ώστε να επικοινωνεί μαζί της, αλλά και να 
αλληλοτροφοδοτείται από την κοινωνία, στην οποία συμμετέχει. Συγκεκριμένα, τα 
Μαθηματικά πρέπει να συνδέονται με την πραγματικότητα και τις εμπειρίες των παι-
διών. Μέσα στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία ανανεώνεται και προσαρμόζεται κάθε 
φορά στα νέα κοινωνικά και επιστημονικά δεδομένα, καθώς οι παραδοσιακές μέθοδοι 
διδασκαλίας δεν επαρκούν, για να καλύψουν τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών της 
σύγχρονης κοινωνίας. Επομένως, αποτελεί επιτακτική ανάγκη να αλλάξει ο τρόπος πα-
ρουσίασης και διδασκαλίας, ώστε να εμπλουτιστεί το μάθημα με νέα στοιχεία και να 
γίνει πιο ενδιαφέρον και πιο ελκυστικό, πιο κοντά στα ενδιαφέροντα, τα βιώματα και 
τις ανάγκες των παιδιών (Λαφατζή, 2005∙ Αλιβίζος & Βρατσάλης, 2013). Προς αυτήν 
την κατεύθυνση μπορούν να βοηθήσουν οι Νέες Τεχνολογίες, οι οποίες μπορούν να 
διαθέσουν πολλά αναπαραστασιακά εργαλεία με τα οποία ο μαθητής μπορεί να απο-
κτήσει ευκαιρίες έκφρασης εννοιών, δράσης και εξάσκησης σε πολυποίκιλες καταστά-
σεις και εργασίες (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002∙ Ράπτης & Ράπτη, 1999). 

Μέσα στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη έρευνα που 
σκοπό έχει την αξιολόγηση της χρησιμότητας και της συμβολής του εκπαιδευτικού λο-
γισμικού Geogebra για τη διδασκαλία των κλασμάτων στην Ε΄ τάξη δημοτικού και κατ’ 
επέκταση της συνεισφοράς που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδι-
κασία ως υποστηρικτικά εργαλεία. Το Geogebra είναι ένα διαδραστικό μαθηματικό 
πρόγραμμα με μια ποικιλία αναπαραστάσεων και μοντέλων που οπτικοποιούν τα μα-
θηματικά φαινόμενα και τις έννοιες. Σκοπός του προγράμματος αυτού είναι, αφενός, 
να βοηθήσει τους μαθητές να γνωρίσουν τις διαφορετικές αναπαραστάσεις των κλα-
σμάτων και να κατανοήσουν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα τους. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν αποτελούν συνισταμένη μιας σφαιρικότερης 
διερεύνησης και θεώρησης των πολλαπλών ωφελειών που προκύπτουν από τη χρήση 
των ψηφιακών εφαρμογών στη μαθησιακή διαδικασία σε πολλά επίπεδα: α) γνωστική 
υποστήριξη, εννοιολογική αποσαφήνιση και κατανόηση, β) προώθηση της συνεργα-
σίας και της ομαδικής εργασίας, γ) αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτικού και 
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υποστήριξη του διδακτικού έργου. Μέσα από την ανάλυση των ευρημάτων, παρατη-
ρείται σύγκλιση με τα ευρήματα συναφών προηγούμενων ερευνών ως προς τα πολλα-
πλά οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία, μέσα από μια σφαιρική θεώρηση του θέματος. 

Μεθοδολογικά και οργανωτικά στοιχεία 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μελέτη περίπτωσης και εμπίπτει στο θεωρητικό πλαίσιο 
της ποιοτικής προσέγγισης, καθώς είναι η μέθοδος που επιτρέπει τη διερεύνηση σε βά-
θος των ερευνητικών ερωτημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα νοήματα, τις από-
ψεις, τα σχόλια και τις αντιδράσεις των ερωτώμενων (Creswell, 2011).  

Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε Δημοτικό Σχολείο της Αθήνας με συμμετέχου-
σες/χοντες 10 άτομα, 8 μαθήτριες και 2 μαθητές της Ε΄ τάξης που αποτέλεσαν την 
ομάδα εστίασης (focus group). Για τη διεξαγωγή της έρευνας, έγιναν συναντήσεις στην 
αίθουσα Πληροφορικής, όπου οι μαθήτριες/τές συμμετείχαν σε δραστηριότητες με 
θέμα τα κλάσματα, με τη χρήση του ψηφιακού λογισμικού Geogebra. Στο πλαίσιο των 
συναντήσεων αυτών, πραγματοποιήθηκαν ομαδικές συνεντεύξεις καθώς και ατομικές.  

Το έναυσμα για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων αποτέλεσε η προβολή και η 
διδακτική χρήση και αξιοποίηση του μαθηματικού λογισμικού μέσα από την επιλογή 
κατάλληλων φύλλων εργασίας. Μέσα στο πλαίσιο του διδακτικού δίωρου, αφού έγινε 
παρουσίαση του προγράμματος και των δυνατοτήτων του από την ερευνήτρια, τα παι-
διά είχαν την ευκαιρία να εμπλακούν και αλληλεπιδράσουν με τις δραστηριότητες, που 
σε πρότερο χρόνο είχαν επιλεγεί από την εκπαιδευτικό και ερευνήτρια. Οι δραστηριό-
τητες και τα φύλλα εργασίας που επιλέχθηκαν, αναφέρονταν: α) στην έννοια του κλά-
σματος, β) στη σύγκριση των κλασμάτων, γ) στα καταχρηστικά κλάσματα και τους 
μεικτούς αριθμούς, δ) στα ισοδύναμα κλάσματα. 

Η ερευνητική διαδικασία διήρκησε περίπου δύο μήνες. Μέσα στο πλαίσιο αυτής, έγι-
ναν πέντε συναντήσεις με τους συμμετέχοντες στην αίθουσα Πληροφορικής του σχο-
λείου. Η κάθε συνάντηση είχε διάρκεια ενενήντα λεπτά, δηλαδή ένα διδακτικό δίωρο. 
Το κάθε διδακτικό δίωρο της έρευνάς μας αποτελούνταν από δύο μέρη:  

1. Στο πρώτο μέρος του δίωρου πραγματοποιήθηκε μάθημα με τη χρήση και την 
υποστήριξη του μαθηματικού ψηφιακού προγράμματος GeoGebra, προβολή και 
παρουσίαση αυτού. 

2. Στο δεύτερο μέρος πραγματοποιήθηκαν οι ομαδικές συνεντεύξεις. 

Στην αρχή της πρώτης συνάντησης, έγινε ενημέρωση αναλυτικά των παιδιών, αφού 
πρώτα συμφώνησαν και οι ίδιοι για τη συμμετοχή τους και για τον τρόπο διεξαγωγής 
της συνέντευξης. Επιπρόσθετα, τους εξηγήσαμε τα στάδια που θα ακολουθήσουμε στη 
συγκεκριμένη διαδικασία. Αρχικά, μεριμνήσαμε για την επιλογή των κατάλληλων δρα-
στηριοτήτων και φυλλαδίων εργασίας που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην έρευνά 
μας, σύμφωνα με την ηλικία και τη σχολική τάξη που μελετάμε, ώστε να 
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κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον των μαθητριών/τών. Σε κάθε συνάντηση δουλεύαμε 
διαφορετικό κεφάλαιο των κλασμάτων. 

Ως μοντέλο διδασκαλίας, ακολουθήθηκε το ομαδοσυνεργατικό όπου οι μαθήτριες/τές 
ήταν χωρισμένοι σε τρεις ολιγομελείς ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Η κάθε ομάδα 
είχε τον δικό της υπολογιστή και είχε την ευκαιρία να γνωρίσει τα κλάσματα μέσα από 
το ψηφιακό περιβάλλον, ακολουθώντας τον δικό της τρόπο επίλυσης της κάθε εργα-
σίας. Τα μέλη της είχαν τη δυνατότητα να μοιράσουν ρόλους, να επικοινωνήσουν και 
να ανταλλάξουν απόψεις. Ωστόσο, φροντίζαμε ώστε όλες οι ομάδες να ακολουθούν 
έναν συγχρονισμό στη σειρά των εργασιών. Δούλευαν όλες το ίδιο φυλλάδιο εργασίας 
και όταν μια ομάδα τελείωνε με την εργασία της περίμενε και τις υπόλοιπες να ολο-
κληρώσουν. Στο δεύτερο μέρος του δίωρου όλοι οι συμμετέχοντες απαντούσαν στις 
ερωτήσεις που τους γίνονταν, σύμφωνα με την εμπειρία που είχαν βιώσει στο πρώτο 
μέρος. Όταν ολοκληρώθηκαν οι ομαδικές συναντήσεις, τρεις από τους συμμετέχοντες, 
ένα κορίτσι και δύο αγόρια, πήραν μέρος στις ατομικές συνεντεύξεις, όπου μοιράστη-
καν τη συνολική εμπειρία που βίωσαν. 

Οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν, περιελάμβαναν ανοιχτού τύ-
που ερωτήσεις. Στην ημι-δομημένη συνέντευξη οι ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που χρη-
σιμοποιήσαμε άφησαν το περιθώριο στους ερωτώμενους να κινηθούν ελεύθερα στη 
διατύπωση των αποκρίσεών τους. Η διατύπωση των ερωτήσεων βασίστηκε στη χρήση 
απλού, κατανοητού λόγου, ώστε να αντιστοιχεί με την ηλικία των συμμετεχόντων. Ω-
στόσο, εκτός από τις ομαδικές, πραγματοποιήθηκαν και ατομικές συνεντεύξεις με μία 
εκ των μαθητριών και τους δύο μαθητές της ομάδας εστίασης. Ως μέθοδος συλλογής 
των δεδομένων μας, οι ημιδομημένες συνεντεύξεις συνδυάστηκαν με την παρατήρηση, 
διότι ως μέθοδος δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να συλλέξει δεδομένα μέσα από 
πραγματικές καταστάσεις και να δει στοιχεία που σε διαφορετική περίπτωση θα διέ-
φευγαν της προσοχής του. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Εντυπώσεις και εκτιμήσεις των παιδιών από την εφαρμογή του προγράμματος 

Ως προς τον θεματικό άξονα που αφορά τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που 
επηρεάζουν θετικά τη μάθηση και αφορούν την ψυχαγωγία, την ευχρηστία και τη γνω-
στική υποστήριξη, οι μαθητές αναγνώρισαν τον διασκεδαστικό και εύχρηστο, λειτουρ-
γικό χαρακτήρα του προγράμματος, το οποίο προκαλώντας τον ενθουσιασμό και την 
ικανοποίηση επιδρά θετικά σε παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με τη μάθηση, όπως 
είναι η κινητοποίηση και διατήρηση της προσοχής και η εξοικονόμηση χρόνου και 
προσπάθειας. 

 Επιπρόσθετα, ευχαριστήθηκαν το μάθημα και δεν αντιμετώπισαν προβλήματα στον 
χειρισμό του, απομακρύνοντας έτσι την ανία και την κούραση. Τόνισαν ότι όλα γίνο-
νται γρήγορα με τις πολλές επιλογές που υπάρχουν, τα πολλά μοντέλα και τα ποικίλα 
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παραδείγματα που είχαν στη διάθεσή τους. Μπορούσαν να δοκιμάσουν, να πειραματι-
στούν, να επέμβουν, να μετακινήσουν και όλα αυτά πατώντας ένα κουμπί. Αποτέλεσμα 
ήταν να κατανοούν καλύτερα τα κλάσματα και να αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης 
οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση, μέσα από το παιχνίδι και την ευχαρίστηση. 

Παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα από τα σχόλια των παιδιών: «Το παίρνουν σαν 
παιχνίδι τα παιδιά. Είναι πιο κατανοητό, γιατί δίνουν πιο πολλή έμφαση σ’ αυτό. Επειδή 
είναι σαν παιχνίδι και περνάμε καλά.», «Είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί μπορώ να δοκι-
μάσω πολλά κλάσματα.», «Μπορείς να χρωματίζεις, το κουνάς, όπου θες το πας, το κά-
νεις ό,τι θέλεις.» «Στην τάξη φαίνονται πιο πολύ δύσκολα, γιατί εδώ τα εξηγεί, τα έχει 
πιο αναλυτικά, έχει χρώματα, έχει σχήματα. Οπότε μπορείς να τα καταλάβεις λίγο πιο 
εύκολα, γιατί δεν μπορείς να κάνεις και τα ίδια πράγματα στον πίνακα». 

Μια δυσκολία που αναφέρθηκε από μαθητή είναι η ξένη γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στο πρόγραμμα και είναι τα Αγγλικά. Στην αρχή, όπως ανέφερε ο μαθητής υπήρχε μια 
δυσκολία λόγω της γλώσσας, η οποία όμως γρήγορα ξεπεράστηκε. Σχετικό απόσπα-
σμα: «Στην αρχή, μπορεί να μην το καταλάβω, γιατί είναι στα Αγγλικά, αλλά μετά το 
καταλαβαίνουμε». 

Συνεργασία και ομαδική εργασία 

Ως προς τον θεματικό άξονα που αφορά την προώθηση της συνεργασίας, οι μαθητές 
εργάστηκαν ομαδικά και είχαν κοινό στόχο όσον αφορά την εκάστοτε δραστηριότητα. 
Τα μέλη της κάθε ομάδας επικοινωνούν και ανταλλάσσουν μεταξύ τους τις γνώσεις και 
τις πληροφορίες που έχουν. Επιπρόσθετα, ο καθένας έχει τον ρόλο του μέσα στην ο-
μάδα και όλοι συνεισφέρουν στον κοινό σκοπό και γίνονται αποδέκτες του τελικού 
προϊόντος που είναι η μάθηση. Από την άλλη, η ομάδα λειτουργεί υποστηρικτικά προς 
τα μέλη της, με αποτέλεσμα κάθε παιδί να γίνεται αποδεκτό και να μη βιώνει την απο-
τυχία.  

Με βάση την ανάλυση των απαντήσεων των παιδιών αναδεικνύονται τα θετικά αποτε-
λέσματα ως προς την κοινωνική μάθηση μέσα από την ανάληψη ρόλων και την εκμά-
θηση των κοινωνικών κανόνων. Βέβαια, αποτελεί κοινή παραδοχή από τους μαθητές 
ότι για να λειτουργήσει αποτελεσματικά η ομάδα, χρειάζεται να τηρηθούν οι κανόνες 
και να υπάρχει συνέπεια και αλληλοσεβασμός. Ως αποτέλεσμα δεν υπάρχει ανταγωνι-
σμός, όπως στην παραδοσιακή τάξη, όπου ο καθένας εργάζεται ατομικά και έχει ως 
στόχο να ξεχωρίσει από τους άλλους βαθμολογικά. 

Παρατίθενται σχετικά αποσπάσματα: «Ναι, δουλεύουμε όλοι μαζί. Χωρίζουμε πρώτα 
τους ρόλους, αλλά και ανταλλάσσουμε τους ρόλους. Λέμε ο καθένας την άποψή του. Μι-
λάμε, λέμε τις απαντήσεις όλοι μαζί και ύστερα το γράφουμε και βλέπουμε αν είναι σω-
στό.», «Δεν έχει κάποια δυσκολία, γιατί συνεργαζόμαστε όλοι μαζί και είμαστε μια ο-
μάδα», «Ναι, τα κάναμε όλοι μαζί και βοηθιόμασταν. Λέγαμε όλοι μας τη γνώμη, τι προ-
τείνει ο καθένας να κάνουμε στις πράξεις και βρίσκαμε το αποτέλεσμα». 
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Τα δεδομένα που σχετίζονταν με τον ρόλο του δασκάλου, καταδεικνύουν ότι ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού μεταβάλλεται. Ο δάσκαλος προετοιμάζει τις κατάλληλες δραστη-
ριότητες για τους μαθητές του και δημιουργεί τις διδακτικές συνθήκες μέσα στις οποίες 
θα λειτουργήσει απρόσκοπτα η χρήση των ψηφιακών εφαρμογών. Δεν είναι αυτός που 
μεταδίδει τη γνώση και τη μία αναμφισβήτητη αλήθεια. Γίνεται ο διαμεσολαβητής α-
νάμεσα στους μαθητές και τα ψηφιακά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν εργαλείο 
υποστηρικτικό και για το δικό του διδακτικό έργο. Είναι κοντά στους μαθητές όταν τον 
χρειαστούν χωρίς, ωστόσο, να έχει τον πρώτο λόγο σε ό,τι γίνεται. Ο ρόλος του δεν 
παραγκωνίζεται, αλλά ενισχύεται και αναβαθμίζεται. 

Παρατίθενται τα αποσπάσματα που στηρίζουν τις παραπάνω θέσεις των παιδιών για το 
πώς αντιλαμβάνονται τον διδακτικό ρόλο σε συνδυασμό με τη χρήση του εκπαιδευτι-
κού λογισμικού: «Η δασκάλα δε χρειάζεται να είναι πάντα μπροστά. Εξάλλου, το πρό-
γραμμα είναι για παιδιά, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν παιδιά και μόνα τους. Οπότε 
δε χρειάζεται βοήθεια συνεχής και να είναι η δασκάλα από πάνω σου και να σου λέει τι 
πρέπει να κάνεις.», «Η δασκάλα στην τάξη έχει τον πρώτο λόγο πάντα. Ενώ στον υπολο-
γιστή μας εξηγούσε την κάθε άσκηση κι εμείς προσπαθούσαμε να την κάνουμε μόνοι 
μας», «Η δασκάλα μας βασικά μας έδινε τις πρώτες συμβουλές τι θα κάνουμε και ύστερα 
συνεχίζαμε όλοι ομαδικά και τις κάναμε». 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν η διερεύνηση, η ανάδειξη και η αξιολόγηση της υπο-
στήριξης και της συνεισφοράς που παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή δια-
δικασία και στο διδακτικό έργο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα 
στη διδασκαλία του μαθήματος των Μαθηματικών. Η ανάλυση του ερευνητικού υλι-
κού που συλλέχθηκε οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η χρήση ψηφιακών μέσων και ε-
φαρμογών στη διδασκαλία των Μαθηματικών επιφέρει πολλαπλά μαθησιακά οφέλη 
για τους μαθητές, καθώς αναπτύσσουν δράση και αυτενέργεια μέσα από την αλληλε-
πίδραση και τη διαχείριση αναπαραστάσεων και μοντέλων. Ο παιγνιώδης χαρακτήρας 
του προγράμματος αυξάνει το ενδιαφέρον και ασκεί ισχυρή εσωτερική παρώθηση, που 
έχει ως αποτέλεσμα να μαθαίνουν, καθώς παίζουν και δοκιμάζουν. Ως εκ τούτου, ενερ-
γοποιούνται εσωτερικά κίνητρα και μηχανισμοί που ωθούν στη μάθηση και δεν προ-
έρχονται από κάποιον εξωτερικό παράγοντα αλλά από τους ίδιους τους μαθητές. Το 
αποτέλεσμα είναι να βελτιστοποιείται η μάθηση και να αυξάνεται η απόδοσή τους. 
Επιτυγχάνεται η εννοιολογική αποσαφήνιση των κλασμάτων και η οικοδόμηση εσω-
τερικών νοημάτων, καθώς πειραματίζονται, ερευνούν, αναστοχάζονται, επεμβαίνουν, 
αναπτύσσουν εναλλακτικές στρατηγικές επίλυσης. Η μάθηση γίνεται ενεργητική, βιω-
ματική, προσωπική υπόθεση του καθενός, σύμφωνα με τη θεωρία του κονστρουκτιβι-
σμού (Σολομωνίδου, 2001∙ Σολομωνίδου, 2006). 
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Ως προς τον κοινωνικό χαρακτήρα της μάθησης, αναδεικνύεται η σημασία του κοινω-
νικού περιβάλλοντος και της ομάδας. Η γνώση προκύπτει ως προϊόν κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης και δεν έχει ατομικό μόνο χαρακτήρα, αφού το άτομο λειτουργεί ως μέλος 
της ομάδας. Προωθείται η κοινωνική μάθηση και η κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα 
από την εκμάθηση της ανάληψης ρόλων και την τήρηση των κοινωνικών κανόνων, με 
στόχο την αρμονική λειτουργία των ομάδων. Το κλίμα της τάξης χάνει τον ανταγωνι-
στικό χαρακτήρα που έχει στην παραδοσιακή τάξη όπου ο καθένας εργάζεται ατομικά 
και έχει ως στόχο να ξεχωρίσει από τους άλλους βαθμολογικά, καθώς τα μέλη της κάθε 
ομάδας μοιράζονται μεταξύ τους τις γνώσεις και τις πληροφορίες που έχουν και η ο-
μάδα λειτουργεί υποστηρικτικά προς τα μέλη της, με αποτέλεσμα κάθε παιδί να γίνεται 
αποδεκτό και να μη βιώνει την αποτυχία (Ypsilandis, 2001). 

Καθώς η μαθησιακή διαδικασία είναι πολυπαραγοντική και πολυσύνθετη, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα της μελέτης, φαίνεται ότι αλλάζει και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο 
οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες της μάθησης. Δεν είναι αυτός που 
μεταδίδει τη γνώση και τη μία αναμφισβήτητη αλήθεια, καθώς και ο ίδιος οφείλει να 
εξελίσσεται διαρκώς όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες. Δημιουργεί τις διδακτικές συν-
θήκες που θα επιτρέψουν στους μαθητές να βιώσουν τη γνώση μέσα από εμπειρίες και 
καταστάσεις που έχουν νόημα κι ενδιαφέρον για το παιδί (Καφούση & Ντζιαχρήστος, 
2000∙ Μπούφη, 1995). Γίνεται ο διαμεσολαβητής ανάμεσα στους μαθητές και τα ψη-
φιακά περιβάλλοντα, τα οποία αποτελούν εργαλείο υποστηρικτικό και για το δικό του 
διδακτικό έργο. Όπως τονίζουν οι Κολέζα (2000) και Σολομωνίδου (2006), ο ρόλος 
του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικός, γιατί εισάγει τους μαθητές στις νέες συνθή-
κες μάθησης, τους ενθαρρύνει και παρέχει ασφάλεια και σιγουριά μέσα στο πρωτό-
γνωρο διδακτικό πλαίσιο. 
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Περίληψη 

Η χρήση κινητών συσκευών στη διδασκαλία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που 
μαθαίνουµε στην πράξη. Βασικό χαρακτηριστικό του m-learning είναι ότι επιτρέπει 
στους μαθητές να οικοδοµούν τη γνώση τους σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης πέρα 
από το χρόνο και το χώρο. Η προοπτική αυτή εστιάζει στη μάθηση μέσα από τη 
δραστηριότητα (Activity Theory). Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η αξιοποίηση 
των κινητών συσκευών στο πλαίσιο ενός project φιλολογικών μαθημάτων με θέμα την 
Τοπική Ιστορία. Στόχος η ανάδειξη μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης που 
ξεπερνά τους χρονικούς και τοπικούς  περιορισμούς της διδακτικής πράξης. 

Λέξεις-Κλειδιά: κινητές συσκευές, μάθηση μέσω δραστηριότητας, τοπική ιστορία 

Εισαγωγή 

Η χρήση των κινητών συσκευών (mobile learning) γνωρίζει τα τελευταία χρόνια όλο 
και περισσότερη αξιοποίηση τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της ημιτυπικής ή 
άτυπης εκπαίδευσης. Πράγματι αρχίζει να  διαφαίνεται μια καινούρια προοπτική που 
ανοίγεται ως εξέλιξη στην ψηφιακή μάθηση. Πρόκειται για μια προοπτική που δεν 
περιορίζει τη μάθηση αυστηρά σε συγκεκριμένο πλαίσιο αλλά επιχειρεί μια 
αναπαλαίωση του σχολικού χώρου, αλλά και του χρόνου. Στα παραδοσιακά μαθησιακά 
περιβάλλοντα οι μαθητές προσλαμβάνουν πληροφορίες ή γνώσεις και συνήθως τις 
εφαρμόζουν σε δεύτερο χρόνο σε μελλοντικό επίπεδο. Με τη χρήση των κινητών 
συσκευών (mobile learning) μπορούν πλέον να εφαρμόζουν την ίδια στιγμή, έγκαιρα 
«Just in time learning» (Ally, 2009) αυτά που μαθαίνουν.  
 
Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών μπορεί ανανεώσει τις παιδαγωγικές παραδόσεις 
και να διαμορφώσει μια νέου τύπου ταυτότητα μαθητή που ενσωματώνει στοιχεία της 
καθημερινής πρακτικής της νέας γενιάς (μιας γενιάς που χρησιμοποιεί διαρκώς π.χ. τα 
κινητά τηλέφωνα, διαβάζει, γράφει, αναζητά πληροφορίες, ενώ βρίσκεται εν κινήσει).  
Προσφέρει την ευκαιρία να εφαρμοστούν πιο ενεργητικές στρατηγικές μάθησης (active 
learning) και για τους εκπαιδευόμενους να μάθουν στο δικό τους πλαίσιο, το οποίο θα 
οδηγήσει σε μάθηση υψηλότερου επιπέδου (Cochrane, 2013, & Stoerger, 2013). Με 
την κινητή τεχνολογία μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο από ηλεκτρονικά 
αποθετήρια (repositories) ή να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο, να το 
επικυρώσουν και συνεργαστούν ή να υποστηρίξουν τα μέλη της ομάδας τους 
ανεξάρτητα από την τοποθεσία. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από μαθητές μπορεί 
στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευόμενους (Traxler, 2009). Η 
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κινητή μάθηση ωφελεί τους εκπαιδευόμενους, επειδή μπορούν να χρησιμοποιούν 
κινητές συσκευές στο πλαίσιο της δικής τους κοινότητα μάθησης, όπου ενισχύονται  η 
εγκαθιδρυμένη μάθηση, η μάθηση σε αυθεντικό περιβάλλον και η εξατομικευμένη 
μάθηση (Quinn, 2013, Traxler, 2010). Διαφαίνεται ότι η διδασκαλία θα κινηθεί όλο και 
περισσότερο έξω από την τάξη, στα περιβάλλοντα των εκπαιδευομένων, τόσο 
πραγματικών όσο και εικονικών, ενισχύοντας τη συνεργατική και δια βίου μάθηση 
(Naismith et al., 2006).  

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια διδακτική πρόταση που αξιοποιεί 
τις κινητές συσκευές στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας και λαμβάνει χώρο σε ένα 
μαθησιακό περιβάλλον ιδιαίτερο, όπως το προϊστορικό σπήλαιο Φράχθι στην Ν. 
Αργολίδα με τίτλο: Μια μέρα στο σπίτι του Homo Sapiens. 

Περιγραφή της μαθησιακής διαδικασίας 

Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ Λυκείου οι μαθητές 
εκπονούν διαθεματική εργασία σχετική με το προϊστορικό σπήλαιο Φράγχθι που 
βρίσκεται στον κοντινό οικισμό της Κοιλάδας Αργολίδας.  Στη διδακτική επίσκεψη 
στο εν λόγω σπήλαιο με τη βοήθεια κινητών συσκευών διεκπεραιώνουν 
δραστηριότητες με στόχο τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που θα 
αξιοποιήσουν στην τάξη ώστε να συμβάλλουν στην ανάδειξη του σπηλαίου και στην 
ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας. 

Στόχοι 

Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση το «μοντέλο 
του ρόμβου» (Κουτσογιάννης, 2012) ως εξής: 
 

Γνώσεις για τον κόσμο 

Οι μαθητές αναμένεται: 

• Να αντιληφθούν ότι στην περιοχή τους υπάρχει ένας αναξιοποίητος 
τουριστικός προορισμός που χρειάζεται να αναδειχθεί. 

Γνώσεις για την Ιστορία 

Οι μαθητές αναμένεται: 

• Να γνωρίσουν μία σπάνια για την Ευρώπη ακολουθία ανθρώπινη κατοίκησης 
από την Παλαιολιθική μέχρι το τέλος της Νεολιθικής περιόδου. 

• Να διερευνήσουν τη μεθοδολογία της προϊστορικής έρευνας που 
προσανατολίστηκε στην περισυλλογή κατάλοιπων πρώτων υλών και 
υπολειμμάτων που περιβάλλοντος που σχετίζεται με την ανθρώπινη παρουσία. 

Γραμματισμοί 
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Οι μαθητές αναμένεται: 
 

• Να αποκτήσουν ικανότητες πρόσβασης και χρήσης μιας ποικιλίας λογισμικού 
εφαρμογών κινητών συσκευών 

• Να κατανοήσουν κριτικά το περιεχόμενο που παράγεται και αποθηκεύεται από 
τις κινητές συσκευές 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού που 
αποκτούν με τη βοήθεια κινητών συσκευών 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Ομάδων 

Οι μαθητές/τριες επισκέπτονται το προϊστορικό σπήλαιο Φράγχθι, το οποίο βρίσκεται 
στη Ν.Δ. Αργολίδα, στη βόρεια ακτή του κόλπου της Κοιλάδας. Αποτελεί μια από τις 
ελάχιστες θέσεις στο ελλαδικό χώρο, η οποία διασώζει στρωματογραφική ακολουθία 
από την αρχή, τουλάχιστον, της Ανώτερης Παλαιολιθικής (40000-10000 π.Χ.) έως και 
το τέλος της Νεολιθικής περιόδου (7000-3000 π.Χ.). Στην Παλαιολιθική και 
Μεσολιθική περίοδο το Φράγχθι υπήρξε καταφύγιο μετακινούμενων κυνηγών, 
τροφοσυλλεκτών και ψαράδων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν για τις καθημερινές τους 
ανάγκες εργαλεία φτιαγμένα από σκληρές και αιχμηρές πέτρες, όπως ο πυριτόλιθος και 
ο οψιανός. Η Μεσολιθική είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία του σπηλαίου, 
καθώς συνδέεται με κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές. Πραγματοποιούνται οι 
πρώτοι ενταφιασμοί, τα ταξίδια ανοιχτής θαλάσσης και εμφανίζονται τα πρώτα 
δείγματα συστηματικής αλιείας. 

Χωρισμένοι σε ομάδες με τη χρήση κινητών ψηφιακών συσκευών (smartphones, 
tablets, ipods) και την αξιοποίηση διαδικτυακών και μη εφαρμογών θα συλλέξουν 
στοιχεία τα οποία θα τους βοηθήσουν, αφενός να γνωρίσουν έναν χώρο της περιοχής 
τους που αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προϊστορικές θέσεις του Ελληνικού 
χώρου και τα ευρήματα σε αυτό δικαιολογούν συνεχή παρουσία ζωής επί 250 αιώνες, 
αφετέρου σε επόμενη φάση θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για τη δημιουργία ενός 
application για κινητά τηλέφωνα για τους μελλοντικούς επισκέπτες του χώρου και όχι 
μόνο (το app. θα σχεδιαστεί με το http://www.viziapps.com/ ή http://jupitee.com/). 

Δραστηριότητες 1ης ομάδας: Στρωματογραφία του σπηλαίου διατροφή και ασχολίες 
κατοίκων). Η 1η ομάδα θα μελετήσει τη στρωματογραφία του σπηλαίου και 
υπολείμματα πετρωμάτων. Με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής θα αποτυπώσουν 
τα σημεία των τοιχωμάτων που διαφαίνεται η διαφορετική διαστρωμάτωση του 
σπηλαίου. Με τη χρήση του εργαλείου zoom και με εφαρμογή επεξεργασίας των 
φωτογραφιών αλλά και τη λήψη video θα εντοπίσουν τα διαφορετικά στρώματα, θα 
προσπαθήσουν να τα αντιστοιχήσουν στις διαφορετικές εποχές και να ερμηνεύσουν τα 
τυχόν ευρήματα: π.χ. Τι δηλώνει για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων τους 
σπηλαίου η ύπαρξη πεταλίδων και σαλιγκαροειδών κοχυλιών που διαφαίνονται στα 
στρώματα της παλαιολιθικής εποχής; Στη συνέχεια θα αποτυπώσουν με τα ίδια μέσα 
το διατηρημένο ποιμνιοστάσιο της δεκαετίας του ΄60 που έχει συμβολικά παραμείνει 
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στη θέση του και θα προσπαθήσουν αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα νοητής συνέχειας 
από τους προϊστορικούς κτηνοτρόφους. Οι οπτικές και κειμενικές πληροφορίες θα 
ανέβουν σε έναν πάροχο cloud και με τη βοήθεια ενός QR Code generator, π.χ. 
τον goQR.me ή τον Microsoft Tag θα μετατραπούν σε έναν κωδικό QR που θα 
ενσωματωθεί στα πληροφοριακά ταμπλό στην είσοδο του σπηλαίου και θα παραπέμπει 
και στο  σχετικό app.  

Δραστηριότητες 2ης ομάδας: Θραύσματα Οψιανού. Η δεύτερη ομάδα θα αναζητήσει 
και φωτογραφίσει τα σημεία που υπάρχουν μικρά μαύρα πετραδάκια μέσα και έξω από 
το σπήλαιο. Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης θα ταυτοποιήσουν το είδος του 
πετρώματος (οψιανός). Θα ερμηνεύσουν πώς αυτό το πέτρωμα που προέρχεται από τη 
Μήλο βρέθηκε στη Ν. Αργολίδα και με τη βοήθεια των ταμπλό στον εξωτερικό χώρο 
του σπηλαίου θα αντιληφθούν ότι το Φράγχθι πυροδότησε τη συζήτηση για την πρώιμη 
ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο. Οι οπτικές και κειμενικές πληροφορίες θα ανέβουν σε έναν 
πάροχο cloud και με τη βοήθεια ενός QR Code generator, π.χ. τον goQR.me ή 
τον Microsoft Tag θα μετατραπούν σε έναν κωδικό QR που θα ενσωματωθεί στα 
πληροφοριακά ταμπλό στην είσοδο του σπηλαίου και θα παραπέμπει και στο  σχετικό 
app. 

Δραστηριότητες 3ης ομάδας: Εργασίες για την ομαλή και ασφαλή έλευση του κοινού 
και την ενημέρωση του. Η 3η ομάδα θα μελετήσει τις εργασίες μέσα και έξω από το 
σπήλαιο με στόχο την ευκολία πρόσβασης στο κοινό, θα κρίνει την 
αποτελεσματικότητα τους, αντιπροτείνοντας ενδεχομένως περισσότερο 
αποτελεσματικές ιδέες. Θα φωτογραφίσουν τα σημεία εκείνα που θεωρούν θετικές 
παρεμβάσεις, που δεν αλλοιώνουν ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, τα υλικά που 
είναι αισθητικά συμβατά με το εσωτερικό του σπηλαίου, τη διαμόρφωση του 
μονοπατιού πρόσβασης από τη θάλασσα, τον καθαρισμός από τη βλάστηση και τέλος 
την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. Με τη βοήθεια του tablet ή του Smartphone 
θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία επεξεργασίας και υπομνηματισμού εικόνας και θα 
τοποθετήσουν τα σχόλια τους. Στη συνέχεια θα αποστείλουν τις επεξεργασμένες 
εικόνες στην τεχνική υπηρεσία του δήμου με e mail. 

Δραστηριότητες 4ης ομάδας: συνεντεύξεις κατοίκων της Κοιλάδας από την εποχή των 
ανασκαφών. Η 4η ομάδα θα επισκεφτεί το χωριό της Κοιλάδας και με τη βοήθεια του 
ipod θα ηχογραφήσουν συνεντεύξεις κατοίκων που βίωσαν τόσο τις ανασκαφές στο 
σπήλαιο (δεκαετία ‘70), όσο και τις εργασίες του 2011 από την Εταιρεία Σπηλαιολογίας 
Ν. Ελλάδας που κατέστησαν το σπήλαιο επισκέψιμο στο κοινό. Στη συνέχεια θα 
ανεβάσουν τα ηχητικά αρχεία (αφού τα επεξεργαστούν με το audacity) σε ένα 
πρόγραμμα podcast ώστε να είναι προσβάσιμα και να μπορεί να γίνει εύκολα 
καταβίβαση (download). 

Δραστηριότητες 5ης ομάδας: Χαρτογραφώντας το μονοπάτι προς το σπήλαιο. Η 5η 
ομάδα θα χαρτογραφήσει τη διαδρομή από το εκκλησάκι του Λαμπαγιαννά ως το 
σπήλαιο που είναι η μοναδική δια ξηράς πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό θα 
χρησιμοποιήσει το εργαλείο για κινητές συσκευές  Scribble Maps  που επιτρέπει να 
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σχεδιάζει  κανείς πάνω σε χάρτες Google ή να προσθέτει ψηφιακές πληροφορίες, 
παρέχοντας έτσι επιπλέον στοιχεία για  την περιοχή. 

Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή από Αθήνα με 
πληροφορίες αποστάσεως χρόνου και μέσων συγκοινωνίας. 

Σε επόμενη φάση και επιστρέφοντας στην τάξη θα γίνει η επεξεργασία των 
πληροφοριών και η συνέχιση του  project με στόχο τη δημιουργία του application για 
κινητές συσκευές με θέμα το προϊστορικό σπήλαιο. 

Συμπεράσματα 

Στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον η χρήση των κινητών συσκευών, όπως φαίνεται 
και μέσω της  παρούσας πρότασης είναι μια καινοτομία που αλλάζει ριζικά τους 
παραδοσιακούς ρόλους εκπαιδευτικού – εκπαιδευόμενου. Η απομάκρυνση από την 
αυθεντία του εκπαιδευτικού, αλλά και η δυνατότητα της γνώσης ανεξάρτητα από το 
χωροχρονικό πλαίσιο, ανήκουν στα βασικά πλεονεκτήματα, παράλληλα με την 
εξατομίκευση στη μάθηση, τη διαδραστικότητα και την επικοινωνία. Ωστόσο 
υπάρχουν αρκετά ζητήματα ακόμη, που δημιουργούν εμπόδια στην ένταξη του mobile 
learning στα επίσημα αναλυτικά προγράμματα, ακόμη και θέματα νομοθετικού 
περιεχομένου. Ωστόσο, είναι αμφίβολο κατά πόσο είναι έτοιμη η εκπαιδευτική 
κοινότητα για μια τέτοια εισαγωγή. Αφενός οι μαθητές γιατί έχουν μια παρεξηγημένη 
σχέση με τη χρήση των κινητών συσκευών, καθώς τις χρησιμοποιούν κυρίως για 
λόγους ψυχαγωγίας ή επικοινωνία μεταξύ τους και αφετέρου χρειάζεται να 
εναρμονιστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι, και να επιλυθούν ζητήματα κόστους των 
συσκευών, αναβαθμίσεων  κ.τ.λ.  Παρόλο που οι μαθητές και γενικότερα η νέα γενιά 
έχει μεγάλη ευχέρεια στη χρήση ψηφιακών συσκευών και κυρίως των κινητών 
τηλεφώνων, ωστόσο δεν έχει κατ’ ανάγκη αυξημένο τον κριτικό ψηφιακό 
γραμματισμό. Έτσι, μια αναζήτηση πληροφορίας, στο πλαίσιο ενός μαθήματος, που 
διενεργείται όμως εκτός τάξης, εκτός δηλαδή ενός πλαισίου υποστήριξης από τον 
εκπαιδευτικό και την κοινότητα των συμμαθητών, μπορεί εύκολα να εκτραπεί σε έναν 
«περίπατο» στο αχανές Σύμπαν του διαδικτύου (ΙΤΥΕ, 2018). Από την άλλη πλευρά 
και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναζητήσουν δραστηριότητες και εκπαιδευτικά 
σενάρια, διαμορφωμένα κατάλληλα, ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν το μέγιστο 
δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα στο νέο ψηφιακό «οικοσύστημα» των κινητών 
συσκευών. Εν κατακλείδι, η εξέλιξη αυτή του e-learning είναι μάλλον αναπόφευκτη, 
οπότε καλό είναι να προετοιμαστεί μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών. 
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Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο: 
Μία διδακτική πρόταση STEM για την Εκπαίδευση για την Αειφορία. 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση STEM, διάρκειας δώδεκα 
διδακτικών ωρών, που υλοποιήθηκε σε δύο τμήματα θερινού σχολείου, με τίτλο 
“STEM με απλά υλικά”. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, στην προσπάθειά τους να 
δώσουν λύση στο πρόβλημα της αειφόρου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, 
χρησιμοποίησαν και τους τέσσερις πυλώνες του STEM (Φυσικές Επιστήμες, 
Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και σχεδίασαν ένα φωτοβολταϊκό γραμμικού 
συγκεντρωτικού συστήματος, ακολουθώντας μια αλυσίδα σχεδιαστικών αποφάσεων 
βασισμένων σε επιστημονικά δεδομένα και τεκμηριωμένων με αυτά. Ο μηχανολογικός 
σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές με τη βοήθεια τρισδιάστατου 
σχεδιαστικού λογισμικού (FreeCAD). 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική πρόταση, STEM, φωτοβολταϊκά, CAD, εκπαίδευση για 
την Αειφορία. 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση STEM αρχικά ονομάστηκε SMET (Science, Mathematics, Engineering 
and Technology: Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά, Μηχανική και Τεχνολογία) 
(Sanders, 2009) και ήταν μια πρωτοβουλία του Εθνικού Ιδρύματος Επιστημών των 
Η.Π.Α. (NSF: National Science Foundation), η οποία είχε σκοπό να παρέχει σε όλους 
τους μαθητές δεξιότητες κριτικής σκέψης που θα τους καθιστούσαν δημιουργικούς 
λύτες προβλημάτων και, τελικά, πιο ποιοτικό εργατικό δυναμικό. Θεωρείται ότι 
οποιοσδήποτε μαθητής που συμμετέχει στην εκπαίδευση STEM θα έχει πλεονέκτημα 
(Butz et al., 2004). 

Το STEM βασίζεται σε μια διεπιστημονική και εφαρμοσμένη προσέγγιση για την 
επίλυση πραγματικών προβλημάτων, εφαρμόζοντας γνώσεις και μεθοδολογία από 
τέσσερις επιστημονικούς κλάδους: τις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνολογία, τη 
Μηχανική και τα Μαθηματικά (Science, Technology, Engineering and Mathematics). 
Το STEM ενσωματώνει τους τέσσερις κλάδους σε ένα συνεκτικό μοντέλο μάθησης, το 
οποίο βασίζεται στην επίλυση πραγματικών προβλημάτων, αντί να διδάσκονται ως 
ξεχωριστά και διακριτά μαθήματα. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση σύνδεσε 
τους τέσσερις κλάδους, αντί απλώς να ενισχύσει τα υπάρχοντα μαθήματα.  

Το πρόβλημα που επιλέχθηκε, η αειφόρος παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αποτελεί 
έναν πυλώνα της εκπαίδευσης για την αειφορία (ΕΑΑ) (Λιαράκου & Φλογαΐτη, 2007) 
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και σχετίζεται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την κλιματική αλλαγή, οπότε κατ' 
επέκταση με το μέλλον του πλανήτη μας, ζητήματα που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
των μαθητών, καλλιεργώντας ταυτόχρονα μια φιλο-περιβαλλοντική στάση σε αυτούς.  

 Για τη λύση του δοθέντος προβλήματος οι μαθητές και οι μαθήτριες ακολούθησαν μια 
αλυσίδα σχεδιαστικών αποφάσεων, που το κάθε βήμα της βασίστηκε σε επιστημονικά 
δεδομένα και αιτιολογήθηκε με αυτά.  

Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης καλύφθηκαν όλα τα επιμέρους μέρη 
του STEM: Φυσικές Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά. Και πιο 
συγκεκριμένα: από τον τομέα των Φυσικών Επιστημών (Science): η Οπτική (ανάκλαση 
του φωτός), ο Ηλεκτρισμός (αγωγοί, διαφορά δυναμικού, ηλεκτρική ένταση, σύνδεση 
σε σειρά/παράλληλα, ηλεκτρική ενέργεια, ηλεκτρική ισχύς, πηγές ρεύματος, 
ηλεκτρομαγνήτες), η Χημεία της καύσης (καύση υδρογονανθράκων και παραγωγή 
διοξειδίου του άνθρακα) και η Αστρονομία (κίνηση του ήλιου στην ουράνια σφαίρα). 
Από τον τομέα της Τεχνολογίας (Technology): η συναρμολόγηση της κατασκευής. Από 
τον τομέα της Μηχανικής (Engineering): η τρισδιάστατη σχεδίαση με τη χρήση 
λογισμού CAD (freeCAD) της στατικής δομής του παραβολικού κατόπτρου. Και, 

τέλος, από τον τομέα των Μαθηματικών (Mathematics): η παραβολή και οι γραφικη 
απεικόνισή της. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, σχεδίασαν και 
υλοποίησαν ομαδοσυνεργατικά, δυο συστήματα γραμμικών συγκεντρωτικών 
φωτοβολταϊκών ενός άξονα που μπορούσε να περιστρέφεται κατακόρυφα. Η αρχή 
λειτουργίας του συστήματος, που παρουσιάζεται στο σχεδιάγραμμα 1, είναι η εξής: η 
ηλιακή ακτινοβολία με τη βοήθεια μίας ανακλαστικής παραβολικής επιφάνειας 
συγκεντρώνεται σε φωτοβολταϊκά, τα οποία παράγουν ρεύμα πολλαπλάσιας έντασης 

 
Σχεδιάγραμμα 1: Δύο συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά, σε απόσταση μεταξύ τους για να 

μην σκιάζει το ένα το άλλο. 
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σε σχέση με την απλή έκθεσή τους στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Το κάθε σύστημα 
αποτελούνταν από έξι υποσυστήματα, ένα για κάθε μια ομάδα μαθητών. 

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου  

Διδακτικοί στόχοι 

 Οι γνωστικοί στόχοι που τέθηκαν σχετίζονταν με: α) την ανάκλαση και τα παραβολικά 
κάτοπτρα (από την Οπτική), β) τους αγωγούς, τη διαφορά δυναμικού, την ηλεκτρική 
ένταση, τη σύνδεση σε σειρά και παράλληλα, την ηλεκτρική ενέργεια, την ηλεκτρική 
ισχύ, τις πηγές ρεύματος, τον ηλεκτρομαγνήτη και τα φωτοβολταϊκά (από τον 
Ηλεκτρισμό), γ) τις καύσεις ορυκτών καυσίμων και την παραγωγή CO2 (από τη 
Χημεία) δ) την ημερήσια και ετήσια τροχιά του ήλιου στην ουράνια σφαίρα (από την 
Αστρονομία), τις κωνικές τομές και την παραβολή (από τα Μαθηματικά) και την 
εισαγωγή στον μηχανολογικό σχεδιασμό αντικειμένων με τη βοήθεια Η/Υ (από τη 
Μηχανική). 

Προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό πριν την έναρξη των μαθημάτων  

Πριν την έναρξη των μαθημάτων ο εκπαιδευτικός σχεδίασε τα δομικά στοιχεία της 
διάταξης στο λογισμικό FreeCAD και τα τύπωσε σε κλίμακα 1:1, για να τα 
χρησιμοποιήσει ως πατρόν σε μακετόχαρτο.  

Στη συνέχεια, δημιούργησε τα εξαρτήματα για δυο γραμμικά συγκεντρωτικά 
φωτοβολταϊκά. Τα δομικά στοιχεία αποτελούνταν από μακετόχαρτο πάχους ενός 
εκατοστού, από κομμάτια εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους πέντε εκατοστών και από 
μεταλλικές, στρογγυλές βέργες με βόλτες μήκους 80 εκατοστών (ντίζες). Το πάχος του 
ενός εκατοστού εξασφαλίζει ακαμψία στην κατασκευή αλλά και ελεύθερο χώρο, στον 
οποίο κολλά ταινία διπλής όψης, με την οποία σταθεροποιούνται στο μακετόχαρτο 
φύλλα χειροτεχνίας από αλουμίνιο, σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου 
πλάτους δέκα εκατοστών (οι άκρες των οποίων καλύπτονται από διάφανη αυτοκόλλητη 
ταινία ώστε να είναι κατάλληλα για χρήση από μικρούς μαθητές) και συγκεντρώνουν 
το φως στα φωτοβολταϊκά.  

Για τη στήριξη και περιστροφή του συστήματος υλοποιήθηκε απλή ξύλινη κατασκευή 
με έναν άξονα μήκους ενός μέτρου. Για την ορθή στόχευση του ήλιου δημιουργήθηκαν, 
με τη χρήση μακετόχαρτου, δύο τμήματα που ενώνονται με δυο γωνιές αλουμινίου.  

Τα παραπάνω εξαρτήματα ελέγχθηκαν και, αποσυναρμολογήθηκαν για να είναι έτοιμη 
η χρήση τους από τους μαθητές κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης. 

Δραστηριότητες 

Για κάθε τμήμα ακολουθήθηκαν τα παρακάτω οκτώ βήματα, συνολικής διάρκειας 12 
διδακτικών ωρών (Κόπτσης, Α. 2009), (Βαϊνάς, Μ. 1996). 

• Βήμα 1: Επιλογή του θέματος. 
• Βήμα 2: Δημιουργία ομάδων. 
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• Βήμα 3: Συλλογή δεδομένων και παρατήρηση του προβλήματος προς επίλυση. 
• Βήμα 4: Καταιγισμός ιδεών (brainstorming).  
• Βήμα 5 : Υλοποίηση του σχεδιασμού. 
• Βήμα 6 : Έλεγχος της λύσης. 
• Βήμα 7: Οργάνωση της παρουσίασης.  
• Βήμα 8: Παρουσίαση των αποτελεσμάτων. 
 

Αρχικά, έγινε η επιλογή του θέματος και παρουσιάστηκε το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και η συνεισφορά του στην κλιματική αλλαγή. Με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, οι μαθητές οδηγήθηκαν στην αναγνώριση της αναγκαιότητας για 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο. Στη συνέχεια, έγινε 
η δημιουργία ανομοιογενών ομάδων και του συμβολαίου της ομάδας, το οποίο είναι 
κοινά αποδεκτό από τους μαθητές, αφού έχουν συνεισφέρει οι ίδιοι στη δημιουργία 
του. Το συμβόλαιο αυτό ρύθμιζε την προσδοκώμενη συμπεριφορά του καθηγητή από 
τους μαθητές, αλλά και το αντίστροφο.  

Στο επόμενο βήμα παρουσιάστηκε η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος με τη 
βοήθεια των φωτοβολταϊκών, αφού πρώτα έγινε μία μικρή επανάληψη σε έννοιες του 
ηλεκτρισμού (που έχουν διδαχτεί στα πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής): αγωγοί, 
διαφορά δυναμικού, ηλεκτρική ένταση, σύνδεση σε σειρά/παράλληλα, ηλεκτρική 
ενέργεια, ηλεκτρική ισχύς και πηγές ρεύματος. 

Παρουσιάστηκαν οι βασικές ιδιότητες των φωτοβολταϊκών, όπως η ισχύς τους, η 
εξάρτησή της από τη θερμοκρασία, από τη γωνία πρόσπτωσης του φωτός και από την 

έντασή του. Οι μαθητές, με τη καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, κατασκεύασαν τη 
χαρακτηριστική καμπύλη Ι-V. H μέτρηση έγινε ομαδοσυνεργατικά (Ματσαγγούρας, Η. 
1995, 2000) και χρησιμοποιώντας την άμεση ηλιακή ακτινοβολία. 

 
Φωτογραφία 1: Πειραματική μελέτη συγκεντρωτικού φωτοβολταϊκού. 
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Στο επόμενο βήμα χρησιμοποιήθηκαν εύχρηστοι καθρέφτες, με πλαστική κάλυψη 
κατάλληλοι για χρήση από μαθητές, με τη βοήθεια των οποίων οι μαθητές 
εξοικειώθηκαν με την ανάκλαση του φωτός. Συνδέθηκε ένα αμπερόμετρο στο 

φωτοβολταϊκό και οι μαθητές, με τη βοήθεια των καθρεφτών, συγκέντρωσαν την 
ηλιακή ακτινοβολία σε αυτό, ενώ παρακολουθούσαν την ένδειξη του αμπερομέτρου 
και αντιλήφθηκαν ότι αντί για ακριβά φωτοβολταϊκά μπορεί να έχουμε την ίδια 
ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιώντας φτηνά κάτοπτρα, τα οποία να στέλνουν την 
ηλιακή ακτινοβολία σε ένα μικρού εμβαδού φωτοβολταϊκό (φωτογραφία 1). Στη 
συνέχεια, έγινε στην αίθουσα μία εισαγωγή στις κωνικές τομές και ειδικότερα στην 
παραβολή, σε επίπεδο κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών, καθώς και παρουσίαση 
της ετήσιας τροχιάς του ήλιου στην ουράνια σφαίρα και των τρόπων στόχευσης του. 

Το επόμενο στάδιο περιλάμβανε την εξοικείωση των μαθητών με το σχεδιασμό 
αντικειμένων με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (CAD). Επιλέχθηκε το ελεύθερο 
ανοιχτό λογισμικό FreeCAD, το οποίο δεν έχει κόστος και εκτελείται σε πληθώρα 
λειτουργικών συστημάτων. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που είχαν από τη 
Γεωμετρία και δημιούργησαν στην αρχή δισδιάστατα σχέδια τριγώνων, τετραγώνων 
και κύκλων (με γνωστούς εκ των προτέρων περιορισμούς σε γωνίες και διαστάσεις των 
ευθύγραμμων τμημάτων και ακτίνων).  

Μετά την εξοικείωση με τις βασικές επιλογές και τη δημιουργία βασικών γεωμετρικών 
σχημάτων, οι μαθητές προχώρησαν στη χρήση της παραβολής, έχοντας περιορισμούς, 
όπως θα είχε και σε αναλογία ένας επαγγελματίας μηχανικός και έκαναν σχεδιαστικούς 
συμβιβασμούς για την υλοποίηση του δομικού μοντέλου στο οποίο θα στηρίζονταν τα 
κάτοπτρα. Ο εκπαιδευτικός διαμεσολαβούσε, εμψύχωνε και συντόνιζε τις ομάδες, ενώ 
ταυτόχρονα λειτουργούσε και συμβουλευτικά.  

 
Φωτογραφία 2: Ολοκλήρωση της συναρμολόγησης του συστήματος. 
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Στο επόμενο στάδιο ακολούθησε η υλοποίηση του σχεδιασμού σε πραγματικό 
αντικείμενο. Τα αρχεία που δημιουργήθηκαν από τις ομάδες μπορούσαν να σταλούν με 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε εξειδικευμένες εταιρίες και να παραληφθεί το αντικείμενο 
που σχεδιάστηκε. Αντί για αυτή την ακριβή και επαγγελματική λύση, ο εκπαιδευτικός 
έδωσε τα ήδη προετοιμασμένα κομμάτια μακετόχαρτου.  

Κάθε μία από τις ομάδες μαθητών παρέλαβε τα εξαρτήματα και λειτουργώντας 
συνεργατικά συναρμολόγησε το δικό της υποσύστημα. 

Στην πορεία, ολες οι ομάδες ένωσαν τα έξι υποσυστήματα της κατασκευής, 
χρησιμοποιώντας τρεις μεταλλικές, στρογγυλές βέργες με βόλτες μήκους 80 
εκατοστών και ακολούθησε το κόλλημα των ανακλαστικών επιφανειών στις διπλής 
όψης αυτοκόλλητες ταινίες. Το επόμενο βήμα ήταν η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών 
και η ηλεκτρική τους σύνδεση και, τέλος, η συναρμολόγηση στη βάση στήριξης, που 
επιτρέπει την κατακόρυφη περιστροφή του συστήματος (φωτογραφία 2) και οι δοκιμές 
του έτοιμου συστήματος από κάθε ομάδα. Τα φωτοβολταϊκά ως πηγή ηλεκτρικής 
έντασης, σε αντίθεση με τις μπαταρίες, δεν έχουν πρόβλημα με το να οδηγήσουν 
χαμηλά ωμικά φορτία, οπότε το ρεύμα από το συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό στάλθηκε 
σε ηλεκτρομαγνήτη ο οποίος ανύψωσε μάζα ενός κιλού, δίνοντας την εκπαιδευτική 
ευκαιρία στους μαθητές να έρθουν σε επαφή πειραματικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό. 
Το τελικό βήμα ήταν η παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε ευρύ κοινό: κάθε ομάδα 
δημιούργησε μία ηλεκτρονική παρουσίαση διάρκειας δέκα λεπτών και την 
παρουσίασε. 

Συμπεράσματα 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάστηκε μία ολοκληρωμένη παρέμβαση STEM, η οποία 
μπορεί να πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της εκπαίδευσης STEM, με κεντρικό στόχο τη 
σύνδεση και συσχέτιση γνώσεων, μεθοδολογιών, εννοιών και προσεγγίσεων από 
διαφορετικές επιστήμες με ζητούμενο την ολιστική μελέτη της πραγματικότητας, αρχές 
της διεπιστημονικότητας (Ματσαγγούρας, 2003; Φλογαΐτη, 2006; Δημητρίου, 2009). 
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Κρίσεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τη σχολική επίδοση 
και κοινωνική επάρκεια μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού 

Δαμασκηνίδης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed., theodama3@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης αποτέλεσε η σύγκριση της σχολικής επίδοσης στη 
γλώσσα με την κοινωνική επάρκεια μαθητών δημοτικού. Στην έρευνα συμμετείχαν 23 
εκπαιδευτικοί και 68 παιδιά, Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού με χαμηλή γλωσσική επίδοση. 
Στους εκπαιδευτικούς χορηγήθηκαν 2 ερωτηματολόγια προς συμπλήρωση για κάθε μα-
θητή με χαμηλή επίδοση στη γλώσσα, ώσπου να συμπληρωθεί το δείγμα. Ως ερωτημα-
τολόγιο για την επίδοση χρησιμοποιήθηκε το άτυπο τεστ επίδοσης των (Βουγιούκας 
Κ., Τζουριάδου, Μ. & Αναγνωστοπούλου, Ε 2015) ενώ για την κοινωνική επάρκεια το 
ερωτηματολόγιο δυνατοτήτων και δυσκολιών (SdQ) του Goodman (1998). Οι μαθητές, 
έπειτα, ανάλογα με το βαθμό επίδοσης του ερωτηματολογίου, ταξινομήθηκαν σε τρεις 
ομάδες: τυπική ανάπτυξη (ΤΑ), μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) και ήπια νοητική ανεπάρ-
κεια (ΗΝΑ). Στη συνέχεια βαθμολογήθηκαν τα ερωτηματολόγια δυνατοτήτων και δυ-
σκολιών βάσει της προτεινόμενης βαθμολόγησης του Goodman. Για τη στατιστική α-
νάλυση χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα SPSS 25. Από την ανάλυση των αποτελεσμά-
των φάνηκε ότι σύμφωνα με τις κρίσεις των εκπαιδευτικών η πλειονότητα των μαθη-
τών με χαμηλή γλωσσική επίδοση, ΜΔ ή ΗΝΑ, αντιμετώπιζε μέτρια ή σοβαρά ζητή-
ματα με την κοινωνική του επάρκεια.  

Λέξεις-Kλειδιά: Σχολική επίδοση, κοινωνική επάρκεια, κρίσεις εκπαιδευτικών δημο-
τικού 

Εισαγωγή 

Η σχολική επίδοση (school achievement) ως έννοια έχει καταρχάς παιδαγωγικές προε-
κτάσεις και δεν συνδέεται με μια αριθμητική βαθμολογία. Θεωρείται ως το μέτρο της 
ανταπόκρισης στην γνώση που παρέχεται στο παιδί, ενώ συχνά αποκτά κοινωνικές 
προεκτάσεις (Τζουριάδου, 2011). Ως έννοια εμπεριέχεις όλες τις στρατηγικές που επι-
νοήθηκαν, τις λύσεις που δοκιμάστηκαν, τις μέθοδους που επινοήθηκαν και είχαν ως 
στόχο εύλογα την ακαδημαϊκή επιτυχία του μαθητή και τη συνεχόμενη βελτίωση του 
ως κοινωνικό ον (Ζησιμόπουλος, 2009). 

Η κοινωνική επάρκεια (social competence) λογίζεται ως ένα σύνολο κοινωνικών δεξιο-
τήτων, η δυναμική του οποίου αποτελεί κομβικό ζήτημα για την ανάπτυξη του μαθητή. 
Εστιάζει τόσο στην κοινωνικές αξίες του παιδιού όσο και στις αλληλεπιδράσεις του με 
τους συνομηλίκους (Hops, 1983). Εξάλλου, η κοινωνική αποδοχή και η κοινωνική α-
πόρριψη απεικονίζουν την κοινωνική θέση κάποιου ανάμεσα σε ομάδα συνομηλίκων 
και μετρώνται συνήθως μέσω των κοινωνιομετρικών κλιμάκων. Η κοινωνική αποδοχή 
ή η απόρριψη μπορεί να εκληφθεί ως προϊόν ή έκβαση της κοινωνικής επάρκειας 
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(Gresham & Reschly, 1987). Η ποιότητα της κοινωνικής επάρκειας θεωρείται ότι σχε-
τίζεται με δεξιότητες επικοινωνίας, συναισθηματικού αυτοελέγχου και ανάπτυξης θε-
τικών κοινωνικών στάσεων γενικότερα. 

Σκοποί και στόχοι 

Κύριος σκοπός της παρούσας μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης ανάμεσα 
στη χαμηλή γλωσσική επίδοση και την κοινωνική επάρκεια μαθητών δημοτικού, οι 
οποίοι βρίσκονται σε υψηλή επικινδυνότητα για ΜΔ ή ΗΝΑ 

Επιμέρους στόχοι- ερωτήματα της έρευνας αποτέλεσαν: 

1) Η διερεύνηση του κατά πόσο οι μέσοι όροι των βαθμολογιών των 3 ομάδων στις 
επιμέρους περιοχές του τεστ επίδοσης (πρόσληψη λόγου, έκφραση λόγου, γραφή και 
συλλογισμός) και κριτηρίου κοινωνικής επάρκειας (υπερκινητικότητα, συναισθημα-
τικά συμπτώματα, προβλήματα συμπεριφοράς, προβλήματα με συνομηλίκους, 
προ-κοινωνική συμπεριφορά και το συνολικό score) έχουν στατιστικά σημαντικές 
διαφορές. 

2) Ποιοι οι μέσοι όροι βαθμολογίας – για καθεμιά από τις 3 ομάδες- των υποκατηγο-
ριών του τεστ κοινωνικής επάρκειας; Πώς αυτοί σχετίζονται με την ένδειξη του τεστ 
επίδοσης;  

3) Παρατηρείται κάποιος βαθμός συσχέτισης ανάμεσα στις ενδείξεις των υποσυνόλων 
των 2 κριτηρίων για τις 3 ομάδες; Αρκούν οι κρίσεις των εκπαιδευτικών για την επί-
δοση να προβλέψουν με ακρίβεια την κοινωνική τους επάρκεια; 

Καθορισμός Δείγματος 

Το δείγμα καθορίστηκε ύστερα από συνεννόηση με την επόπτρια μου κ. Τζουριάδου. 
Το ερωτηματολόγιο γλωσσικής επίδοσης των εκπαιδευτικών αποτέλεσε το εργαλείο 
καθορισμού δείγματος. Συγκεκριμένα:  

• Όποιος μαθητής/τρια συγκέντρωνε στην πρόσληψη ή και συλλογισμό σε πάνω 
από τις μισές απαντήσεις 1 ή 2, θεωρήθηκε ένδειξη ΗΝΑ 

• Αντίστοιχα όποιος συγκέντρωνε πάνω 1 και 2 σε πάνω από τα μισές απαντήσεις 
στην έκφραση ή και στη γραφή, με δεδομένο ότι τουλάχιστον οι μισές βαθμολο-
γίες ήταν άριστες (=3) σε πρόσληψη και συλλογισμό, θεωρήσαμε ότι υπάρχει έν-
δειξη ΜΔ. 

Αν κάποιος μαθητής συγκέντρωνε σε όλες τις κατηγορίες τουλάχιστον 3 στις μισές και 
παραπάνω απαντήσεις του εκπαιδευτικού, θεωρήθηκε ότι ήταν ΤΑ. 
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Συλλογή δείγματος 

Η έρευνα σε σχολεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Το δείγμα αποτέλεσαν 23 εκπαι-
δευτικοί, από 12 σχολεία, οι οποίοι μας παρείχαν δεδομένα για 68 μαθητές, Ε’ και ΣΤ’ 
δημοτικού, με προβλήματα στη γλωσσική τους επίδοση. 

Αρχικώς, δεν μας ενδιέφερε η αναλογία φύλου (αγόρι- κορίτσι) και τάξης (Ε’- ΣΤ’) 
.Εφαρμόστηκε απλή τυχαία δειγματοληψία, αφού τα δημοτικά σχολεία επιλέχθηκαν 
μετά από κλήρωση (random selection) από τον κατάλογο των σχολείων που ανήκουν 
στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Θεσσαλονίκης, η οποία επιλέχθηκε για λό-
γους προσβασιμότητας. 

Πίνακας 1. Δείγμα μαθητών 

Πίνακας 2. Δείγμα εκπαιδευτικών 

Η διαδικασία περιελάμβανε πρώτα τη διεξαγωγή πιλοτικής έρευνας σε 4 εκπαιδευτι-
κούς, 2 από κάθε τάξη. Ο χρόνος συμπλήρωσης των 2 κριτηρίων δεν ξεπερνούσε τα 
10’ για το κάθε παιδί. Οι εκπαιδευτικοί δε φάνηκαν να είχαν απορίες, αλλά καταλάβαι-
ναν το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Στα ερωτηματολόγια τους δεν εμφανίστηκε κά-
ποια αστάθεια, ασάφεια ή κατασκευαστική ατέλεια που θα μπορούσε να βλάψει την 
εγκυρότητα ή αξιοπιστία του εργαλείου (Σταλίκας, Ρούσση & Τριλίβα, 2002). Αμέσως 
μετά την πιλοτική προχωρήσαμε στην κυρίως φάση της έρευνας. Η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο κατά τη διάρκεια του σχολικού ωρα-
ρίου, σε κενό ή στο διάλειμμα. 
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Περιορισμοί της έρευνας 

Καταρχάς, το δείγμα των 68 παιδιών και 23 δασκάλων τους θεωρείται πολύ μικρό για 
να οδηγήσει σε αντιπροσωπευτικά συμπεράσματα. Αποτελεί μόνο το μικρότερο ικανό 
δείγμα που θα μπορούσε να καλύψει μέρος των απαιτήσεων της έρευνας, αν και όχι το 
ιδανικά κατάλληλο αριθμητικά. Επιπλέον, μπορεί το δείγμα να προήλθε από απλή τυ-
χαία δειγματοληψία, ωστόσο η επιλογή της Ανατολικής Θεσσαλονίκης έγινε για λό-
γους ευκαιριακούς και προσβασιμότητας, κάτι που περιορίζει την επαγωγική γενίκευση 
των συμπερασμάτων, σε άλλους μαθητικούς πληθυσμούς. 

Στατιστική ανάλυση 

Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων της έρευνας χρησιμοποιήθηκε το στατι-
στικό πακέτο IBM SPSS 25. Συγκεκριμένα, για να διερευνηθούν οι διαφορές ανάμεσα 
στις 3 κατηγορίες μαθητών (1- ΤΑ, 2- ΜΔ, 3- ΗΝΑ) όσον αφορά τη γλωσσική τους 
επίδοση και την κοινωνική τους επάρκεια εφαρμόστηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος 
Kruska–Wallis test, ο οποίος χρησιμοποιείται για τη σύγκριση διασποράς από 3 και 
πάνω διαφορετικές ομάδες. Για τον έλεγχο της εσωτερικής συνάφειας και αξιοπιστίας 
των απαντήσεων που δόθηκαν στο ερωτηματολόγιο γλωσσικής επίδοσης αλλά και στο 
ερωτηματολόγιο Δυνατοτήτων και Δυσκολιών, υπολογίστηκε ο συντελεστής 
Cronbach’s Alpha. Στο ερωτηματολόγιο γλωσσικής επίδοσης ο δείκτης ήταν στο σύ-
νολο 0,930>0.9, αποτελώντας υψηλό δείκτη αξιοπιστίας. για το ερωτηματολόγιο SQD 
βρέθηκε στο 0,58 που δεν τον καθιστά ιδιαίτερα αξιόπιστο. Ωστόσο, οι μεγάλες απο-
κλίσεις των απαντήσεων, ανάμεσα στις 3 ομάδες παιδιών, ίσως δικαιολογεί αυτό το 
τόσο χαμηλό νούμερο. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Η ομάδα των μαθητών ΤΑ υπερείχε έναντι όλων στις 4 υποκατηγορίες του τεστ επίδο-
σης, όπως αναμενόταν. Σε ό,τι αφορά το τεστ κοινωνικής επάρκειας, από τη σύγκριση 
των μέσων όρων των απαντήσεων συμπεραίνουμε ότι, πέρα από τις μεγάλες τυπικές 
αποκλίσεις που προαναφέρθηκαν, οι μαθητές με ΜΔ φαίνεται να υπερέχουν αυτών της 
ΤΑ στην υποκατηγορία ΠΣ, όντας εντός του φυσιολογικού ορίου (0-2). Η ομάδα ΗΝΑ, 
όμως, παραμένει ως η πιο αδύναμη στα κοινωνικά χαρακτηριστικά. 
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Πίνακας 3. Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις ΤΑ-ΜΔ-ΗΝΑ στις επιμέρους κατηγορίες 
των κριτηρίων 

Πίνακας 4. Ενδεικτική βαθμολογία του κριτηρίου κοινωνικής επάρκειας (Goodman, 
1998) 
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Πίνακας 5. Μέσοι όροι των υποκατηγοριών του κριτηρίου επίδοσης- Ενδοατομικές δια-
φορές ΤΑ-ΜΔ-ΗΝΑ. 

Συζήτηση και συμπεράσματα 

Το συγκεκριμένο δείγμα παρουσίασε ιδιομορφίες που κέντρισαν το ερευνητικό ενδια-
φέρον μας. Οι κρίσεις των εκπαιδευτικών έδειξαν για άλλη μια φορά, καταρχάς, ότι οι 
μαθητές με ΜΔ αποτελούν μια μεγάλη ετερογενή ομάδα, με μεγάλες ενδοατομικές δια-
φορές (Τζουριάδου, 1995). Οι τυπικές αποκλίσεις και οι διακυμάνσεις, ακόμα και στη 
βαθμολογία τους από τους δασκάλους, δείχνουν ότι εξακολουθεί να αποτελεί μακρύ 
πεδίο ερευνητικού ενδιαφέροντος. 

Οι μαθητές με ΗΝΑ όπως ήταν αναμενόμενο συγκέντρωσαν τα χαμηλότερα σκορ και 
στα 2 τεστ. Σύμφωνα με κρίσεις εκπαιδευτικών τα γνωστικά τους ελλείμματα έχουν 
αντίκτυπο ,πέρα από το μαθησιακό και κοινωνικό, αλλά και στο προσωπικό τους κό-
σμο. Αρκεί να εξετάσουμε τους μέσους όρους του ερωτηματολογίου SDQ (πίνακας7) 
και θα εξακριβώσουμε ότι στην κατηγορία συναισθηματικά συμπτώματα υπολείπεται 
κατά πολύ των άλλων 2 κατηγοριών. Βιώνουν με προσωπικό τρόπο την έλλειψη κινή-
τρων και παρώθησης (Βουγιούκας, 2008), την απόρριψη τους από την ομάδα συνομη-
λίκων (Gresham & Reschly) και έρχονται αντιμέτωποι με συναισθηματικές και συμπε-
ριφορικές διαταραχές (Goodman, 1998). Η υποστήριξη τους οπότε έρχεται πρώτα από 
το κοινωνικό υπόβαθρο και την ενίσχυση των αντίστοιχων δεξιοτήτων τους, όπως επι-
κοινωνία, ενσυναίσθηση, αμοιβαιότητα (Cifci Tekinarslan, Sazak Pinar & Sucuoglu, 
2012) 

Σχετικά με τον κύριο σκοπό της έρευνας και αρχικό ερευνητικό ερώτημα θα μπορού-
σαμε να ολοκληρώσουμε επιβεβαιώνοντας την ήπια σύγκλιση των 2 κριτηρίων σε αυ-
τές τις συνθήκες και με αυτό το μικρό δείγμα εκπαιδευτικών. 
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Πολλαπλές ψηφιακές αφηγήσεις σε εικονικό περιβάλλον: Το παράδειγμα του ψη-
φιακού παιχνιδιού «Παραμυθοπαρμένος» στην προσχολική εκπαίδευση 

Σερπάνου Δάφνη 
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Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη συμβολή μιας ειδικής μορφής ανοικτού ψηφιακού παι-
χνιδιού, στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεισφοράς των ψηφιακών παιχνιδιών σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Το ψηφιακό παιχνίδι «Παραμυθοπαρμένος» δημιουργήθηκε 
στην πλατφόρμα εικονικού κόσμου OpenSimulator και αποτελεί έναν συνδυασμό επι-
τραπέζιου παιχνιδιού αναλογικής και ψηφιακής μορφής βασισμένο σε έξι κλασικά πα-
ραμύθια. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτικό νηπιαγωγείο με δείγμα δεκαέξι μα-
θητές. Η ανάλυση των δεδομένων βασίστηκε στις απαντήσεις των νηπίων μέσω ερω-
τηματολογίου και στις παρατηρήσεις των ερευνητριών. Στόχοι της έρευνας είναι η α-
ξιολόγηση του παιχνιδιού ως πηγή απόλαυσης και ενδιαφέροντος καθώς και η συμβολή 
του στον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών. Τέλος εξετάζεται κατά πόσο προσφέρει 
αφορμές μάθησης και αλληλεπίδρασης στους χρήστες μέσω δυνατοτήτων παρεμβολής 
στον εικονικό κόσμο, με την εισαγωγή οπτικοακουστικού υλικού και στόχο τη δη-
μιουργία πρωτότυπων ψηφιακών αφηγήσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακό παιχνίδι, ψηφιακή αφήγηση, εικονική πραγματικότητα, 
προσχολική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ένα πλήθος τεχνολογικών εργαλείων μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
στην παιδαγωγική επιστήμη. Πολυάριθμες επιστημονικές έρευνες επισημαίνουν ότι τα 
ψηφιακά μέσα υποστηρίζουν την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού και επιδρούν στον 
τρόπο που οι σημερινοί μαθητές σκέφτονται, μαθαίνουν και αναπτύσσουν τις μεταγνω-
στικές τους δυνατότητες (Fletcher-Flinn & Suddendorf, 1996, Paciga, & Donohue, 
2017). Η Εικονική Πραγματικότητα (Virtual Reality), η οποία αποτελεί έναν από τους 
πλέον σύγχρονους τομείς της πληροφορικής, θεωρείται ένα ιδιαίτερα καινοτόμο εργα-
λείο στη μαθησιακή πράξη. Γνωστά εκπαιδευτικά ιδρύματα εστιάζουν στην ανάπτυξη 
και στον σχεδιασμό τρισδιάστατων εικονικών κόσμων, λόγω των θετικών τους επιδρά-
σεων στην εκπαιδευτική διαδικασία (Mikropoulos & Natsis, 2011; Ανδρέου, 2009). 
Μάλιστα εντός του περιβάλλοντός τους σχεδιάζονται ψηφιακά παιχνίδια καθώς θεω-
ρούνται μια πολλά υποσχόμενη εκπαιδευτική πρόταση. 
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Θεωρητικό Πλαίσιο 

Η νέα γενιά γνωρίζει τη γλώσσα των ψηφιακών μέσων ως μητρική, καθιστώντας όλους 
όσους υιοθέτησαν μετέπειτα στη ζωή τους τη νέα τεχνολογία «ψηφιακούς μετανάστες» 
(Prensky, 2007). Έρευνες (Κουτρουμάνος & Νικολακοπούλου, 2010) αποδεικνύουν 
ότι η συνηθέστερη εξωσχολική δραστηριότητα τόσο των αγοριών όσο και των κορι-
τσιών είναι η ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια και θέτουν ερωτήματα αξιοποίησής 
τους για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Παρά τον σκεπτικισμό σχετικά με τις επιδράσεις 
στους νεαρούς ιδίως χρήστες, έρευνες έχουν αποδείξει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια έχουν 
τη δυνατότητα να αποτελέσουν δυναμικά εκπαιδευτικά εργαλεία (NAEYC & Fred 
Rogers Center for Early Learning and Children’s Media, 2012). Αυτό μπορεί να συμβεί 
υπό προϋποθέσεις που αφορούν τον σχεδιασμό, το περιεχόμενο και τη μέθοδο ενσω-
μάτωσής τους στη διδακτική πράξη (Βούλγαρη & Μαρτάκος, 2004).  

Τα ψηφιακά παιχνίδια προσφέρουν ευχαρίστηση και αυξάνουν την εμπλοκή, γεγονός 
που διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία (Prensky, 2007). Ταυτόχρονα είναι πιθανά 
οχήματα για μαθησιακές διαδικασίες διαφορετικής φύσης, καθώς μπορούν να προσφέ-
ρουν εξατομίκευση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ανάπτυξη μετα-γνωστικών δεξιο-
τήτων και χειραφέτηση του εκπαιδευόμενου (Mayer, 2016). Σε πολλές περιπτώσεις έ-
χει αποδειχθεί ότι το ψηφιακό περιβάλλον βοηθά τους εκπαιδευόμενους να ενταχθούν 
σε συμμετοχικές δραστηριότητες και να αναπτύξουν το αίσθημα κοινότητας, ενώ ταυ-
τόχρονα συμβάλλει στην προώθηση του ψηφιακού γραμματισμού. Ένας επιπλέον στό-
χος του πρώιμου αυτού είδους αλφαβητισμού είναι η ανάπτυξη «οπτικοακουστικής συ-
νείδησης» και η αποκωδικοποίηση της οπτικοακουστικής εμπειρίας ως προσωπική κα-
τάθεση του δημιουργού (Κούρτη, 2003). Τα ψηφιακά μέσα ισχυροποιούν τη θέση των 
χρηστών και συγχρόνως τους επιτρέπουν να διαμοιράζονται τα δημιουργήματά τους με 
τρίτους (Prensky, 2007). 

Η «ψηφιακή διαδραστική αφήγηση» αποτελεί ένα εναλλακτικό εκπαιδευτικό εργαλείο. 
Επιτρέπει στους μαθητές να καλλιεργήσουν τον προσωπικό τους αφηγηματικό λόγο 
και μέσω αναστοχασμού να κατανοήσουν τα λάθη τους και να ανακαλύψουν τον ίδιο 
τους τον εαυτό (Μελιάδου, Νάκου, Γκούσκος, Μεϊμάρης 2011). Τα ψηφιακά παιχνίδια 
ως φορείς αφηγήσεων διαπνέονται από ιδέες και αρχές, οι οποίες επηρεάζουν τις προσ-
λαμβάνουσες, τις πεποιθήσεις και την προσωπικότητα των χρηστών από τα πρώτα στά-
δια της ζωής τους (Phillips, 2012). Στη ψηφιακή διαδραστική αφήγηση η παραβίαση 
της γραμμικότητας επιδρά στην αφηγηματική εμπειρία του χρήστη. Ο παίκτης διαμέ-
σου των επιλογών του έχει τη δυνατότητα να ακολουθήσει την προσωπική του δια-
δρομή και να διαμορφώσει το δικό του αφήγημα. Με αυτόν τον τρόπο η ψηφιακή αφή-
γηση αναπαρίσταται στο νου του ως η δική του ερμηνεία και προσωποποιημένη δια-
δρομή στην πορεία του παιχνιδιού (Μελιάδου κ.α, 2011). 

Σκοπός της έρευνας 

Η κεντρική ιδέα του ψηφιακού παιχνιδιού «Παραμυθοπαρμένος» βασίστηκε στη μετα-
φορά ενός επιτραπέζιου παιχνιδιού με ταμπλό, ζάρι και πιόνια στο ψηφιακό 
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περιβάλλον. Αφορμή για τη δημιουργία του εν λόγω παιχνιδιού αποτέλεσε το τρισδιά-
στατο ψηφιακό παιχνίδι “Monopoly Plus” της εταιρείας Ubisoft. Το συγκεκριμένο παι-
χνίδι επιτρέπει την ομαδική και ταυτόχρονη αλληλεπίδραση χωρίς ωστόσο να παρέχει 
τη δυνατότητα στους χρήστες να περιηγηθούν ελεύθερα στον εικονικό χώρο πέραν της 
τυποποιημένης διαδρομής. Αντίθετα καινοτομία του «Παραμυθοπαρμένου» αποτελεί 
η δυνατότητα ελεύθερης περιήγησης, εισαγωγής περιεχομένου και επενέργειας στο ει-
κονικό περιβάλλον. Επιπλέον, το παιχνίδι εμπλέκει τους συμμετέχοντες σε διαδραστι-
κές δραστηριότητες που διεξάγονται τόσο στον ψηφιακό όσο και στον φυσικό κόσμο, 
ενώ παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει ως εκπαιδευτικό εργαλείο με στόχο την εξ α-
ποστάσεως συνεργασία δύο ή περισσοτέρων τάξεων ή ακόμα και διαφορετικών σχολι-
κών μονάδων. Σε παρόμοιες έρευνες η χρήση των ψηφιακών μέσων με σκοπό τη δη-
μιουργία προϊόντων πολυμέσων σημείωσε θετική ανταπόκριση όσον αφορά τη συνερ-
γασία μαθητών στο πλαίσιο της τάξης, σε τοπικό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο (Kalas, 
Bannayan, Conery, Laval, Laurillard, Lim, Musgrave, Semenov, Turcsányi-Szabó, 
2012).  

Η παρούσα έρευνα έχει σκοπό να αξιολογήσει τις δυνατότητες του παιχνιδιού εντός 
της σχολικής αίθουσας. Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: α. Κατά πόσο 
τα ψηφιακά εργαλεία που αξιοποιούνται στο πλαίσιο του παιχνιδιού λειτουργούν ως 
μέσο υποκίνησης και συμβάλλουν στην εμπλοκή των μαθητών και β. Εάν το παιχνίδι 
συμβάλει στον ψηφιακό γραμματισμό των παιδιών και προωθεί την παραγωγή περιε-
χομένου και τη δημιουργία δικού τους ψηφιακού προϊόντος. 

Δημιουργία του ψηφιακού παιχνιδιού «Παραμυθοπαρμένος» 

Ο «Παραμυθοπαρμένος» αποτελεί ένα εκπαιδευτικό τρισδιάστατο ψηφιακό παιχνίδι, 
το οποίο δημιουργήθηκε στην πλατφόρμα ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα 
OpenSimulator. Η συγκεκριμένη πλατφόρμα επιλέχθηκε καθώς είναι προσβάσιμη δω-
ρεάν και επιτρέπει τη δημιουργία περιεχομένου μέσω οπτικού προγραμματισμού, χω-
ρίς την ανάγκη γνώσης κώδικα. Το γνωστικό περιεχόμενο του παιχνιδιού απευθύνεται 
σε παιδιά πέντε έως οκτώ ετών. Πιο συγκεκριμένα, αποτελεί έναν συνδυασμό επιτρα-
πέζιου παιχνιδιού αναλογικής και ψηφιακής μορφής, καθώς περιλαμβάνει δραστηριό-
τητες στον φυσικό και εικονικό κόσμο. Ο σχεδιασμός του έχει ως κεντρικό άξονα τη 
μορφή ενός ταμπλό επιτραπέζιου παιχνιδιού του οποίου τα τετράγωνα περιέχουν αριθ-
μούς σε αύξουσα σειρά και εικόνες από έξι παραμύθια (βλ. Εικόνα 1). Όπως στα συμ-
βατικά επιτραπέζια παιχνίδια κάθε τετράγωνο καθορίζει τις επόμενες κινήσεις των παι-
κτών. Κάθε παίκτης αναπαρίσταται από ένα ψηφιακό πιόνι (avatar) το οποίο κινείται 
στο ειδικό ταμπλό σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ψηφιακού ζαριού. Στόχος του 
παίκτη είναι να ακολουθήσει μια αριθμημένη διαδρομή στην πορεία της οποίας καλεί-
ται να απαντήσει ερωτήσεις και να εμπλακεί σε ψηφιακές ή φυσικές δραστηριότητες 
μέσω ηχογραφημένων εντολών (π.χ. παντομίμα, δημιουργία αφηγήσεων). Νικητής του 
παιχνιδιού χρίζεται ο παίκτης, ο οποίος φτάνοντας στη γραμμή τερματισμού έχει συ-
γκεντρώσει τους περισσότερους πόντους. 
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Εικόνα 1: Διάκοσμος του ψηφιακού παιχνιδιού «Παραμυθοπαρμένος» 

Το παιχνίδι αντλεί το περιεχόμενό του από τα εξής κλασικά παραμύθια: α) Η Κοκκι-
νοσκουφίτσα, β) Τα Τρία Γουρουνάκια, γ) Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, δ) Ο Λύκος 
και τα Επτά Κατσικάκια, ε) Χάνσελ και Γκρέτελ και στ) Η Χρυσομαλλούσα και οι 
Τρείς Αρκούδες. Ο διάκοσμός του δημιουργήθηκε έχοντας ως έμπνευση τις ιστορίες 
των παραμυθιών. Δεδομένου ότι το σκηνικό είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε ένα παιχνίδι, 
επιδιώχθηκε η προσθήκη λεπτομερειών οι οποίες έλκουν το κοινό και ερεθίζουν τη 
φαντασία του (π.χ. δεντρόσπιτα, παγόβουνο, καταρράκτες) (Miller, 2004). Το παιχνίδι 
βασίστηκε σε μια ελεύθερη δομή με προκαθορισμένη διαδρομή. Στη συνέχεια δημιουρ-
γήθηκαν υποπεριοχές, βασισμένες στα παραμύθια, οι οποίες οριοθέτησαν το εικονικό 
παιχνίδι. Σύμφωνα με τη Murray (1997), τόσο η πλήρως καθορισμένη 
(overdetermined) όσο και η πλήρως ακαθόριστη (underdetermined) μορφή της διαδρο-
μής, λειτουργούν εναντίον της ευχαρίστησης του χρήστη για πλοήγηση στον εικονικό 
χώρο. Σε αντίθεση, το μεικτό μοντέλο το οποίο εφαρμόστηκε στον «Παραμυθοπαρ-
μένο», διευκολύνει την πλοήγηση και παράλληλα επιτρέπει την εξερεύνηση του χώ-
ρου, γεγονός που ευνοεί τη μάθηση μέσω της ανακάλυψης και της οικοδόμησης της 
γνώσης. Επιπρόσθετα, το παιχνίδι λειτουργεί ως εργαλείο διασύνδεσης μεταξύ της α-
πόλαυσης του μέσου παιχνιδιού και της δημιουργίας διαδραστικών παρεμβάσεων από 
τα ίδια τα παιδιά, καθώς από τη μία διέπεται από κανόνες και την ίδια στιγμή το πλού-
σιο σε ερεθίσματα και ελεύθερο προς εξερεύνηση περιβάλλον του επιτρέπει την ανά-
πτυξη ελεύθερων δραστηριοτήτων. Ο «Παραμυθοπαρμένος» αφενός λειτουργεί ως ο-
λοκληρωμένο ψηφιακό αφήγημα, αφετέρου προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγής α-
φηγηματικών διαδραστικών παρεμβάσεων. Άλλωστε σύμφωνα με ερευνητές το λογι-
σμικό για μικρά παιδιά συνίσταται να είναι ανοιχτού τύπου, ώστε οι μαθητές να μπο-
ρούν να ελέγξουν τον ρυθμό και την πορεία που θα ακολουθήσουν φέροντας παράλ-
ληλα την ευθύνη των επιπτώσεων των επιλογών τους (Izumi-Taylor & Blake, 2009).  

Εκπαιδευτική Παρέμβαση 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε ιδιωτικό κέντρο προσχολικής εκπαίδευσης 
στον Βύρωνα. Σε αυτήν συμμετείχαν 16 μαθητές (9 κορίτσια, 7 αγόρια) νηπιαγωγείου. 
Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου χωρίστηκε σε τρεις φάσεις.  
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Α′ Φάση - Γνωριμία με τους μαθητές & Εφαρμογή ψηφιακού παιχνιδιού 

 Στόχος της πρώτης φάσης ήταν η συλλογή στοιχείων μέσω ατομικών συνεντεύξεων 
με τους μαθητές αναφορικά με το επίπεδο της τεχνολογικής τους επιδεξιότητας και τη 
σχέση τους με τα ψηφιακά μέσα. Επίσης, ζητήθηκε να περιγράψουν τα στοιχεία εκείνα 
που βρίσκουν ελκυστικά και διασκεδαστικά στα ψηφιακά παιχνίδια. Το δείγμα χωρί-
στηκε σε δύο ισάριθμες ομάδες των οκτώ ατόμων. Πριν την έναρξη του παιχνιδιού 
διαβάστηκαν δυνατά οι κανόνες. Απουσία αποριών ακολούθησε η είσοδος στην εικο-
νική πλατφόρμα μέσω βιντεοπροβολέα. Οι δραστηριότητες του παιχνιδιού χωρίζονται 
σε τρεις κατηγορίες με κριτήριο τον κόσμο διεξαγωγής τους: τον φυσικό κόσμο, τον 
ψηφιακό κόσμο και δραστηριότητες όπου οι μαθητές ενεργούν στον φυσικό κόσμο και 
έπειτα ψηφιοποιούν τις ενέργειές τους. Οι δραστηριότητες στον φυσικό κόσμο χωρίζο-
νται σε ανοιχτές και κλειστές. Οι κλειστές επιδέχονται μόνο μια συγκεκριμένη απά-
ντηση-δράση, ενώ οι ανοιχτές προσφέρουν ελευθερία επιλογών βάσει της φαντασίας 
των παικτών (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1: Κατηγορίες Δραστηριοτήτων 

 

Β′ Φάση - Παραγωγή αναλογικού-ψηφιακού περιεχομένου 

 Σε αυτή τη φάση συγκαταλέγονται τέσσερις δραστηριότητες στις οποίες τα παιδιά έρ-
χονται σε επαφή με τα ψηφιακά μέσα κάνοντας χρήση Η/Υ. Οι μαθητές δημιούργησαν 
αναλογικό υλικό και χρησιμοποίησαν πρόγραμμα σάρωσης και ηχογράφησης για την 
εισαγωγή των δημιουργημάτων τους στον εικονικό κόσμο με αφορμή το παιχνίδι. Στό-
χος η δημιουργία ενός πρωτότυπου σεναρίου με δικούς τους πρωταγωνιστές το οποίο 
επενδύεται ηχητικά με τις αφηγήσεις των μαθητών και οπτικά με τις ζωγραφιές τους. 
Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν οι δύο ακόλουθες δραστηριότητες: 

A΄ Παράδειγμα 

 «Έτσι είναι μια τηλεμεταφορά. Μετρήστε μέχρι το τρία και θα πάτε στη στιγμή σε μια 
πόλη μαγική. Ζωγραφίστε όλα τα ζώα που ζουν σε μια πόλη σαν αυτή.» Η δραστηριότητα 
αυτή είχε ως στόχο να παρακινήσει τους μαθητές να δημιουργήσουν ελεύθερα, χρησι-
μοποιώντας την κριτική τους σκέψη, τη φαντασία και την ατομική τους έκφραση.  
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Β΄ Παράδειγμα 

«Stop! Κάποιες φορές μερικές ιστορίες παραμένουν κρυφές. Δημιουργήστε μια ιστορία 
στην οποία ο λύκος πέφτει θύμα απάτης. Πάρτε ο καθένας από έναν ρόλο και διηγηθείτε 
την.» Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η δημιουργία ενός πρωτότυπου 
σεναρίου με δικούς τους πρωταγωνιστές το οποίο επενδύεται ηχητικά με τις αφηγήσεις 
των μαθητών. 

Γ′ Φάση - Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Για τις ανάγκες της έρευνας δημιουργήθηκε έντυπο ερωτηματολόγιο ως εργαλείο αξιο-
λόγησης της ερευνητικής διαδικασίας και απαντήθηκε με τη λήξη της. Το συγκεκρι-
μένο εργαλείο εξέτασε τη στάση των μαθητών απέναντι στη χρήση του παιχνιδιού και 
των ψηφιακών μέσων κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας. Οι ερωτήσεις 
στους μαθητές πραγματοποιήθηκαν με τη μορφή ημιδομημένης συνέντευξης. Για την 
ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκαν οι προσωπικές παρατηρήσεις των ε-
ρευνητριών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης.  

Αποτελέσματα 

Η παρούσα έρευνα χαρακτηρίζεται ως ποιοτική με στοιχεία ποσοτικοποίησης, ενώ ε-
πισημαίνεται ότι το μικρό δείγμα συμμετεχόντων επιτρέπει μόνο την ποιοτική εξαγωγή 
συμπερασμάτων. Κατά την ποσοτικοποίηση των δεδομένων, τα ερευνητικά στοιχεία 
μετατράπηκαν στην κλίμακα του εκατό. Αρχικά επισημαίνεται σημαντικός βαθμός ε-
ξοικείωσης του δείγματος με τα νέα μέσα και τα ψηφιακά παιχνίδια. Όσον αφορά την 
κατανόηση του «Παραμυθοπαρμένου», οι κανόνες του αξιολογούνται ως σαφείς και 
εύληπτοι καθώς δεκατρείς από τους δεκαέξι μαθητές ανέφεραν ότι κατανόησαν πλή-
ρως το παιχνίδι. Οι μισοί από τους συμμετέχοντες θεώρησαν τις δραστηριότητες εύκο-
λες, το 31% τις χαρακτήρισε μέτριας δυσκολίας και το 19% αντιμετώπισε δυσκολία 
στην εκτέλεσή τους. Επιπλέον, η πλειοψηφία του δείγματος (87%) απάντησε ότι από-
λαυσε πολύ το παιχνίδι. Μάλιστα, πέντε από τους μαθητές (36%) δήλωσαν αυθόρμητα 
ότι τους άρεσε σε υπερθετικό βαθμό («πάρα πολύ»). Σε ερώτηση σχετικά με τον βαθμό 
απόλαυσης του εξεταζόμενου παιχνιδιού εν συγκρίσει με αυτά που συνηθίζουν να παί-
ζουν, το 39% απάντησε ότι το βρήκε περισσότερο απολαυστικό, το 31% το ίδιο και το 
13% λιγότερο, με δεδομένο το 19% των μαθητών που δήλωσε ότι δεν παίζει ψηφιακά 
παιχνίδια. 

Αναφορικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνιδιού, το 69% των ερω-
τηθέντων έκρινε ότι η παρουσίαση των παραμυθιών στο εικονικό περιβάλλον είναι ι-
διαίτερα ικανοποιητική, το 25% δήλωσε μέτρια ικανοποίηση, ενώ η οπτική αναπαρά-
σταση δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες μιας μειοψηφίας του 6%. Όσον αφορά την 
ανάκληση γνώσεων από τα παραμύθια το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι ο διάκο-
σμος του παιχνιδιού συνέβαλε θετικά. Αντίστοιχα, το συντριπτικό σύνολο των μαθη-
τών δήλωσε ότι απόλαυσε το παιχνίδι και εξέφρασε την επιθυμία η καθημερινή εκπαι-
δευτική πρακτική να διεξάγεται με τον συγκεκριμένο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της 
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παρέμβασης αξιοποιήθηκαν διάφορα ψηφιακά εργαλεία, με στόχο να εξετασθεί σε τι 
βαθμό λειτούργησαν ως μέσο υποκίνησης και συμμετοχής των μαθητών στις δραστη-
ριότητες του παιχνιδιού. Η πλειοψηφία των μαθητών βρήκε εύκολη τη χρήση του Η/Υ 
και τη διαδικασία σάρωσης (94%), ενώ σχετική δυσκολία παρατηρήθηκε στην ηχογρά-
φηση (81%). Σε ερώτηση εάν τα ψηφιακά μέσα χρησίμευσαν ως μέσο υποκίνησης στην 
εκτέλεση των εργασιών που τους ανατέθηκαν (μίμηση ήχων, δημιουργία ιστορίας) η 
πλειοψηφία των μαθητών (88%) απάντησε ότι συνέβαλε στην αύξηση του ενδιαφέρο-
ντος και τη γενικότερη κινητοποίησή τους.  

 
Διάγραμμα 1: Αξιολόγηση ευχρηστίας ψηφιακών μέσων & ο ρόλος τους ως μέσο υποκί-

νησης στις διαδραστικές δραστηριότητες 

Όσον αφορά την παραγωγή περιεχομένου από τους ίδιους τους μαθητές και την ένταξή 
του στον διάκοσμο του παιχνιδιού σημειώνεται η θετική ανταπόκριση όλων ανεξαιρέ-
τως των συμμετεχόντων. Επίσης, το 75% των μαθητών έμεινε ικανοποιημένο με την 
ψηφιακή παρουσίαση των διαδραστικών παρεμβάσεων. Με τη βοήθεια των ψηφιακών 
μέσων οι μαθητές αποφάσισαν την ακριβή τοποθεσία ανάρτησης των δημιουργημάτων 
τους ανάλογα με τα περιβάλλοντα στοιχεία του παιχνιδιού. Η διαδικασία αυτή δημιούρ-
γησε έμμεσα ένα νέο και ανεξάρτητο εικονικό αφήγημα, του οποίου η ανάγνωση δύ-
ναται να πραγματοποιηθεί με πολλούς εναλλακτικούς τρόπους (βλ. Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Έκθεση ζωγραφικής των μαθητών στο εικονικό περιβάλλον 
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Επιπλέον, δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να δημιουργήσουν μια δική τους ψη-
φιακή αφήγηση, διαμορφώνοντας το σενάριο, διανέμοντας ρόλους και λαμβάνοντας 
μέρος στην αφήγηση με σύντομους μονολόγους-διαλόγους. Η ψηφιακή αφήγηση των 
παιδιών παρατίθεται παρακάτω:  
«Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένας λύκος που πήγε βόλτα στην πλατεία για να 
παίξει μπάλα. Αουυύ! Και το γαϊδουράκι με το προβατάκι είπαν: «Τι λες να κρύ-
ψουμε τη μπάλα του λύκου τώρα που λείπει;» «Πολύ καλή ιδέα! Πάμε να την πά-
ρουμε». Ο λύκος γύρισε, δεν τη βρήκε και στεναχωρήθηκε. Η λύκαινα είδε το λύκο 
στην πλατεία να ψάχνει την μπάλα του. Το σκυλάκι πήγε να βοηθήσει τον λύκο να 
βρει τη μπάλα. Γαβ γαβ. -Νιάου νιάου και εγώ η γάτα θα βοηθήσω τον λύκο. -Τσίου 
τσίου και εγώ το πουλάκι θα βοηθήσω τον λύκο. Έλα λύκε να βρούμε την μπάλα 
μαζί! Γιούπι!» 
Τελικά την βρήκαν και είπαν: «Κοίτα την βρήκαμε!»  

Οι μαθητές ανακάλεσαν στη μνήμη τους το γνωστό παραμύθι, επανεξέτασαν τη ροή 
της ιστορίας, αναθεώρησαν τους κεντρικούς ρόλους και δημιούργησαν το δικό τους 
περιεχόμενο μετατρέποντας τον θύτη του κλασικού παραμυθιού σε θύμα της δικής τους 
αφήγησης. Στη συνέχεια αξιολογώντας τις ηχογραφήσεις τους, αναστοχάστηκαν σχε-
τικά με το ύφος του προφορικού τους λόγου και την κατανόηση της συνοχής της αφή-
γησης από τους μελλοντικούς ακροατές, αφήνοντας την προσωπική τους σφραγίδα στο 
ψηφιακό παιχνίδι.  

Συμπεράσματα 

Τα σύγχρονα ψηφιακά παιχνίδια χαρακτηρίζονται από στοιχεία όπως η εύκολη προσο-
μοίωση καταστάσεων του πραγματικού κόσμου, αλλά και η δυνατότητα να κεντρίζουν 
το ενδιαφέρον μέσα από μηχανισμούς πλούσιας αλληλεπίδρασης και ισορροπημένης 
πρόκλησης (Μεϊμάρης & Γκούσκος, 2009). Ο «Παραμυθοπαρμένος» φαίνεται ότι λει-
τούργησε αποτελεσματικά τουλάχιστον στο συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. H δυ-
νατότητα επενέργειας μέσω της άμεσης ανάδρασης με τον περιβάλλοντα κόσμο του 
παιχνιδιού προσέδωσαν μεγαλύτερη ελκυστικότητα εν συγκρίσει με άλλου είδους ψη-
φιακά παιχνίδια. Οι συμμετέχοντες ενεπλάκησαν ενεργά στις διαδικασίες και σημειώ-
θηκε θετική ανταπόκριση και αρμονική συνεργασία. Άλλωστε τα ψηφιακά μέσα δύνα-
νται να μετατρέψουν την παραδοσιακή διδασκαλία και να την καταστήσουν περισσό-
τερο συνεργατική και «εποικοδομητική» (Liu & Pange, 2015). Ερευνώντας τον βαθμό 
ανταπόκρισης του κοινού, οι μαθητές εμφανίστηκαν ικανοποιημένοι από τη διαδικασία 
και η επιθυμία τους για επανάληψη της παρέμβασης θα μπορούσε να εκληφθεί ως ση-
μάδι επιτυχίας.  

Η ψηφιακή ατμόσφαιρα οδήγησε τους συμμετέχοντες σε εξωστρέφεια, ενώ η ευρύτητα 
των ερεθισμάτων των οποίων έγιναν αποδέκτες συνέβαλε στην ανάκληση προγενέστε-
ρων εμπειριών. Ο Ohler (2013) υποστηρίζει ότι η συνύπαρξη και συνδημιουργία των 
συμμετεχόντων στο πλαίσιο της ψηφιακής αφήγησης επιδρά στη συνοχή της τάξης 
βελτιώνοντας την ποιότητα της συνολικής εμπειρίας καθώς επίσης συμβάλλει στην α-
νάπτυξη κλίματος ευδιαθεσίας και αμοιβαιότητας. Η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να 
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αποτελέσει μια εκπαιδευτική πρόταση για την αναζωογόνηση της μάθησης και την πα-
ρακίνηση των συμμετεχόντων, προκειμένου να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν 
με συνεργατικό τρόπο ψηφιακές αφηγήσεις ως αυθεντικά προϊόντα μάθησης (Yang & 
Wu, 2012). Σύμφωνα με την εκπαιδευτικό της τάξης, ακόμα και οι πιο ντροπαλοί μα-
θητές συμμετείχαν σε όλη τη διαδικασία. 

Ο Παραμυθοπαρμένος αποτελεί μια ψηφιακή αφήγηση, η οποία δύναται να τροποποι-
ηθεί ύστερα από τις παρεμβάσεις των χρηστών. Η χρήση της τεχνολογίας κινητοποίησε 
τους μαθητές παρέχοντας εμπειρίες διάδρασης. Η ίδια η φύση του παιχνιδιού και ο 
στόχος της παρέμβασης διαπνέονται από την παρουσία της τεχνολογίας και την αλλη-
λεπίδραση του φυσικού και του ψηφιακού κόσμου μέσα στο οποίο οι σημερινοί μαθη-
τές καλούνται να βρουν τη θέση τους. Οι ψηφιακές συσκευές είχαν κυρίαρχη θέση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και έπαιξαν τον ρόλο της γέφυρας ανάμεσα στον ψηφιακό και 
φυσικό χώρο. Οι μαθητές έγιναν συγγράφεις, ηθοποιοί και ψηφιακοί παραγωγοί μετα-
τρέποντας αναλογικό υλικό σε ψηφιακό. Σύμφωνα με τα Εθνικά Εκπαιδευτικά Πρό-
τυπα για την Τεχνολογία (NTES – National Educational Technology Standards), χάρη 
στη χρήση ψηφιακών εργαλείων οι μαθητές μπορούν να γίνουν οικοδόμοι της γνώσης 
και να παράξουν δημιουργικά τεχνουργήματα (π.χ. ψηφιακές παρουσιάσεις, ψηφιακές 
αφηγήσεις), αποκτώντας ουσιαστικές μαθησιακές εμπειρίες για τον εαυτό τους και 
τους άλλους (ISTE, 2016). Μέσα από αυτή τη διαδικασία δόθηκε χώρος να απελευθε-
ρώσουν τη δημιουργικότητά τους, να αυτοσχεδιάσουν και να κατανοήσουν ότι τα ψη-
φιακά μέσα (Η/Υ και περιφερειακές συσκευές) προσφέρουν τη δυνατότητα παρουσία-
σης, επεξεργασίας περιεχομένου και δημιουργίας ιστοριών, παρέχοντας ένα εμπλουτι-
σμένο μαθησιακά περιβάλλον (Mitchell & Dunbar, 2006). 

Οι μαθητές εμπλούτισαν τον ψηφιακό κόσμο και άφησαν το προσωπικό τους στίγμα 
στο παιχνίδι, αποκτώντας εξουσία στο μέχρι πρότινος άκαμπτο περιβάλλον του παιχνι-
διού. Τα σύγχρονα εργαλεία τους επέτρεψαν να αλλοιώσουν τη συνοχή του φαινομε-
νικά ακέραιου εικονικού χώρου. Ο «Παραμυθοπαρμένος» θα μπορούσε να αποτελέσει 
ένα εκπαιδευτικό εργαλείο, διαμορφώνοντας ένα ανοιχτό πλαίσιο μάθησης. Δεδομένου 
ότι το γραφικό περιβάλλον επιδέχεται μετατροπές, παρουσιάζει ενδιαφέρον η διερεύ-
νηση της χρήσης του παιχνιδιού ως αναμνηστικό λεύκωμα, καθώς οι χρήστες δύναται 
να το επενδύσουν με δικό τους περιεχόμενο προοδευτικά κατά τη διάρκεια του σχολι-
κού έτους. Κατά συνέπεια από τη μία υπάρχει αυτούσιο το παιχνίδι όπως το εμπνεύ-
στηκαν οι δημιουργοί του και από την άλλη η δυνατότητα δημιουργίας μιας «προσω-
ποποιημένης» εκδοχής του, η οποία αποτελεί προϊόν της ομαδικής σύζευξης των συμ-
μετεχόντων.  
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«Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη» Διδάσκοντας Ιστορία Γ’ Δημοτικού  
με τα εργαλεία Fakebook και Twitter Generator 

Κηρύκη Αδαμαντία 
Εκπ/κός Π.Ε.70 , M.Ed. ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, mantwgiannena@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε δασκάλους Δημοτικής εκπαίδευσης και 
παρουσιάζει την διδασκαλία της Ιστορίας Γ’ Δημοτικού και συγκεκριμένα του μαθή-
ματος «Ο Οδυσσέας στην Ιθάκη» μέσω εργαλείων web 2.0. Επιχειρήθηκε η ένταξη των 
Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικά εργαλεία μάθησης 
και με την καθοδήγηση του δασκάλου στην αλληλεπιδραστική, ουσιαστική, διδακτική 
και παιδαγωγική εκμετάλλευσή τους. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία 
«Fakebook» και «twitter». Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες κλήθηκαν να καταγρά-
ψουν, κατηγοριοποιήσουν, να συνδέσουν δεδομένα και τέλος να κατασκευάσουν προ-
σωπικά χρονολόγια/προφίλ των ιστορικών προσώπων της Μυθολογίας που διδάχθη-
καν. Έτσι συντελέστηκε διάλογος μεταξύ του παρελθόντος (Μυθολογία) και του πα-
ρόντος (Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης). 

Λέξεις-Κλειδιά: Μυθολογία Γ’ Δημοτικού, ΤΠΕ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στην 
Εκπαίδευση, Web 2.0 εργαλεία, συνεργατική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Το μάθημα της Ιστορίας στο Δημοτικό υπάγεται ως επί το πλείστον στις πρακτικές του 
γλωσσικού μαθήματος, αφού η αφηγηματική μεταβίβαση που χρησιμοποιείται οδηγεί 
στην απομνημόνευση της γνώσης, η οποία δημιουργεί το αίσθημα του άγχους στους 
μαθητές οι οποίοι δυσκολεύονται. Τα παραπάνω προκύπτουν από την προβληματική 
εκπαιδευτική πολιτική αναφορικά με την ιστορική μάθηση (ακατάλληλα αναλυτικά 
προγράμματα και σχολικά εγχειρίδια, παρωχημένοι τρόποι διδασκαλίας), τις ελλιπείς 
γνώσεις και δεξιότητες των εκπαιδευτικών, τη δυσανεξία τους έναντι των νέων τεχνο-
λογιών ως μαθησιακών εργαλείων, καθώς και από τον εγκλωβισμό της ίδιας της κοι-
νωνίας σε ανελαστικά και ιδεολογικοποιημένα σχήματα πρόσληψης του ιστορικού πα-
ρελθόντος (Κόκκινος, 2007). Η μελέτη της ιστορικής σκέψης των παιδιών ως προς την 
ιστορική ανάγνωση απαιτεί μια βαθιά και σύνθετη ανάλυση και θεωρείται μια πολύ 
σημαντική δεξιότητα, η οποία θα πρέπει να καλλιεργείται (Νάκου, 2000). Μέσω της 
ιστορικής σκέψης συντελείται και η ιστορική συνείδηση, δηλαδή η συνάρτηση της 
συμμετοχής των μαθητών στη διερεύνηση του παρελθόντος. Χρειάζεται αξιοποίηση 
των δύο τρόπων σκέψης των μαθητών, του διαισθητικού (διατύπωση ιστορικών ερω-
τημάτων, υποθέσεων έρευνας που να βασίζονται στη γνώση του παρελθόντος) και του 
αναλυτικού (καταφυγή στις ιστορικές πηγές για επιβεβαίωση, τροποποίηση, συμπλή-
ρωση, διάψευση) (Bruner, 1966) για να προέλθει και η κριτική σκέψη. Ένα πολυπρι-
σματικό μάθημα ιστορίας ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιστήμης της Διδακτι-
κής της Ιστορίας, η οποία βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή «σκέφτομαι/ συλλογίζομαι 
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μόνος μου/ ο ίδιος για την ιστορία» ("Geschichte selber denken") και στην παιδαγωγική 
φύση του μαθήματος της ιστορίας, ότι η μάθηση μέσω της δημιουργίας εμπειριών και 
μέσω της πράξης (learning by doing) είναι πιο παραγωγική και μόνιμη, από τη μάθηση 
που βασίζεται στην αποστήθιση συσσωρευμένων πληροφοριών (Μακαρατζής, 2017).
  

Η ανακάλυψη, η διερεύνηση και η εξέταση αντικειμένων, εικόνων, κτηρίων και άλλων 
πηγών κάνουν το μάθημα της Ιστορίας μια δραστηριότητα βασισμένη στην εμπειρία, 
μια δραστηριότητα κατά την οποία η ιστορία του παρελθόντος δεν προκαθορίζεται, 
αλλά γίνεται ταξίδι ανακάλυψης για το κάθε παιδί ξεχωριστά (Δακοπούλου, 2019). Το 
διδακτικό μοντέλο του εποικοδομητισμού έφερε προσδοκίες για τη βελτίωση της διδα-
σκαλίας. Οδήγησε σε νέες προσεγγίσεις με κέντρο τον μαθητή, οι οποίες προωθούν την 
ενεργό συμμετοχή και όχι την παθητικότητα του. Συντέλεσε στην οικοδόμηση της γνώ-
σης και όχι την δασκαλοκεντρική μετάδοση και απομνημόνευση της. Ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού διαφοροποιείται, προσδίδοντας του έναν χαρακτήρα διαμεσολαβητικό και 
καθοδηγητικό σε μια διαδικασία βιωματικής προσέγγισης της γνώσης (Κεκές & Μυ-
λωνάκου, 2001). Ο μαθητής γίνεται δέκτης γνώσεων, ερευνητής, μέλος ομάδας και δη-
μιουργός. Μαθαίνει σε περιβάλλον πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο του 
δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του, καθώς ο ίδιος κατασκευάζει με ενεργη-
τικό τρόπο τη γνώση στις διάφορες φάσεις εξέλιξής του (Κασκαντάμη & Καλογερό-
πουλος, 2010).  Συγκεκριμένα στο μάθημα της Ιστορίας, το οποίο κρύβει δυσκολίες αν 
δεν προσεγγιστεί διαθεματικά για τους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεδο-
μένου ότι η έννοια του χρόνου ωριμάζει στην επόμενη βαθμίδα της εκπαίδευσης 
(Piaget, 2001).   

Ο χώρος της εκπαίδευσης επηρεάζεται από τις κοινωνικές μεταβολές και ως ένα βαθμό 
τις καθορίζει. Έτσι είναι αδύνατον το εκπαιδευτικό σύστημα να αγνοήσει την τεχνολο-
γική έκρηξη, γιατί κάτι τέτοιο θα σήμαινε την ανάπτυξή του ερήμην των κοινωνικών 
εξελίξεων (Βρύζας, 1990). Σε αυτό το σημείο έρχονται να ενταχθούν στην εκπαίδευση 
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media). Οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύω-
σης ανήκουν στην κατηγορία web 2.0 εργαλείων. Τα κοινωνικά δίκτυα χαρακτηρίζο-
νται από ευκολία στη  χρήση, διευκολύνουν τη δημιουργία αυθόρμητων σχέσεων, και 
διευρύνουν την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία μεταξύ των χρηστών τους (Ajjan 
& Hartshorne, 2008). Τα εργαλεία Διαδικτύου 2ης γενιάς αλλάζουν τον τρόπο που οι 
μαθητευόμενοι και οι εκπαιδευτικοί προσεγγίζουν τη μάθηση, τον τρόπο αλληλεπίδρα-
σης και επικοινωνίας μεταξύ τους και, επομένως, τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουν ο 
ένας από τον άλλο. Είναι ένα επικοινωνιακό μέσο με το οποίο οι περισσότεροι μαθητές 
είναι σε μεγάλο βαθμό εξοικειωμένοι, καθώς τα χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους 
ζωή. Είναι ως επί το πλείστον ανοιχτά ελεύθερα μέσα, επομένως δίνουν δυνατότητες 
για ομαδοσυνεργατική μάθηση, σε άτομα διαφορετικών ηλικιών, φυσικών και οικονο-
μικών δυνατοτήτων, ευκαιρίες διαπολιτισμικής επαφής και ανάπτυξης δεξιοτήτων που 
σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες. Υποστηρίζουν τη δημιουργία κοινοτήτων μάθησης 
και την ανάδειξη νέων τύπων συνεργατικότητας (Selwyn, 2009). Αναφορικά με το μά-
θημα της Ιστορίας, οι μαθητές διαμορφώνουν ένα έργο μέσα από τη συνεργασία και 
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ερμηνεύουν τα ιστορικά γεγονότα, συλλέγοντας στοιχεία μέσα από ποίκιλες πηγές πλη-
ροφόρησης. Επιπρόσθετα, θεωρείται ότι οι ΤΠΕ διαθέτουν δυναμικά εργαλεία διαχεί-
ρισης πληροφορίας (αναζήτηση, επεξεργασία κειμένου, εικόνας, διαχείριση βάσεων 
δεδομένων, παρουσιάσεις) που μπορούν να υποστηρίξουν την ιστορική ερμηνεία και 
την κατανόηση ιστορικών εννοιών (Britt etal., 2000). Επιπλέον, η χρήση της τεχνολο-
γίας προτείνεται να επικεντρώνεται στη δημιουργία «περιβαλλόντων κριτικής σκέψης» 
(critical thinking environment) (Schrum, 2001), που μπορούν να υποστηρίξουν διδα-
κτικές καταστάσεις επίλυσης προβλήματος και έρευνας, να προωθήσουν την ιστορική 
μάθηση των μαθητών και μαθητριών μέσα από την πράξη και την ιστορική έρευνα 
(Ρεπούση & Τσιβάς, 2004), να βοηθήσουν στην ιστορική κατανόηση και την οικοδό-
μηση νέας γνώσης τους και να υποστηρίξουν τη συνεργασία για τη συγγραφή μιας από 
κοινού ιστορικής αφήγησης, που μπορεί στη συνέχεια να αποτελέσει αντικείμενο συ-
ζήτησης, κριτικής και αναθεώρησης (Μακαρατζής, 2017). Οι μαθητές μέσα από δρα-
στηριότητες που προσεγγίζουν το αυθεντικό πλαίσιο, ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν, 
να συζητήσουν και να κατασκευάσουν πολυθεματικά σενάρια και σχέσεις, να αποτε-
λέσουν μέλη κοινοτήτων και να διαχειριστούν ρεαλιστικά δεδομένα (Reeve etal., 
2002). Επομένως, η συνεργατική τεχνολογία, δίνει τη δυνατότητα για «συνάντηση» 
σκέψεων, ιδεών και απόψεων, που μπορεί να πηγάζουν από διαφορετικές κοινότητες, 
να βασίζονται σε διαφορετικές εμπειρίες, να εντάσσονται σε διαφορετικές πρακτικές 
και να βασίζονται σε διαφορετικές διαδικασίες δόμησης νοημάτων (Γιαννούτσου & 
Τρούκη, 2006). 

Συμπερασματικά, η δημιουργία και εφαρμογή συνεργατικών εκπαιδευτικών σεναρίων, 
βασισμένων και υποστηριζόμενων από web 2.0 εργαλεία, μπορεί να επιφέρει θετικά 
μαθησιακά αποτελέσματα στην διδασκαλία.  

Σχεδιασμός της διδακτικής παρέμβασης 

Μεθοδολογία – Εργαλεία συλλογής δεδομένων αξιολόγησης 

Η παρούσα εργασία είναι μια πιλοτική μελέτη περίπτωσης, δηλαδή η μελέτη ενός πε-
ριστατικού εν τη εξελίξει του (Cohen etal., 2011). Πραγματοποιήθηκε στο ιδιωτικό 
Δημοτικό σχολείο «Σχολή Χατζήβεη» τον Φεβρουάριο του 2020, σε χρονικό διάστημα 
8 διδακτικών ωρών και συγκεκριμένα σε 10 μαθητές Γ’ τάξης. Αξίζει να σημειωθεί 
πως οι μαθητές ήταν αρκετά εξοικειωμένοι με την χρήση υπολογιστή, διαδραστικού 
και ΤΠΕ. Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω παρατήρησης, καταγρα-
φής σημαντικών σημείων σε ημερολόγιο του εκπαιδευτικού, φωτογραφιών και των συ-
μπληρωμένων φύλλων εργασιών. 

Σκοπός και στόχοι του σεναρίου 

Το παρόν διδακτικό σενάριο προέκυψε από την ανάγκη για υποστήριξη στην διαχεί-
ριση του αναλυτικού προγράμματος, μέσα από την υλοποίηση ενεργητικών διδακτικών 
τεχνικών για το μάθημα της Ιστορίας, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών, καθώς επίσης και τις όποιες ιδιαιτερότητες της διδακτικής 
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ενότητας. Επίσης με στόχο την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διδακτική και 
στη μαθησιακή διαδικασία, προκειμένου να αναπτυχθεί η κριτική τους σκέψη, και όχι 
μόνο η ικανότητα τους για απομνημόνευση. Σκοπός της παρέμβασης ήταν να δημιουρ-
γήσουν οι μαθητές/τριες συνεργατικά διδακτικό υλικό για το μάθημα της Ιστορίας, 
μέσω ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων.  

Παρόλο που το όλο εγχείρημα δεν δομήθηκε ως ερευνητικό έργο, είναι φανερό ότι 
υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα σημεία, όπως: η συνεργασία των μαθητών/τριών ως 
ενεργά μέλη σε ομάδες, η δημιουργική παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού από τους μα-
θητές (έναντι του δασκαλοκεντρικού τρόπου διδασκαλίας), η χρήση και αξιοποίηση 
εργαλείων web 2.0 και τέλος ο συνδυασμός διδακτικών στόχων από δύο αναλυτικά 
προγράμματα (Ιστορίας και Πληροφορικής). Επίσης λήφθηκε υπόψη ότι, αν το πλάνο 
διδασκαλίας και η παρέμβαση ολοκληρωθούν με επιτυχία, ο εκπαιδευτικός θα μπορεί 
να εμπλουτίσει και να προχωρήσει περαιτέρω τον σχεδιασμό διδασκαλίας και να κα-
λύψει τις ανάγκες όλων των σχετικών ενοτήτων. 

Επιμέρους στόχοι: (Οι μαθητές μετά το πέρας της διδακτικής παρέμβασης…) 

1.  Γνωρίζω και κατανοώ (βάσει του Αναλυτικού Προγράμματος): 

• Να αντιληφθούν ότι η αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελεί μέρος της ιστορικής και 
πολιτισμικής μας παράδοσης.  
• Να κατανοήσουν την αφοσίωση του Οδυσσέα στο νόστο και τη αξία του αγώνα του 
ανθρώπου για την επίτευξη των στόχων του.   
• Να θαυμάσουν βασικά στοιχεία του ήθους του Οδυσσέα.   
•Να εκτιμήσουν τις αξίες και τον πολιτισμό της ομηρικής εποχής.   
• Να κατανοήσουν βασικές έννοιες, όπως: εκστρατεία, παραμύθι, χώρος, χρόνος, ή-
ρωας, φαντασία, πραγματικότητα.  
• Να γνωρίσουν τον αναγνωρισμό του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο και πώς αυτός εξυ-
πηρετεί την προετοιμασία της μνηστηροφονίας.   
• Να γνωρίσουν την ιστορία του Άργου και να κατανοήσουν το δεσμό ανθρώπου και 
ζώου. 
• Να αντιληφθούν την υβριστική συμπεριφορά των μνηστήρων.   
•Να γνωρίσουν τον αναγνωρισμό του Οδυσσέα από την Ευρύκλεια.  
• Να γνωρίσουν το θεσμό της ομηρικής φιλοξενίας.   
• Να κατανοήσουν τα συναισθήματα και τη συμπεριφορά των κεντρικών προσώπων. 

2. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι:   

• Να συνεργάζονται σε ομάδες.  
• Να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις, επιχειρηματολογώντας για τις απόψεις και 
τις ιδέες τους.   
• Να δίνουν σαφείς οδηγίες.   
• Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 
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3. Ψηφιακός και τεχνολογικός γραμματισμός:  

• Να εξασκήσουν δεξιότητες πληροφορικής (drag and drop, save κ.λπ.).   
•Να αποκτήσουν δεξιότητες επιστημονικού τρόπου σκέψης: καταμερισμός του προ-
βλήματος σε βήματα, διατύπωση υποθέσεων/προβλέψεων, διάλογος και επιχειρηματο-
λογία. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών 

Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν διδαχθεί και εξοικειωθεί στο μάθημα της Ιστορίας «Ο 
Οδυσσέας στην Ιθάκη», προκειμένου να μπορεί να γίνει σύνδεση-συσχέτιση των δρα-
στηριοτήτων που θα υλοποιήσουν με τις προϋπάρχουσες γνώσεις. Επιπλέον, θα πρέπει 
να μπορούν να χειρίζονται τον διαδραστικό πίνακα και τις σελίδες αναζήτησης στο 
διαδίκτυο.  

Περιορισμοί της διδακτικής παρέμβασης 

Ως περιορισμός μπορεί να θεωρηθεί ο αριθμός των μαθητών/τριών που συμμετείχαν, 
συγκριτικά με αυτών που θα συμμετείχε αν η παρέμβαση υλοποιούταν σε μία ολό-
κληρη σχολική τάξη. Τέλος, θα μπορούσαν να είχαν ερευνηθεί και τυχόν διαφορές α-
νάμεσα στα αγόρια και κορίτσια του δείγματος. 

Υλοποίηση διδακτικής παρέμβασης 

Οι μαθητές/τριες εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, χωρισμένοι ανά 2 άτομα. Η υλοποί-
ηση διαρθρώθηκε σε τέσσερα στάδια, βάσει του μοντέλου της εποικοδομητικής διδα-
σκαλίας (1. Η φάση του προσανατολισμού, 2. Η φάση της ανάδειξης των ιδεών των 
μαθητών, 3. Η φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών, 4. Η φάση της εφαρμο-
γής και 5. Η φάση της ανασκόπησης) (Driver & Oldham, 1986).  

 Στην πρώτη φάση, χρησιμοποιήθηκαν QR  codes και tablet. QR codes είχαν τοποθε-
τηθεί στις αίθουσες της τάξης, στα οποία πήγαιναν οι μαθητές και σκάναραν την και-
νούργια δοκιμασία που τους περίμενε: « Ο Οδυσσέας ο πολυμήχανος βασιλιάς απ’ την 
Ιθάκη, περιπλανήθηκε δέκα ολόκληρα χρόνια σε θάλασσες και σε χώρες μακρινές, ώσπου 
να φτάσει στην πατρίδα του. Τώρα ήρθε η ώρα να γίνεται εσείς Ο Οδυσσέας! Θα κταγρά-
ψετε όλα όσα έγιναν κατά την επιστροφή του στην Ιθάκη, σαν να τα «ανέβαζε» ο ίδιος 
στον προσωπικό του λογαριασμό. Καλή διασκέδαση!»  

Στην δεύτερη και τρίτη φάση, έχοντας σαν οδηγό φύλλα εργασίας που τους μοιράστη-
καν, τα οποία απεικόνιζαν τα κοινωνικά δίκτυα στα οποία θα εργαζόντουσαν στην συ-
νέχεια, οι μαθητές/τριες αναζήτησαν τα στοιχεία που χρειαζόντουσαν στον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή και το διαδίκτυο, όπως φωτογραφίες, χάρτες, ημερομηνίες, βίντεο 
κ.λπ. Στην συνέχεια συγκέντρωσαν τα στοιχεία που συνέλεξαν και ζωγράφιζαν τα 
φύλλα εργασίας τους. 

Στην τέταρτη φάση οι μαθητές/τριες κατηγοριοποιούσαν τα δεδομένα (Όνομα, 
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username, Φωτογραφία προφίλ, Φωτογραφία εξωφύλλου, Ηλικία, Τόπος Καταγωγής, 
Οικογένεια, Φίλοι, Δημοσιεύσεις/Posts/Tweets) και δημιουργούσαν  το προφίλ του ι-
στορικού προσώπου που είχαν αναλάβει. Προτού ξεκινήσουν, τους τονίστηκε ότι η 
σελίδα που θα δημιουργήσουν πρέπει να αντιπροσωπεύει την εποχή του ήρωα που εκ-
προσωπούν, καθώς δεν βρίσκονται στο έτος 2020. Για την δημιουργία των κοινωνικών 
διαδικτυακών προφίλ των ιστορικών προσώπων, χρησιμοποιήθηκε το εκπαιδευτικό ερ-
γαλείο «Fakebook» και το εργαλείο  «twitter tweet generator».  

 
Εικόνα 1:Στιγμιότυπο διαδικτυακού προφίλ στο εκπαιδευτικό εργαλείο «Fakebook» 

 

 
Εικόνα 2: Στιγμιότυπο διαδικτυακών tweet στο εργαλείο «Tweeter Tweet Generator» 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα 

Καταρχάς να τονιστεί, ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης παρέμβασης δε μπο-
ρούν να θεωρηθούν άμεσα γενικεύσιμα, διότι το σύνολο του δείγματος που πήρε μέρος 
ήταν μικρό (10 άτομα), όπως επίσης ότι η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε σε 
πολύ περιορισμένο χρόνο. Με βάση αυτών, προτείνεται η υλοποίηση της παρέμβασης 
λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς που περιγράφηκαν παραπάνω. 

Αναφορικά με τα συμπεράσματα, φάνηκε ότι τα φύλλα εργασίας, στα οποία είχαν 
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εργαστεί αρχικά οι μαθητές/τριες, τους φάνηκαν χρήσιμα, διότι είχαν συγκεντρώσει σε 
αυτά όλες τις πληροφορίες που είχαν επιλέξει και τις μετέφεραν ευκολότερα στο ψη-
φιακό περιβάλλον. Οι μαθητές/τριες ενθουσιάστηκαν με την χρήση των web 2.0 εργα-
λείων, ωθώντας τους/τις να συμμετέχουν ενεργά, προσπαθώντας να βρουν τα ιδανικό-
τερα στοιχεία των ηρώων για την δημιουργία των ατομικών τους προφίλ. Πολλοί μα-
θητές/τριες έδειξαν δεξιότητες κριτικής σκέψης και δημιουργικότητας, ενώ όλοι ατο-
μική και συλλογική υπευθυνότητα, εργαζόμενοι ενεργά στις ομάδες τους. 

Τα αποτελέσματα της παρέμβασης (φύλλα εργασίας/διαδικτυακά προφίλ) έδειξαν ότι 
οι στόχοι που είχαν τεθεί αρχικά ικανοποιήθηκαν πλήρως. Αναφορικά με το γνωστικό 
αντικείμενο, οι μαθητές κατάφεραν να επεξεργαστούν άριστα όλα τα στοιχεία του μα-
θήματος που διδάχθηκαν, όπως την αναγνώριση του Οδυσσέα από τον Τηλέμαχο, την 
ιστορία του Άργου, την συμπεριφορά των μνηστήρων κ.λπ., καθώς και έννοιες όπως 
εκστρατεία, ήρωας, χωροχρόνος κ.α. Κατανόησαν τους χαρακτήρες της ιστορίας και 
τα συναισθήματα αυτών, αφού καλέστηκαν να δημιουργήσουν τα ατομικά τους προφίλ 
που θα τους αντιπροσώπευαν, και το έκαναν με επιτυχία. Σημαντικό επίσης στοιχείο 
που αξίζει να αναφερθεί, είναι ότι, ενώ οι μαθητές/τριες δημιουργούσαν προφίλ σε δια-
δικτυακές πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην εποχή του σήμερα, φρόντισαν τα 
προφίλ και οι συνομιλίες μεταξύ των ηρώων να αναπαριστούν την εποχή που εκείνοι 
έζησαν.  

 Αναφορικά με τον ψηφιακό και τεχνολογικό γραμματισμό, οι συμμετέχοντες μαθη-
τές/τριες ανέπτυξαν δεξιότητες αναφορικά με τις νέες τεχνολογίες, αφού ενεπλάκησαν 
και δραστηριοποιήθηκαν με εφαρμογές και web 2.0 εργαλεία, μέσω φορητού υπολογι-
στή και smartphone. Όταν στην εκπαιδευτική διαδικασία εντάσσονται παιγνιοποιημέ-
νες διαδικασίες, όλο το μάθημα γίνεται πιο διασκεδαστικό και οι μαθητές εστιάζοντας 
την προσοχή τους στο παιχνίδι, χωρίς να το αντιλαμβάνονται δέχονται τους μαθησια-
κούς στόχους που έχουν τεθεί αρχικά. Συνδυάζοντας όμως το μάθημα με web 2.0 ερ-
γαλεία, αλλά και ευρύτερα με ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές, τα αποτελέσματα 
είναι ακόμα πιο εντυπωσιακά. Τα έντονα χρώματα, τα γραφικά και το περιβάλλον των 
εφαρμογών δίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία μια καινούρια διάσταση. Αναπτύσσε-
ται με αυτόν τον τρόπο το μοντέλο μάθησης «κάνω για να μάθω» και όχι αυτό που 
επικρατεί το «μαθαίνω για να κάνω» (Αγγελίδου, 2011). Έχοντας λοιπόν μαθητές, που 
δεν είχαν έρθει σε επαφή με αυτό τον τρόπο διδασκαλίας, ο ενθουσιασμός και η επιθυ-
μία να γίνουν κι άλλα μαθήματα με αυτό τον τρόπο ήταν έντονα. Συμπεραίνουμε λοι-
πόν ότι η χρήση των web 2.0 εργαλείων, ενθουσίασε τους μαθητές και ενεργοποίησε 
το κίνητρό τους για μάθηση. 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση θέτει νέους στόχους για το μέλλον και αφορμή 
για νέες προοπτικές, όπως επιπλέον πολυμεσικό υλικό και εκπαιδευτικά εργαλεία, δια-
θεματική προσέγγιση του μαθήματος με άλλα γνωστικά αντικείμενα κ.λπ. Αξίζει να 
σημειωθεί, ότι η παρέμβαση βοήθησε και τον εκπαιδευτικό να αναζητήσει εκπαιδευ-
τικά μέσα και τρόπους για να διδάξει παραγωγικά και δημιουργικά το μάθημα της Ι-
στορίας. Τέλος πρέπει να τονιστεί πώς, ενώ δεν είναι απαραίτητο οι μαθητές να 
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διαθέτουν ιδιαίτερες γνώσεις, η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών θεωρείται αναγκαία, 
καθώς αποτελεί κλειδί για την επιτυχία, ώστε να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις 
απαιτήσεις των παραπάνω επιστημονικών πεδίων.  
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Διδακτικό Σενάριο: «Γαλλική επανάσταση» 

Ζέρβας Αντώνης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, zervasantonis@yahoo.gr 

Περίληψη 

To σενάριο διδασκαλίας αποτελεί μια διερευνητική προσέγγιση του θέματος της   
Γαλλικής επανάστασης και πιο συγκεκριμένα, της  ενότητας 3, του σχολικού βιβλίου 
της Ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τα κυριότερα πρόσωπα και  
γεγονότα του επανάστασης αλλά  και τα αποτελέσματά της στο παγκόσμιο πολιτισμό. 
Αυτό θα επιτευχθεί αναζητώντας ιστορικό υλικό σε ηλεκτρονικές πηγές που θα 
διαχειριστούν και θα επεξεργαστούν κριτικά. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία  θα τα 
αξιοποιήσουν για τη βαθύτερη  κατανόηση των παραγόντων που επηρέασαν την 
Γαλλική κοινωνία τη συγκεκριμένη  περίοδο. Θα αποκτήσουν την ιστορική γνώση 
μέσω της προσωπικής επαφής με το ιστορικό υλικό και θα αντιληφθούν τις έννοιες του 
χώρου και του χρόνου της περιόδου αυτής. Παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να 
οικειοποιηθούν τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής εργασίας στην οποία θα 
συμμετάσχουν. Συμπερασματικά, το συγκεκριμένο σενάριο είναι μια προσπάθεια 
διαθεματικής προσέγγισης της Ιστορίας με το μάθημα της Πληροφορικής, της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και της Αισθητικής Αγωγής. Το συγκεκριμένο σενάριο 
υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου μέσα σε 5 
διδακτικές ώρες. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν εντυπωσιακό. Oι 
μαθητές όχι μόνο εμπέδωσαν τη διδασκόμενη ύλη, αλλά ενθουσιάστηκαν τόσο με την 
ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας όσο και με τη χρήση των νέων τεχνολογικών 
μέσων στη διδασκαλία της ιστορίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γαλλική επανάσταση, Ομαδοσυνεργατική, Τ.Π.Ε., Διαθεματικότητα 

Θεωρητικό πλαίσιo 

 Oι μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για 
αναπτυξιακούς λόγους. Συγκεκριμένα, έχουν τις παρακάτω θετικές επιδράσεις στη 
γνωστική και νοητική κατάσταση του μαθητή: του επιτρέπουν να διδάσκεται πώς να 
μαθαίνει και να σκέπτεται, τακτική που αναπτύσσει τη δημιουργική σκέψη. Έρχεται σε 
αντίθεση, με την παραδοσιακή διδασκαλία που χρησιμοποιεί, ως επί το πλείστον, τη 
διάλεξη και έχει ως αποτέλεσμα την απλή απομνημόνευση χωρίς κατανόηση των 
γεγονότων, καθώς και τη μη συσχέτιση παλαιάς με την νέα γνώση και μη εφαρμογής 
της σε νέες προβληματικές καταστάσεις (Ματσαγγούρας, 1987). 

Σε αυτά τα μαθητοκεντρικά μοντέλα υπάγεται και η διερευνητική μορφή διδασκαλίας, 
καθώς και στο γενικότερο κίνημα του κονστρουκτιβισμού – εποικοδομισμού. Ο 
κοινωνικο-πολιτισμικός εποικοδομισμός του Vygotsky και του Bruner θεωρεί ότι η 
μάθηση συντελείται πρώτα μέσα από την κοινωνική διάδραση και το διάλογο, πριν 
εσωτερικευθεί για να τροφοδοτήσει τη γνωσιακή ανάπτυξη του ατόμου 
(Αναγνωστοπούλου, 2001). Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 
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βοηθηθούν μέσα από το διάλογο με τους συμμαθητές τους ή/και τους ενηλίκους 
(εκπαιδευτικούς, γονείς), χρησιμοποιώντας ουσιαστικά ένα πλαίσιο στήριξης με 
φθίνουσα τάση, όσο αναπτύσσεται η αυτονομία στη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν 
να διευκολύνουν αυτό το είδος μάθησης δημιουργώντας το κατάλληλο μαθησιακό και 
υποστηρικτικό περιβάλλον με ένα τρόπο που να συνεισφέρει στην κατασκευή της 
γνώσης (Mατσαγγούρας, Η, 2000). 

Με το όρο «διαθεματική προσέγγιση» εννοούμε εκείνη τη μορφή διδασκαλίας κατά 
την οποία, από τη μια, το περιεχόμενο της διδασκαλίας ενιαιοποιείται και, από την 
άλλη, η διδασκαλία είναι εργαστηριακής και ευρηματικής μορφής. Υπό αυτήν την 
έννοια  η διαθεματική προσέγγιση συνιστά καινοτομία, τόσο ως προς το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας όσο και ως προς τη μέθοδο εργασίας. Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο 
της διδασκαλίας δεν αφορά ξεχωριστά μαθήματα που γίνονται σε τακτή ώρα το καθένα, 
αλλά καταστάσεις μάθησης που προσεγγίζουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας ως κάτι 
ενιαίο και αδιαίρετο (Σαλβαράς Γ., 2004) 

Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μαθητικών 
μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων» (Ματσαγγούρας 2000: 16). 
Πολλοί ερευνητές  έχουν δείξει ότι είναι ένα αποτελεσματικό σύστημα μάθησης για 
όλους τους μαθητές, τόσο τους προχωρημένους όσο και τους πιο αδύνατους. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι προσδοκώμενοι μέθοδοι διδακτικής εστιάζονται στην ομαδοσυνεργατική -
διερευνητική διαδικασία μάθησης, η οποία διευκολύνεται μέσω του διαδικτύου. Το 
σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιστορίας 
στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω 
διδακτικούς στόχους: 

• να διευκολύνει τη συνειδητοποίηση της αναγκαιότητας επιλογής και κριτικής 
αξιολόγησης των κατάλληλων ιστορικών πηγών, οι οποίες θα μας επιτρέψουν 
την άντληση των επιθυμητών πληροφοριών. 

• να οδηγήσει στην οικειοποίηση του περιεχομένου των ιστορικών όρων και 
εννοιών, αναγκαίων για την βαθύτερη και πληρέστερη ιστορική γνώση ή 
σχετικών με διαστάσεις της ιστορικής πραγματικότητας. 

Διδακτικοί στόχοι 
(Β.S.Βloom-D.R.Krathwohl, 1986) 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Προσδοκάται οι μαθητές: 
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• να γνωρίσουν τις κοινωνικές,πολιτικές,οικονομικές συνθήκες που οδήγησαν σε 
επανάσταση 

• να κατανοήσουν τις διάφορες φάσεις της επανάστασης 
• να αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω προσωπικής επαφής με τις πηγές 

Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Αναμένεται οι μαθητές: 

• να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό 
• να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και συνείδηση 
• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο 

διαδίκτυο και σε κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά 
• αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης 

Γ. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

Προσδοκάται οι μαθητές: 

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού για τη σύνθεση 
τεκμηριωμένου ψηφιακού κειμένου 

• να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης εργαλείων web2 
• να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου,με την αξιοποίηση του 

επεξεργαστή κειμένου   
• να ασκηθούν στην κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που 

προέρχονται από ιστοεξερεύνηση 

Απαιτούμενες διδακτικές ωρες:5 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας - οργάνωση τάξης 

Η διδασκαλία χωρίζεται στις ακόλουθες φάσεις: 

A ΦΑΣΗ (2ώρες στην αίθουσα πληροφορικής) 

Πριν την έναρξη της διαδικασίας θα δοθούν εξηγήσεις στους μαθητές, ώστε να 
κατανοήσουν τους στόχους της βιωματικής -διερευνητικής μάθησης. Στο σημείο αυτό 
εξηγείται η διαδικασία και οι ρόλοι που θα κληθούν να αναλάβουν οι μαθητές και κατά 
πόσο σημαντική είναι η δική τους συμμετοχή στη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας 
του μαθήματος.  

Στην αρχή, μέσα από στοχευμένες ερωτήσεις οι μαθητές ανακαλούν και συνδέουν τις 
γνώσεις της προηγούμενης ενότητας με αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν. Στη 
συνέχεια προβάλλονται σε μια διαφάνεια χαρακτηριστικές φωτογραφίες και  ρωτάμε 
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τους μαθητές για το αν πιστεύουν ότι η συνέλευση των τριών τάξεων ,θα είχε τέτοια 
εξέλιξη και ζητάμε να επιχειρηματολογήσουν για την άποψή τους. Με αυτόν τον τρόπο 
προκαλείται το ενδιαφέρον τους για την ενότητα που θα ακολουθήσει. 

Στη συνέχεια  ο εκπαιδευτικός με κατευθυνόμενο διάλογο σε 2 διδακτικές ώρες στην 
ολομέλεια της τάξης θα παρουσιάζει τα γεγονότα που οδήγησαν στη  Γαλλική 
Επανάσταση καθώς και τα σημαντικότερα αποτελέσματα αυτής, ώστε οι μαθητές να 
αντιληφθούν τις βασικές παραμέτρους της ενότητας. Επίσης, στη πρώτη φάση της 
διδασκαλίας, θα προσεγγίσουμε γνωστικά τα γεγονότα που σχετίζονται με τις 
αντικρουόμενες απόψεις για το ποιο έπρεπε να είναι το πολίτευμα της Γαλλίας, τα 
πρόσωπα που πρωταγωνίστησαν, τις αναταράξεις που οδήγησαν  στη Γαλλική 
επανάσταση. Αυτή η πρώτη προσέγγιση θα ήταν χρήσιμο να γίνει στην αίθουσα 
πληροφορικής με κατάλληλα σχεδιασμένο Power - Point. Ωστόσο, θα τα 
παρουσιάσουμε χωρίς λεπτομέρειες, για να γνωρίζουν οι μαθητές το γενικό ιστορικό 
πλαίσιο, πριν αυτοί αναζητήσουν ειδικές λεπτομέρειες. 

Έπειτα η τάξη χωρίζεται σε  4 ομάδες των 5 μαθητών. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας 
τουλάχιστον μαθητής, που είναι εξοικειωμένος στη χρήση εργαλείων  web 2 και στην 
αναζήτηση στο διαδίκτυο. Δεύτερο κριτήριο αποτελεί η ανομοιογένεια της ομάδας ως 
προς τις μαθησιακές ικανότητες των μαθητών και τα ενδιαφέροντα -κλίσεις του κάθε 
μαθητή. Αν θα θέλαμε να κάνουμε μια στοιχειώδη κατηγοριοποίηση των ρόλων ,τότε 
θα λέγαμε ότι σε κάθε ομάδα θα υπάρχει: 

1. O Πρόεδρος της ομάδας που θα συντονίζει 

2. Ο Γραμματέας της ομάδας που θα καταγράφει τις σημειώσεις και την τελική 
παρουσίαση 

3. Ο Χειριστής του υπολογιστή 

4. Ο Εκπρόσωπος Τύπου που θα ανακοινώσει τις τελικές εργασίες 

5. Ο Χρονομέτρης που κρατά  το χρόνο που κάνουν τα μέλη της ομάδας ενώ 
εργάζονται και ενημερώνει τον Πρόεδρο ώστε αυτός να πιέσει περαιτέρω ή να 
χαλαρώσει την ομάδα. 

Τα μέλη των ομάδων, θα έχουν γίνει νωρίτερα  μέλη στο Ηλεκτρονικό εργαλείο web 2 
pbworks.com (Wiki) που θα διαχειρίζεται ο εκπαιδευτικός.Από εκεί θα πάρουν τα 
φύλλα εργασίας τους και εκεί θα είναι υποχρεωμένα να αναρτήσουν τα αποτελέσματα 
των εργασιών τους. 

Στις ομάδες θα ανατεθεί ένα θέμα προς επεξεργασία και κάθε ομάδα θα έχει το δικό 
της φύλλο εργασίας. Οι μαθητές καλούνται ανά ομάδες να αναζητήσουν στοιχεία, 
κάνοντας έρευνα στο ηλεκτρονικό ιστορικό υλικό και να αποθηκεύσουν το υλικό που 
εντόπισαν. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συνθέσουν το υλικό που έχουν 

214

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



εντοπίσει, αξιοποιώντας τα εργαλεία web2.Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνουν οι 
μαθητές είναι: η κατασκευή χρονολογικού πίνακα, η σύνθεση τεκμηριωμένου 
ιστορικού κειμένου,η δημιουργία ενός γλωσσάριου, ενός φωτογραφικού λευκώματος 

Γ ΦΑΣΗ  (2ώρες στην αίθουσα πληροφορικής) 

Στο στάδιο αυτό ξεκινά η κυρίως διερευνητική διαδικασία μάθησης. Η κάθε ομάδα 
μαθητών κάθεται μπροστά από τον υπολογιστή και  αφιερώνει  2 διδακτικές ώρες στο 
εργαστήριο υπολογιστών για ιστοεξερεύνηση. Οι μαθητές χωρισμένοι πια σε ομάδες 
των πέντε ατόμων,  βρίσκονται υπό τη διακριτική καθοδήγησή του καθηγητή στην 
αίθουσα πληροφορικής, και  περιηγούνται στις παρακάνω ιστοσελίδες ώστε να 
κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας τους και τη διαδικασία αναζήτησης και συλλογής 
πληροφοριών. 

Αναλυτικότερα: 

1ο φύλλο εργασίας   

Οι Χρονολόγοι 

https://tinyurl.com/ydgtlhkd 
https://tinyurl.com/ycj9c97t 
https://tinyurl.com/ybb5qmyl 
https://tinyurl.com/y9om8y8p 
https://tinyurl.com/zsop4qo 

Οι Χρονολόγοι αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες,θα συλλέξουν 
πληροφορίες και με τη βοήθεια του εργαλείου web2 timetoast.com θα συντάξουν 
χρονολογικό πίνακα με τα σημαντικότερα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης. 

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα 
αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://HYPERLINK 
"http://tvxs.gr/news/σανσήμερα/"www.komvos.edu.gr 

2ο φύλλο εργασίας 

Οι Βιογράφοι 

https://tinyurl.com/y84rywl4 
https://tinyurl.com/ydgtlhkd 
https://tinyurl.com/y8g22ty7 
https://tinyurl.com/y9zxnumr 
https://tinyurl.com/y8oe97v4 
https://tinyurl.com/y9zxnumr 
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https://tinyurl.com/ydgtlhkd
https://tinyurl.com/ycj9c97t
https://tinyurl.com/ybb5qmyl
https://tinyurl.com/y9om8y8p
https://tinyurl.com/zsop4qo
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/
https://tinyurl.com/y84rywl4
https://tinyurl.com/ydgtlhkd
https://tinyurl.com/y8g22ty7
https://tinyurl.com/y9zxnumr
https://tinyurl.com/y8oe97v4
https://tinyurl.com/y9zxnumr


https://tinyurl.com/ybpozrrt 
https://tinyurl.com/y9jw93z7 

https://tinyurl.com/y9hgyhod 
https://tinyurl.com/ycnnxukl 

Οι Βιογράφοι αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν 
πληροφορίες και μετά με τη βοήθεια του εργαλείου  web 2  linoit.com, θα συντάξουν 
σύντομα βιογραφικά των πρωταγωνιστών της Γαλλικής Επανάστασης. 

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα 
αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu 

3ο φύλλο εργασίας 

Οι Φιλόλογοι 

https://tinyurl.com/zsop4qo 

https://tinyurl.com/ydgtlhkd 

https://tinyurl.com/ybb5qmyl 
https://tinyurl.com/y9om8y8p 

Οι Φιλόλογοι αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν 
πληροφορίες και μετά με τη βοήθεια web 2 popplet.com,θα συντάξουν σύντομο 
γλωσσάρι όρων της Γαλλικής Επανάστασης. 

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα 
αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr. 

4ο φύλλο εργασίας 

Οι Ιστορικοί της Τέχνης 

https://tinyurl.com/y84rywl4 
https://tinyurl.com/ydgtlhkd 
https://tinyurl.com/y8g22ty7 
https://tinyurl.com/y9zxnumr 
https://tinyurl.com/y8oe97v4 
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https://tinyurl.com/ybpozrrt
https://tinyurl.com/y9jw93z7
https://tinyurl.com/y9hgyhod
https://tinyurl.com/ycnnxukl
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
https://tinyurl.com/zsop4qo
https://tinyurl.com/ydgtlhkd
https://tinyurl.com/ybb5qmyl
https://tinyurl.com/y9om8y8p
http://www.komvos.edu.gr/
http://www.komvos.edu.gr/
https://tinyurl.com/y84rywl4
https://tinyurl.com/ydgtlhkd
https://tinyurl.com/y8g22ty7
https://tinyurl.com/y9zxnumr
https://tinyurl.com/y8oe97v4


https://tinyurl.com/y9zxnumr 
https://tinyurl.com/y6w2dhj8 
https://tinyurl.com/ybpozrrt 
https://tinyurl.com/y9jw93z7 
https://tinyurl.com/y9hgyhod 
https://tinyurl.com/ycnnxukl 

Οι Ιστορικοί της Τέχνης αφού περιηγηθούν τις παραπάνω ιστοσελίδες, θα συλλέξουν 
εικόνες των πρωταγωνιστών της Γαλλικής Επανάστασης  της και μετά με τη βοήθεια 
web 2  padlet.com και να δημιουργήσουν ένα σύντομο φωτογραφικό λεύκωμα. 

Για οποιαδήποτε γλωσσική εξομάλυνση των πληροφοριών που μελετούν θα 
αναζητήσουν βοήθεια στα λεξικά της ιστοσελίδας, http://www.komvos.edu.gr 

Δ ΦΑΣΗ (1ώρα  στην αίθουσα πληροφορικής) 

Τέλος στην τελευταία διδακτική ώρα,θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 
εργασιών στην ολομέλεια της τάξης.Οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους 
στο σύνολο της τάξης, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα. Θα ακολουθήσει συζήτηση 
ανατροφοδότησης και μεταγνωστικής αξιολόγησης της όλης διαδικασίας. Επίσης, θα 
συζητήσουμε για το αν θα αξιοποιήσουμε περαιτέρω και με ποιους τρόπους τα 
αποτελέσματα της έρευνάς μας (π.χ. ανάρτηση στο διαδίκτυο, δημιουργία μικρού 
βιβλίου με τα αποτελέσματα της δουλειάς μας με τίτλο: «η Γαλλική επανάσταση και η 
επίδρασή της »). 

Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων των μαθητών και με στόχο την 
ανατροφοδότηση του διδάσκοντα και τον έλεγχο επίτευξης των στόχων που τέθηκαν 
εξαρχής, ζητήθηκε από τους μαθητές να συντάξουν μια σελίδα προσωπικού 
ημερολογίου στην οποία να διατυπώσουν τις εντυπώσεις τους για την διδακτική 
διαδικασία που προηγήθηκε. 

Αποτελέσματα - συμπεράσματα 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας οι μαθητές εργάστηκαν με ζήλο και επέδειξαν 
πνεύμα ομαδικότητας.  Τα παραγόμενα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα υψηλού 
επιπέδου, κάτι που αποδεικνύει την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί. Οι μαθητές 
κατανόησαν τα ιστορικά γεγονότα και τις αιτίες που τα προκάλεσαν, καθώς επίσης 
χρησιμοποίησαν τεχνολογικά εργαλεία σε ένα καθαρά θεωρητικό μάθημα. Μέσα από 
τις σελίδες του ημερολογίου που συνέταξαν εξέφρασαν τον ενθουσιασμό και την 
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https://tinyurl.com/y9zxnumr
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ικανοποίησή τους για την εναλλακτική αυτή μορφή διδασκαλίας. Επίσης, εκδήλωσαν 
την επιθυμία για την επανάληψη τέτοιων μορφών διδασκαλίας.Είναι σίγουρο πως 
τέτοιες πρωτοβουλίες εμπλουτίζουν τη διδακτική καθημερινότητα και κινητοποιούν το 
ενδιαφέρον διδασκόντων και διδασκομένων. 
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Τρέφομαι υγιεινά, μεγαλώνω σωστά. Διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Κλημάνογλου Σοφία. 
Εκπ/κός ΠΕ.60, M.Sc. Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. 
Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υποψήφια  

Διδάκτορας ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. sopkliman@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματεύεται τις δυνατότητες ένταξης και αξιοποίησης 
των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία για την υποστήριξη της μεσογειακής διατροφής και την υιοθέτηση υ-
γιεινών διατροφικών συνηθειών από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Στόχος είναι η ενερ-
γητική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο θέμα της παιδικής διατροφής μέσα από υλοποίηση 
δραστηριοτήτων ευχάριστων διαδραστικών και βιωματικών με την χρήση λογισμικών 
προγραμμάτων, προσιτών για τα νήπια. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο πραγ-
ματοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος αγωγής υγείας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Π.Ε., πρόγραμμα αγωγής υγείας, προσχολική ηλικία, μεσογειακή 
διατροφή. 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των ΤΠΕ στη σχολική πρακτική μπορεί να έχει αποτέλεσμα μόνο με καινο-
τόμες παιδαγωγικές πρακτικές και ευνοϊκές συνθήκες, καθώς παρατηρείται μετάβαση 
από την μετωπική διδασκαλία στη διδασκαλία με ομάδες και από την διάλεξη στην 
αναζήτηση και τη διαμεσολάβηση. Επιπλέον, μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
σχολική τάξη, συμβαίνει μετατροπή των γνωστών τρόπων έκφρασης και επικοινωνίας 
που στην συντηρητική εκπαίδευση είναι κυρίως λεκτική, σε τρόπους που ενσωματώ-
νουν διαφορετικές αναπαραστάσεις (εικόνες, διαγράμματα, γραφικές παραστάσεις, αλ-
γεβρικές αναπαραστάσεις, πίνακες τιμών, χάρτες πολλαπλών αναπαραστάσεων κ.λ.π.) 
(Τask Force, 1996). 

Η δικτύωση των σχολείων και ο εξοπλισμός τους με υπολογιστές θα πρέπει να συνο-
δεύεται κυρίως από μια παιδαγωγική στρατηγική αξιοποίησης, αλλά και πρόβλεψης 
πόρων και διοικητικών μέτρων, που είναι απαραίτητα για την ένταξη των ΤΠΕ στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι «οι ΤΠΕ 
αποτελούν έναν έξυπνο τρόπο για να αναθεωρήσουμε ορισμένες πλευρές της διδασκα-
λίας;», όπως ισχυρίζεται και ο DiSessa (2001), εφόσον με αυτές επιδιώκουμε τη συ-
νεργατική μάθηση, την αλλαγή του ρόλου του δασκάλου, τη διεπιστημονική προσέγ-
γιση και την οικοδόμηση των γνώσεων από τους μαθητές.  

Οι αρχές αυτές, συνάδουν με τις αρχές της Παιδαγωγικής, όπου σύμφωνα με τις σύγ-
χρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διδακτικής, για να είναι πιο αποτελεσματική η 
διδασκαλία, πρέπει να βασίζεται στις αρχές της παιδοκεντρικότητας, της αυτενεργούς 
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μάθησης, της συνδιερεύνησης (διερεύνησης και συλλογικής δράσης), της παροχής 
πληροφοριών, της ολιστικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2006).  

«Μπορούμε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να διδάξουμε  τα ίδια 
πράγματα με τον ίδιο τρόπο ή μπορούμε να κεφαλαιοποιήσουμε πάνω στα οφέλη της 
τεχνολογίας, χρησιμοποιώντας ολοκληρωμένες δραστηριότητες ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή για να αυξήσουμε το αποτέλεσμα» (Clements & Sarama, 2002). 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 

Τίτλος της δραστηριότητας 

«Τρέφομαι υγιεινά μεγαλώνω σωστά» 

Τάξη: Νηπιαγωγείο (25 νήπια) 

Εμπλεκόμενες Γνωστικές περιοχές 

Μελέτη Περιβάλλοντος (Ανθρωπογενές περιβάλλον), με επέκταση στη Γλώσσα, στην 
Αισθητική Αγωγή και στη Γεωγραφία. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Δεν είναι όλα τα παιδιά ιδιαίτερα εξοικειωμένα με τις τροφές της μεσογειακής διατρο-
φής και πολύ περισσότερο δεν γνωρίζουν τα περισσότερα τη σημασία και τα οφέλη 
αυτών των τροφών. 

Ως προς την επαφή τους με την ψηφιακή τεχνολογία, τα παιδιά έχουν κάποιου βαθμού 
εξοικείωση, καθώς έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιήσει το πληκτρολόγιο και το πο-
ντίκι για κάποιες εργασίες, όπως τη ζωγραφική στο tux paint ή την αναζήτηση κάποιας 
εικόνας, ή σχεδίου στο διαδίκτυο. 

Σχετικά με την ομαδική συνεργασία, τα νήπια από την αρχή της χρονιάς, έχουν κατα-
φέρει να εργάζονται με ομαδοσυνεργατικό τρόπο μέσα στην τάξη και να εκτιμούν τη 
συμβολή του καθένα στην εφαρμογή και επιτυχία της κάθε δραστηριότητας. 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Έξι διδακτικές ώρες. 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Σύμφωνα  με την υπάρχουσα νομοθεσία στόχος του νηπιαγωγείου, είναι «να βοηθήσει 
τα παιδιά να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά μέσα 
στο πλαίσιο των ευρύτερων στόχων της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης». 
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Το ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο (2011, 2014), προβλέπει τη διαθεματική προσέγγιση 
πέντε γνωστικών αντικειμένων, του συναισθηματικού, του κοινωνικού, της γλώσσας/ε-
πικοινωνίας και του φυσικού-σωματικού, ενώ το πρόγραμμα για την πληροφορική ει-
σάγει την επαφή, γνωριμία και εξοικείωση με τον Η/Υ και τις διάφορες χρήσεις του, 
ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, καθώς επίσης και ως εργαλείου ανακάλυψης, διε-
ρεύνησης, δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας (με τη βοήθεια των εκπαιδευτι-
κών), στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων.  

Στόχοι της δραστηριότητας 

 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να έρθουν σε επαφή με τα διάφορα είδη τροφών της Μεσογειακής διατροφής. 
• Να κατανοήσουν τη σημασία και την αξία αυτών των τροφών (φρούτων, λαχανι-

κών) για την ανάπτυξη και την καλή υγεία του ατόμου. 
• Να γνωρίσουν τις διάσημες συνταγές (σπεσιαλιτέ) διαφόρων μεσογειακών χωρών. 
• Να υιοθετήσουν υγιεινούς τρόπους διατροφής 
• Να μάθουν να συνεργάζονται ομαδικά ακολουθώντας και εκτελώντας κάποιες ο-

δηγίες. 
• Να αναπτύξουν το λεξιλόγιο τους εμπλουτίζοντάς το μέσα από διαλογική συζή-

τηση. 
• Να εξοικειωθούν με τη γραφή και τη μεταφορά του προφορικού λόγου σε γραπτό. 

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να εξοικειωθούν με τον υπολογιστή και με τα διάφορα μέρη  του (ποντίκι, πλη-
κτρολόγιο).   

• Να έρθουν σε επαφή με ιστοσελίδες και εκπαιδευτικά λογισμικά του υπολογιστή, 
να αξιοποιήσουν λογισμικά όπως: Υπολογιστικό φύλλο excel, jigsaw puzzler, 
Google Earth, Photo story 3, Inspiration, λογισμικό παρουσίασης power point. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να καλλιεργήσουν το σεβασμό για τις γνώμες, απόψεις των συμμαθητών τους.  
• Να μάθουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά, μέσα σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. 
• Να δέχονται την κριτική στάση των συμμαθητών τους 
• Να εξοικειωθούν με την συνεργατική και παιδοκεντρική μάθηση, μέσα από την 

πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων που τους θέτονται. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας προτείνονται: 
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• υπολογιστές, εκτυπωτές (θα παραχωρηθεί τις μέρες του project στο νηπιαγωγείο 
μας, η αίθουσα των Η/Υ του δημοτικού σχολείου στο οποίο συστεγαζόμαστε και 
είναι τοποθετημένες οι θέσεις εργασίας σε σχήμα πι ) 

• βιντεοπροβολέας. 

Διδακτικό υλικό 

• Βιβλία: «Η μεσογειακή διατροφή. Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων». Εκδόσεις: 
Έλλην και οι «Οι καρποί της γης, από τη Μεσογειακή διατροφή». Εκδόσεις: Κέ-
δρος. 

• Πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet), φυλλομετρητής ιστοσελίδων (Google com), 
υπολογιστικό φύλλο excel.  

• Εγκατάσταση των λογισμικών jigsaw puzzler, Google Earth (πρόγραμμα γραφικής 
απεικόνισης της γης), Photo story 3. 

Περιγραφή της δραστηριότητας 

Οργάνωση της Τάξης 

Κατά την εφαρμογή αυτού του διδακτικού εκπαιδευτικού σεναρίου, αξιοποιήθηκε η 
οµαδοσυνεργατική διδασκαλία, γιατί προωθεί την αυτενέργεια των παιδιών, τόσο στη 
δράση όσο και στη σκέψη, δίνοντας τη δυνατότητα στους µαθητές να αισθάνονται υ-
πεύθυνα και σηµαντικά άτοµα, ικανά να αντιµετωπίζουν τα προβλήµατα της σχολικής 
ζωής ( ∆ερβίσης 1998).  

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου σεναρίου ήταν τέτοιος ώστε να 
προωθηθεί η ενεργητική συμμετοχή των νηπίων, μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό και 
διαθεματικό πλαίσιο δραστηριοτήτων. Επίσης, καλλιεργήθηκε η εμπλοκή και η αυτε-
νέργεια των παιδιών στις διάφορες δραστηριότητες και διαδικασίες, μέσα σε ένα κλίμα 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιείται με την αξιοποίηση της εποικοδο-
μηστικής προσέγγισης. Σύμφωνα με αυτήν τη θεωρία, το παιδί έχει ένα δικό του προ-
ϋπάρχον γνωστικό πλαίσιο για τον κόσμο που έχει οικοδομήσει προτού έρθει στον 
χώρο του σχολείου και προέρχεται από την οικογένειά του και το γενικότερο κοινωνικό 
του περιβάλλον. Πολλές φορές όμως αυτές οι προϋπάρχουσες εμπειρίες έρχονται σε 
σύγκρουση με την νέα γνώση και είναι ανάγκη να οικοδομήσει το ίδιο το παιδί την νέα 
αυτή γνώση. Επομένως, είναι σημαντικό ο/η εκπαιδευτικός να έχει υπόψη του, τι πραγ-
ματικά γνωρίζει το παιδί σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο που μελετάται και ανά-
λογα να προετοιμάσει την εκπαιδευτική διαδικασία. 
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Μεθοδολογική προσέγγιση 

Δημιουργία ενός πλούσιου σε οπτικοακουστικά ερεθίσματα, εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στο παιδί να οικοδομήσει αυ-
τενεργώντας την νέα γνώση. Η παραπάνω διαδικασία θα προκύψει μέσα σε ένα ομα-
δοσυνεργατικό περιβάλλον, με την συνδρομή της εποικοδομηστικής θεωρητικής προ-
σέγγισης σε ένα διαθεματικό πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Η χρήση των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμικών πραγματοποιήθηκε με στόχο 
την μετατροπή της απομνημονευτικής διαδικασίας μάθησης σε διερευνητική και ανα-
καλυπτική και από ατομική σε ομαδική και συνεργατική διδασκαλία και μάθηση 
(C.I.D.R.E.E., 1999). 

Πιο αναλυτικά: 

• Η αξιοποίηση του διαδικτύου (Internet), δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να ανα-
τρέχουν σε πλήθος πληροφορίες τις οποίες άμεσα, μπορούν να τις διασταυρώσουν 
και να τις αξιοποιήσουν με τρόπο κατάλληλο. 

• Το υπολογιστικό φύλλο excel, είναι ένα πρόγραμμα που μας δίνει τη δυνατότητα 
και την ευκολία κατηγοριοποίησης των δεδομένων μας, να τα ταξινομήσουμε με 
βάση διάφορα δεδομένα που θα ορίσουμε εμείς και με όποιον τρόπο θέλουμε, να 
κάνουμε σύνθετους υπολογισμούς και να κατασκευάσουμε ποικιλία γραφικών πα-
ραστάσεων. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, σχεδιάζουμε ένα υπολογιστικό φύλλο 
πριν και ένα μετά την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων για να κατανοή-
σουμε πριν την προϋπάρχουσα γνώση των παιδιών και μετά την αποκτηθείσα 
γνώση, σχετικά με τα διάφορα τρόφιμα (φρούτα, λαχανικά, όσπρια και λαδερά) της 
Μεσογειακής διατροφής. 

• Το Jigsaw Puzzler, http://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle&ret=%2F, δί-
νει τη δυνατότητα στα νήπια να επιλέξουν οποιαδήποτε εικόνα σχετική με μεσο-
γειακές τροφές ή την μεσογειακή πυραμίδα, από το διαδίκτυο και με το πρόγραμμα 
αυτό να κατασκευάσουν το δικό τους παζλ, το οποίο μπορεί να αποτελείται από τον 
αριθμό κομματιών που τα ίδια θα επιλέξουν και στην συνέχεια μπορούν να το ξα-
ναφτιάξουν, στοιχεία τα οποία άλλωστε συνθέτουν την προστιθέμενη αξία του συ-
γκεκριμένου λογισμικού. 

• Μέσα από το λογισμικό Google earth (λογισμικό οπτικοποίησης της γης και προ-
σομοίωσης,) αναζητούν χώρες της μεσογείου κοντά στην Ελλάδα και με τη βοήθεια 
του διαδικτύου μαθαίνουν για ανάλογα δημοφιλή πιάτα «σπεσιαλιτέ» αυτών των 
χωρών.  

• Με την αξιοποίηση του λογισμικού Inspiration (σύστημα χαρτογράφησης για όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα, εννοιολογική χαρτογράφηση), τα νήπια αναγνωρίζουν τα 
φρούτα και τα λαχανικά και αντιστοιχούν τις εικόνες τους με τις αντίστοιχες λέξεις 
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τους. Πατώντας σε κάθε εικόνα ακούνε την φωνολογική έκφραση της αντίστοιχης 
λέξης. 

Περιγραφή δραστηριότητας 

1.Δραστηριότητα/ες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας: αποτίμηση υ-
πάρχουσας γνώσης και ανίχνευση αναπαραστάσεων και γνωστικών δυσκολιών. 

1η Δραστηριότητα: «Ποιες από τις παρακάτω τροφές γνωρίζεις;» 

 

 

Εικόνa 1η : Το λογισμικό Excel 

Πριν από την εφαρμογή των διαφόρων δραστηριοτήτων η νηπιαγωγός με τη βοήθεια 
του διαδικτύου βρίσκει εικόνες τροφών από τη μεσογειακή διατροφή και κατασκευάζει 
ένα υπολογιστικό φύλλο excel με τη βοήθεια του οποίου θα γνωρίσει την προϋπάρ-
χουσα γνώση των νηπίων σχετικά με βασικές τροφές και λαχανικά της μεσογειακής 
διατροφής. Τα παιδιά καλούνται να βάλουν με τη βοήθεια του ποντικιού και του πλη-
κτρολογίου, τον αριθμό 1 σε κάθε τροφή που γνωρίζουν. Το ίδιο λογισμικό θα χρησι-
μοποιήσει και με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων ως συγκριτικό εργαλείο, για 
να καταλάβει την νέα γνώση που τα ίδια τα παιδιά έχουν οικοδομήσει, αυτενεργώντας 
μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον. 

2. Δραστηριότητα/ες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου 

2η Δραστηριότητα: «Η αξία της μεσογειακής διατροφής» 

Η νηπιαγωγός διαβάζει  στα παιδιά τα βιβλία: 

• «Η μεσογειακή διατροφή. Η διατροφή των Αρχαίων Ελλήνων», από τις εκδόσεις 
Έλλην. 

• Οι καρποί της γης, από τη Μεσογειακή διατροφή», από τις εκδόσεις Κέδρος. 
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Aκολουθεί συζήτηση, εκφράζονται απόψεις, απορίες, δίνονται διευκρινίσεις. 

3η Δραστηριότητα: « Αναζητούμε εικόνες τροφών της μεσογειακής πυραμίδας»  

Τα νήπια χωρίζονται σε ομάδες και τοποθετούνται στους υπολογιστές -δύο παιδιά σε 
κάθε υπολογιστή- (δανειζόμαστε το εργαστήρι Πληροφορικής του Δημοτικού σχο-
λείου με το οποίο συστεγαζόμαστε). Συζητούν μεταξύ τους και αποφασίζουν να βρουν 
εικόνες από την πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής. Έπειτα τις αποθηκεύουν στην 
επιφάνεια εργασίας και τις εκτυπώνουν. Αυτές πλαστικοποιούνται  και τοποθετούνται 
στους τοίχους της τάξης για να την στολίσουν και να θυμίζουν στα παιδιά την αξία της 
μεσογειακής διατροφής.  

4η Δραστηριότητα: «Κατασκευάζουμε το δικό μας παζλ» 

Με τη χρήση του λογισμικού ανοικτού κώδικα Jigsaw Puzzler, 

https://www.jigsawplanet.com/?rc=createpuzzle, τα παιδιά σε ζευγάρια διαλέγουν ποια 
εικόνα τους άρεσε πιο πολύ και επιλέγοντας τον αριθμό των κομματιών που θέλουν να 
έχει το παζλ τους (με τη βοήθεια της νηπιαγωγού), το εκτυπώνουν, το πλαστικοποιεί η 
νηπιαγωγός και μπορούν σε επόμενο χρόνο να παίξουν στο αυθόρμητο παιχνίδι. 

5η Δραστηριότητα: «Αναζητούμε μεσογειακές χώρες και τις σπεσιαλιτέ τους» 

Με τη βοήθεια του λογισμικού Google earth (λογισμικό οπτικοποίησης της γης και 
προσομοίωσης,) τα νήπια με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, αναζητούν χώρες της μεσο-
γείου, συζητούν για την απόσταση που βρίσκονται από την Ελλάδα και στη συνέχεια 
μέσα από το διαδίκτυο, μαθαίνουν για ανάλογα δημοφιλή πιάτα «σπεσιαλιτέ» αυτών 
των χωρών.  

 

Εικόνα 2η : Εύρεση διατροφικών συνηθειών των κατοίκων της Νάπολης στην Ιτα-
λία. 

6η Δραστηριότητα: «Κατασκευάζουμε τα δικά μας μεσογειακά πιάτα» 

Τα παιδιά με πλαστελίνη κατασκευάζουν μεσογειακά πιάτα και τα εκθέτουν στο σχο-
λείο. Μέσα από την δραστηριότητα αυτή καλλιεργούν την λεπτή τους κινητικότητα και 
συνεχίσουν το παιχνίδι της γνωριμίας τους με τα διάφορα πιάτα της μεσογειακής 
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διατροφής. 

7η Δραστηριότητα: «Ακούμε και αντιστοιχούμε λέξεις με εικόνες» 

 Μέσα από την αξιοποίηση του λογισμικού “Inspiration”, τα νήπια καλούνται να α-
ντιστοιχίσουν φρούτα και λαχανικά, βλέποντας την εικόνα τους και ακούγοντας την 
φωνολογική τους έκφραση. Έτσι εξοικειώνονται με  τον τρόπο γραφής των λέξεων 
αυτών συμβάλλοντας στην προετοιμασία της ετοιμότητας του γραπτού τους λόγου με 
τρόπο διαδραστικό και ευχάριστο. 

8η Δραστηριότητα: «Φτιάχνουμε τη δική μας ψηφιακή αφήγηση» 

Με την αξιοποίηση του λογισμικού photo story 3 τα παιδιά μέσα από την ψηφιακή 
αφήγηση, παρουσιάζουν τις δραστηριότητες που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια 
του διδακτικού σεναρίου. Σε ομάδες των δύο ατόμων τοποθέτησαν σχετικές ζωγραφιές 
που είχαν αποθηκεύσει στην επιφάνεια εργασίας.  

 

Εικόνα 3η: Μια από τις ζωγραφιές των παιδιών στο λογισμικό photo story 3. 

Φύλλα εργασίας αξιολόγησης της νέας γνώσης 

1ο Φύλλο εργασίας σε ζευγάρια 

με την τεχνική της διαδοχικής συμμετοχής. 

Ενώστε με μια γραμμή τις εικόνες με τις λέξεις που τους ταιριάζουν. 

 Το κάθε ζευγάρι θα αντιστοιχίσει από 3 τροφές. 

2ο Φύλλο εργασίας. 

Αφηγηθείτε τη δική σας ιστορία με τις παρακάτω εικόνες 

Δίνονται στα ζευγάρια μερικές εικόνες σε ένα φύλλο word από διάφορα είδη μεσογεια-
κής διατροφής και καλούνται να κατασκευάσουν μια ιστορία και να την πουν προφο-
ρικά στην ολομέλεια. Η ιστορία θα πρέπει να έχει αρχή – μέση – τέλος. 
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Περίληψη 

Με τον όρο ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συνήθως περιγράφονται μια σειρά από δια-
ταραχές που μπορεί να παρουσιάζει ένα παιδί. Η αναπτυξιακή δυσλεξία η οποία είναι 
μία από αυτές επηρεάζει το 5% έως 15% του μαθητικού πληθυσμού. Η διάγνωση πραγ-
ματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες ανάγνωσης και πραγματοποιείται από 
διεπιστημονική ομάδα ειδικών. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορα είδη 
λογισμικών για την ανίχνευση Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών με κύριο πλεονέ-
κτημά αυτών τη δημιουργία ενός ευχάριστου περιβάλλοντος για τον χρήστη ενώ επι-
τυγχάνονται ακριβέστερα αποτελέσματα σε μικρότερο χρόνο σε αντίθεση με τις κλα-
σικές κλινικές δοκιμασίες. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα on-line λογισμικό 
ανίχνευσης της δυσλεξίας για μαθητές γυμνασίου υπό την ονομασία DysCreTe που 
αποτελείται από εννέα δοκιμασίες που αξιολογούν τα παιδιά στην ανάγνωση, στην ορ-
θογραφία, στην αριθμητική και στις γνωστικές δεξιότητες. Μετά την τυχαία λήψη δείγ-
ματος και την εφαρμογή του τόσο σε παιδιά από τον τυπικό πληθυσμό όσο και σε παι-
διά με διαγνωσμένη δυσλεξία από επίσημους κρατικούς φορείς, διαπιστώθηκε ότι τα 
παιδιά με δυσλεξία υστερούσαν σημαντικά στις δοκιμασίες σε σχέση με τα τυπικά. Σε 
κάθε περίπτωση, η ανίχνευση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν μπορεί να αντικα-
ταστήσει τη διάγνωση από την εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ανίχνευση Δυσλεξίας με χρήση Η/Υ 

Εισαγωγή 

Με τον όρο ειδικές μαθησιακές δυσκολίες περιγράφονται εγγενείς διαταραχές, οι ο-
ποίες δυσκολεύουν τα παιδιά στην σχολική τους καθημερινότητα. Δηλαδή, διαταραχές 
που μπορεί να επηρεάζουν μόνο ένα γνωστικό ή λειτουργικό τομέα ή και περισσότε-
ρους (Willburger, Fussenegger, Moll, Wood &Landerl 2008). Με άλλα λόγια, πρόκει-
ται για ελλείμματα λειτουργικά ή γνωστικά που παρουσιάζονται σε ένα άτομο από την 
στιγμή της γέννησής του και το δυσκολεύουν στην καθημερινότητα του στο σχολείο 
(Callinan, Theiler&Cunningham, 2015). Η ουσιαστική διαφορά μεταξύ των ειδικών 
μαθησιακών δυσκολιών και των γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών είναι ότι στην 
περίπτωση των γενικευμένων μαθησιακών δυσκολιών μπορεί να παρουσιαστούν δυ-
σκολίες στην μάθηση εξαιτίας εξωτερικών παραγόντων, όπως από την ύπαρξη κάποιας 
διαταραχής που οφείλεται στο οικογενειακό περιβάλλον ή στην περίπτωση που το σχο-
λικό περιβάλλον δεν βοηθά τους μαθητές κατά την σχολική διαδικασία (Mavrommati, 
2004). Στις παραπάνω περιπτώσεις έχει παρατηρηθεί ότι οι μαθητές παρουσιάζουν χα-
μηλές επιδόσεις, που οφείλονται σε δευτερογενείς παράγοντες οι οποίοι δεν πρέπει να 
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συγχέονται με τις περιπτώσεις των παιδιών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες 
(Mavrommati&Mile, 2002). 

Στις ειδικές μαθησιακές δυσκολίες συμπεριλαμβάνονται η δυσλεξία, η δυσορθογρα-
φία, η δυσγραφία, η δυσαριθμησία κα. (Rourke, 2005). Η αναπτυξιακή δυσλεξία επη-
ρεάζει το 5% με 15%, εξαρτάται από το πόσο αυστηρός είναι ο ορισμός της δυσλεξίας, 
του μαθητικού πληθυσμού (Martino, Espesser, R, Rey&Habib, 2001).Στην Ελλάδα έ-
χει εκτιμηθεί ότι το ποσοστό των μαθητών που έχουν δυσλεξία είναι περίπου 5,52%, 
το οποίο συμβαδίζει με δεδομένα από άλλες χώρες με ΄΄καθαρές΄΄ ορθογραφίες 
(Vlachosetal., 2013). 

Η ανίχνευση πραγματοποιείται αξιολογώντας τις δεξιότητες της ανάγνωσης ενός παι-
διού, οι οποίες πρέπει να είναι σημαντικά χαμηλότερες από εκείνες που αναμένονται 
για την ηλικιακή ομάδα του. Μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι δυσλεκτικοί είναι η ικανότητα να αντιστοιχίζουν αποτελεσματικά γραπτά κείμενα 
(γραφήματα) με ήχους (φωνήματα). Ένας από τους βασικότερους λόγους που παρατη-
ρείται είναι η εξασθενημένη ακουστική επεξεργασία, η οποία επηρεάζει τελικά την 
φωνολογική επεξεργασία (Zygouris, Avramidis, Karapetsas, Stamoulis, 2017). 

Ανίχνευση δυσλεξίας μέσω λογισμικών 

Σύμφωνα με τον Singleton 2001, η ανίχνευση της δυσλεξίας με την βοήθεια ηλεκτρο-
νικού υπολογιστή παρέχει έναν απλό, άμεσο και ταυτόχρονα αντικειμενικό τρόπο ώστε 
οι εκπαιδευτικοί να : 

(1) Αξιολογούν τα παιδιά που έχουν δυσκολίες στη μάθηση και να ανιχνεύουν για υ-
παρκτά ή δυνητικά μαθησιακά προβλήματα. 

(2) Αποκτήσουν βασικές διαγνωστικές πληροφορίες και να μετρήσουν γενικά την πρό-
οδο των παιδιών. 

(3) Εκτιμήσουν τις ατομικές απαντήσεις για την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές 
μαθησιακές δυσκολίες και να αποκτήσουν πληροφορίες που θα είναι χρήσιμες για τους 
ψυχολόγους σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Τα πλεονεκτήματα της ανίχνευσης που βασίζονται σε υπολογιστή είναι τα ακόλουθα : 

(1)  Η αντικειμενική και τυποποιημένη παρουσίαση καθώς και η ταχύτερη  

διαχείριση των αποτελεσμάτων και των συμμετεχόντων. 

(2) Η μεγαλύτερη ακρίβεια της αξιολόγησης καθώς απαιτείται λιγότερη κατάρτιση των 
διαχειριστών  

(3) Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους. 
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(4) Τα αποτελέσματα είναι άμεσα διαθέσιμα, η διαδικασία είναι ευχάριστη για τα παι-
διά και εμπιστευτική για τους ενήλικες. 

Στον αντίποδα, τα κρίσιμα ζητήματα και οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν κατά την αξιολό-
γηση βάσει υπολογιστή είναι τα ακόλουθα: 

(1) Τα αγόρια έχουν πλεονέκτημα, έναντι των κοριτσιών στις εκτιμήσεις που βασίζο-
νται σε υπολογιστή. Για την δημιουργία των δοκιμασιών μέσω ηλεκτρονικού υπολογι-
στή απαιτείται χρόνος και αρκετό κόστος. 

(2) Οι δοκιμασίες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές παρουσιάζουν περιορισμούς σε ορι-
σμένες πτυχές της αξιολόγησης και υπάρχουν κίνδυνοι, καθώς η τεχνολογία δεν μπορεί 
να καλύψει ορισμένους τομείς της νευροψυχολογίας (Singleton, 2001). 

Ωστόσο, η αξιολόγηση που βασίζεται σε υπολογιστή δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη 
διάγνωση από έναν επαγγελματία εμπειρογνώμονα. Επίσης, η διεπιστημονική ομάδα 
που ασχολείται με την διαφοροδιάγνωση ενός παιδιού έχει την κατάρτιση να δημιουρ-
γήσει το κατάλληλο πρόγραμμα παρέμβασης κάτι που δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή (Watson&Willows 1995). 

Διαδικτυακό λογισμικό 

Τα τελευταία 15 χρόνια η τεχνολογία του Διαδικτύου έχει προσφέρει ευκαιρίες να α-
ναπτυχθούν συνεχή συστήματα αξιολόγησης που δίνουν ένα προφίλ των αδυναμιών 
και των ικανοτήτων των υπό εξέταση παιδιών. Η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογι-
στών στην ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών έχει πλέον καθιερωθεί στα σχολεία 
του Ηνωμένου Βασιλείου, με έναν αριθμό διαφορετικών διαθέσιμων προγραμμάτων 
(Turner, &Smith, 2003), (Butterworth, 2004), (Desoete, Ceulemanas, 
Roeyers&Huylebroeck, 2009), όμως δεν έχουν δημιουργηθεί αντίστοιχα διαδικτυακά 
λογισμικά στην Ελλάδα. 

Οι Ζυγούρης, Βλάχος, Δαδαλιάρης και συν., 2015 δημιούργησαν το ‘’askisi’’, για την 
ανίχνευση των μαθησιακών δυσκολιών σε παιδιά ηλικίας οκτώ έως δώδεκα ετών. Το 
λογισμικό περιλαμβάνει 10 δοκιμασίες που αξιολογούν τα παιδιά στην ανάγνωση, στην 
ορθογραφία, στην αριθμητική και στις γνωστικές δεξιότητες.  

Σε όλες τις δοκιμασίες η διαδικτυακή εφαρμογή ‘’askisi’’ μετρά τον χρόνο που θα 
χρειαστεί ο εξεταζόμενος για να τις πραγματοποιήσει, εκτός από την πέμπτη δοκιμα-
σία, όπου εξετάζεται η μνήμη εργασίας. Επιπρόσθετα, το ‘’askisi’’ έχει δύο φόρμες που 
απευθύνονται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των παιδιών.  

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή του λογισμικού σε παιδιά με ει-
δικές μαθησιακές δυσκολίες παρατηρήθηκε ότι είχαν λιγότερες σωστές απαντήσεις στο 
σύνολο των δοκιμασιών και χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο σε σχέση με τους αντί-
στοιχους συμμαθητές τους που έχουν τυπική ανάπτυξη. Επομένως η συγκεκριμένη 
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διαφορά κρίνεται στατιστικά σημαντική. Επιπλέον, τα αποτελέσματα που προκύπτουν 
από την εφαρμογή του ‘’askisi’’ σε μαθητές του δημοτικού διαπιστώνετε ότι το συγκε-
κριμένο λογισμικό είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή που μπορεί να παρέχει ανίχνευση 
μαθησιακών δυσκολιών, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε ερευνητικές μελέτες καθώς 
και σε κλινικές εφαρμογές. 

Ένα άλλο είδος διαδικτυακών λογισμικών για την ανίχνευση της δυσλεξίας πριν τις 
πρώτες τάξεις του δημοτικού είναι τα "SeriousGames". Η ανίχνευση της δυσλεξίας δεν 
μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τις πρώτες τάξεις του δημοτικού, διότι είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένη με την ανάγνωση και τον γραπτό λόγο. Για τον σκοπό αυτό, υπάρ-
χουν μια σειρά από παιχνίδια που έχουν ως στόχο την κατάκτηση κάποιας δεξιότητας 
τα οποία είναι γνωστά στην βιβλιογραφία με τον όρο ‘’SeriousGames’’. Τα συγκεκρι-
μένα παιχνίδια είναι επί της ουσίας μια σειρά από λογισμικά υπό την μορφή παιχνιδιού, 
έτσι ώστε να είναι πιο φιλικά προς τα μικρότερα παιδιά. Επιπλέον, έχουν δοκιμαστεί 
σε ένα αρκετά μεγάλο δείγμα παιδιών και αποδεικνύουν ότι είναι αποτελεσματικά στην 
ανίχνευσή της δυσλεξίας σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  

Η βασική ιδέα των "serious games" είναι η ύπαρξη ασκήσεων με σκοπό να εκπαιδεύουν 
τόσο την οπτική προσοχή, όσο και την ομιλία διαμέσου ενός παιχνιδιού, ώστε τα παιδιά 
να βελτιώνουν την ικανότητα μάθησης ενώ παίζουν. Επιπλέον τα συγκεκριμένα παι-
χνίδια κρατούν το ενδιαφέρον του χρήστη, έτσι ώστε συνεχώς να βελτιώνεται και να 
εξελίσσεσαι. Έχει αποδειχθεί ότι ένα παιδί δύσκολα θα εγκαταλείψει ένα παιχνίδι αν 
είναι ενδιαφέρον, ενώ είναι πολύ πιθανότερο να εγκαταλείψει μια άσκηση την οποία 
θεωρεί βαρετή (Ripamonti&Maggiorini, 2011). 

Συγκεκριμένα, με τα παραπάνω παιχνίδια εντοπίζονται οι ικανότητες των παιδιών στις 
δεξιότητες ανάγνωσης, δηλαδή στον οπτικοκινητικό, στην αναγνώριση οπτικών και α-
κουστικών ερεθισμάτων, το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την κατάκτηση της κύριας δε-
ξιότητας των παιδιών που παρουσιάζουν δυσλεξία (Palazzi, Roccetti&Marfia, 2010). 
Αξίζει να επισημάνουμε τη χρηστικότητα και τις δυνατότητες που παρέχουν τα "serious 
games" στους χρήστες, καθώς μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω μιας συσκευής που 
υπάρχει ήδη στο σπίτι (pc, tablet κ.τ.λ.), είτε υπάρχει πρόσβαση στο διαδίκτυο είτε όχι 
(Facoetti, Lorusso, PaganoniMascetti, 2003). 

Το πρόγραμμα Dyscrete 

Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα δεν υπήρχε κάποιο διαδικτυακό λογισμικό στην Ελ-
λάδα για την ανίχνευση της δυσλεξίας στο γυμνάσιο, σύμφωνα με την γνώση του συγ-
γραφέα. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα DyScreTe που πήρε το ό-
νομα του από τα αρχικά των λέξεων Dyslexia Screening Test και παραπέμπει και στην 
αγγλική λέξη discreet που σημαίνει διακριτικός καθώς τα παιδιά του γυμνασίου είναι 
αρκετά μεγάλα και σκοπός ήταν να υποβληθούν στις δοκιμασίες χωρίς να αγχώνονται 
ή να αισθάνονται μειονεκτικά επειδή θα χρησιμοποιήσουν το εν λόγω πρόγραμμα. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει 9 δοκιμασίες.  
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Η πρώτη δοκιμασία περιλαμβάνει ψευδολέξεις. Συγκεκριμένα προβάλλονται στην ο-
θόνη τις ψευδολέξεις και το παιδί πρέπει να αναγνωρίσει αν η προβαλλόμενη λέξη είναι 
ή όχι ψευδολέξη. Ο λόγος που υπάρχει αυτή η δοκιμασία είναι διότι τα άτομα με άμεση 
δυσλεξία έχουν την ικανότητα να διαβάζουν οικείες, απλές και εύκολες λέξεις ως προς 
την ορθογραφία τους. Ωστόσο, δεν μπορούν να διαβάσουν σωστά ψευδολέξεις και λέ-
ξεις που δεν χρησιμοποιούσαν στο λόγο τους πριν την εγκεφαλική βλάβη. Η άμεση 
δυσλεξία είναι ο πιο σπάνιος τύπος δυσλεξίας (Carlson, 1994 &Lytton&Brust 1989). 
Ο Lyon (2003) αναφέρει ότι στην περίπτωση της άμεσης δυσλεξίας, οι λέξεις διαβάζο-
νται μεγαλόφωνα χωρίς όμως να γίνεται κατανοητή η σημασία τους. Επίσης, είναι δύ-
σκολη η ανάγνωση λέξεων χαμηλής συχνότητας ή ψευδολέξεων. 

Η δεύτερη δοκιμασία αφορά την ανάγνωση κειμένων. Συγκεκριμένα προβάλλονται 
στην οθόνη δύο κείμενα και μετά από κάθε κείμενο ακολουθούν τέσσερις ερωτήσεις. 
Στην συγκεκριμένη δοκιμασία ελέγχεται η ικανότητα ανάγνωσης ενός παιδιού σε 
σχέση με τον χρόνο καθώς και στην κατανόηση ενός κειμένου. Συνεπώς, αφού τα παι-
διά διαβάσουν ένα κείμενο καλούνταν να απαντήσουν σε κάποιες ερωτήσεις για να 
διαπιστωθεί η κατανόηση του κειμένου. Η δοκιμασία αυτή συμπεριλαμβάνεται στο λο-
γισμικό υπό το πρίσμα ότι οι διαταραχές στην εκμάθηση της ανάγνωσης που εκδηλώ-
νονται συνήθως με προβλήματα στην ταχεία και ακριβή αποκωδικοποίηση του γρα-
πτού λόγου και μπορεί να οδηγήσουν σε προβλήματα αναγνωστικής κατανόησης περι-
γράφονται ως βασικό χαρακτηριστικό της ειδικής διαταραχής της ανάγνωσης ή δυσλε-
ξία (Mouzaki&Sideridis, 2007) . 

Η τρίτη και η τέταρτη δοκιμασία αφορά την εξέταση των γνώσεων της ορθογραφίας. 
Η τρίτη δοκιμασία αφορά την ιστορική ορθογραφία και η τέταρτη τη γραμματική ορ-
θογραφία. Ειδικότερα προβάλλονται στην οθόνη μια σειρά από είκοσι λέξεις όπου ε-
ξετάζεται η ιστορική ορθογραφία στην τρίτη δοκιμασία ενώ στην τέταρτη δοκιμασία 
προβάλλονται είκοσι λέξεις όπου εξετάζεται η γραμματική ορθογραφία και ο μαθητής 
πρέπει να επιλέξει τη σωστή ορθογραφία μεταξύ των τριών επιλογών που του δίνονται. 
Οι δοκιμασίες αυτές συμπεριλαμβάνονται διότι ένα παιδί για να μπορεί να μάθει να 
γράφει ορθογραφημένα θα πρέπει να έχει κατακτήσει τη γνώση των γραμμάτων, τη 
γνώση του συστήματος ορθογραφίας της γλώσσας του και να διαθέτει τέτοια ικανότητα 
μνήμης που να επιτρέπει την ανάκληση των γραμμάτων και των γραφο-φωνημικών 
αντιστοιχιών των λέξεων με ιστορική ορθογραφία (Παντελιάδου, 2000).Στο στάδιο της 
παραγωγικής ορθογραφίας κατά το οποίο οι μαθητές πλέον έχουν την ικανότητα να 
χειρίζονται με ορθό τρόπο τους ορθογραφικούς κανόνες και χρειάζεται να εξασκηθούν 
πιο συστηματικά στους κανόνες αυτούς καθώς και στην ιστορική ορθογραφία. Στο στά-
διο αυτό οι μαθητές κάνουν λάθη που αφορούν την ιστορική ορθογραφία κυρίως.Τέ-
λος, η εξελικτική δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία η οποία παρουσιάζε-
ται ως δυσκολία στην απόκτηση της δεξιότητας για διάβασμα και αργότερα ως μια 
αστάθεια στην ορθογραφημένη γραφή και ως έλλειμμα ευχέρειας στο χειρισμό γρα-
πτών λέξεων. 

Η πέμπτη δοκιμασία αφορά την κατανόηση ακουστικών κειμένων. Συγκεκριμένα ο 
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μαθητής ακούει δύο ηχογραφημένα κείμενα και μετά από κάθε κείμενο θα κληθεί να 
απαντήσει σε τέσσερις ερωτήσεις με πολλαπλές απαντήσεις. Στα δυσλεκτικά άτομα το 
μεγαλοκυτταρικό σύστημα του εγκεφάλου δυσλειτουργεί εμφανίζοντας κύτταρα μι-
κρότερα από το φυσιολογικό. Η ανωμαλία αυτή φαίνεται να επηρεάζει όλες τις λει-
τουργίες με τις οποίες συνδέεται το μεγαλοκυτταρικό σύστημα, με βασικότερες την 
οπτική και την ακουστική λειτουργία οι οποίες, είναι το πιθανότερο, να παίζουν κά-
ποιον ρόλο στην δεξιότητα της ανάγνωσης. Γίνεται λοιπόν μια προσπάθεια να εξηγη-
θούν πάνω σε μια νευρολογική βάση, τα φωνολογικά ελλείμματα της περίπτωσης της 
ΑΔ, τα οποία κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί πως είναι παρόντα στο σύνολο του δυσλε-
κτικού πληθυσμού. Η μεγαλοκυτταρική θεωρία, λοιπόν, συνδέει τα ελλείμματα στην 
φωνολογική ενημερότητα με προβλήματα οπτικής και ακουστικής φύσης. (Reed, 
1989;Manisetal.,1989). 

Η έκτη δοκιμασία εξετάζει την μαθηματική ικανότητα του μαθητή σε τρείς τομείς 
(γνωστικό αντικείμενο, αριθμητικές παραστάσεις και επίλυση προβλημάτων). Τα δυσ-
λεξικά παιδιά αδυνατούν να απομνημονεύσουν βασικά αριθμητικά δεδομένα, να συ-
γκρατήσουν κανόνες και τεχνικές, ενώ παρουσιάζουν έλλειμμα στην ανάκληση αριθ-
μητικών πράξεων από την μακροπρόθεσμη μνήμη και δυσκολεύονται σε κάθε εργασία 
σχετική με αριθμούς. (Geary, D.C., &Hoard, M.K. (2001). 

Η έβδομη δοκιμασία είναι μία δοκιμασία κατά την οποία εξετάζεται η μνήμη και συ-
γκεκριμένα η μνήμη εργασίας. Συγκεκριμένα στους μαθητές δίνονται μια σειρά από 
τριανταπέντε διαφορετικές ακολουθίες γραμμάτων, όπου η πρώτη ακολουθία περιέχει 
δύο αριθμούς, η δεύτερη τρεις αριθμούς, η τρίτη τέσσερις αριθμούς, η τέταρτη πέντε 
αριθμούς, η πέμπτη έξι αριθμούς, η έκτη επτά αριθμούς κλπ. Τα παιδιά θα κληθούν να 
επιλέξουν την ακολουθία των γραμμάτων από τις τρεις επιλογές που τους δίνονται. Αν 
ένα παιδί δεν μπορούσε να θυμηθεί δύο σειρές σε μια γραμμή ή τρεις σειρές γενικά 
τότε η δοκιμασία σταματάει. Οι Plazaetal. (2002) αναφέρουν στην έρευνα τους ότι τα 
παιδιά με δυσλεξία και με ειδικές αναγνωστικές δυσκολίες αποδίδουν χαμηλότερα από 
τα τυπικώς αναπτυσσόμενα παιδιά σε μνημονικές δεξιότητες. Επιπλέον, η βραχύχρονη 
εργαζόμενη μνήμη στα παιδιά αυτά παρουσιάζει αδυναμίες, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
δυσκολία στην ακολουθία, στην 

πραγματοποίηση δραστηριοτήτων, οι οποίες απαιτούν αυτοματισμό. 

Η όγδοη δοκιμασία εξετάζει την οπτική διάκριση και την οπτικοχωρική μνήμη. Η συ-
γκεκριμένη δοκιμασία έχει μια σειρά από μοτίβα εικόνων στα οποία λείπει ένα μέρος 
τους. Τα παιδιά πρέπει να συμπληρώσουν το μέρος που λείπει από μια σειρά εικόνων 
που τους δίνονται. Ο λόγος που εντάχθηκε αυτή η δοκιμασία στο πρόγραμμα είναι γιατί 
σε μία πολύ πρόσφατη έρευνα η οποία αποτελούσε μελέτη περίπτωσης ενός αγοριού 
13 ετών από την Ελλάδα διαγνωσμένου με δυσλεξία, οι Terzopoulos et al. (2015), υ-
ποστηρίζουν με βάση τα αποτελέσματα τους, μεταξύ των άλλων, ότι τα παιδιά με δυσ-
λεξία παρουσιάζουν δυσκολίες στην οπτική μνήμη. 
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Τέλος η ένατη δοκιμασία εξετάζει την οπτική ικανότητα τον παιδιών. Η συγκεκριμένη 
δοκιμασία έχει μια σειρά από μοτίβα εικόνων στα οποία έλλειπε ένα μέρος τους, το 
οποίο τα παιδιά έπρεπε να συμπληρώσουν από μια σειρά εικόνων που τους δίνονταν. 
Ο λόγος ύπαρξης αυτής της δοκιμασίας στο λογισμικό είναι έρευνες που αποδεικνύουν 
ότι οι δυσλεκτικοί μαθητές εμφανίζουν δυσλειτουργία της βραχύχρονης μνήμης περισ-
σότερο όταν οι δοκιμασίες περιλαμβάνουν σχηματικές αναπαραστάσεις (Mc Dougall, 
Hulme,Ellis & Monk, 1994). Επιπρόσθετα, τις περισσότερες φορές τα παιδιά με δυσ-
λεξία εμφανίζουν χαμηλότερες επιδόσεις σε δοκιμασίες οι οποίες περιλαμβάνουν την 
ύπαρξη οπτικής αντίληψης. Πολλοί ερευνητές πιστεύουν πως οι δυσλεκτικοί μαθητές 
παρουσιάζουν κάποιο οπτικό έλλειμμα γι’αυτό εμφανίζουν χαμηλές επιδόσεις σε οπτι-
κές δοκιμασίες. (Hammond & Hercules, 2000). 

Αποτελέσματα 

Το "DyScreTe" έχει βασιστεί σε μία κύρια υπόθεση για να τεκμηριωθεί η ορθότητα 
των αποτελεσμάτων του. H υπόθεση που εξετάστηκε είναι ότι τα παιδιά που είχαν δια-
γνωστεί από επίσημο φορεία στην Ελλάδα με δυσλεξία είχαν σημαντικά πιο χαμηλές 
επιδόσεις στις αντίστοιχες δοκιμασίες του λογισμικού. Αρχικά πάρθηκε ένα δείγμα 60 
μαθητών από σχολεία της Αττικής τάξης Α’ Γυμνασίου εκ των οποίων 30 είχαν δια-
γνωστεί από επίσημο φορέα στην Ελλάδα με δυσλεξία και 30 ήταν τυπικά αναπτυσσό-
μενα. Τα αποτελέσματα επαλήθευσαν την υπόθεση που κάναμε δηλαδή ότι τα παιδιά 
με δυσλεξία σε κάθε δοκιμασία είχαν χαμηλές επιδόσεις σε σχέση με τα τυπικά ανα-
πτυσσόμενα σε επιτυχημένες απαντήσεις. Χρησιμοποιήθηκε πίνακας ANOVA 
(Αnalysis of Variance) για να συγκρίνει τα αποτελέσματα των παιδιών με δυσλεξία με 
αυτά τις ομάδας ελέγχου (control group) δηλαδή τα τυπικά αναπτυσσόμενα παιδιά. Ο 
πίνακας ANOVA έδειξε ότι τα παιδιά με δυσλεξία είχαν στατιστικά σημαντικό (p < 
0,01) χαμηλότερο μέσο όρο ορθών απαντήσεων σε σχέση με τα τυπικά αναπτυσσόμενα 
παιδιά και στις εννέα δοκιμασίες όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1.  

 

 

Δοκιμασίες 

Ομάδες ελέγχου 
Δυσλεκτικά παιδιά Τυπικά αναπτυσσόμενα 

 Μ.Ο. Τυπική απόκλιση  Μ.Ο. Τυπική απόκλιση 

Ψευδολέξεις 14.2 2.42 18.6 1.38 
Ανάγνωση 
Κειμένων 5.7 2.87 7.1 2.01 

Ιστορική ορ-
θογραφία 15.6 2.47 17.1 2.21 

Γραμματική 
ορθογραφία 

16.2 1.47 18.3 2.16 

Ακουστικά 
κείμενα 5.4 2.48 6.8 1.58 

Μαθηματική 16.4 2.78 18.9 3.37 
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ικανότητα 
Μνήμη εργα-

σίας 23,1 1,48 25,4 2.28 

Οπτική διά-
κριση 8,1 2.77 11,4 1,69 

Οπτική ικα-
νότητα 5,2 2,47 7,6 1.58 

Επίλογος – Συμπεράσματα 

Υπάρχουν πολλά λογισμικά για την ανίχνευση των διαφορετικών τύπων ειδικών μαθη-
σιακών δυσκολιών. Το κύριο πλεονέκτημα αυτών είναι ότι δημιουργούν ένα ευχάριστο 
περιβάλλον για τον χρήστη. Επιπλέον, τα λογισμικά αυτά είναι κατάλληλα σχεδια-
σμένα ώστε να συμβάλλουν στη μείωση του στρες που μπορεί να οδηγήσει σε λανθα-
σμένα αποτελέσματα. Με τον υπολογιστή έχουμε τη δυνατότητα να επεξεργαζόμαστε 
γρήγορα τα δεδομένα των δοκιμασιών εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα για την ανί-
χνευση της δυσλεξίας, σε αντίθεση με τις κλασικές κλινικές δοκιμές που απαιτούν 
χρόνο. Για το σκοπό αυτό δημιουργήθηκε το πρόγραμμα DyScreTe το οποίο ανιχνεύει 
την δευλεξία σε παιδιά γυμνασίου στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει 
εννέα δοκιμασίες ορμώμενες τόσο από την βιβλιογραφία όσο και από αντίστοιχα προ-
γράμματα του εξωτερικού. Σε μία πρώτη εφαρμογή του προγράμματος σε ένα αρκετά 
ικανοποιητικό δείγμα διαπιστώθηκε ότι οι επιδόσεις των παιδιών με δυσλεξία ήταν 
στατιστικά σημαντικά χαμηλότερες από αυτές των παιδιών με τυπική ανάπτυξη. Σε 
κάθε περίπτωση το πρόγραμμα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκτίμηση από ειδικό 
αλλά αποτελεί μία πρώτη ένδειξη για το αν τα παιδιά πρέπει ή όχι να προχωρήσουν 
στην διαδικασία αξιολόγησης. 
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Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα με σύνοδη δυσφασία. 
Μελέτη περίπτωσης 

Ευθυμία-Ναταλία Σιαράβα, 
M.Sc. Επιστήμες Αγωγής- Ειδική εκπαίδευση, natsiar@gmail.com 

Περίληψη 

Με αφορμή τις επιμορφώσεις που πραγματοποιούνται στις σχολικές μονάδες προς τους 
εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής για τους μαθητές που παρουσιάζουν μαθησιακές 
δυσκολίες και ειδικές αναπτυξιακές διαταραχές, παρουσιάζεται και η περίπτωση μα-
θήτριας της Ά δημοτικού με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότη-
τας με σύνοδη δυσφασία. Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην ενημέρωση του συνό-
λου των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής για την ΔΕΠΥ και τη δυσφασία. 
Γίνεται αναφορά κάποιων βασικών αρχών παρέμβασης για την καλύτερη εκπαιδευτική 
αντιμετώπιση των παιδιών αυτών στο σύγχρονο γενικό σχολείο στα πλαίσια της συ-
μπεριληπτικής εκπαίδευσης.  

Λέξεις-Κλειδιά: Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα/ΔΕΠΥ, 
δυσφασία, συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας αποτελεί μία διαταραχή 
με παιδοψυχιατρική βάση, η οποία συναντάται συχνά σε μαθητές που παρουσιάζουν 
δυσκολίες μάθησης ή και δυσκολίες συμπεριφοράς. Πρόκειται για την αδυναμία του 
παιδιού να επικεντρώσει την προσοχή του σε μία συγκεκριμένη δραστηριότητα ενώ 
ταυτόχρονα μπορεί να εκδηλώνει άσκοπες κινήσεις, τα αισθητηριακά ερεθίσματα των 
οποίων δεν δύνανται να αντιληφθεί ούτε και να τα μετουσιώσει σε κοινωνικογνωστικές 
δομές. Η ΔΕΠΥ δεν είναι απαραίτητο να συνοδεύεται με μαθησιακές δυσκολίες, καθώς 
υπάρχουν και παιδιά με ελλειμματική προσοχή, παρορμητικότητα και υπερκινητικό-
τητα που παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στο γνωστικό τομέα. Η συχνότητα έκ-
φανσης της ΔΕΠΥ σε παιδιά σχολικής ηλικίας κυμαίνεται στο 3-7% και συναντάται με 
μέση τιμή περίπου στο 5%. Όσον αφορά το φύλο είναι κυρίαρχη στο ανδρικό φύλο με 
αριθμητική υπεροχή των αγοριών 2-9:1 (Στασινός, 2013). 

Τα συμπτώματα της ΔΕΠΥ χωρίζονται σε συμπτώματα ελλειμματικής προσοχής, υ-
περκινητικότητας και παρορμητικότητας σύμφωνα με την American Psychiatric Asso-
ciation. Ξεκινώντας με την ελλειμματική προσοχή, σ’ αυτήν ανήκουν συμπτώματα ό-
πως η δυσκολία του παιδιού να επικεντρώσει την προσοχή του σε κάτι, να διατηρήσει 
την προσοχή του σε αυτόν που του απευθύνει τον λόγο και η αδυναμία του να ακολου-
θήσει της οδηγίες που του δίνονται. Δυσκολεύεται ακόμα να ολοκληρώσει δραστηριό-
τητες που βασίζονται στη σειροθέτηση, αποσπάται και ενοχλείται από απότομους θο-
ρύβους και συχνά χάνει πράγματα αναγκαία για της εργασίες του.  
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Σε ότι αφορά την υπερκινητικότητα, το παιδί την εκδηλώνει κουνώντας νευρικά χέρια 
ή πόδια και με το να τρέχει άσκοπα. Ακόμα τα εκδηλώνει με το να σηκώνεται τακτικά 
από τη θέση του και να δυσκολεύεται να παίζει ήρεμα συμμετέχοντας σε ομαδικές 
δραστηριότητες που διέπονται από κανόνες. Τέλος η παρορμητικότητα αποτελεί ένα 
ακόμα σύμπτωμα της ΔΕΠΥ και αφορά δυσκολίες όπως το να περιμένει το παιδί τη 
σειρά του, να δίνει απαντήσεις εν τάχει πριν ακόμα κάποιος ολοκληρώσει την ερώτησή 
διακόπτοντας τον συνομιλητή του (Στασινός, 2009). 

Δυσφασία 

Οι διαταραχές του προφορικού λόγου μπορούν να αναπτύσσονται σε οποιαδήποτε πε-
ρίοδο της ζωής του ανθρώπου. Συνήθως εκδηλώνονται στην προσχολική ηλικία του 
παιδιού, όπου το παιδί αναπτύσσει της δεξιότητες του λόγου και οποιαδήποτε συναι-
σθηματική διαταραχή μπορεί να επηρεάσει την ανάπτυξή του. Με τον όρο «δυσφασία» 
αναφερόμαστε στην διαταραχή της ομαλά εξελισσόμενης ομιλίας που οφείλεται σε ορ-
γανική βλάβη του εγκεφάλου. Χαρακτηρίζεται από μερική ή ολική απώλεια του λόγου. 
Έτσι ενώ ο μέσος όρος των παιδιών παρουσιάζει ομαλή ανάπτυξη του λόγου, τα παιδιά 
με δυσφασία παρουσιάζουν έλλειμμα στην κανονική ανάπτυξη των γλωσσικών λει-
τουργιών ή δεξιοτήτων (Στασινός, 2009).  

Στην περίπτωση της δυσφασίας αναφερόμαστε σε παραμόρφωση της άρθρωσης της 
ομιλίας και του λόγου στην πορεία της εξέλιξής του. Έτσι ένα παιδί δύο ετών με δυ-
σφασία δεν παρουσιάζει ομιλία ενώ οι συνομήλικοί του έχουν ήδη αρχίσει να διατυ-
πώνουν της βασικές λέξεις και φράσεις της μητρικής τους γλώσσας. Έτσι ο λόγος αυ-
τών των παιδιών αναπτύσσεται με αργό ρυθμό ενώ ταυτόχρονα παρατηρούνται ελλείμ-
ματα σε μορφολογικό, συντακτικό και φωνολογικό επίπεδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην περίπτωση της δυσφασίας τα αισθητηριακά και τα φωνητικά όργανα αναπτύσσο-
νται ομαλά. 

Σε ότι αφορά την διάγνωση του προβλήματος, όπως και με τις γλωσσικές διαταραχές 
έτσι και η δυσφασία εντοπίζεται με την μέθοδο του αποκλεισμού. Θα πρέπει αρχικά να 
αποκλεισθούν άλλοι παράγοντες όπως η βαρηκοΐα, η νοητική υστέρηση ή το ελλιπές 
γλωσσικά και κοινωνικά οικογενειακό περιβάλλον ή και ενδεχόμενες βλάβες των φω-
νητικών οργάνων του παιδιού. Σε αυτή την περίπτωση είναι σημαντικό να γίνει διαφο-
ροδιάγνωση ώστε να επισημανθεί το βασικό πρόβλημα στη διαχείριση του λόγου και 
να προγραμματιστεί αποτελεσματική θεραπευτική παρέμβαση (Στασινός, 2009).  

Στην κατηγορία παιδιών με ΔΕΠΥ και δυσφασία ανήκει και η μαθήτρια Ά δημοτικού 
Χ.Χ. Ακολουθεί μια αναφορά του κλινικού της προφίλ και κάποιες προτεινόμενες τε-
χνικές παρέμβασης με σκοπό την ομαλή φοίτησή της στο γενικό σχολείο.  
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Κλινικό προφίλ μαθήτριας με ΔΕΠΥ και δυσφασία 

Η Χ.Χ. είναι μαθήτρια Ά δημοτικού ηλικίας 6 ετών. Η κλινική της γνωμάτευση ανα-
φέρεται σε ΔΕΠΥ και δυσφασία. Από το κοινωνικό ιστορικό προκύπτει ότι η Χ.Χ. 
παρακολουθεί πρόγραμμα λογοθεραπείας 3 χρόνια και εργοθεραπείας 2 χρόνια. Στο 
νηπιαγωγείο φοίτησε χωρίς υποστήριξη από τμήμα ένταξης ούτε υποστήριξη από εκ-
παιδευτικό παράλληλης στήριξης.  

Η Χ. είναι ένα χαριτωμένο παιδί με φροντισμένη εμφάνιση. Προέρχεται από ένα ζεστό 
οικογενειακό περιβάλλον, όπου οι γονείς της ασχολούνται αρκετά μαζί της, είναι ιδιαί-
τερα κοινωνικοί και παρότι εργάζονται και οι δύο δείχνουν ενδιαφέρον για την εξέλιξή 
της. Είναι αρκετά συνεργάσιμοι με τους εκπαιδευτικούς της Χ και επιδιώκουν να ενη-
μερώνονται τακτικά για την μαθησιακή της πορεία.  

Η μαθήτρια είναι θετική στην αλληλεπίδραση, ομιλητική, και απαντάει σε ερωτήσεις 
όχι με σαφήνεια και ακρίβεια πάντα. Σε επίπεδο ομιλίας παρατηρούνται σοβαρές δυ-
σκολίες και αρθρωτικά ελλείμματα που καθιστούν τον λόγο της δυσκατάληπτο. Σε ε-
πίπεδο διαλόγου συμμετέχει πρόθυμα απαντώντας σε βασικές ερωτήσεις ενώ δυσκο-
λεύεται να διατηρήσει το θέμα της συζήτησης καταλήγοντας να απαντάει άστοχα. Η 
μαθήτρια διαθέτει φτωχό λεξιλόγιο και υπολείπεται ως προς τον λεκτικό συσχετισμό 
εννοιών και το εύρος γενικών γνώσεων. Δεν γνωρίζει βασικές χρονικές ακολουθίες και 
οι επιδόσεις της κρίνονται κατώτερες των παιδιών της ηλικίας της. Σε ότι αφορά την 
λεπτή της κινητικότητα το ιχνογράφημά της αν και μορφοποιημένο είναι ανώριμο για 
την ηλικία της.  

Ως προς την μαθησιακή διαδικασία παρουσιάζει δυσκολία στη συγκέντρωση της προ-
σοχής όταν η δραστηριότητα περιλαμβάνει παραπάνω από έναν στόχους, με αποτέλε-
σμα να κουράζεται και να επιδιώκει να σηκώνεται και να τριγυρνάει άσκοπα στην τάξη 
ενοχλώντας της συμμαθητές της. Στο μάθημα της γλώσσας φαίνεται ότι ενώ αναγνω-
ρίζει οπτικά τους φθόγγους των λέξεων δυσκολεύεται φωνολογικά σε επίπεδο συλλα-
βών. Την ώρα της ορθογραφίας αδυνατεί να γράψει της λέξεις και της προτάσεις που 
υπαγορεύει η δασκάλα, καθώς δυσκολεύεται στους γραφοφωνημικούς συσχετισμούς 
των λέξεων. Αλλά και τα ορθογραφικά λάθη είναι συχνά αφού μπερδεύει ομόηχους 
φθόγγους «ι-υ» και γράμματα που μοιάζουν μεταξύ τους «ξ, ζ», «ε-3». Σύμφωνα με τη 
Μουζάκη, οι ορθογραφικές δυσκολίες είναι συχνές σε μαθητές με ελλείμματα στην 
προσοχή και τη συγκέντρωση (Μουζάκη, 2010). Το ίδιο συμβαίνει και με της ασκήσεις 
της γλώσσας όπου η Χ. χρειάζεται διευκρινήσεις και καθοδήγηση για να τις ολοκλη-
ρώσει κάθε φορά. 

Στα μαθηματικά, η Χ. αναγνωρίζει της αριθμούς ενώ δυσκολεύεται στην πρόσθεση και 
την αφαίρεση. Για να ολοκληρώσει της βασικές πράξεις, το κάνει με τη χρήση απτικού 
υλικού είτε με την παλάμη της μετρώντας ένα- ένα τα δάχτυλα και πάντα υπό καθοδή-
γηση εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης. Τις έννοιες της πρόσθεσης και της α-
φαίρεσης τις προσεγγίζει με τα ρήματα «βάζω» και «βγάζω». Στα υπόλοιπα μαθήματα 
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των ειδικοτήτων η Χ. σε κάθε ευκαιρία που βρίσκει σηκώνεται από την θέση της με 
την αφορμή να πει κάτι στον δάσκαλο της ειδικότητας ή να πει κάτι σε μία φίλη της 
που μόλις το θυμήθηκε, δημιουργώντας έτσι αφορμές για να αποφορτιστεί.  

Στο κοινωνικό-συναισθηματικό τομέα η Χ. είναι αρκετά κοινωνική και φιλική με τα 
υπόλοιπα παιδιά της τάξης της, ωστόσο το εκδηλώνει με ανώριμο τρόπο κάνοντας τα 
να αντιδρούν αρνητικά. Κάθε φορά που θέλει να εκδηλώσει την χαρά της και την αγά-
πης της τα αγκαλιάζει σφίγγοντάς τα πολύ δυνατά με αποτέλεσμα οι συμμαθητές της 
να διαμαρτύρονται και να μην επιθυμούν την παρέα της. Και σε σχολικές εκδρομές η 
μαθήτρια είναι το ίδιο ανήσυχη και βρίσκει αφορμές να αγκαλιάσει σφιχτά κάποια φίλη 
της ή να ενοχλήσει έναν συμμαθητή της. Ορισμένες φορές όταν νιώθει πίεση ξεσπάει 
σε δυνατές φωνές. Ωστόσο είναι σημαντικό ότι από την αρχή της χρονιάς έχει σημειώ-
σει κάποια πρόοδο με την βοήθεια των δασκάλων της, τόσο της τάξης όσο και του 
εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης και λόγω της αποδοχής ορισμένων συμμαθη-
τών της.  

Προτάσεις παρέμβασης 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση θεωρείται αναφαίρετο για όλους της ανθρώπους ανε-
ξαρτήτως διαφορών και δυσκολιών. Έτσι τα τελευταία χρόνια οι προσπάθειες για πα-
ροχή ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση φαίνεται να πραγματοποιούνται σε πολλές χώ-
ρες του κόσμου με σκοπό την ισότιμη ένταξη όλων των ανθρώπων στην κοινωνία που 
για ποικίλους λόγους περιθωριοποιούνται (Αγγελίδης, 2011)  

Για την ένταξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο σύγχρονο σχολείο σημα-
ντικό ρόλο παίζουν οι σχέσεις των εκπαιδευτικών μεταξύ τους, η διάθεση τους για συ-
νεργασία καθώς και οι σχέσεις τους με της υπόλοιπους μαθητές αλλά και με τους γο-
νείς. (Αγγελίδης, 2011) Έτσι και στην περίπτωση της Χ. κρίνεται αναγκαία η συνεργα-
σία όλων των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών για να επιτευχθεί μια αποτελεσματική στή-
ριξη σε μαθησιακό και συναισθηματικό επίπεδο, που θα στοχεύει στην ολότητα της 
συμπεριφοράς της και θα έχει εξατομικευμένο χαρακτήρα. Η Ά τάξη είναι το ξεκίνημα 
του δημοτικού σχολείου και οι πρώτες εμπειρίες των μαθητών έχουν τη σημασία τους 
για την μετέπειτα στάση που θα διαμορφώσουν απέναντι στο σχολείο και στη μάθηση 
γενικότερα τόσο για την αυτοαντίληψή τους αλλά και για την ακαδημαϊκή τους επίδοση 
(Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 2013).  

Η ένταξη μιας μαθήτριας με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα 
με σύνοδη δυσφασία στο δημοτικό σχολείο προϋποθέτει την υλοποίηση ενός εξατομι-
κευμένου προγράμματος παρέμβασης προσαρμοσμένου στις διαγνωσμένες ανάγκες 
της. Αποδοτική πρακτική σε αυτή την περίπτωση θεωρείται η επιλογή της παράλληλης 
στήριξης της Χ. από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής εντός και εκτός της τάξης σε μόνιμη 
και προγραμματισμένη βάση ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική της ένταξη και προσαρ-
μογή αλλά και η ανάπτυξη περεταίρω δεξιοτήτων. Η εκπαιδευτική διαδικασία θα διευ-
κολυνθεί και με τις προβλέψιμες ρουτίνες. Η Χ. πρέπει να γνωρίζει πως αρχίζει και πως 
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τελειώνει κάθε δραστηριότητα, ποιοι τρόποι μετακίνησης είναι αποδεκτοί μέσα στην 
τάξη και που τοποθετούνται οι τελειωμένες εργασίες (Παντελιάδου & Φιλιππάτου, 
2013). Η ρουτίνα της μαθήτριας θα διευκολυνθεί στην αρχή με την επίδειξη καρτών- 
κανόνων από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης στήριξης, τις οποίες αυτός θα επιδει-
κνύει στην αρχή και στο τέλος κάθε δραστηριότητας.  

Η εκάστοτε εργασία είναι σημαντικό να ακολουθεί της ρυθμούς της Χ., δηλαδή να 
τίθενται λίγοι και σαφείς στόχοι που θα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν από την 
μαθήτρια ώστε να μην αποθαρρύνεται στην μαθησιακή διαδικασία. Κάθε φορά που η 
Χ. θα πετυχαίνει τους στόχους που έχει ορίσει ο εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής και 
θα ολοκληρώνει μια δραστηριότητα με επιτυχία, θα επιβραβεύεται από τον δάσκαλο 
της παράλληλης στήριξης Σύστημα επιβράβευσης μπορούν να αποτελέσουν τα βρα-
βεία σε μορφή επαίνου, όπως το βραβείο ανάγνωσης, βραβείο καλλιγραφίας, βραβείο 
άριστης επίδοσης, τα αυτοκόλλητα και οι σφραγίδες. Η παραπάνω διαδικασία είναι 
σημαντικό να γίνεται σε συνεργασία και με τον δάσκαλο της τάξης με τις ανάλογες 
επιβραβεύσεις στη μαθήτρια για καθετί που κάνει σωστά. Επίσης όταν το μάθημα είναι 
αυστηρά δομημένο, όπως τα μαθηματικά, ο δάσκαλος μπορεί να την βάζει να κάθεται 
με έναν καλό μαθητή ώστε να αναλαμβάνει εκείνος τον ρόλο του δασκάλου βοηθώντας 
την να βρει το σωστό αποτέλεσμα στις πράξεις. Η όσο το δυνατόν ισότιμη συμμετοχή 
και αντιμετώπιση της μαθήτριας στη μαθησιακή διαδικασία με αυτή των υπόλοιπων 
συμμαθητών της θα τονώσει το αυτοσυναίσθημα της και θα την καταστήσει όλο και 
πιο ικανή στην διεκπεραίωση δραστηριοτήτων. 

Επίσης η διαμόρφωση της τάξης μπορεί να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να συμφωνήσουν στην δημιουργία μιας γωνιάς χαλάρωσης ώ-
στε κάθε φορά που η μαθήτρια θα ολοκληρώνει μια δραστηριότητα πριν από τους άλ-
λους θα επισκέπτεται τη γωνιά χαλάρωσης και θα ξεκουράζεται για κάποια λεπτά. Και 
πάλι αυτό θα γίνει σε μορφή συμφωνίας με την μαθήτρια όπως «Επειδή τελείωσες νω-
ρίτερα από τους υπόλοιπους μπορείς να ξεκουραστείς για 5΄στη γωνιά χαλάρωσης και 
να ζωγραφίσεις». Στην γωνιά μπορεί να υπάρχει στρωμένο ένα μικρό χαλί, κάποια μα-
ξιλάρια για να κάθεται άνετα, εικονογραφημένα παραμύθια και υλικά ζωγραφικής, ό-
πως μαρκαδόροι, και ξυλομπογιές.  

Τέλος για να επιτευχθεί επιτυχώς η διαδικασία της αξιολόγησης είναι απαραίτητο ο 
εκπαιδευτικός της παράλληλης στήριξης να φτιάξει τον προσωπικό φάκελο της μαθή-
τριας ο οποίος θα περιλαμβάνει γραπτές της δοκιμασίες, ζωγραφιές και εκθέσεις αξιο-
λόγησης. Ακόμα μπορεί να εμπεριέχει οπτικό και απτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί 
για την Χ. όπως οι κάρτες με τους κανόνες συμπεριφοράς. Με αυτόν τον τρόπο ο εκ-
παιδευτικός της παράλληλης στήριξης θα παρακολουθεί την μαθησιακή της πορεία, θα 
επαναπροσδιορίζει τους στόχους του και θα μπορεί να κάνει τις αναγκαίες τροποποιή-
σεις κάθε φορά.  
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Συμπεράσματα 

Οι προτάσεις παρέμβασης που αναφέρθηκαν στόχο έχουν την ομαλότερη ένταξη της 
μαθήτριας Χ. στο τυπικό σχολείο μέσα από ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβα-
σης που συνάδει με τους βασικούς εκπαιδευτικούς στόχους του αναλυτικού προγράμ-
ματος για την Ά τάξη του δημοτικού. Το παραπάνω εξατομικευμένο πρόγραμμα είναι 
προσαρμοσμένο στις ανάγκες της μαθήτριας ώστε να την βοηθήσει να κατακτήσει βα-
σικές γνωστικές έννοιες της τάξης της και να την βοηθήσει να γίνει πιο εύκολα αποδε-
κτή από τους συμμαθητές της. Οι παρεμβάσεις που αναφέρονται στόχο έχουν να κατα-
στήσουν την μαθήτρια σταδιακά αυτόνομη στο σχολείο χωρίς να χρειάζεται την βοή-
θεια του εκπαιδευτικού της παράλληλης στήριξης σε όλο τον σχολικό της βίο αλλά και 
να αποτελέσουν την αρχή για την μετέπειτα αυτονομία και ένταξή της στην κοινωνία. 
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Η σχέση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στον τομέα της ειδικής αγωγής 
με τη στάση των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με αυτισμό 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιδιώκει την διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της επιμόρφωσης σε 
μεταπτυχιακό επίπεδο των εκπαιδευτικών σε δομές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευ-
σης (ΕΑΕ) με τη στάση τους ως προς στη συμπερίληψη μαθητών με διαταραχή αυτι-
στικού φάσματος (ΔΑΦ) στη γενική σχολική τάξη. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται 
από 220 εν ενεργεία εκπαιδευτικούς γενικής και ειδικής αγωγής της πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης στην Ελλάδα. Για τη συλλογή των δεδομένων έγινε χρήση του διαμορφω-
μένου ερωτηματολογίου «The Teacher Attitudes Toward Inclusion Scale (TATIS)», 
όπου από την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταγράφεται ως βασικό συμπέρασμα η 
θετικότερη στάση των εκπαιδευτικών που διαθέτουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην 
ΕΑΕ όσον αφορά τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ στη γενική εκπαίδευση, σε αντί-
θεση με τους διδάσκοντες που στερούνται της συγκεκριμένης μεταπτυχιακής γνώσης. 
 
Λέξεις-Κλειδιά: στάση, διαταραχή αυτιστικού φάσματος, μεταπτυχιακή εκπαίδευση, 
ειδική αγωγή και εκπαίδευση, εκπαιδευτικοί. 

Εισαγωγή 

Οι στάσεις των εκπαιδευτικών γύρω από τη μάθηση είναι σημαντικός παράγοντας στην 
εκπαιδευτική εξέλιξη όλων, και ιδιαίτερα των παιδιών με ειδικές μαθησιακές και ανα-
πτυξιακές δυσκολίες/αναπηρίες. Η προσαρμογή, λοιπόν, του εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος και του ίδιου του δασκάλου στα νέα κοινωνικά δεδομένα αποτελεί πρόκληση 
για το χώρο της εκπαίδευσης (Ainscow & Sandill, 2010). 

Ειδικότερα, η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού συστήματος που θεμελιώνεται πάνω 
στην έννοια της ισότητας και της ακαδημαϊκής επιτυχίας αποτελεί σήμερα μέλημα ό-
λων (Ainscow & Sandill, 2010; Council of the European Union, 2010; European 
Agency for Development in Special Needs Education, 2010). Αναμφισβήτητα, η δή-
λωση της Σαλαμάνκα, ως το σημαντικότερο διεθνές έγγραφο για την ειδική αγωγή, 
υποστηρίζει έναν πιο συμπεριληπτικό προσανατολισμό. Πιο αναλυτικά, προωθεί την 
καταπολέμηση των διακρίσεων, την οικοδόμηση μιας κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς 
και την επιτυχή εκπαίδευση όλων στις γενικές σχολικές δομές· παράλληλα, επιδιώκει 
τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του εκπαιδευτι-
κού συστήματος και όχι μιας ομάδας ή ενός μέρους αυτού (Ainscow & Sandill, 2010). 

Ανέκαθεν, οι στάσεις και οι πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών ασκούσαν μεγάλη επιρροή 
στη σχολική κοινότητα. Σήμερα, προκύπτει πως ο ρόλος τους είναι καθοριστικός για 
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τη συμπεριληπτική διδασκαλία (Engstrand, & Roll‐Pettersson, 2014). Καθίσταται σα-
φές ότι οι στάσεις των διδασκόντων προς τη συμπερίληψη συχνά προκαλούν ανησυχίες 
σε πρακτικό επίπεδο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να εφαρμοστεί η εκ-
παίδευση χωρίς αποκλεισμούς στο συνηθισμένο γενικό σχολείο (Vaz et al., 2015). 

Συμπεριληπτική εκπαίδευση 

Η εκπαίδευση των νέων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος στα γενικά σχολεία είναι 
μια σημαντική πρόκληση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Αυτό προ-
κύπτει από την ετερογένεια και το ευρύ φάσμα της συγκεκριμένης διαταραχής. Εξαι-
τίας λοιπόν της ποικιλομορφίας των συμπτωμάτων των μαθητών, ο εκπαιδευτικός βρί-
σκεται αντιμέτωπος με διαφορετικές κάθε φορά προκλήσεις στη σχολική τάξη. Τα τε-
λευταία χρόνια, η πλειονότητα των μαθητών αυτών φοιτά στη γενική τάξη και όχι σε 
ειδικά σχολεία. Η πρακτική αυτή πλησιάζει στη φιλοσοφία που ενστερνίζεται ο όρος 
της συμπερίληψης. Επομένως, μια συμπεριληπτική τάξη που επιδιώκει την ισότητα των 
ευκαιριών όλων των μαθητών της χρειάζεται αλλαγές και τροποποιήσεις για να αντα-
ποκριθεί απέναντι στη διαφορετικότητα αλλά και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινω-
νίας· πρωτίστως από πλευράς των εκπαιδευτικών (Segall & Campbell, 2012). 

Διαταραχή αυτιστικού φάσματος 

Τα τελευταία χρόνια, η διαταραχή αυτιστικού φάσματος φαίνεται να έχει κεντρίσει, σε 
μεγάλο βαθμό την προσοχή πολλών επιστημόνων, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διε-
θνές επίπεδο (Baio et al., 2020; Barned, Knapp & Neuharth-Pritchett, 2011; Barned et 
al., 2011; Baron-Cohen, 2009; Λουδοβιώτη, 2017). Κάτι τέτοιο προκύπτει έπειτα από 
την εκθετική αύξηση των ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματος (Baio et al., 
2020) αλλά και την αυξανόμενη εισδοχή τους στη γενική εκπαίδευση (World Health 
Organization [WHO], 2011). Αναφορικά με τα τελευταία στοιχεία του Center for 
Disease Control and Prevention (CDC), το ποσοστό των παιδιών που διαγιγνώσκονται 
με αυτισμό παγκοσμίως είναι αρκετά υψηλό. Μια τελευταία έρευνα εντοπίζει αναλογία 
1:54 παιδιά ηλικίας οκτώ ετών να διαγιγνώσκονται με διαταραχή αυτιστικού φάσμα-
τος. Ως εκ τούτου, σήμερα παρουσιάζεται όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη για έμφαση στην 
έρευνα της συγκεκριμένης διαταραχής (Baio et al., 2020). 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία προκύπτει ότι η ενημέρωση και η επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών αποτελεί μείζον ζήτημα της σύγχρονης εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το 
επίπεδο εκπαίδευσης των δασκάλων θεωρείται βασικός παράγοντας στην ανάπτυξη 
των στάσεων τους απέναντι στη συμπεριληπτική εκπαίδευση. Άλλωστε η ποιότητα της 
εκπαίδευσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό επί-
πεδο, τα προσόντα και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών (Unianu, 2012).  

Λόγω των νέων προκλήσεων στον χώρο της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικοί καλούνται 
να εμπλουτίζουν διαρκώς και σταθερά στον χρόνο τις γνώσεις τους. Σύμφωνα με σχε-
τικές έρευνες, αν και οι εκπαιδευτικοί εμφανίζουν θετικές στάσεις απέναντι στη 
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συμπεριληπτική εκπαίδευση, δήλωσαν ότι χρειάζονται επιπρόσθετη επιμόρφωση στην 
ειδική αγωγή ώστε να αισθάνονται σίγουροι για τη διδασκαλία τους απέναντι στους 
μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Μάλιστα, επιβεβαίωσαν ότι στην πλειοψη-
φία τους έχουν δεχτεί περιορισμένη ή/και ανύπαρκτη εκπαίδευση όσον αφορά την ει-
δική αγωγή (Bryant, 2018; Ross‐Hill, 2009). Αντίστοιχα, σε παρόμοια έρευνα το μεγα-
λύτερο ποσοστό των επαγγελματιών, κυρίως  της γενικής εκπαίδευσης, φάνηκε να δια-
θέτει ελλιπείς  γνώσεις αναφορικά με τον αυτισμό (Segall & Campbell, 2012). 

Αυτά τα ευρήματα συνάδουν με σύγχρονες έρευνες που υποστηρίζουν ότι απαιτείται 
κατάλληλη προετοιμασία και εκπαίδευση των διδασκόντων που εμπλέκονται στην εκ-
παίδευση μαθητών με ΔΑΦ (Beacham & Rouse, 2012; Gregor & Campbell, 2001). 
Αντίστοιχη έρευνα των τελευταίων ετών υποστηρίζει ότι η συνεχής ενημέρωση και 
πληροφόρηση προς περισσότερες βέλτιστες πρακτικές ανάλογα με τη λειτουργικότατα 
των μαθητών έχει επιφέρει θετικά μαθησιακά αποτελέσματα (Hendricks, 2011). Σε γε-
νικές γραμμές, η επιπρόσθετη γνώση σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση ε-
ξασφαλίζει ποικίλα οφέλη για όλους, μαθητές αλλά και εκπαιδευτικούς  (Vaz et al., 
2015). 
 

Σκοπός της έρευνας 

Ο σκοπός της παρούσας ερευνητικής εργασίας επικεντρώνεται στη διερεύνηση της 
στάσης των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στη συμπερίληψη μα-
θητών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στο γενικό σχολείο ως προς  τη μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευσή τους σε δομές της ΕΑΕ. Η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι η μεταπτυ-
χιακή εκπαίδευση σε ΕΑΕ, ενώ η εξαρτημένη είναι η στάση των εκπαιδευτικών. 
 

Μεθοδολογία 

Για να προσδιοριστούν οι στάσεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στην ειδική αγωγή απέναντι στη συμπερίληψη μαθητών με διαταραχή αυ-
τιστικού φάσματος έγινε χρήση του ερωτηματολογίου «The teacher Attitudes Toward 
Inclusion Scale» (TATIS), ενός ερωτηματολογίου διαμορφωμένου στο πλαίσιο της τε-
λευταίας δεκαετίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι το παρόν ερωτηματολόγιο, αν και αρ-
χικά, σχεδιάστηκε από τους ερευνητές για τη διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευ-
τικών απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με ήπιες έως μέτριες αναπηρίες ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη γενική τάξη του σχολείου (Cullen, Gregory & Noto, 
2010), στη συνέχεια, τροποποιήθηκε ελαφρώς από τη Wilkerson (2012) με σκοπό τη 
διερεύνηση των στάσεων για τη συμπερίληψη μαθητών διαγνωσμένων με διαταραχή 
αυτιστικού φάσματος, που αφορά την παρούσα έρευνα. 
 
Πιο αναλυτικά, το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε περιλαμβάνει 14 ερωτήσεις, 
οι οποίες αφορούν τρείς παράγοντες. Ο πρώτος παράγοντας αφορά τις 6 πρώτες δηλώ-
σεις και εκφράζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών ως προς τη συμπερίληψη των μαθη-
τών με διαταραχές αυτιστικού φάσματος στη γενική τάξη, ο δεύτερος παράγοντας 
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αφορά τις δηλώσεις 7 έως 10 και εκφράζει τις πεποιθήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης, και, τέλος, ο τρίτος παράγοντας με τις 
δηλώσεις 11 έως 14 εκφράζει τις αντιλήψεις των επαγγελματικών ρόλων και καθηκό-
ντων/λειτουργιών των εκπαιδευτικών. Οι απαντήσεις των υποκειμένων στηρίζονται 
στη χρήση της κλίμακας Likert 7 σημείων, όπου 1=Διαφωνώ απόλυτα, 2=Διαφωνώ 
πολύ, 3=Διαφωνώ, 4=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ, 5=Συμφωνώ, 6=Συμφωνώ πολύ, 
7=Συμφωνώ απόλυτα (Cullen et al., 2010; Λουδοβιώτη, 2017; Wilkerson, 2012). 
 
 Το δείγμα της έρευνας αποτελούν 220 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης από όλη την Ελλάδα. Για τη συλλογή του δείγματος των εκπαιδευτικών  
χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος δειγματοληψίας «χιονοστιβάδα» (Snowball sampling). Α-
ξίζει να σημειωθεί σε αυτό το σημείο ότι το δείγμα συλλέχθηκε διαδικτυακά μέσω της 
φόρμας Google (Google Forms), η οποία επιλέχθηκε για την άμεση συλλογή των δε-
δομένων και την ανωνυμία του δείγματος. Οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος είχαν 
απαραίτητη πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε ηλεκτρονικά μέσα.  
 
Ο βαθμός αξιοπιστίας εσωτερικής συνέπειας (Cronbach alpha) των αποτελεσμάτων για 
την κλίμακα TATIS φαίνεται να είναι αρκετά υψηλός και συγκεκριμένα συνολικά είναι 
0,865. Πιο αναλυτικά, ο δείκτης αξιοπιστίας για κάθε παράγοντα ξεχωριστά είναι ως 
εξής: o πρώτος παράγοντας 0,822 (6 δηλώσεις), ο δεύτερος παράγοντας (αντεστραμ-
μένος) 0,774 (4 δηλώσεις) και ο τρίτος παράγοντας 0,835 (4 δηλώσεις). Όσον αφορά 
τον βαθμό εγκυρότητας στην παρούσα έρευνα δεν έγινε κάποια περεταίρω ενέργεια 
καθώς είχε είδη ελεγχθεί (Cullen et al., 2010; Wilkerson (2012) 
 
Για την ανάλυση των στοιχείων που συλλέχθηκαν χρησιμοποιήθηκε το Microsoft 
Excel και το Statistical Package for the Social Sciences (SPSS Version 25) με σκοπό 
τον έλεγχο μέσων όρων T-TEST της ανεξάρτητης μεταβλητής.  

Αποτελέσματα 

Όσον αφορά τη συχνότητα του δείγματος ως προς τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δο-
μές της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) οι 71 (32,3%) από τους εκπαιδευτι-
κούς του δείγματος δήλωσαν ότι διαθέτουν μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο χώρο της 
ειδικής αγωγής, ενώ οι 149 (67,7%) απάντησαν ότι διαθέτουν τη συγκεκριμένη μετεκ-
παίδευση. Στον Πίνακα 1, φαίνεται η κατανομή συχνοτήτων των 220 εκπαιδευτικών 
του δείγματος ως προς τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές της Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης (ΕΑΕ). 
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Πίνακας 1. Κατανομή συχνοτήτων (Ν=220) ως προς τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε 
δομές ΕΑΕ 

 
 

Αναφορικά με τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των εκπαιδευτικών που διαθέτουν 
μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ειδική αγωγή και των εκπαιδευτικών που δεν διαθέτουν 
την αντίστοιχη εκπαίδευση χρησιμοποιήθηκε ο έλεγχος των μέσων όρων των στάσεών 
τους. Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά 
με κάθε παράγοντα και στον Πίνακα 3 τα αποτελέσματα του Levene Test και του T-
TEST. 

Συγκεκριμένα, σχετικά με τον πρώτο παράγοντα ο μέσος όρος των τιμών ως προς τη 
συμπερίληψη για τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στις δομές της 
ΕΑΕ (ΜΟ=4,37, ΤΑ=1,00) είναι σημαντικά υψηλότερος (t=-2,502, df=218, 
p=0,013<0,05) από αυτόν για τους εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν μεταπτυχιακό 
στις ΕΑΕ (ΜΟ=3,97, ΤΑ=1,17). Για τον δεύτερο παράγοντα, ο μέσος όρος των τιμών 
που αφορά την αποτελεσματικότητα της συμπερίληψης για τους εκπαιδευτικούς με με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση σε δομές ΕΑΕ (ΜΟ=5,14, ΤΑ=1,18) είναι σημαντικά υψηλό-
τερος (t=-3,834, df=218 p=0,000<0,05) από αυτόν για εκείνους χωρίς μεταπτυχιακό 
στην ΕΑΕ (ΜΟ=4,49, ΤΑ=1,18). Ακόμα, για τον τρίτο παράγοντα, ο μέσος όρος των 
τιμών που αφορά τους επαγγελματικούς ρόλους και τα καθήκοντά των εκπαιδευτικών 
για εκείνους που διαθέτουν μεταπτυχιακό σε δομές της ΕΑΕ (ΜΟ=6,43, ΤΑ=0,64) εί-
ναι σημαντικά υψηλότερος (t=-5,284, df=203,597, p=0,000<0,05) από αυτόν για τους 
εκπαιδευτικούς που δεν διαθέτουν το οικείο μεταπτυχιακό (ΜΟ=5,83, ΤΑ=1,03). Σε 
αυτόν τον παράγοντα φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί με ή χωρίς μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση επί του θέματος παρουσιάζουν μια περισσότερο θετική στάση απέναντι στη συ-
μπερίληψη. Ως προς τον συνολικό υπολογισμό των στάσεων σημειώθηκε ότι ο μέσος 
όρος των τιμών για τους εκπαιδευτικούς με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην ΕΑΕ 
(ΜΟ=5,18, ΤΑ=0,69) είναι σημαντικά υψηλότερος (t=-4,786, df=177,312 
p=0,000<0,05) σε σχέση με αυτόν που αφορά τους εκπαιδευτικού που δεν διαθέτουν 
την ίδια μεταπτυχιακή εκπαίδευση (ΜΟ=4,65, ΤΑ=0,91). 
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Πίνακας 2. Περιγραφικά στατιστικά (Ν=220) αναφορικά με κάθε παράγοντα και συνο-
λικά για τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε ΕΑΕ 

 

 

Πίνακας 3. Αποτελέσματα Levene Test και T-Test ως προς τη μεταπτυχιακή εκπαίδευση 

σε ΕΑΕ 

 
Σημείωση. *Επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας Sig. (2-tailed)<,050 (p<0,05). 

 

Συμπεράσματα και προεκτάσεις 

Συμπερασματικά, σχετικά με τον πρώτο παράγοντα οι εκπαιδευτικοί που διέθεταν με-
ταπτυχιακή εκπαίδευση στις δομές ΕΑΕ εμφάνισαν θετική στάση απέναντι στις 
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αντιλήψεις τους για τους μαθητές με αυτισμό, ενώ όσοι δεν είχαν μεταπτυχιακή εκπαί-
δευση στις ΕΑΕ παρουσίασαν αρνητική στάση. 

Με βάση τα αποτελέσματα για τον δεύτερο παράγοντα, σχετικά με τη μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στις ΕΑΕ, όσοι διέθεταν το αντίστοιχο μεταπτυχιακό σημείωσαν θετικότε-
ρες πεποιθήσεις για τους μαθητές με ΔΑΦ, σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν 
είχαν παρόμοια εκπαίδευση. Σε συμφωνία με το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, έρχονται 
ποικίλες έρευνες της υπάρχουσας βιβλιογραφίας (Horrocks, White, & Roberts, 2008; 
Humphrey & Symes, 2013; Λουδοβιώτη, 2017; Wilkerson, 2012).  

Όσον αφορά τον τρίτο παράγοντα, ως προς την μεταπτυχιακή εκπαίδευση των εκπαι-
δευτικών στις ΕΑΕ, θετικότεροι ήταν όσοι διέθεταν τη συγκεκριμένη κατάρτιση. Βέ-
βαια η διαφορά ήταν σχετικά μικρή σε αντίθεση με τους άλλους παράγοντες.  

Στο σύνολο των στάσεων ως προς τη συμπερίληψη μαθητών με ΔΑΦ του ερωτηματο-
λογίου TATIS, οι εκπαιδευτικοί με υψηλότερο επίπεδο γνώσεων σημείωσαν θετικό-
τερη στάση σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς που δεν είχαν παρόμοια μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση στην ειδική αγωγή. Επομένως, η γνώση φαίνεται να αποτελεί βασικό πα-
ράγοντα που επηρεάζει τις στάσεις αλλά και την ικανότητα των εκπαιδευτικών απένα-
ντι στις πρακτικές διδασκαλίας (Vaz et al., 2015). 

Όπως προκύπτει, λοιπόν, η μετεκπαίδευση στην ειδική αγωγή συσχετίζεται με τη θετι-
κότερη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με ΔΑΦ. 
Άλλωστε, με βάση τα προηγούμενα ερευνητικά ευρήματα και τα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας, η εκπαιδευτική κατάρτιση στην ειδική αγωγή και ιδιαίτερα όσον 
αφορά τις ΔΑΦ θεωρείται ένας σημαντικός παράγοντας για τη βελτίωση της στάσης 
των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη. Δηλαδή, διαφαίνεται πως όσοι εκπαι-
δευτικοί διαθέτουν θετικότερο προσανατολισμό προς τη φιλοσοφίας της συμπερίλη-
ψης, μπορούν ευκολότερα να αντιμετωπίσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών 
με ΔΑΦ. Επίσης, η συγκεκριμένη κατάρτιση επιφέρει μελλοντικά ποικίλα οφέλη σε 
όλους τους εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ευρύτερα όλου του έ-
θνους, καθώς πλησιάζει στα πλαίσια μιας περισσότερο συμπεριληπτικής διαδικασίας 
(Ainscow & Sandill, 2010; Wilkerson, 2012). 

Ολοκληρώνοντας, σε μελλοντικό χρόνο θα ήταν σημαντικό για τη βιβλιογραφία η διε-
ρεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών απέναντι στη συμπερίληψη των μαθητών με 
διαταραχή αυτιστικού φάσματος στη γενική τάξη, όσον αφορά το επίπεδο λειτουργι-
κότητας που εμφανίζουν· άλλωστε, όπως είναι γνωστό, η συγκεκριμένη διαταραχή πε-
ριλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα μέσα στο οποίο τα παιδιά διαφέρουν και ξεχωρίζουν ανά-
λογα με τη λειτουργικότητα, τις ελλείψεις και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (APA, 
2013). 
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Περιγραφή ατομικής περίπτωσης παιδιού με αυτισμό και πρόταση παρέμβασης 
βάσει της οικοσυστημικής προσέγγισης 

Ευθυμία-Σουζάνα Γαβριήλ, Υποψήφια Διδάκτωρ, efigavriil@hotmail.gr 
Ηρακλής Καραμπάτος, Υποψήφιος Διδάκτωρ 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η ατομική μελέτη ενός παιδιού που πάσχει από 
αυτισμό1. Αρχικά θα δοθεί το πλαίσιο και το προφίλ του παιδιού (φύλο, ηλικία, ιατρικό 
ιστορικό κ.ά.) και στη συνέχεια θα δοθούν πληροφορίες για τη διάγνωση του αυτισμού. 
Η εξαγωγή της διάγνωσης βασίζεται σε συνεντεύξεις που διεξήχθησαν με τους γονείς 
του παιδιού. Ακόμη συμπεράσματα εξήχθησαν και από την προσωπική παρατήρησή 
μου προς το παιδί, την ώρα της μελέτης του στο σπίτι. Θα εστιάσω στα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει στον γραπτό λόγο και συγκεκριμένα στην παραγωγή του γραπτού 
λόγου. Αρχικά θα αναφέρω βασικές πληροφορίες για τον αυτισμό και συγκεκριμένα 
τα κυριότερα συμπτώματα με τα οποία εμφανίζεται, καθώς πολλά από τα οποία 
παρουσιάζει και το παιδί που μελέτησα. 

Λέξεις-κλειδιά: Αυτισμός, διάγνωση, οικοσυστημική προσέγγιση, γραπτός λόγος 

1. Εισαγωγή 

Αποσαφήνιση όρων 

Αυτισμός: Ο αυτισμός είναι μία σύνθετη νευροβιολογική διαταραχή που τυπικά 
διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ατόμου. Είναι μέρος μίας ομάδας διαταραχών 
γνωστή ως Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ASD). Σήμερα, 1 στα 150 άτομα 
διαγιγνώσκονται με αυτισμό, καθιστώντας τον πιο κοινό από το συνολικό ποσοστό του 
παιδικού καρκίνου, του διαβήτη και του AIDS. Εμφανίζεται σε όλες τις φυλετικές, 
εθνικές και κοινωνικές ομάδες και είναι 4 φορές πιο πιθανό να εμφανιστεί σε αγόρια 
απ' ότι κορίτσια. Ο αυτισμός εμποδίζει (καταστρέφει) την ικανότητα του ατόμου να 
επικοινωνεί και να συσχετίζεται με τους άλλους. Επίσης συνδέεται με δύσκαμπτες 
ρουτίνες και επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, όπως η έμμονη ταξινόμηση 
αντικειμένων ή το να ακολουθεί πολύ συγκεκριμένες ρουτίνες. Τα συμπτώματα 
ποικίλουν από πολύ ήπια έως αρκετά σοβαρά2.  

Ο αυτισμός προσδιορίστηκε πρώτη φορά το 1943 από τον Dr. Leo Kanner του 
νοσοκομείου John Hopkins. Την ίδια περίοδο, ο Γερμανός επιστήμονας, Dr. Hans 

1 Happé, F. (2003). Αυτισμός: Σύγχρονη ψυχολογική θεώρηση. Μτφρ., Εισαγωγή, Επιμέλεια, Γλωσ-
σάρι, Συμπληρωματική βιβλιογραφία, Κλίμακες Διάγνωσης και Αξιολόγησης, Δ Στασινός. Α-
θήνα: Gutenberg. 

2 Aarons, M. & Gittens, T. (1998). Autism: a social skills approach for children and adolescents. Oxon: 
Winslow Press. 
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Asperger, περιέγραψε μία ηπιότερη μορφή της διαταραχής που είναι γνωστή ως το 
Σύνδρομο Asperger. Αυτές οι δύο διαταραχές βρίσκονται στη λίστα του DSM IV 
(Διαγνωστικό και Στατιστικό εγχειρίδιο για τις Νοητικές Διαταραχές) ως δύο από τις 
πέντε αναπτυξιακές διαταραχές που συμπεριλαμβάνονται στις διαταραχές αυτιστικού 
φάσματος. Οι άλλες είναι το Σύνδρομο Rett, PDD NOS (διάχυτη αναπτυξιακή 
διαταραχή), και η Παιδική Αποσυνδετική Διαταραχή. Όλες αυτές οι διαταραχές 
χαρακτηρίζονται από διάφορα επίπεδα βλάβης στις ικανότητες επικοινωνίας και στις 
κοινωνικές δεξιότητες, και επίσης από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές3.  

Διάγνωση Αυτισμού: Είναι γενικά αποδεκτό ότι η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί στην 
πρώιμη παρέμβαση που βοηθά στην καλύτερη εξέλιξη του παιδιού. Η πρώιμη 
παρέμβαση, ως αποτέλεσμα της έγκαιρης διάγνωσης, συντελεί συχνά με πολύ θετικό 
τρόπο στην πρόοδο των παιδιών. Η έγκαιρη διάγνωση λειτουργεί προληπτικά, 
εμποδίζοντας την εδραίωση πολλών ανεπιθύμητων συμπεριφορών, οι οποίες από τη 
στιγμή που θα εδραιωθούν αλλάζουν πολύ δύσκολα4.  

Αν και ο αυτισμός δεν μπορεί να θεραπευτεί, υπάρχουν ωστόσο θεραπευτικές 
παρεμβάσεις που μπορούν να βοηθούν τα άτομα με αυτισμό να αποκτούν κοινωνικές 
και επικοινωνιακές δεξιότητες και να βελτιώνεται η ποιότητα της ζωής τους. Καθώς 

υπάρχει μια μεγάλη ποικιλία κλινικής έκφρασης και προβλημάτων που συνδέονται με 
τον αυτισμό, έτσι υπάρχει και μία μεγάλη ποικιλία θεραπευτικών παρεμβάσεων5. 

 
2. Μεθοδολογία της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα, δεδομένου ότι πρόκειται για την περιγραφή μιας ατομικής 
περίπτωσης, ξεκίνησα θέτοντας το ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο το παιδί που 
αποφάσισα να μελετήσω πάσχει από αυτισμό, ποια είναι τα διαγνωστικά συμπτώματα 
που παρουσιάζει και ποιες παρεμβάσεις λαμβάνονται ήδη ή θα πρέπει να λαμβάνονται. 
Τα ερευνητικά μου εργαλεία ήταν η συνέντευξη με τους γονείς του παιδιού, και η 
προσωπική μου (συμμετοχική) παρατήρηση κατά την ώρα μελέτης του παιδιού. 
Συγκεκριμένα η συνέντευξη περιείχε τόσο ερωτήσεις κλειστού τύπου (ηλικία, φύλο 
παιδιού κτλ.) όσο και ανοιχτού τύπου. Η παρατήρησή μου ήταν συμμετοχική, 
δεδομένου ότι το επέτρεψαν οι γονείς. Σχετικά με τις προτάσεις παρέμβασης παραθέτω 

3 Herbert, M., (1993). Ψυχολογικά προβλήματα παιδικής ηλικίας. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμ-
ματα & Κακούρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2002). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: 
Τυπωθήτω – Γιώργος Δαρδανός. 

4  Κούρος, Ι. (1993). Αυτισμός. Στο Εταιρία Ψυχολογικής Ψυχιατρικής Ενηλίκου και 
Παιδιού, Ψυχολογικά θέματα παιδιών και Εφήβων. Τόμος Α΄. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα & 
Κρουσταλάκης, Γ. (1998). Παιδιά με Ιδιαίτερες Ανάγκες ( 3η έκδοση). Αθήνα: Έκδοση του Ιδίου 
& Bonder, B. R. (1995). Psychopathology and Function,(2nd ed). Thorofore: Slack Inc. 

5  Κωνστανταρέα, Μ. (1998). “Παιδικός αυτισμός”. Στο Γ. Τσιάντη & Σ. Μανωλοπούλου (Eds), 
Σύγχρονα θέματα Ψυχιατρικής. Τόμος Β΄. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη & Μάνος, Ν. 
(1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

254

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



θεμελιωμένες και παγιωμένες απόψεις βασισμένες αποκλειστικά στη διεθνή 
βιβλιογραφία. 

3. Παρουσίαση των Αποτελεσμάτων της έρευνας 

3.1 Δημογραφικά στοιχεία 

Το παιδί που μελέτησα ονομάζεται Έλενα και ζει στην Αθήνα. Είναι μαθήτρια της Γ΄ 
Δημοτικού και είναι 8 χρονών. Το επώνυμό της δεν θα γίνει γνωστό έπειτα από αίτημα 
των γονιών της. Πρόκειται για το μόνο παιδί της οικογένειας, καθώς δεν υπάρχουν 
άλλα αδέρφια. Το παιδί δεν έχει υποβληθεί σε κάποια σχετική θεραπεία παρά τις 
συστάσεις της εκπαιδευτικού της. Οι γονείς, όπως οι ίδιοι υποστήριξαν, αδυνατούν 
λόγω οικονομικών προβλημάτων να απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Δεν έχει 
υποβληθεί σε συστηματική λογοθεραπεία, παρ’ ότι το κλινικό της προφίλ και οι 
υποδείξεις των δασκάλων το απαιτούν. Ωστόσο πηγαίνει σε ειδικό σχολείο, όπου και 
υπάρχει δάσκαλος ειδικής αγωγής, αλλά δεν φαίνεται να είναι αρκετός. Δεν 
καταγράφονται προβλήματα υγείας. Η παρατήρηση μου διήρκησε 12 ημέρες. 
Συγκεκριμένα, παρακολουθούσα το παιδί στον προσωπικό του χώρο, κατά την ώρα της 
μελέτης του, στο σπίτι.  

3.2 Κλινικό Προφίλ 

Η Έλενα, παρουσιάζει αρκετά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για τη διάγνωση του 
αυτισμού, όπως: 

1) Διαταραχή της κοινωνικής αλληλεπίδρασης και της κοινωνικότητας: 
Χαρακτηριστική είναι η τάση της προς απόσυρση από το κοινωνικό σύνολο και η 
αδιαφορία προς τα άλλα παιδιά του περιβάλλοντος. Ένα παιδί με αυτισμό δείχνει 
μεγαλύτερη προσοχή στα αντικείμενα παρά στους ανθρώπους. Υπάρχουν περιπτώσεις 
που αποζητά τον ενήλικα όμως απλώς για να έχει φυσική επαφή και εργαλείο 
ικανοποίησης άλλων αναγκών. Η Έλενα δεν φαίνεται να είχε κάποια σταθερή φιλία 
στη τάξη ή στο σχολικό περιβάλλον γενικότερα. Πολλές φορές έπαιζε μόνη της ή και 
με άλλα, αλλά για σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να επιδιώκει να 
συνεργαστεί/παίξει πάλι μαζί τους.  

Μια αποτελεσματική προσέγγιση θεραπευτικής – εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η 
παράκαμψη των δυσκολιών, επιτρέποντας το παιδί να μαθαίνει εκτός κοινωνικού 
περιβάλλοντος, ενώ συγχρόνως βοηθούμε την κοινωνική ανάπτυξη μέσω ποικίλων 
βιωματικών καταστάσεων κοινωνικής αλληλεπίδρασης που τις ελέγχουμε προσεκτικά 
για τυχόν άγχος και σύγχυση 6 . Σύμφωνα με την παρέμβαση TEACCH, η φυσική 
δόμηση και οργάνωση του περιβάλλοντος, μέσα στο οποίο ζει και εργάζεται (μαθαίνει) 
το παιδί με αυτισμό, δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση 
δραστηριοτήτων και την επαφή τόσο με τους συνομηλίκους όσο και με τους ενήλικες. 

6 www.autismhellas.gr (προσπελάστηκε στıς 5/4/2015) 
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Στη περίπτωση που εξετάζουμε, θα πρέπει να δομηθούν για την Έλενα, τόσο στο σπίτι 
όσο και στο σχολείο τα εξής:  

• Περιοχή διδασκαλίας 
• Περιοχή ανεξάρτητης εργασίας 
• Περιοχή ελεύθερου παιχνιδιού 
• Περιοχή δομημένου παιχνιδιού 
• Περιοχή φαγητού 
• Περιοχή ομαδικής εργασίας 
• Περιοχή μεταβατική 

Συμμετέχοντας σε κάθε μία από τις παραπάνω, η Έλενα κοινωνικοποιείται και έρχεται 
σε άμεση επαφή με το (κοινωνικό, σχολικό, οικογενειακό) περιβάλλον. 

2) Διαταραχή της επικοινωνίας και δυσκολίες στη γλώσσα: συγκεκριμένα η Έλενα 
παρουσίαζε: 

• Αυστηρά κυριολεκτική κατανόηση και χρήση της γλώσσας,  
• άμεση και καθυστερημένη ηχολαλία,  
• σύγχυση λέξεων με παρόμοιο ήχο ή νόημα, (χύνω, ξύνω ), 
• επαναλαμβανόμενη, στερεοτυπική, άκαμπτη χρήση λέξεων, φράσεων, 
• φτωχός έλεγχος έντασης και τόνου της φωνής. 

Οι προσεγγίσεις διδασκαλίας της γλώσσας στα παιδιά που αναπτύσσουν την εκφορά 
του λόγου πρέπει να έχουν λειτουργική και επικοινωνιακή κατεύθυνση. Αν η γλώσσα 
διδάσκεται με ένα άκαμπτο τρόπο τότε τα παιδιά δυσκολεύονται να μάθουν τι είναι 
επικοινωνία. Σύμφωνα με την παρέμβαση TEACCH, για τη διδασκαλία της γλώσσας 
και τη βελτίωση των συμπτωμάτων που σχετίζονται με την επικοινωνία, θα 
μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα εξής την τεχνική της οπτικής παρουσίασης των 
διαφόρων δραστηριοτήτων που καλείται να επιτελέσει. Αρχικά, παρουσιάζονται 
οπτικά ερεθίσματα, για να είναι σαφές το κάθε τι από το παιδί και για να δοθεί έμφαση 
στις σημαντικές πληροφορίες. Για να επιτευχθεί αυτό, σε κάθε δραστηριότητα που 
καλείται να επιτελέσει η Έλενα, θα πρέπει να ακολουθούνται τα εξής 3 στάδια: 

• Οπτική οργάνωση (παράθεση όλων των λεπτομερειών της δραστηριότητας) 
• Οπτικές οδηγίες (σε κάθε εργασία που καλείται να επιλύσει, οι οδηγίες θα πρέπει 

να είναι εμφανείς οπτικά, ώστε να μπορεί να λαμβάνει την εντολή άμεσα αλλά και 
να έχει τη δυνατότητα να ανατρέχει σ’ αυτή, όποτε το θεωρεί απαραίτητο). 

• Οπτική σαφήνεια (σηματοδότηση του σκοπού δραστηριότητας, π.χ. κωδικοποίηση 
μιας άσκησης/δραστηριότητας με χρώματα, με ετικέτες κτλ.). 

Ακόμα, το σύστημα ατομικής εργασίας συνιστά στη τάση να τίθενται τα ερωτήματα 
στα οποία πρέπει να απαντήσει το παιδί ώστε να εκπληρώσει την εργασία, για 
παράδειγμα, η Έλενα θα πρέπει να μπορεί να απαντάει στα εξής, κάθε φορά που 
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καλείται να εκπληρώσει μια δραστηριότητα: Τι δουλειά θα κάνω; - Πού και πότε θα 
την κάνω; - Πόση θα κάνω; - Πώς ξέρω ότι τελείωσα; - Τι ακολουθεί και τι κάνω μετά;  

3) Διαταραχές του οπτικού ελέγχου και της βλεμματικής επαφής. Συγκεκριμένα, το 
παιδί που μελέτησα, μέσω της παρατήρησης: Κοιτάει δίπλα από τους ανθρώπους παρά 
τους ανθρώπους . Πιο συχνά βλέπει πράγματα «με την άκρη του ματιού» παρά άμεσα. 
Κοιτάζει τους ανθρώπους και τα πράγματα με βιαστικές, γρήγορες ματιές. Κοιτάζει 
τους ανθρώπους απευθείας, πολύ σταθερά και για πολύ ώρα. Όπως και στις διαταραχές 
της επικοινωνίας και της γλώσσας, έτσι και στις διαταραχές οπτικού ελέγχου, 
απαραίτητα είναι: 

• Οπτική οργάνωση (π.χ. η τοποθέτηση των υλικών που χρησιμοποιεί η Έλενα σε 
χωριστά κουτιά) 

• Οπτικές οδηγίες (ο τρόπος που θα ασχοληθεί με τα υλικά) 
• Οπτική σαφήνεια (σηματοδότηση του σκοπού της δραστηριότητας, π.χ. 

κωδικοποίηση με χρώματα, ετικέτες)7. 

4) Προβλήματα μίμησης της κίνησης: ειδικότερα, η Έλενα παρουσιάζει να μην μπορεί 
να μιμηθεί αυτό που της κάνει ο άλλος και να μαθαίνει καλύτερα όταν κάποιος την 
οδηγεί με φυσική καθοδήγηση και κάνει τις κινήσεις στα μέρη του σώματός της και 
μπερδεύει το αριστερά-δεξιά, έννοιες όπως μπρος-πίσω, πάνω-κάτω.  

5) Ασυνήθιστες, παράξενες, και ενίοτε έντονες αντιδράσεις σε αισθητηριακές 
εμπειρίες: Συγκεκριμένα παραδείγματα, που παρατήρησα στις αντιδράσεις της Έλενας 
είναι: Αδιαφορία, δυσφορία, πανικός ή ενθουσιασμός σε διάφορα ακουστικά(π.χ. 
τραγούδια), οπτικά ερεθίσματα, στις γεύσεις, στις μυρωδιές, στο άγγιγμα, αντοχή στον 
πόνο, τη ζέστη, το κρύο. Γενικότερα, οι ειδικοί πιστεύουν ότι πολλές από τις 
συμπεριφορές των παιδιών με αυτισμό – διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές είναι 
απόρροια διαταραχών αισθητηριακής ολοκλήρωσης. 

6) Διαταραχές στις φυσικές λειτουργίες και στη σωματική ανάπτυξη. Παραδείγματα 
που παρατήρησα στην Έλενα είναι: Τρώει επιλεκτικά, έχει περιορισμένο διαιτολόγιο, 
η διατροφή της είναι ανεπαρκής. Μηρυκασμός και έμετος. Ακόμα, κατόπιν των 
συνεντεύξεων με τους γονείς, πληροφορήθηκα ότι παρουσιάζει ακανόνιστο ύπνο και 
κάποιες φορές, έλλειψη ύπνου. Άσκοπη νυχτερινή περιφορά και πρωινά προβλήματα 
ύπνου.  

 

7 Bonder, B. R. (1995). Psychopathology and Function,(2nd ed). Thorofore: Slack Inc. & Parham, L. D., 
& Mailloux, Z., (1996). “Sensory Integration”. In J. Case – Smith, A. S. Allen & P. N. Pratt ( 
Eds), Occupational Therapy for Children ( 3rd ed.). St Louis: Mosby Company. 
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3.3 Προτάσεις παρέμβασης 

Προσεγγίζοντας τις προβληματικές συμπεριφορές των μαθητών, η οικοσυστημική8 
προσέγγιση βασίζεται στις εξής παραδοχές:  

1. Η προβληματική συμπεριφορά κατανοείται καλύτερα μέσα σε ένα πλαίσιο 
αλληλεπιδράσεων που συντηρούν αυτή την προβληματική συμπεριφορά. Αυτό 
συμβαίνει χωρίς οι εμπλεκόμενοι (π.χ. εκπαιδευτικοί) να το συνειδητοποιούν. 
Ενθαρρύνουν δηλαδή οι εκπαιδευτικοί ή οι γονείς την προβληματική συμπεριφορά των 
μαθητών με κάποιες από τις δικές τους συμπεριφορές (π.χ. απειλές, προσβολές προς 
τους μαθητές κλπ).  

2. Η προβληματική συμπεριφορά συνήθως συνεχίζει να υφίσταται γιατί οι γονείς ή/και 
οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να αντιδρούν με τον ίδιο τρόπο απέναντι στην 
προβληματική συμπεριφορά, και χωρίς να το επιδιώκουν, συμβάλλουν στη διατήρηση 
του προβλήματος.  

3. Μια αλλαγή στην προβληματική συμπεριφορά μπορεί να οδηγήσει και σε άλλες 
αλλαγές και μακροχρόνιες θετικές επιπτώσεις σε πολλές πλευρές της συμπεριφοράς 
του μαθητή. 

 Πριν τη επιλογή της θεραπευτική παρέμβασης πρέπει να συνυπολογιστούν τα εξής: 

 Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του παιδιού. Στη περίπτωση του παιδιού που 
μελετάται: η ηλικίας της, η κλινική της εικόνα κτλ.  

 Ο βαθμός της διαταραχής. Η Έλενα έχει ήδη διαγνωστεί και πηγαίνει σε ειδικό 
σχολείο. Η διαταραχή της, όπως υποστήριξαν οι γονείς της, είναι αρκετά σημαντική  

 Η συχνότητα και η ένταση των προβληματικών συμπεριφορών του παιδιού. Το 
παιδί εμφανίζει συχνά και με σημαντική ένταση (σύμφωνα με τους γονείς) 
προβλήματα στον ύπνο και τη διατροφή του.  

 Η συγκεκριμένη προσέγγιση τι στόχους θέτει για την εξέλιξη του παιδιού.  
 Κατά πόσον συγκεκριμένη προσέγγιση ταιριάζει με το προσωπικό ύφος του 

εκπαιδευτή, και της οικογένειας9 
 Το κόστος της μεθόδου και η οικονομική κατάσταση της οικογένειας. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η συγκεκριμένη οικογένεια, αντιμετωπίζει οικονομικά 
προβλήματα, έτσι, θα πρέπει να προταθούν παρεμβάσεις που να φέρουν χαμηλό, 
όσο το δυνατόν, κόστος.  

8 Cooper, P. & Upton, G. (1990) An ecosystemic approach to emotional and behaviourial difficulties in 
schools, Educational Psychology, 10 (4) 301-322. 

9 Prior, M. (1987). “Biological and Neuropsychological Enigma”. American Journal of Occupational 
Therapy.150, pp 8 –17. 
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Τι μπορεί να συμβεί αν δεν επιτευχθούν οι στόχοι10.  

Οι τελικές, εξωτερικές συμπεριφορές ενός ατόμου συνιστούν αποτέλεσμα 
αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα ποικίλα χαρακτηριστικά του ατόμου αυτού (κλίσεις, 
τάσεις, δυνατότητες, ελλείψεις) και στις μεταβλητές (οργάνωση, σχέσεις, απαιτήσεις, 
υποστήριξη, υλικά) των πολλαπλών περιβαλλόντων υπό την επίδραση των οποίων το 
άτομο ζει και αναπτύσσεται11. 

Στα πολλαπλά περιβάλλοντα εντάσσονται: το μικροσύστημα ή άμεσο περιβάλλον, το 
οποίο περιλαμβάνει όποιο διδακτικό πλαίσιο επιδρά άμεσα στο παιδί, με κυριότερα 
ασφαλώς το σχολείο και το σπίτι και με χαρακτηριστικά παραδείγματα μεταβλητών 
των πλαισίων αυτών τις διδακτικές μεθόδους του σχολείου και τα κίνητρα μάθησης 
που παρέχονται από την οικογένεια. Το μεσοσύστημα το οποίο περιλαμβάνει τις 
σχέσεις και τις ποικίλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων μικροσυστημάτων (για 
παράδειγμα πόσο συχνή είναι η επικοινωνία μεταξύ σχολείου και οικογένειας), το 
εξωσύστημα, που περιλαμβάνει που περιλαμβάνει γεγονότα στα οποία δεν συμμετέχει 
το παιδί, αλλά τα οποία επηρεάζουν τα διάφορα μικροσυστήματα και το 
μακροσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει το συνολικό κοινωνικό, πολιτικό, νομικό και 
πολιτισμικό πλαίσιο στο οποίο είναι ενταγμένα όλα τα προηγούμενα συστήματα και το 
οποίο επηρεάζει το παιδί με έμμεσο τρόπο. 

Η επίδοση του παιδιού στο πλαίσιο της οικοσυστημικής αντίληψης θεωρείται 
αποτέλεσμα των αλληλοσυσχετιζόμενων και παράλληλων δράσεων πολλών 
παραγόντων που ανήκουν στα διάφορα επιμέρους οικοσυστήματα. 

Η οικοσυμπεριφοριστική ανάλυση ή μελέτη αλληλεπίδρασης παιδιού – περιβάλλοντος 
στηρίζεται στην άποψη ότι η σχολική επίδοση και η συμπεριφορά ενός παιδιού 
αποτελούν τμήμα ενός συγκεκριμένου οικοσυστήματος, το οποίο συντίθεται από ένα 
φυσικό περιβάλλον και ένα περιβάλλον δράσεων. Στο φυσικό περιβάλλον ανήκουν 
μεταβλητές όπως: ο χώρος στον οποίο υλοποιείται η διδασκαλία, ο αριθμός των 
μαθητών του τμήματος, τα διδακτικά αντικείμενα του προγράμματος και τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση της μάθησης12.  

Έτσι, στη περίπτωση που μελετάμε, θα πρέπει να μελετηθεί ο σχολικός χώρος στον 
οποίο βρίσκεται η Έλενα, η τάξη (μέγεθος, αριθμός μαθητών κτλ.), θα πρέπει επιπλέον 
να μελετηθεί ο τόπος και οι μέθοδοι διδασκαλίας (αν διευκολύνουν και προωθούν τη 
γνώση, βασιζόμενοι πάντα στις ιδιαιτερότητες του παιδιού που μελετάται). Ακόμα, 

10 Rutter, M., (1997). “Infantile autism and other child psychoses”. In M. Rutter & L. Hepsor. Child – 
Psychiatry – Modern Approaches. London : Blackwell Scientific Publications. 

11 Buell, F. (2003). From Apocalypse to Way of Life: Environmental Crisis in the American Century; 
Routledge.  

12 Bookchin, M. (1982). The Ecology of Freedom. New York: Knopf. 
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ίσως θα πρέπει να αναθεωρηθεί το Αναλυτικό Πρόγραμμα και τα μέσα και υλικά 
μάθησης που ορίζονται σε αυτό, ίσως ο δάσκαλος να πρέπει να το εμπλουτίζει, 
εισάγοντας νέα μέσα και υλικά που διευκολύνουν τη διαδικασία μάθησης της Έλενας.  

Το περιβάλλον δράσεων συγκροτείται από παραμέτρους όπως: ο τρόπος που επιλέγει 
ο εκπαιδευτικός για να παρουσιάσει διάφορε πληροφορίες στους μαθητές του, το είδος 
των εργασιών που καλούνται να εκπονήσουν οι μαθητές, οι μορφές συμπεριφοράς που 
εμφανίζονται μέσα στην αίθουσα και τα ειδικά χαρακτηριστικά των σχέσεων μεταξύ 
εκπαιδευτικού και μαθητών και των μαθητών μεταξύ των. Βάσει των παραπάνω, ο 
ειδικός παρέμβασης θα πρέπει να παρατηρήσει τις σχέσεις της Έλενας με τους 
συμμαθητές της αλλά και τη συμπεριφορά των συμμαθητών προς την Έλενα και το 
αντίστροφο. Θα πρέπει ο ειδικός παρέμβασης να καταγράψει όλα τα πιθανά 
προβλήματα σε επίπεδο κοινωνικοποίησης13 .  

Οι θεωρητικές βάσεις της οικοσυστημικής ανάλυσης βρίσκονται στην οικολογική 
ψυχολογία, στην εφαρμοσμένη ανάλυση συμπεριφοράς και στην έρευνα για τη σχέση 
διαδικασίας – προϊόντος στην εκπαίδευση. Η πρακτική εφαρμογή της ανάλυσης γίνεται 
μέσω μιας παράλληλης, χρονικά πυκνής (σε επίπεδο δευτερολέπτων) και ιδιαίτερα 
λεπτομερούς καταγραφής τόσο των συμπεριφορών του παιδιού (μαθησιακών και 
κοινωνικών) όσο και των διαφόρων περιβαλλοντικών μεταβλητών, οι οποίες 
υπάρχουν, ενεργοποιούνται ή εξελίσσονται κατά την ώρα διεξαγωγής του μαθήματος 
(π.χ. ιδιότητες του φυσικού χώρου, στοιχεία προγράμματος, διδακτικές επιλογές του 
εκπαιδευτικού, εποπτικά υλικά)14  

Στην περίπτωση της Έλενας θα πρέπει να ερευνηθούν τα εποπτικά υλικά που 
χρησιμοποιεί ο δάσκαλος και όλες οι διδακτικές επιλογές (μέθοδοι, υλικά, κτλ.). 
Παράλληλα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ως προς τον σχολικό και 
οικογενειακό χώρο αλλά και τη σχέση του παιδιού με τον τριγύρω χώρο.  

 Οι τεχνικές και οι μέθοδοι που περιλαμβάνει η οικοσυστημική προσέγγιση των 
μαθησιακών δυσκολιών έχουν ως εξής: 

1. Τεκμηρίωση της ύπαρξης μαθησιακών δυσκολιών, μέσω της παρατήρησης και της 
αξιολόγησης με αναφορά σε κριτήριο απόδοσης του μαθητή. 

2. Αξιολόγηση των προαπαιτούμενων γνώσεων ως προς τον βαθμό κατοχής και το 
επίπεδο λειτουργικότητας, δηλαδή: 

13 Boostrom, R. (1997). “Teaching by the Numbers, in Burbules”, N. C. and Hansen, D. T. Teaching and 
its Predicaments. Boulder: Westview Press, Boulder: 45-64. 

14  Drengson, A. (1995). The Practice of Technology: Exploring Technology, Ecophilosophy, and 
Spiritual Disciplines for Vital Links. Albany: Suny.  
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-αξιολόγηση με αναφορά σε κριτήριο απόδοσης 

-αξιολόγηση μέσω του αναλυτικού προγράμματος 

-αξιολόγηση με βάση τα στάδια της μάθησης 

-Αυθεντική αξιολόγηση 

3. Αξιολόγηση καταλληλότητας της παρεχόμενης διδασκαλίας, η οποία λαμβάνει χώρα 
μέσω των εξής διαδικασιών: στοχαστικο-κριτική μελέτη του σχεδιασμού της 
διδασκαλίας, δοκιμαστική διδασκαλία, μέτρηση με βάση το Αναλυτικό πρόγραμμα 
καθώς και παρατήρηση του παιδιού και της σχέσης του με το γενικότερο περιβάλλον 
του. 

4. Αξιολόγηση του μαθησιακού δυναμικού, των στρατηγικών μάθησης και των 
δεξιοτήτων μελέτης του παιδιού. Η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει τη γνωστική 
αξιολόγηση των λαθών, παρατήρηση αλληλοδιδασκαλίας των μαθητών και ανάλυση 
των δεξιοτήτων μάθησης. 

5. Αξιολόγηση της κοινωνικό-συναισθηματικής λειτουργίας του παιδιού (στάσεις, 
κοινωνικές δεξιότητες, συμπεριφορά), μέσω των κοινωνικομετρικών επιλογών του 
μαθητή και της λειτουργικής αξιολόγησης της συμπεριφοράς. 

6. Αξιολόγηση εξωσχολικού οικοσυστήματος, δηλαδή οργάνωση δράσης με τους 
συμμετέχοντες στο οικοσύστημα (οικογένεια, διδάσκοντες κτλ.).  

Στο πλαίσιο της οικοσυστημικής αντίληψης οι εκπαιδευτικές ανάγκες 
αντιμετωπίζονται ως αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ατομικών 
χαρακτηριστικών του μαθητή και των διδακτικών και γενικότερων περιβαλλοντικών 
συνθηκών μέσα από τις οποίες αυτός λειτουργεί. Επομένως, για να διατυπωθούν και 
να ελεγχθούν οι κατάλληλες υποθέσεις για τις εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι ανάγκη να 
υπάρχουν στοιχεία για τους τρόπους με τους οποίους ο μαθητής αποκτά, οργανώνει, 
διατηρεί και παράγει γνώσεις και δεξιότητες, στο συγκεκριμένο σχολικό πλαίσιο στο 
οποίο βρίσκεται και υπό την επίδραση του διδακτικού οικοσυστήματος στο οποίο 
ανήκει15. 

Η διαδικασία αξιολόγησης από την οποία θα προκύψουν αυτά τα στοιχεία θα πρέπει 
στη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με: τις ευρείες γνωστικές περιοχές του 
προγράμματος σπουδών που δεν έχουν κατακτηθεί από τον μαθητή, τους 
συγκεκριμένους διδακτικούς στόχους που πρέπει να επιδιωχθούν από τον μαθητή στο 
πλαίσιο της κάθε γνωστικής περιοχής και τις μεθόδους και τα μέσα που επιβάλλεται να 

15 Buell, F. (2003). From Apocalypse to Way of Life: Environmental Crisis in the American Century; 
Routledge.  
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χρησιμοποιηθούν με βάση τις μαθησιακές ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις του μαθητή, 
πάντα σε σχέση με το διδακτικό και κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο ο μαθητής είναι 
ενταγμένος.  

Ένα ολοκληρωμένο ψυχοπαιδαγωγικό πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης επίσης 
περιλαμβάνει, εναλλακτικές μεθόδους επικοινωνίας που βοηθούν στην προώθηση του 
λόγου του παιδιού και της επικοινωνίας. Η εκπαίδευση γονέων θεωρείται ένας από τους 
καθοριστικούς παράγοντες που συμβάλλουν στην κατάκτηση και συντήρηση των 
γνώσεων και των δεξιοτήτων των παιδιών τους16. Βάσει των παραπάνω, θα μπορούσε 
και η Έλενα να ενταχθεί σε ένα παρόμοιο πρόγραμμα, βελτιώνοντας σημαντικά το 
κλινικό της προφίλ.  

Η οικοσυστημική προσέγγιση, γενικά, είναι η πιο αποτελεσματική παρέμβαση που 
υπάρχει προς το παρόν. Με εντατική και κατάλληλη θεραπεία τα παιδιά του αυτιστικού 
φάσματος παρουσιάζουν εμφανή βελτίωση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με την 
εφαρμογή του συμπεριφορικού προγράμματος, η Έλενα θα μπορεί να 
ανεξαρτητοποιηθεί στην καθημερινότητα της, να διεκδικήσει ένα καλύτερο μέλλον και 
την ποιότητα ζωής που της αξίζει.  

Σε 14 μήνες παρέμβασης το παιδί με αυτισμό κατακτά δεξιότητες με τον ίδιο ρυθμό με 
τους συνομηλίκους τους. Ακόμα, πρόκειται για μια παρέμβαση που μπορεί να 
εφαρμοστεί με επιτυχία και σημαντικά αποτελέσματα και από τους ίδιους τους γονείς17, 
καθιστώντας την αρκετά οικονομική και προσβάσιμη για κάθε οικογένεια (π.χ. 
οικογένεια της Έλενας).  

Εκτός, από την ΕΑΣ, σπουδαία αποτελέσματα προκύπτουν συνεχώς και από την 
TEACCH (Treatment and Εducation of Autistic and Communication Handicapped 
Children). Πρόκειται για ένα κρατικό πρόγραμμα, που υλοποιήθηκε το 1972 στην 
Ψυχιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας των ΗΠΑ ως συνέχεια 
μίας ερευνητικής δουλειάς, που είχε αρχίσει από το 1966. Τα 4 βασικά στοιχεία του 
TEACCH είναι: 

1. Η φυσική δόμηση του περιβάλλοντος 

2. Το ατομικό ημερήσιο πρόγραμμα 

3. Το σύστημα ατομικής εργασίας 

16 Reed, K. L. (1991). Quick reference to occupational therapy. Graithersburg: Aspen Publishers. 

17 Prior, M. (1987). “Biological and Neuropsychological Enigma”. American Journal of Occupational 
Therapy.150, pp 8 –17 & Wolff, S., (1991). “Childhood autism: its diagnosis, nature and 
treatment”. Archives of Disease in Childhood, 6, pp. 737 – 741.  
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4. Η οπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

Το πρόγραμμα οργανώνεται σε 3 επίπεδα ανάλογα με την ηλικία: 

• Προκαταρκτικό Στάδιο (5 - 10 ετών): Τα παιδιά περνούν τον περισσότερο χρόνο στη 
τάξη. Η Έλενα, βάσει του συγκεκριμένου προγράμματος, θα πρέπει να αφιερώνει 
περισσότερο χρόνο στη τάξη του σχολείου της. Θα πρέπει να ακολουθεί το καθημερινό 
πρόγραμμα που υποδεικνύεται από το σχολείο και την τάξη, θα πρέπει να εκτελεί τις 
κατάλληλες δεξιότητες (εντός τάξης) και το σύστημα ατομικής εργασίας που τις 
υποδεικνύεται εντός περιβάλλοντος τάξης.  

• Μεσαίο Στάδιο (10 - 15 ετών): Τα παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο στο χώρο του 
σχολείου, όχι αναγκαία με παιδιά άλλων τάξεων. 

• Υψηλό Στάδιο (15 - 21 ετών): Οι έφηβοι περνούν περισσότερο χρόνο στην κοινότητα 
και στο χώρο εργασίας)18.  

Τα εργαλεία με τα οποία γίνεται συνήθως οι οικοσυστημική ανάλυση είναι δελτία 
παρατήρησης που περιλαμβάνουν διάφορες μεταβλητές της διδακτικής 
αλληλεπίδρασης, παραδείγματα τεχνικών επεξεργασίας με τις οποίες μπορούν να 
αξιοποιηθούν τα στοιχεία που συγκεντρώνονται με τα δελτία είναι: 

Α. η εύρεση του αριθμού των ταυτόχρονων εμφανίσεων κάποιων περιβαλλοντικών 
μεταβλητών σε συγκεκριμένο χρόνο ή ο απολογισμός του ποσοστού του χρόνου που 
διατέθηκε από τον μαθητή σε συγκεκριμένη δραστηριότητα, ενώ εξελισσόταν κάποια 
άλλη παράμετρος του οικοσυστήματος.  

Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Έλενας, θα μπορούσε ο ειδικός παρέμβασης να 
μετρήσει πόσες φορές η Έλενα διατήρησε την προσοχή της σε σχέση με τις φορές που 
ο δάσκαλος χρησιμοποίησε εικόνες και χειροπιαστό υλικό για τη διδασκαλία κάποιου 
φαινομένου19.  

Β. η χρησιμοποίηση της δεσμευμένης ή υπό συνθήκη πιθανότητας, για να υπολογιστεί 
το ύψος των πιθανοτήτων εμφάνισης μιας συγκεκριμένης συμπεριφοράς από τη πλευρά 
του μαθητή, όταν ενεργοποιείται ή εξελίσσεται μια ορισμένη παράμετρος του 
οικοσυστήματος (π.χ. κατά τη διάρκεια της επίλυσης λεκτικών, μαθηματικών 
προβλημάτων υπάρχει πιθανότητα 65% ο μαθητής να μην συμμετέχει στο μάθημα και 

18 Schopler, E., Mesibov, G., & Hearsey, K. (1995). Structured teaching in the TEACCH system. In E. 
Schopler & G. Mesibov (eds.) Learning and Cognition in Autism, pp. 243-292). New York: 
Plenum Press. 

19 Throsby, D. (2008). Linking Cultural and Ecological Sustainability. The International Journal of 
Diversity in Organisations, Communities and Nations, (8), 1: 15-20.  
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να εμφανίσει συμπεριφορές που στοχεύουν στην εξασφάλισης της προσοχής των 
συμμαθητών του)20.  

 

3.4 Στόχος διδασκαλίας και διδακτικό υλικό 

Η Έλενα δυσκολεύεται να κατανοήσει απλές εντολές που δεν συνοδεύονται από οπτικά 
βοηθήματα και έτσι η δασκάλα της χρησιμοποιεί χειρονομίες και σύμβολα για να τον 
βοηθήσει. Αποφεύγει την βλεμματική επαφή και παρουσιάζει: 

• Αυστηρά κυριολεκτική κατανόηση και χρήση της γλώσσας,  
• άμεση και καθυστερημένη ηχολαλία,  
• σύγχυση λέξεων με παρόμοιο ήχο ή νόημα, (χύνω, ξύνω ), 
• επαναλαμβανόμενη, στερεοτυπική, άκαμπτη χρήση λέξεων, φράσεων, 
• φτωχός έλεγχος έντασης και τόνου της φωνής. 

Κατά τον σχεδιασμό του ΑΠ, θα πρέπει να θέσουμε: 

-τους μακροπρόθεσμους και βραχυπρόθεσμους στόχους ¾ εκπαιδευτικές στρατηγικές 
που θα χρησιμοποιηθούν. 

-συγκεκριμένα εκπαιδευτικά υλικά, παιχνίδια ή βιβλία που θα χρησιμοποιηθούν. 

-ποίοι ενήλικες (π.χ. γονείς, δάσκαλοι, συμμαθητές) θα βοηθήσουν και θα 
καθοδηγήσουν στην εφαρμογή του και κάθε πότε θα εφαρμόζονται οι εκάστοτε 
δραστηριότητες. 

-πόση βοήθεια και καθοδήγηση θα παρέχεται από τον ενήλικα, είδος βοήθειας 
(λεκτική, οπτική κτλ) και ποιο το σημείο που σταδιακά θα μειώνεται και δεν θα 
χρειάζεται υποστήριξη. 

-το είδος αμοιβής (λεκτική, υλική κτλ) και ποιο το σημείο που σταδιακά θα μειώνεται 
και δεν θα χρειάζεται επιβράβευση. 

Συγκεκριμένα για την περίπτωση της Έλενας, θα πρέπει, κατά τη διδασκαλεία του 
μαθήματος της γλώσσας να έχουμε ως βραχυπρόθεσμο στόχο: 

1. την ανάπτυξη της ικανότητας της μεταφορικής ρήσης της γλώσσας 

20 Bown, L. (2007). What do we Mean by Development? Development Education Centre [Birmingham] 
and Educating and Acting for a Better World [Ireland], [online]: 
http://www.developmenteducation.ie/files/resources/What.pdf 
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2. ανάπτυξη της ικανότητας διάκρισης ομόηχων λέξεων.  

3. τη μείωση της συνεχόμενης επαναληπτικής χρήσης λέξεων ή φράσεων.  

Μακροπρόθεσμά, στοχεύουμε σε: 

1. βελτίωση της επικοινωνίας της Έλενας με τους συμμαθητές της και τους υπόλοιπους 
συνομήλικους της αλλά και με το γενικότερο περιβάλλον της (γονείς, εκπαιδευτικοί). 

2. Κοινωνικοποίηση και ομαλή ένταξη της μαθήτριας τόσο στο σχολικό όσο και στο 
ευρύτερο κοινωνικό της περιβάλλον.  

Ενδεικτικές δραστηριότητες στο ΑΠ που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην 
περίπτωση της Έλενας: 

Γνωστική 
περιοχή 

Βραχυπρόθεσμο
ς στόχος 

Μακροπρόθεσμο
ς στόχος 

Βήματα Μέσα 
και 
υλικά 

Γλώσσα Μεταφορική 
χρήση της 
γλώσσας 

Βελτίωση της 
επικοινωνίας 

Δίνουμε στη 
Έλενα 
προτάσεις που 
περιέχουν τα 
ίδια ρήματα 
(άλλες 
προτάσεις 
χρησιμοποιούν 
το ρήμα στην 
κυριολεκτική 
του σημασία 
και άλλες στην 
μεταφορική 
του) 

Φύλλα 
εργασία
ς 

Συμπεριφορ
ά 

Συνεργασία με 
συμμαθητές 

Κοινωνικοποίηση Επιτέλεση 
ομαδικών 
εργασιών μέσα 
στην τάξη, για 
παράδειγμα 
ομαδική 
παρουσίαση 
μιας 
καλλιτεχνικής ή 
μουσικής 
δραστηριότητα
ς  

Φύλλα 
εργασία
ς 
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Αναφορικά με τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης που θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν, είναι γεγονός πως κανένα δε μπορεί να εξασφαλίσει την απόλυτη 
επιτυχία και αποτελεσματικότητα, έτσι προτείνεται η συνδυαστική χρήση και 
εφαρμογή τους. Ωστόσο κατά τόπους και περιπτώσεις, ίσως κάποιο μοντέλο 
υπερισχύει και πρωτοστατεί στη διαδικασία εφαρμογής.  

Πολλοί υποστηρίζουν21 ότι το καλύτερο μοντέλο για την ανάπτυξη των προτιμώμενων 
δεξιοτήτων (σεβόμενοι τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του ελληνικού σχολείου και 
του μαθητή) είναι αυτό που θα χρησιμοποιήσει τέσσερα κριτήρια: 

1. το κριτήριο της σκοπιμότητας, 

2. το κριτήριο της πραγματικότητας, 

3. το κριτήριο του ρεαλισμού, 

4. το κριτήριο της καλής κρίσης ή της σύνεσης. 

Αν εφαρμοστεί αυτό το μοντέλο διδασκαλίας, είναι σε θέση να κάνει τα εξής22: 

-Μπορεί να διαμορφώσει τις προδιαγραφές ενός προγράμματος και μιας δομής κατά 
τρόπο συγκεκριμένο έτσι ώστε να ενταχθούν οργανικά στο όλο σύστημα αλλαγών και 
βελτίωσης (κριτήριο πραγματικότητας).  

-Αναγνωρίζει πως ό, τι είναι να γίνει σε κάθε τοπική περίπτωση, δεν μπορεί να 
καθοριστεί από μια μόνο θεωρητική προδιαγραφή ούτε από έναν κοινό κανόνα ή αρχή 
(αρχή της πρακτικότητας).  

-Κατευθύνεται προς έναν κοινό σκοπό, με σύμφωνες διαδικασίες και χρησιμοποιεί μια 
γλώσσα που επικοινωνεί αποτελεσματικά μεταξύ των παραγόντων ανάπτυξης και όλων 
των άλλων φορέων (κριτήριο σκοπιμότητας). 

-Βασίζει την όλη εργασία σε μια πλήρη και ακριβή κατανόηση των συγκεκριμένων 
περιστάσεων που αντιμετωπίζουν τα σχολείο, τις τάξεις και το περιβάλλον μάθησης 
και διδασκαλίας, προς τα οποία και απευθύνεται (κριτήριο ρεαλισμού). 

-Αναγνωρίζει την επίδραση του ευρύτερου κοινωνικού και πολιτικού πλαισίου σε ένα 
συγκεκριμένο σχολικό περιβάλλον για το οποίο προορίζεται το πρόγραμμα και 
συνεπώς αναπτύσσει τις προδιαγραφές και οδηγίες, που μπορούν να εφαρμοστούν, 

21 Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

22 Μάνος, Ν. (1997). Βασικά στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 
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κατά τα δυνατόν, εφικτά, μέσα στις πιθανότητες και τις δυσκολίες του περιβάλλοντος 
αυτού (κριτήριο του ρεαλισμού). 

4. Συμπεράσματα 

Υπάρχουν πολλά υπάρχουν είδη παρέμβασης που μπορούν να μειώσουν σημαντικά τη 
σοβαρότητα των διαφόρων συμπτωμάτων και δυσκολιών και να επιτρέψουν στα παιδιά 
με αυτισμό να λειτουργήσουν περισσότερο αποτελεσματικά και να μειώσουν τους 
κινδύνους για την ανάπτυξη επιπρόσθετων προβλημάτων στο μέλλον. Ακόμα και όταν 
οι σχολικές-ακαδημαϊκές παρεμβάσεις είναι επιτυχείς, είναι σημαντικό για αυτούς που 
μεγαλώνουν, εκπαιδεύουν ή ζουν μαζί με τέτοια άτομα να θυμούνται ότι τα άτομα αυτά 
διατηρούν ακόμα την αδυναμία ή την ανεπάρκεια τους. Αυτό σημαίνει ότι, μερικές 
φορές, είναι ευάλωτα σε υπαναχωρήσεις ή ότι μπορεί να δυσκολεύονται να ελέγξουν 
ικανοποιητικά τη συμπεριφορά τους. 

Οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την διαταραχή αν δεν 
αποκτήσουν επαρκή γνώση γι’ αυτήν. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών μπορεί να 
γίνει μέσω εντύπου υλικού και βιντεοταινιών. Η γνώση αυτή θα πρέπει προσαρμοστεί 
από τον εκπαιδευτικό στις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού με την βοήθεια των 
ειδικών ψυχικής υγείας και τη συνεργασία των γονέων. Είναι αναγκαίο, τέλος, να 
τονιστεί η σημασία της συχνής εποικοδομητικής και οργανωμένης επικοινωνίας και 
συνεργασίας ειδικών, εκπαιδευτικών και γονέων, για να μπορέσει να λειτουργήσει 
επιτυχώς ένα θεραπευτικό πρόγραμμα και να γενικευτεί σε διαφορετικά πλαίσια. 
Συχνά, η έλλειψη κατανόησης των δυσκολιών, αλλά και των δυνατοτήτων των παιδιών 
με αυτισμό, οδηγεί τους εκπαιδευτικούς στην επίρριψη ευθυνών στην οικογένεια και 
τους γονείς για τα προβλήματα του παιδιού23.  

5. Περιορισμοί της έρευνας 

Φυσικά, την παρούσα έρευνα περιοριστήκαμε στην ατομική μελέτη ενός μονάχα παι-
διού. Για την ευρύτερη και πληρέστερη κατανόηση του ζητήματος σκόπιμο είναι η έ-
ρευνα να γίνει σε μεγαλύτερο πληθυσμό, προκειμένου να καταγραφούν περισσότερα 
πιθανά συμπτώματα και συμπεριφορές. Αντίστοιχα θα μπορούσαν να προταθούν πολύ 
πιο ολοκληρωμένες προτάσεις παρέμβασης που να μην περιορίζονται μονάχα στην πα-
ραγωγή γραπτού λόγου αλλά, για παράδειγμα στη συνολική γλωσσική ανάπτυξη του 
παιδιού. Ακόμη, η έρευνά μας περιορίστηκε στην εφαρμογή των αρχών της οικοσυστι-
μής παρέμβασης, χωρίς φυσικά να αποκλείει την εφαρμογή άλλων προσεγγίσεων ή και 
τη συνδυαστική χρήση πολλαπλών.  

 

23 Κακούρος, Ε., & Μανιαδάκη, Κ. (2002). Ψυχοπαθολογία παιδιών και εφήβων. Αθήνα: Τυπωθήτω – 
Γιώργος Δαρδανός. 
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Περίληψη 

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει η διδασκαλία της έννοιας του γεωλογικού χρό-
νου, η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς γίνεται ακόμη μεγαλύτερη όταν καλούνται 
να διδάξουν μαθητές που αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης καθώς στην περίπτωση 
αυτή οι οπτικές αναπαραστάσεις δεν αποτελούν επιλογή.  Το προσβάσιμο εκπαιδευτικό 
υλικό που παρουσιάζεται σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε ώστε να αποτελέσει μια εμπει-
ρία που προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, περιλαμβάνει κατασκευές εύκολες στην 
παρασκευή ενώ τα απλά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι εύκολο να βρεθούν και 
έχουν χαμηλό κόστος. Στόχος της παραγωγής του προσβάσιμου αυτού υλικού είναι να 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο-οδηγό για τη διδασκαλία του μαθήματος της Γεωλο-
γίας-Γεωγραφίας σε μαθητές με προβλήματα όρασης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Γεωλογία-Γεωγραφία, προβλήματα όρασης, χρόνος, απολιθώματα. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία του γεωλογικού χρόνου κρίνεται απαραίτητη στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση καθώς εμπλέκεται όχι μόνο στη γεωλογία αλλά και σε άλλες επιστήμες που πε-
ριλαμβάνουν διεργασίες που συμβαίνουν στον πλανήτη με πολύ αργό ρυθμό όπως για 
παράδειγμα την κλιματική αλλαγή, την ωκεανογραφία, την εξελικτική βιολογία και την 
κοσμολογία (Dodick & Orion, 2006). Ο γεωλογικός χρόνος είναι ωστόσο μια από τις 
πιο δυσνόητες έννοιες για τους μαθητές εφόσον αναφέρεται σε διεργασίες πέρα από 
την καθημερινή τους εμπειρία που ξεπερνούν κατά πολύ τη διάρκεια ύπαρξης της αν-
θρώπινης ζωής πάνω στη Γη (Dodick & Orion, 2003; Trend, 1998). Δεδομένου ότι, στο 
πλαίσιο της ισότητας των ευκαιριών, τα άτομα με προβλήματα όρασης πρέπει να έχουν 
την ίδια πρόσβαση στη γνώση με τους συνομηλίκους τους (Aldrich & Sheppard, 2001), 
η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι ακόμη μεγαλύτερη, καθώς στην περίπτωση 
αυτή οι οπτικές αναπαραστάσεις δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. 
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Γενικοί στόχοι 

Για τους μαθητές με προβλήματα όρασης, η μάθηση είναι δυνατή μέσω της αφής 
(Millar & Al-Attar, 2004) ενώ παράλληλα η χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων εκπαι-
δευτικών σεναρίων που περιλαμβάνουν βιωματικές δραστηριότητες μπορεί να ενισχύ-
σει περαιτέρω τη διδασκαλία (Simone, 2007) ειδικά εάν αυτό γίνει με έναν διασκεδα-
στικό και ευχάριστο τρόπο (Howe, 2006). Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα προσέγγιση 
αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς, που διδάσκουν το γεωλογικό 
χρόνο, να τονώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών τους χρησιμοποιώντας προσβάσιμο 
υλικό, που μπορούν να κατασκευάσουν οι ίδιοι με απλά υλικά χαμηλού κόστους. 

Διδακτικοί στόχοι 

Στόχος των προτεινόμενων δραστηριοτήτων είναι μετά από την ολοκλήρωση τους οι 
μαθητές να είναι σε θέση: 

- Να κατανοούν και να περιγράφουν τρόπους σχηματισμού των απολιθωμάτων. 
- Να προσεγγίζουν, όσο είναι δυνατό, την έννοια του γεωλογικού χρόνου. 
- Να προσδιορίζουν τη σχετική ηλικία απόθεσης των γεωλογικών στρωμάτων. 
- Να αντιστοιχίζουν τα ονόματα των αιώνων της γεωλογικής ιστορίας με την εμ-

φάνιση γνωστών ειδών ζώων και του ανθρώπου. 

Προτάσεις διδασκαλίας 

Οι προτάσεις διδασκαλίας που ακολουθούν έχουν σχεδιαστεί για εξατομικευμένη δι-
δασκαλία μαθητών με προβλήματα όρασης και η συνολική διάρκεια τους εκτιμάται σε 
δύο διδακτικές ώρες.   

Εισαγωγή - Απτική σύγκριση πρόσφατων και απολιθωμένων κελυφών   

Συγκρίνοντας τα κελύφη από πρόσφατα κοχύλια και αντιστοιχίζοντας τα με απτικά 
παρόμοια απολιθωμένα κελύφη, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με υπολείμματα οργα-
νισμών που ζούσαν σε μια παλαιότερη εποχή. Η εισαγωγή στο προτεινόμενο εκπαιδευ-
τικό σενάριο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την ανάκληση προηγούμενων εμπειριών 
μέσω ερωτήσεων (π.χ. τι είναι ένα κέλυφος; πού μπορούμε να το βρούμε;), την απτική 
εξερεύνηση που συνοδεύεται από συγκριτικά ερωτήματα σχετικά με το σχήμα, την υφή 
και το βάρος τους και τέλος την θεωρητική προσέγγιση (από τον εκπαιδευτικό).  

Παραγωγή και απτική εξερεύνηση αποτυπωμάτων 

Παραλλάσσοντας την τεχνική του Smith's (2015) για το σχηματισμό ιχνών δεινοσαύ-
ρων και συνδυάζοντας την ιδέα των Wild et al. (2013) που χρησιμοποίησαν πηλό στη 
διδασκαλία των απολιθωμάτων σε μαθητές με προβλήματα όρασης, εύκολα ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να δημιουργήσει τρισδιάστατα ίχνη σε μαλακό πηλό χρησιμοποιώντας 
ένα περίγραμμα αποτυπώματος, ένα μαχαίρι και ένα κουτάλι (εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Ίχνη σε πηλό. Πατημασιά δεινοσαύρου (επάνω),αποτύπωμα κοχυλιού (κάτω) 

Στην προτεινόμενη βιωματική προσέγγιση αρχικά ο μαθητής ερευνά απτικά το παρα-
πάνω αποτύπωμα δεινοσαύρου. Μια σύντομη ιστορία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί 
ως εισαγωγή (π.χ. ένας δεινόσαυρος που περπατά πάνω στη λάσπη και αφήνει το ίχνος 
του σε αυτό, η λάσπη στεγνώνει και σήμερα βρίσκουμε ίχνη πατημασιών). Στο δεύτερο 
μέρος ο ίδιος ο μαθητής μπορεί να φτιάξει μόνος του ένα αποτύπωμα πιέζοντας ένα 
θαλάσσιο κέλυφος σε μαλακό πηλό. 

Αρχή της υπέρθεσης. Το καλάθι με τα άπλυτα και το καρότο 

Τροποποιώντας κατάλληλα για μαθητές με προβλήματα όρασης την ιδέα που προτά-
θηκε από το Cool Science (2003), τα γεωλογικά στρώματα παρομοιάζονται με κομμά-
τια υφάσματος διαφορετικής υφής (εικόνα 2). Ο εκπαιδευτικός πριν αναπτύξει στο μα-
θητή την αρχή της υπέρθεσης, δίνει στο μαθητή τα κομμάτια του υφάσματος με μια 
χρονική σειρά (π.χ. ημέρες της εβδομάδας) για να τα τοποθετήσει ο ίδιος μέσα στο 
καλάθι. Προκειμένου να γίνει σαφές ότι τα ρούχα που τοποθετούνται στο κάτω μέρος 
του καλαθιού έχουν τοποθετηθεί χρονικά πριν από τα ρούχα στην κορυφή, μπορούν να 
γίνουν οι κατάλληλες ερωτήσεις (π.χ. που βρίσκονται τα ρούχα της Δευτέρας, στο κάτω 
μέρος του καλαθιού ή πάνω; Πώς το ξέρουμε αυτό;).  

Μετά από την διδασκαλία της αρχής της υπέρθεσης, ο μαθητής μπορεί να κληθεί να 
εφαρμόσει την αρχή αυτή και ταυτόχρονα να αποκτήσει μια νοητική αναπαράσταση 
ενός πυρήνα γεώτρησης και των πληροφοριών που αυτός μας παρέχει. Επεκτείνοντας 
την ιδέα του Ratajeski (2017) ο οποίος χρησιμοποιεί απλά υλικά χαμηλού κόστους για 
την προσομοίωση απολιθωμάτων και γεωλογικών στρωμάτων, ένα τρισδιάστατο κυ-
λινδρικό μοντέλο μπορεί εύκολα να κατασκευαστεί για την προσομοίωση ενός πυρήνα 
γεώτρησης (εικόνα 2). Χρησιμοποιώντας την τεχνική του κολλάζ, αρχικά τυλίγονται 
γύρω από έναν χάρτινο κύλινδρο λωρίδες από υλικά διαφορετικής υφής που αναπαρι-
στούν τα διαφορετικά γεωλογικά στρώματα (ενδεικτικά: τσόχα, σπογγοπετσέτες, λινά-
τσα, γυαλόχαρτο) ενώ στη συνέχεια, για την απτική προσομοίωση διάφορων τύπων 
απολιθωμάτων, μπορούν να συγκολληθούν εξωτερικά υλικά όπως ροδέλες, βίδες, δια-
κοσμητικές πέρλες κλπ.  

Ο εκπαιδευτικός θα μπορούσε να εισάγει την έννοιά του πυρήνα γεώτρησης αναφέρο-
ντας ότι ¨οι γεωλόγοι συχνά για να βρουν απολιθώματα χρησιμοποιούν κάποια ειδικά 
μηχανήματα που τρυπούν κατακόρυφα τη Γη και βγάζουν έναν κύλινδρο από πετρώ-
ματα που τον ονομάζουν ‘καρότο’ επειδή μοιάζει με καρότο αφού είναι κυλινδρικό και 
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μακρόστενο.¨ Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός δίνει στον μαθητή το μοντέλο για να το 
επεξεργαστεί και κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις ώστε να τον οδηγήσει στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων για τη γεωλογική ιστορία μιας περιοχής, ενδεικτικά: 
- Σε ποιο σημείο του ‘καρότου’ βρίσκονται τα αρχαιότερα απολιθώματα; 
- Πώς θα μπορούσες να το εξηγήσεις αυτό; 
- Εάν τα απολιθώματα που βρίσκονται στην κορυφή του ‘καρότου’ ανήκουν σε ένα 
άλογο, ενώ αυτά που βρίσκονται στο κάτω μέρος ανήκουν σε ψάρια λιμνών, πώς μπο-
ρεί να εξηγηθεί αυτό;  

 
Εικόνα 2: Προσομοίωση υπέρθεσης των γεωλογικών στρωμάτων (αριστερά) και του 

πυρήνα γεώτρησης (δεξιά). 

Γραμμική  αναπαράσταση του χρόνου και διάκριση γεωλογικών αιώνων. 

Για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που προκύπτουν από τη φύση του γεωλογικού 
χρόνου έχει προταθεί η γραμμική του αναπαράσταση χωρίς να γίνεται χρήση μεγάλων 
αριθμών (Cervato & Frodeman, 2012). Η παρούσα δραστηριότητα που αναπαριστά τον 
γεωλογικό χρόνο πάνω στο ανθρώπινο χέρι βασίζεται στην ιδέα του Borel (2014) προ-
σαρμοσμένη κατάλληλα στην διδασκαλία μαθητών με προβλήματα όρασης ενώ εμπλέ-
κει σωματικά  και νοητικά το μαθητή προσδοκώντας καλύτερα μαθησιακά αποτελέ-
σματα (Howe, 2006). Τα επιλεγμένα γεγονότα που αναφέρονται είναι χαρακτηριστικά 
της εξέλιξης της ζωής πάνω στη Γη ενώ ταυτόχρονα δίνουν μια αίσθηση της διάρκειας 
των γεωλογικών αιώνων. 

Ο Μαθητής ακολουθεί τα βήματα της αφήγησης του εκπαιδευτικού, χρησιμοποιεί το 
ένα του χέρι ως αναπαράσταση του γεωλογικού χρόνου και το άλλο χέρι ως δείκτη που 
ακολουθεί γεγονότα εξέλιξης της ζωής. Σύμφωνα με τον Borel (2014), εάν η ιστορία 
της Γης ξεκινούσε από τον ώμο με τον σχηματισμό του πλανήτη, ο Παλαιοζωικός αιώ-
νας θα ξεκινούσε στο μέσο της παλάμης, ο Καινοζωικός αιώνας ξεκινά στην τελευταία 
φάλαγγα του μέσου δακτύλου ενώ οι Άνθρωποι εξελίσσονται στην άκρη ενός νυχιού.  

Η επόμενη δραστηριότητα που προτείνεται να ακολουθήσει μετά από τη διδασκαλία 
της γραμμικής αναπαράστασης του χρόνου, περιλαμβάνει την παροχή ομοιωμάτων 
ζώων (παιχνιδιών) με χαρακτηριστικά πιθανώς γνωστά στους μαθητές που τα καθι-
στούν αναγνωρίσιμα με την αφή και τα οποία ο μαθητής καλείται να τα αντιστοιχίσει 
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με τον γεωλογικό αιώνα στον οποίο εμφανίστηκαν. Πιο συγκεκριμένα, για τον Παλαι-
οζωικό αιώνα προτείνεται η χρήση ψαριών, εντόμων, κοχυλιών, σπόγγων ή μεδουσών, 
για το Μεσοζωικό προτείνονται φιγούρες διαφόρων ειδών δεινοσαύρων ενώ για τον 
Καινοζωικό προτείνονται ζώα που ζουν σήμερα όπως άλογα, γάτες, σκύλοι κλπ. καθώς 
και ομοιώματα ανθρώπων. Η ιδέα για τη δραστηριότητα αυτή βασίστηκε στους Richard 
(1967) και Travis (1990) σύμφωνα με τους οποίους μαθητές με προβλήματα όρασης 
εύκολα μπόρεσαν να εντοπίσουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά απολιθωμάτων και να ανα-
γνωρίσουν αντιπροσωπευτικά δείγματα.  

 
Εικόνα 3: Πάνω αριστερά: Γραμμική αναπαράσταση χρόνου στο χέρι του μαθητή, 

Κάτω: Ομοιώματα ζώων. 

Ο εκπαιδευτικός, επιδιώκοντας την εμπλοκή του μαθητή σε μια κατάσταση που καλεί-
ται να επιλύσει, θα μπορούσε να εισάγει τη δραστηριότητα με την εξής ιστορία: "Το 
περασμένο Σαββατοκύριακο η υπηρεσία καθαρισμού του μουσείου μετακίνησε τα εκ-
θέματα των ζώων με αποτέλεσμα να τα μπερδέψει. Ευτυχώς, δεν έχουν σημειωθεί σο-
βαρές ζημιές, αλλά τώρα, παριστάνοντας τους επιστήμονες του μουσείου, πρέπει να 
βάλουμε τα εκθέματα στη σωστή χρονολογική σειρά". Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός 
δίνει στον μαθητή με τυχαία σειρά τα ομοιώματα, τον βοηθά να αναγνωρίσει σε ποιο 
ζώο ανήκον (δεδομένου ότι πιθανά δεν έχει τις απαραίτητες απτικές εμπειρίες) και τον 
καλεί να τα αντιστοιχίσει στον σωστό αιώνα.  

Εφαρμογή και αξιολόγηση των σεναρίων  

Μετά από τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών σεναρίων και την κατασκευή των αντι-
κειμένων που περιλαμβάνονται στις παραπάνω προτάσεις, ακολουθεί η εφαρμογή των 
σεναρίων σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με προβλήματα όρασης. Οι πρώτες 
ενδείξεις από την εφαρμογή στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών 
(ΚΕΑΤ) στην Καλλιθέα είναι ιδιαίτερα θετικές τόσο όσον αφορά την πρόκληση του 
ενδιαφέροντος των μαθητών όσο και την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Χρήσιμα 
εργαλεία για την αξιολόγηση της διαδικασίας και τη βελτίωση των προτεινόμενων δρα-
στηριοτήτων αποτελούν, μεταξύ άλλων, η καταγραφή των αντιδράσεων και των απα-
ντήσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ανατρο-
φοδότηση που λαμβάνεται από προσωπικές συνεντεύξεις πριν και μετά την εφαρμογή.  
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Περίληψη 

Ο στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να ερευνήσει τις εμπειρίες της συνεργασίας με-
ταξύ των γονέων με παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες όπως μαθησιακές δυσκολίες και των 
εκπαιδευτικών σε ειδικό γυμνάσιο στην Αθήνα. Η συνεργασία είναι ιδιαίτερα σημα-
ντική καθώς μπορεί να  ωφελήσει τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς να 
υποστηρίξουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες τόσο σε ακαδημαϊκό όσο σε ψυχο-
λογικό επίπεδο στο ειδικό γυμνάσιο. Επιπρόσθετα, όπως σημειώνει ο Lounghran 
(2008), η σωστή  συνεργασία βοηθά όχι μόνο τα παιδιά, αλλά και  τους ίδιους τους 
γονείς και εκπαιδευτικούς. Η έρευνα διεξήχθη με ποιοτική μεθοδολογία έρευνας με τη 
χρήση ημιδομημένων συνεντεύξεων. Πέντε γονείς και τέσσερεις εκπαιδευτικοί συμμε-
τείχαν στην έρευνα. Η θεματική ανάλυση ανέδειξε τρεις τομείς: α) την ιδανική σχέση 
ανάμεσα σε γονείς και εκπαιδευτικούς, β) παραδείγματα αποτυχημένης συνεργασίας 
ανάμεσα σε γονείς και καθηγητές, όπως και τις παραμέτρους που καθορίζουν την απο-
τυχημένη συνεργασία, γ) παραδείγματα θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων τα ο-
ποία προέρχονται από την απόφαση του μαθητή να φοιτήσει σε ειδικό σχολείο. Τα 
ευρήματα της έρευνας έχουν πιθανό αντίκρισμα στην βελτίωση της ποιότητας της συ-
νεργασίας αυτής στα ειδικά γυμνάσια ελλείψει σχετικής καθοδήγησης. 

Εισαγωγή στο θέμα 

Η σχετική βιβλιογραφία πάνω στη συνεργασία οικογένειας και σχολικού περιβάλλο-
ντος έχει τονίσει τη σημασία μιας ποιοτικής και υποστηρικτικής σχέσης (Hughes & 
Kwok, 2007; Miretzky, 2004). Οι θετικές  σχέσεις γονέων-καθηγητών έχουν συσχετι-
σθεί με την ακαδημαϊκή επιτυχία των παιδιών με δυσκολίες (Minke, Sheridan, Moor-
man-Kim, Ryoo & Koziol, 2014) κι αυτήν την θεωρία έρχονται  να ενισχύσουν οι 
Chung, Marvin & Churchill (2005)και να καταδείξουν πως ένα δημοκρατικό κλίμα 
μέσα σε ένα σχολικό περιβάλλον ενισχύει τόσο την συνεργασία γονέα-εκπαιδευτικού  
όσο και την συνεργασία μαθητή-εκπαιδευτικού, πράγμα το οποίο έχει ως αποτέλεσμα 
την ακαδημαϊκή επιτυχία. 

Άλλες  έρευνες υποστηρίζουν ότι η συνεργασία γονέων καθηγητών γίνεται ιδιαιτέρα 
δύσκολη επειδή οι γονείς εμπλέκονται στην εκπαίδευση των παιδιών στο σπίτι.  Αυτό 
συμβαίνει γιατί οι εκπαιδευτικοί έχουν διαφορετική άποψη για την έννοια της συνερ-
γασίας κι αυτό έχει  ως αποτέλεσμα να  υπονομεύουν την ποιοτική συνεργασία ανά-
μεσά  τους (Minke et al., 2014).Τέλος, οι Minke et al.(2014) υποστηρίζουν ότι η θετική 
συνεργασία γονέα-καθηγητή πρέπει να χαρακτηρίζεται από κατανόηση, ευαισθησία, 
σεβασμό  και υποστήριξη. 
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Οι έρευνες των Caledron(2000), Turnbull(2005)έδειξαν ότι οι εκπαιδευτικοί  συχνά 
παρερμηνεύουν ή αποτυγχάνουν να κατανοήσουν την έκταση με την οποία οι γονείς 
εμπλέκονται μαθησιακά στο σπίτι. Η IDEA,στην Αγγλία, για να μπορέσει να επιτύχει 
μια ομαλή συνεργασία γονέων-εκπαιδευτικών θέσπισε νόμους σχετικά με την εμπλοκή 
των γονέων στην μάθηση των παιδιών με δυσκολίες. Πιο συγκεκριμένα, ενθάρρυνε την 
εμπλοκή των γονέων στην μάθηση των παιδιών τους, πάντα βέβαια στο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο που εντάσσεται κάθε παιδί.Βέβαια,οι γονείς θα πρέπει να ενημερώνονται και 
να εκπαιδεύονται όπως και οι εκπαιδευτικοί για να επιτευχθεί ο στόχος της συνεργα-
σίας. Επιπλέον, η IDEA, ενθάρρυνε τόσο τους γονείς όσο και τους μαθητές να γίνουν 
πιο αυτόνομοι. 

Στην Ελλάδα  το σύστημα της ειδικής αγωγής έχει οριστεί ως ημι-ένταξη. Πιο συγκε-
κριμένα, τα παιδιά με ελαφριές μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία  έχουν διαγνωστεί με 
αναπτυξιακές ή μαθησιακές δυσκολίες, αλλά είναι αρκετά ικανά να συνεργαστούν με  
άλλους μαθητές και μπορούν να ανταποκριθούν στην εκμάθηση συστήνονται να συμ-
μετέχουν σε τάξεις ένταξης στο γενικό  σχολείο. Αντίθετα, τα παιδιά, τα οποία δεν 
μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος όπως τα παι-
διά με  αυτισμό, με συναισθηματικές διαταραχές κ.α., ανήκουν σε άλλες ειδικές κατη-
γορίες, συστήνονται  σε ειδικά σχολεία. Στα συγκεκριμένα σχολεία οι στόχοι είναι δια-
φορετικοί, όχι μόνο εκπαιδευτικοί αλλά και κοινωνικοί, για παράδειγμα για να ενισχύ-
σουν την κοινωνικοποίηση των παιδιών αλλά και για να τα φέρουν πιο κοντά, διοργα-
νώνουν  διάφορα παιχνίδια με την εποπτεία της ψυχολόγου και των ειδικών παιδαγω-
γών κι έτσι τα παιδιά βλέπουν και το σχολείο με μια διαφορετική οπτική και όχι μόνο 
της στείρας μάθησης. 

Παρόλα αυτά, η ένταξη στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια γνωρίζει  μεγάλη ερευνητική 
άνθηση, όμως έρευνες για τα ειδικά σχολεία είναι σχεδόν ανύπαρκτες. Άρα αυτό έχει 
ως αποτέλεσμα οι εκπαιδευτικοί  και οι γονείς να μην έχουν την κατάλληλη γνώση για 
τα  ειδικά σχολεία κι έτσι να δημιουργείται ένα μεγάλο κενό στη βιβλιογραφία. 

Μεθοδολογία έρευνας 

 Η μεθοδολογία αυτής της μικρής κλίμακας έρευνας είναι ποιοτική, καθώς είναι η πιο 
κατάλληλη για τον ερευνητή να κατανοήσει πώς σκέφτονται, πώς αισθάνονται οι συμ-
μετέχοντες και πώς βιώνουν την έννοια της συνεργασίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
του ειδικού σχολείου  (Silverman, 2016). 

 Η συλλογή πληροφοριών έγινε με μερικώς δομημένες συνεντεύξεις, όπου οι ανοιχτού 
τύπου ερωτήσεις άφηναν περιθώρια να αναπτυχθούν νέες θεματικές και ενδιαφέροντα 
πεδία προς περαιτέρω εξερεύνηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης (Cohen et al., 
2007). Το δείγμα συμπεριλάμβανε πέντε γονείς που έχουν παιδιά τα οποία  έχουν δια-
γνωστεί με δυσκολίες  και πέντε καθηγητές οι οποίοι διδάσκουν στο ίδιο ειδικό επαγ-
γελματικό  σχολείο. Η ανάλυση δεδομένων έγινε με θεματική ανάλυση η οποία αφορά 
την εύρεση κωδικών  και θεμάτων, τα οποία προέρχονται από τις συνεντεύξεις που 
πάρθηκαν (Silverman, 2016). 
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Πριν τις συνεντεύξεις ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υπογράψουν φόρμες συ-
ναίνεσης, όπου ενημερώνονται για το σκοπό της έρευνας, για την ανωνυμία των δεδο-
μένων, το δικαίωμα απόσυρσης τους από την έρευνα και τον τρόπο χρήσης των πλη-
ροφοριών που θα παρείχαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων.  

Ευρήματα 

Σε αυτήν την υποενότητα, θα παρουσιαστούν τα ευρήματα τα οποία προήλθαν έπειτα 
από την ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Πιο  συγκεκριμένα, από την θεματική ανάλυση 
των συνεντεύξεων προέκυψαν 4 θεματικές, 10 υποθεματικές και 27 κώδικες. Στην πα-
ρούσα εργασία θα παρουσιαστεί μία θεματική, που αφορά τις προκλήσεις στην συνερ-
γασία γονέων-εκπαιδευτικών, προκειμένου να αποτελέσει ένα βήμα για γόνιμο διά-
λογο.  

Αρχικά, μία  από τις πολλές προκλήσεις  που συναντούν οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς 
στα ειδικά σχολεία είναι οι χαμηλές προσδοκίες και το χαμηλό επίσης ακαδημαϊκό ε-
πίπεδο. Άρα τα παιδιά υψηλής λειτουργικότητας  «μένουν πίσω» κι έχουν χαμηλότερη 
απόδοση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι γονείς να έρχονται σε σύγκρουση με τους εκ-
παιδευτικούς γιατί τα παιδιά τους «μένουν πίσω» μαθησιακά, όπως αναφέρουν ο πα-
ρακάτω γονέας και ο παρακάτω εκπαιδευτικός, 

Το επίπεδο, των ειδικών δημοτικών σχολείων, για τον Νίκο ήταν πολύ χαμηλό, γιατί τα 
άλλα παιδιά είχαν αυτισμό ή σύνδρομο Down και ο Νίκος δεν πιστεύω ότι άνηκε εκεί. H 
δομή της εκπαίδευσης τον έσπρωξε αρκετά πίσω, η τάξη ήταν «πίσω» σαν επίπεδο, άρα 
και η ακαδημαϊκή απόδοση του Νίκου έμεινε αρκετά πίσω (γονέας).  

….Το φαντάζομαι αυτό, κυρίως μέσα από την εμπειρία μου, και  μέσα από το γεγονός ότι 
μερικά παιδιά είναι πολύ αδύναμα και κάποια άλλα πολύ καλά….Αυτό προκαλεί την με-
γάλη διαφορά. Από την μία πλευρά, προσπαθείς να συνεχίσεις το εκπαιδευτικό σου πρό-
γραμμα για να βοηθήσεις μερικά παιδιά, και από την άλλη σταματάς λιγάκι για τα υπό-
λοιπα(καθηγητής).  

Έπειτα, άλλο ένα εύρημα που θα παρουσιαστεί είναι ότι δεν υπάρχει σταθερότητα τόσο 
των ειδικών εκπαιδευτών όσο και των ψυχολόγων. Στην Ελλάδα, οι μετακινήσεις των  
εκπαιδευτικών κάθε χρόνο είναι κάτι σύνηθες. Αυτό προκαλεί πολλά προβλήματα γιατί 
οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν το χρόνο να γνωρίσουν τόσο τα παιδιά όσο και τους γονείς 
άρα αυτό αποτελεί κάθε χρόνο μια πρόκληση για εκείνους, όπως μας αναφέρει η μη-
τέρα ενός παιδιού, 

Οι καθηγητές δεν πρέπει να αλλάζουν μέρη, η αλλαγή καθηγητών κάθε χρόνο είναι το 
μεγαλύτερο μειονέκτημα κι αυτό είχε σαν αποτέλεσμα η συνεργασία και από τις δύο πλευ-
ρές να κλονίζεται( γονέας). 

Το εύρημα που επηρεάζει περισσότερο την συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων σε 
ειδικό γυμνάσιο, το οποίο αναφέρθηκε και από γονείς αλλά και από εκπαιδευτικούς, 
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είναι η μικρή εμπειρία κάποιων εκπαιδευτικών και ότι δεν είναι κατάλληλα καταρτι-
σμένοι, 

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν καθηγητές οι οποίοι δεν έχουν ποτέ διδάξει σε ειδικά 
σχολεία πριν, ή δεν έχουν καθόλου εμπειρία, ή δεν είναι ειδικοί παιδαγωγοί, κι έτσι δεν 
καταλαβαίνουν τις ανάγκες των συγκεκριμένων παιδιών και τι πρέπει να κάνουν…( γο-
νέας). 

….Αυτό δεν είναι λάθος των καθηγητών, είναι του Υπουργείου. Κανένας δεν πρέπει να 
προσλαμβάνεται σε τέτοια θέση χωρίς να είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος και το γεγονός 
ότι  έχουν παρακολουθήσει  ένα ή δύο σεμινάρια δεν τους καθιστά αυτόματα ειδικούς 
παιδαγωγούς( καθηγήτρια). 

    Τέλος, από  την άλλη πλευρά, οι γονείς κάποιες φορές αρνούμενοι τις δυσκολίες των 
παιδιών τους είτε γιατί λειτουργούν με απάθεια λόγο της ματαίωσης είτε δεν μπορούν 
να αποδεχθούν ότι τα παιδιά τους φοιτούν σε ειδικό γυμνάσιο θέτοντας μη πραγματο-
ποιήσιμους στόχους για το παιδί, αρνούνται να εμφανίζονται στα προγραμματιζόμενα 
ραντεβού με τους καθηγητές αναφέροντας προσωπικές υποχρεώσεις είτε δεν επιθυ-
μούν να ακούσουν ό,τι αφορά τις δυσκολίες του παιδιού τους, όπως αναφέρουν οι εκ-
παιδευτικοί,  

… Τους τηλεφωνώ συχνά για να τους υπενθυμίσω τα ραντεβού αλλά εκείνοι είτε δεν    
σηκώνουν τα τηλέφωνα ή όταν το κάνουν κάποιοι λένε πως δεν μπορούν να αφήνουν την 
δουλειά τους για να παρευρίσκονται στο σχολείο για να μιλάνε συνέχεια για το παιδί(κα-
θηγήτρια).                                                                                                                                                  

…. Μερικοί γονείς πιστεύουν, ας πούμε για παράδειγμα ότι τα παιδιά τους είναι ΄΄καλά΄΄ 
και πιστεύουν ότι πρέπει να τους συμπεριφερόμαστε σαν να φοιτούν σε γενικό σχολείο, 
το οποίο δεν είναι καθόλου κοντά στην πραγματικότητα(καθηγητής). 

Συζήτηση ευρημάτων 

Η θεματική που θα συζητηθεί είναι τα παραδείγματα όπου η συνεργασία ήταν μη επι-
τυχής καθώς και οι παραμέτρους που κάνουν αυτήν την συνεργασία μη επιτυχή.   Σύμ-
φωνα με τα ευρήματα αυτής της έρευνας: 

• οι εκπαιδευτικοί  αποτυγχάνουν μερικές φορές να καθιερώσουν μια σχέση συ-
νεργασίας με τους γονείς των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες καθώς είναι 
μη κατάλληλα καταρτισμένοι, ή απρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες και να 
υποστηρίξουν τους γονείς. 

•  οι εκπαιδευτικοί αποτυγχάνουν να συνεργαστούν με τους γονείς,  γιατί μπορεί 
να αγνοούν τις ιδιαιτερότητες των μαθητών τους. 

Από την άλλη πλευρά, 
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• οι εκπαιδευτικοί έχουν να αντιμετωπίσουν την μεγάλη ανάμειξη και την κριτική  
των γονέων στον τρόπο με τον οποίο διδάσκουν ή ακόμα και στην οριοθέτηση 
του παιδιού χωρίς ή με ποινές. Σ ’αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί πως για 
να γίνει η οριοθέτηση επιτυχής πρέπει το πρόγραμμα ακολουθηθεί  πιστά και 
από τους γονείς στο σπίτι. 

 Άλλη μια δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί είναι: 

•  οι ακατάλληλες εγκαταστάσεις για τα παιδιά και η έλλειψη του κατάλληλου 
εκπαιδευτικού υλικού  και η ίδια η έλλειψη εκπαιδευτικών. 

• οι γονείς παρόλο που εκφράζουν παράπονα για το ότι οι εκπαιδευτικοί  δεν τους 
ενημερώνουν συχνά για την πρόοδο των παιδιών τους, οι εκπαιδευτικοί παρου-
σιάζουν μια αντίθετη εικόνα δηλαδή ότι οι γονείς δεν έρχονται στα καθορι-
σμένα ραντεβού. 

Αυτά τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν παραπάνω συμφωνούν κατά ένα μέρος 
με εκείνα που προέρχονται από άλλες έρευνες. Κάποιες έρευνες σημειώνουν την απρο-
θυμία των εκπαιδευτικών να συνεργαστούν με τους γονείς (Gwernan - Jones et al., 
2015). Άλλες πάλι, δείχνουν πως κάποιοι γονείς έχουν σταματήσει να ασχολούνται με 
την ακαδημαϊκή πρόοδο των παιδιών με  δυσκολίες  καθώς δεν πιστεύουν σε οποιαδή-
ποτε μαθησιακή ή συναισθηματική  βελτίωση των παιδιών τους (Turnbull, 2005). 

Επίλογος- Μελλοντικές κατευθύνσεις.  

Καταλήγοντας, τα αποτελέσματα της έρευνας σημειώνουν ότι  απαιτείται μεγάλη προ-
σπάθεια για να μπορεί να χαρακτηριστεί η σχέση συνεργασίας γονέων-εκπαιδευτικών 
πραγματικά αποτελεσματική με οφέλη για όλες τις πλευρές. Επιπρόσθετα, τα αποτελέ-
σματα ανέδειξαν αρκετές ελλείψεις στο εκπαιδευτικό πλαίσιο σχετικά με το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό που προσλαμβάνεται στα ειδικά σχολεία αλλά και ότι το ζήτημα της 
συνεργασίας ίσως να αφορά και την  νομοθεσία για την ειδική αγωγή. Θα ήταν σκόπιμο 
ίσως να γίνουν  περισσότερες έρευνες ώστε να υπάρχει καλύτερη καθοδήγηση στο ζή-
τημα αυτό. Τέλος, περισσότερες ευκαιρίες για δια βίου εκπαίδευση απαιτούνται γύρω 
από το θέμα αυτό προκειμένου να υπάρξει η μείωση των προκλήσεων που προκύπτουν 
αυτό θα βελτιώσει την συνεργασία των γονέων και καθηγητών γιατί οι γονείς θα αι-
σθάνονται μεγαλύτερη ασφάλεια ξέροντας ότι το παιδί τους βρίσκεται με καταρτισμέ-
νους ανθρώπους οι οποίοι ενημερώνονται συνέχεια για τις εξελίξεις της ειδικής αγω-
γής. Η εκπαίδευση ποτέ δεν σταματά να εξελίσσεται κι αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να 
δημιουργούνται όλες οι κατάλληλες προϋποθέσεις για μια πιο  γόνιμη συνεργασία.      
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Τεχνικές για την αντιμετώπιση δυσκολιών μάθησης  
με τη βοήθεια ειδικών λογισμικών εκγύμνασης των οφθαλμικών μυών. 

Νικόλαος Ηλίας Παπαδέας M.D Μηχανικός TU Muenchen nikpapadeas@gmail.com 

Αντώνιος Λαμπρόπουλος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.ed, lampropoulosa@gmail.com 

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 
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 

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 επιτευχθεί 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 
Cyclopes με το οποίο γυμνάζουμε τους μύες του ματιού, βελτιώνουμε την οπτική εστί-
αση και αναπτύσσουμε την οπτική νοημοσύνη που είναι καθοριστική για την εισροή 
πληροφοριών στον εγκέφαλο. Το λογισμικό αυτό αποτελεί πόνημα του εισηγητή. 

Το πρόγραμμα Swingscreen Cyclopes 

Κάθε οφθαλμός έχει 7 μύες. Οι 6 από αυτούς κινούν τον οφθαλμό προς όλες τις κατευ-
θύνσεις. 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 αριστερό-
στροφα. 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 

 

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 
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καλύτερη και γρηγορότερη επεξεργασία των πληροφοριών. Στην διαδικασία της εκμά-
θησης πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να διαβάζονται οπτικά πληροφορίες και να επε-
ξεργάζονται 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 Goldberg 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 Photoreading το 
οποίο είναι πόνημα του εισηγητή. Όταν εκτελούμε το πρόγραμμα μια σύντομη ιστορία 
προβάλλεται στην οθόνη ανά μια λέξη. 

 

 

  

287

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



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 εστιά-
ζει σε μια πληροφορία αλλά παράλληλα και να τη διαχειρίζεται για τη διεκπεραίωση 
άλλων γνωστικών έργων. Το άτομο με αυτές τις ασκήσεις για παράδειγμα διατηρεί στη 
μνήμη του ρήματα, πρόσωπα, και ανακαλεί όταν χρειαστεί να δημιουργήσει μια περί-
ληψη. Η μνήμη εργασίας διαφέρει από τη βραχυπρόθεσμη μνήμη καθώς ενώ η βραχυ-
πρόθεσμη μνήμη διατηρεί στη μνήμη πληροφορίες για σύντομο χρονικό διάστημα, 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 

Απαγγελία γίνεται με το λογισμικό Speadreading. Το λογισμικό είναι δημιούργημα του 
εισηγητή. Με την εκτέλεση του λογισμικού τα κείμενα παρουσιάζονται με την εμφά-
νιση των λέξεων. Οι λέξεις εμφανίζονται από διάφορες κατευθύνσεις και με διαφορε-
τικούς 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 
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τρόπο αναγκάζονται να γυμναστούν οι οφθαλμικοί μύες. Μετά από αρκετή εξάσκηση 
μπορεί να αυξηθεί η ταχύτητα εμφάνισης των λέξεων. 

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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Διαγνωστικές δοκιμασίες -Διαγνωστικές αξιολογήσεις.                                               
Εφαρμογή της μεθόδου σε επίπεδο Β/θμιας Τεχνικής Εκπ/σης. 

Παπάζογλου Γ. Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.83, M.Sc., mipapaz@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση των στάσεων των μαθητών της 
δευτεροβάθμιας τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης σχετικά με τη μάθηση στα 
τεχνικά και επαγγελματικά σχολεία. Ως σκοπός της τέθηκε η ανάδειξη της 
αναγκαιότητας που υπάρχει στο σύγχρονο «τεχνικό σχολείο» και όχι μόνο, για την 
εύκολη, σίγουρη, επαρκή και αποτελεσματική εκμάθηση των μαθητών και των 
σπουδαστών στους χώρους μάθησης και πρακτικής άσκησης των σχολείων. Στόχος της 
έρευνας είναι η σύγκριση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας μεταξύ 
εργαστηριακών μαθημάτων (εργαστηριακός χώρος – άσκηση) και θεωρητικών 
μαθημάτων (παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας). Ο διαχωρισμός των μαθημάτων σε 
θεωρητικά και εργαστηριακά γίνεται από τον νόμο και η έρευνα θα μπορούσε να 
βοηθήσει στην ανάδειξη καλών πρακτικών και στην αποτελεσματικότερη διδασκαλία, 
με στόχο τον μαθητή. Για τους παραπάνω  σκοπούς και στόχους  υλοποιήθηκε 
ποσοτική έρευνα με χρήση ειδικών διαγνωστικών δοκιμασιών σε (54) μαθητές 
τεσσάρων ΕΠΑ.Λ., της Δράμας, της Καβάλας, της Σύρου και της Νάξου. Σύμφωνα με 
την επεξεργασία των διαγνωστικών δοκιμασιών η βελτίωση των μαθητών στα 
εργαστηριακά μαθήματα σε σχέση με τα θεωρητικά είναι πολύ μεγαλύτερη. 

Λέξεις-Kλειδιά: εκπαίδευση, μάθηση, θεωρεία, εργαστήριο, άσκηση. 

Εισαγωγή 

Μάθηση 

Κάθε μάθηση είναι αποτέλεσμα πολλών, εσωτερικών διαδικασιών, οι οποίες 
υφίστανται επιδράσεις από τις διδακτικές ενέργειες του εκπαιδευτικού. Υπάρχει 
μεγάλη διάσταση απόψεων μεταξύ των ερευνητών για τον προσδιορισμό της έννοιας 
της μάθησης (Τριλιανός, 2008). 

Διδασκαλία 

Με την διδακτική εννοούμε την επιστήμη η οποία μελετά τους τρόπους μετάδοσης των 
γνώσεων. Η κάθε επιστήμη διαμορφώνει τη διδακτική της ανάλογα με τις ανάγκες της 
(Σάλτας, 2014).Αποτελεσματικός θεωρείται ο δάσκαλος που καταφέρνει, μέσα από τις 
συνεχείς αλληλεπιδράσεις του με τους μαθητές του, να ενεργοποιεί τις διανοητικές και 
ψυχονοητικές λειτουργίες τους και να διευκολύνει τη μαθησιακή διαδικασία (Φλουρής, 
2005). 
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Διαγνωστικές δοκιμασίες- Διαγνωστική Αξιολόγηση 

Σκοπός των διαγνωστικών δοκιμασιών είναι η έγκαιρη διάγνωση των σημαντικότερων 
ελλείψεων και αδυναμιών των μαθητών, η οποία θα βοηθήσει τόσο τον εκπαιδευτικό, 
όσο και το σχολείο γενικότερα, να λάβουν όλα τα εφικτά παιδαγωγικά και διδακτικά 
μέτρα για να προληφθεί η σχολική αποτυχία και να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα 
της διδακτικής πράξης. 

Η διαγνωστική δοκιμασία μπορεί να γίνει προφορικά ή γραπτά. Σε περιπτώσεις, όμως, 
συστηματικότερου ελέγχου των προηγούμενων γνώσεων των μαθητών, ο οποίος είναι 
συχνά αναγκαίος κατά την έναρξη μιας νέας διδακτικής περιόδου, χρησιμοποιούνται 
ειδικές διαγνωστικές δοκιμασίες, οι οποίες έχουν συνταχθεί για το σκοπό αυτό από 
ειδικούς επιστήμονες ή και από τους διδάσκοντες.  

Όπως προαναφέρθηκε, βασικό στοιχείο για τη διαγνωστική αξιολόγηση είναι ο 
καθορισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες ώστε να μπορεί ο 
μαθητής να παρακολουθεί, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, τα σχολικά μαθήματα. Ο 
ακριβής καθορισμός των στοιχείων αυτών, εξαιρώντας λίγα βασικά σημεία, δεν είναι 
καθόλου εύκολος. Οι απόψεις και οι γνώμες των διδασκόντων, ακόμη και των 
εμπειροτέρων, ως προς τις προαπαιτούμενες γνώσεις για το μάθημά τους διαφέρουν 
και σημαντικά μάλιστα πολλές φορές. 

Η έρευνα έχει οργανωθεί ως εξής: επιλεχθήκαν τμήματα ειδικοτήτων Β΄, Γ΄ και Δ΄ 
τάξης από τέσσερα ημερήσια και εσπερινά επαγγελματικά σχολεία. Αρχικά τα τμήματα 
αξιολογηθήκαν μέσα από διαγνωστική διαδικασία, στις πρότερες γνώσεις τους μέχρι 
τη στιγμή που άρχισε η έρευνα. Το ένα τμήμα διδάχθηκε σε θεωρητικό μάθημα (Θ), 
ενώ τα δύο τμήματα εργαστηριακό μάθημα (Ε). Αφού ολοκληρώθηκε η διδασκαλία 
του 1ου τετραμήνου (Ιανουάριος 2019), υλοποιήθηκε εκ νέου εξέταση των δύο 
τμημάτων με τα ίδια θέματα που αξιολογήθηκαν την πρώτη φορά. Δομήθηκαν τρεις 
ειδικές διαφορετικές διαγνωστικές δοκιμασίες σύμφωνα με την διδακτέα ύλη, τις 
οδηγίες διδασκαλίας και την προτεινόμενη βιβλιογραφία του υπουργείου παιδείας. Για 
τις διαγνωστικές αυτές δοκιμασίες συνεργάστηκαν δώδεκα Ηλεκτρολόγοι 
εκπαιδευτικοί ΠΕ83 των ΕΠΑ.Λ. Δράμας, Καβάλας, Σύρου και Νάξου. 

Οι διαγνωστικές δοκιμασίες διεξήχθησαν για τα παρακάτω μαθήματα: 

1. Για το θεωρητικό (Θ) μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών της Γ΄ τάξης των 
ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ Τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.  

2. Για το Εργαστηριακό (Ε) μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών της Γ΄ τάξης των 
ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Δ΄ Τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. 

3. Για το εργαστηριακό μάθημα Εργαστήριο Ηλεκτροτεχνίας (Ε) της  Β΄ τάξης 
των ημερησίων ΕΠΑ.Λ. και της Γ΄ Τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ.. 

 
Οι συγκεκριμένες διαγνωστικές δοκιμασίες στηρίχθηκαν στην προτεινόμενη 
βιβλιογραφία του Υπουργείου παιδείας αλλά και στη βιβλιογραφία. 
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Μεθοδολογικό πλαίσιο  πιλοτικής έρευνας 

Για τη μελέτη ενός ερευνητικού προβλήματος θα πρέπει να επιλεγεί και η κατάλληλη 
μέθοδος, η οποία θα εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες που σχετίζονται με τους 
στόχους της έρευνας, τις δυνατότητες υλοποίησής της, τα χρονικά περιθώρια και τους 
πόρους που διατίθενται, καθώς επίσης και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τού κάθε 
ερευνητή (Bird et al., 1999). 

Σύμφωνα με το σκοπό αυτό, η συγκεκριμένη έρευνα  είναι ποσοτική, γιατί στόχο έχει 
να συγκεντρώσει και να αναλύσει πληροφορίες με αριθμούς, καθώς και τιμές που 
εκτιμούν τις ξεχωριστές στάσεις των ατόμων, και επιπλέον θέλει να δώσει έμφαση σε 
συσχετιστικές μελέτες και δειγματοληπτικές έρευνες (Creswell, 2011), 
χαρακτηριστικά τα οποία είναι ίδια με τα χαρακτηριστικά της έρευνας αυτής.  

Εργαλεία συλλογής δεδομένων 

Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων είναι οι διαγνωστικές δοκιμασίες για το κάθε 
μάθημα. Δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες της 
διδακτέας ύλης περίπου τριάντα ερωτήσεις για το κάθε μάθημα. 

Δείγμα της έρευνας 

Το δείγμα της έρευνάς που διεξήχθη είναι 4 ΕΠΑ.Λ./Σ.Ε. και 54 μαθητές στην 
δευτεροβάθμια τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι Cohen et al., 
(2008) αναδεικνύουν τέσσερις βασικούς τομείς οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τη 
διαδικασία της δειγματοληψίας και είναι: 

1. το μέγεθος του δείγματος, 
2. η αντιπροσωπευτικότητα  και οι διάφορες παράμετροι του δείγματος, 
3. η πρόσβαση στο δείγμα και 
4. η στρατηγική δειγματοληψίας που θα ακολουθηθεί Cohen et al., (2008:150). 

Τα δεδομένα που αφορούν τις διαγνωστικές δοκιμασίες, συλλέχτηκαν, μετρήθηκαν, 
αναλυθήκαν, αξιολογήθηκαν, βαθμολογήθηκαν και ταξινομήθηκαν από τους 
διδάσκοντες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑ.Λ Δράμας, Καβάλας, Σύρου και Νάξου. Στη 
συνέχεια  απεστάλησαν ταχυδρομικά, στην αρχή και στη λήξη του Α΄ τετραμήνου του 
διδακτικού έτους 2018-2019. 

Αξιοπιστία και εγκυρότητα 

Ο Robson (2010), ορίζει τον όρο εγκυρότητα μίας έρευνας ως το βαθμό στον οποίο τα 
ευρήματά της που φαίνονται αλλά και είναι πραγματικά. Για την  εγκυρότητα της 
παρούσης  έρευνας τα έντυπα των διαγνωστικών δοκιμασιών  δόθηκαν σε (16) 
εκπαιδευτικούς των τεσσάρων ΕΠΑ.Λ.. Έπειτα από διάστημα 15 ημερών 
επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία από τους ίδιους εκπαιδευτικούς.  
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Η συλλογή των δεδομένων 

Η συμμετοχή των ερωτώμενων ήταν ανώνυμη και εθελοντική εξασφαλίζοντας με τον 
τρόπο αυτό την βασικότερη δεοντολογική πρακτική της κοινωνικής έρευνας που είναι 
η συγκατάθεση των συμμετεχόντων (Κυριαζή, 2011). 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Πίνακας 1. Βαθμολογιών διαγνωστικών δοκιμασιών Ηλ. Μηχανών (Θ) 

Εσπ. ΕΠΑ.Λ. 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1ο ΕΠΑ.Λ. 
ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΣΥΡΟΥ ΕΠΑ.Λ. ΝΑΞΟΥ 

1η 2η 1η 2η 1η 2η 1η 2η 

5 22 7,5 25 12 26 0 50 

10 27,5 5 33,5 5 26 12 35 

5 13,5 1 30 10 18,5 20 20 

5 5 20 0 10 15 8 53 

25* 68* 12,5 31,5 5 12,5 0 37 

6,25** 17** 5,5 31 12,5 1 10 55 

1,25*** 3,4*** 9 41 54,5* 99* 0 43 

    0 38,5 9,08** 16,5** 5 40 

    0 37,5 1,82*** 3,3*** 55* 333* 

    0 26,5 
 

  6,9** 41,6** 

    0 10     1,4*** 8,3*** 

    0 44         

    60,5* 348,5*         

    5** 29,04**         
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    1*** 5,8***         

Βελτίωση 272% Βελτίωση 580% 
Βελτίωση 
181,32% 

Βελτίωση 
592,86% 

Συνολικό ποσοστό βελτίωσης 406,54% 

 

Πίνακας 2. Βαθμολογίες διαγνωστικών δοκιμασιών Ηλεκτρικών Μηχανών (Ε) 

            ΕΠΑ.Λ. ΣΥΡΟΥ       ΕΠΑ.Λ. ΝΑΞΟΥ 

1η 2η 1η 2η 

10 30 0 0 

0 33 5 70 

0 30 9 70 

5 40 3 33 

15 30 6 27 

0 25 18 72 

30* 188* 20 72 

5** 31,3** 10 65 

1*** 6,27*** 71* 409* 

    10,14** 58,43** 

    2,07*** 11,67*** 

Βελτίωση 627% Βελτίωση 563,77% 

Συνολικό ποσοστό βελτίωσης 596,38% 
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Πίνακας 3. Βαθμολογίες διαγνωστικών Ηλεκτροτεχνίας (Ε) 

Εσπ. ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ ΕΠΑ.Λ. ΣΥΡΟΥ 

1η 2η 1η 2η 1η 2η 

2,2 20 0 60 10 70 

0 14 0 70 20 40 

18 42 0 60 15 60 

24,15 30 0 55 45* 170* 

0 86 0 80 15** 56.7** 

0 110 0 90 3*** 11.33*** 

44,35* 302* 18 78     

7,39** 50,33** 18 50     

1,48*** 10,97*** 5 40     

    12 50     

    60 30     

    113* 663*     

    10,27** 60,27**     

    2,05*** 12,05***     

Βελτίωση 741,22% Βελτίωση 587,8% Βελτίωση 377,67% 

Συνολικό ποσοστό βελτίωσης 568,9% 

 
* Σύνολο βαθμολογίας όλων διαγνωστικών δοκιμασιών. 
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** Μ.Ο. των διαγνωστικών δοκιμασιών στην βαθμολογική κλίμακα των100. 
*** Μ.Ο. των διαγνωστικών δοκιμασιών στην βαθμολογική κλίμακα των 20. 

Συμπεράσματα 

Η βελτίωση των μαθητών στο Θεωρητικό μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών της Γ΄ 
τάξης των ημερήσιων και Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το Α΄ τετράμηνο είναι: 

• Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ (τέσσερις μαθητές): 272% 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ (δώδεκα μαθητές): 580% 
• ΕΠΑ.Λ. ΣΥΡΟΥ (έξι μαθητές):  : 181,32% 
• ΕΠΑ.Λ. ΝΑΞΟΥ (οκτώ μαθητές): 592,86% 

Συνολικά και κατά μέσο όρο και των τεσσάρων ΕΠΑ.Λ.: 406,54%. 

Η βελτίωση των μαθητών στο Εργαστηριακό μάθημα των Ηλεκτρικών Μηχανών της 
Γ΄ τάξης των ημερήσιων και Δ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το Α΄ τετράμηνο 
είναι: 

• Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ (έξι μαθητές) : 627%. 
• ΕΠΑ.Λ. ΝΑΞΟΥ (οκτώ μαθητές): 563,77%. 

Συνολικά και κατά μέσο όρο και των δύο ΕΠΑ.Λ.: 596,38%. 

Η βελτίωση των μαθητών στο Εργαστηριακό μάθημα της Ηλεκτροτεχνίας Β΄ τάξης 
των ημερήσιων και Γ΄ τάξης των εσπερινών ΕΠΑ.Λ. κατά το Α΄ τετράμηνο είναι: 

• Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. ΚΑΒΑΛΑΣ (έξι μαθητές): 741,22% 
• 1ο ΕΠΑ.Λ. ΔΡΑΜΑΣ (έντεκα μαθητές): 587,8% 
• ΕΠΑ.Λ. ΣΥΡΟΥ (τέσσερις μαθητές): 377,67% 

Συνολικά και κατά μέσο όρο και των τριών ΕΠΑ.Λ.: 568.9%. 

Συγκρίνοντας τα θεωρητικά με εργαστηριακά μαθήματα συνολικά και κατά μέσο όρο 
η βελτίωση των μαθητών στα εργαστηριακά μαθήματα σε σχέση με τα θεωρητικά είναι 
σχεδόν 200,00%. Η σχετικά σημαντική  αυτή διαφορά θεωρούμε ότι χρήζει περαιτέρω 
διερεύνησης. 
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Η πρόσληψη του αρχαίου μύθου από τη νεότερη λογοτεχνία: 
Μια καινοτόμος διαθεματική προσέγγιση για το Λύκειο 

Διάμεση Κυριακή 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Διδάκτορας, kdiamesi@otenet.gr 

Βαρβάρα Δημοπούλου 
Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, barbara.dimopoulou@gmail.com 

Μουστακάτου Αικατερίνη 
Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, kmoustakatou@gmail.com 

Σιδερή Χριστίνα 
Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, chrsid@phil.uoa.gr 

Περίληψη 

Στόχο της συγκεκριμένης ανακοίνωσης αποτελεί η παρουσίαση μιας καινοτόμου δράσης- 
διαθεματικής προσέγγισης στο πλαίσιο των μαθημάτων της Νέας Ελληνικής και Γαλλικής 
Λογοτεχνίας με θεματικό άξονα τη διερεύνηση της πρόσληψης του αρχαίου μύθου από τη 
σύγχρονη λογοτεχνία. Συγκεκριμένα, μελετήθηκε από τους μαθητές η λογοτεχνική 
αξιοποίηση ποικίλων μύθων στην ποίηση των Καβάφη, Σεφέρη, Ρίτσου και στα 
μυθιστορήματα της Ρέας Γαλανάκη, με έμφαση στο έργο Ελένη ή ο Κανένας. Ομοίως, 
εξετάστηκε ο μύθος του Οιδίποδα στον Σοφοκλή και στη Δαιμόνια Μηχανή του Κοκτώ, 
με εστίαση στο πρόσωπο της Ιοκάστης, το οποίο οδήγησε στην παρουσίαση θεατρικού 
δρώμενου. Προεκτάσεις της δράσης πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα διδακτικά 
αντικείμενα, ενώ η όλη δραστηριότητα ανανέωσε τη σχολική πραγματικότητα 
ενεργοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό της κατά τρόπο γόνιμο. 

Λέξεις-Κλειδιά: καινοτόμες δράσεις, αρχαίος μύθος, λογοτεχνία, διαθεματικότητα, 
διασχολική συνεργασία. 

Εισαγωγικά 

Αφορμή για τις καινοτόμες δράσεις που περιγράφονται στην παρούσα ανακοίνωση  
στάθηκε η συνεργασία ανάμεσα στο Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων και στο Λύκειο Κοντορσέ 
(Condorcet) του Παρισιού με κοινό θεματικό άξονα την επεξεργασία και αξιοποίηση των 
αρχαίων μύθων στη σύγχρονη γραμματεία («- Τι είναι ο μύθος; - Η αιωνιότητα!» / “Le 
mythe c’est quoi? L’ éternité!”).  

Με τον όρο «καινοτόμες δράσεις» νοούνται οι εκπαιδευτικές πρακτικές που 
αντιπαρατίθενται στην παραδοσιακή διδασκαλία (Αλαχιώτης, 2002) αναδεικνύοντας νέες 
αντιλήψεις ως προς τις αρχές και τις πεποιθήσεις στην εκπαίδευση, την εφαρμογή 
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καινοτόμων διδακτικών μεθόδων και τη χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών μέσων και 
εργαλείων (Fullan, 2007). Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
διασχολικής συνεργασίας εμφανίζουν όλα τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας ως προς τον 
χρόνο, τον χώρο, τους διδακτικούς στόχους και τη μεθοδολογία, τον ρόλο του 
διδάσκοντος, το μαθητικό κοινό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους. Έτσι, ο 
χρόνος πραγματοποίησης της δράσης μπορούσε να ποικίλλει, σηματοδοτώντας την 
ανάληψη ευθύνης από την πλευρά των μαθητών στον καθορισμό του εκάστοτε χρονικού 
πλαισίου. Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε όχι μόνο στη σχολική αίθουσα αλλά και 
σε άλλους χώρους. Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, οι μαθητές  εργάστηκαν διαδικτυακά, 
είτε μέσω τηλεδιάσκεψης είτε αξιοποιώντας τα κοινωνικά δίκτυα. Οι διδακτικοί στόχοι 
που ετέθησαν -αποβλέποντας τόσο στην απόκτηση γνώσεων, την καλλιέργεια της κριτικής 
ικανότητας των μαθητών και την ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων (Flavell, 1979) 
όσο και στην ενίσχυση της συνεργατικότητας, της ομαδικότητας και την ανταλλαγή ιδεών, 
με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών (Bassy, 2008)-  δεν υπαγορεύθηκαν από τη 
διδακτέα ύλη που ορίζει το θεσμικό πλαίσιο αλλά καθορίστηκαν με βάση τις ανάγκες και 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών διαφορετικών τάξεων, τμημάτων και σχολείων, με σεβασμό 
στη διαφορετικότητά τους και υπηρετώντας τη διαφοροποιημένη διδασκαλία. Βασικός 
μεθοδολογικός άξονας των  καινοτόμων δράσεων υπήρξε η βιωματική προσέγγιση 
(Ματσαγγούρας, 2011), καθώς και η διερευνητική και ανακαλυπτική μάθηση. Συγχρόνως 
επιδιώχθηκε άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνική πραγματικότητα και την 
επικαιρότητα με αξιοποίηση της «Ζώνης Επικείμενης Ανάπτυξης» (Vygotski, 1986), 
σύμφωνα με την αντίληψη ότι η πνευματική ανάπτυξη των παιδιών επιτυγχάνεται 
περισσότερο μέσω της λειτουργίας των ανθρώπινων κοινοτήτων παρά μεμονωμένων 
ατόμων. Επιπροσθέτως, αναγνωρίζοντας τη μάθηση ως ολότητα γνώσης του κόσμου, 
αξιοποιήθηκε η διαθεματικότητα και η διεπιστημονική προσέγγιση των διδακτικών 
αντικειμένων (Meirieu, 1992).  

Στο πλαίσιο αυτό, οι διδάσκοντες, όπως είναι εύλογο, λειτούργησαν ως μέντορες, οδηγοί 
και εμψυχωτές. Οι ομάδες που συγκροτήθηκαν ενίσχυσαν τη συναισθηματική νοημοσύνη 
των μαθητών και συνέδραμαν στην εγκαθίδρυση καινούργιου κλίματος μέσα στην τάξη, 
καταργώντας τον διαχωρισμό «καλών» και «κακών» μαθητών και ενδυναμώνοντας την 
πεποίθηση ότι ο καθένας είναι καλός σε κάποιον τομέα και δυνάμει καλός και σε άλλους 
τομείς. Κυρίως, όμως, οι καινοτόμες δράσεις φιλοδόξησαν να μεταβάλουν το σχολείο σε 
έναν ευχάριστο και ελκυστικό για τον μαθητή τόπο δημιουργίας, απαλλαγμένο από το 
πνεύμα της χρηστικότητας της γνώσης (Duru-Bellat, 2006). Φυσικά οι μαθητές 
συμμετείχαν σε πρακτικές τόσο αυτοαξιολόγησης, διαμορφωμένες από τους ίδιους, όσο 
και περιγραφικής αξιολόγησης υπό την επίβλεψη των μεντόρων. Στόχος ήταν πάντοτε η 
ανανέωση της σχολικής πραγματικότητας και η ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού 
της εκπαίδευσης κατά τρόπο δημιουργικό.  Άλλωστε, οι συγκεκριμένες δράσεις μένουν 
ανοιχτές σε κριτική και σχόλια, αφού το προϊόν τους εκτίθεται, παρουσιάζεται και 
διαχέεται.    
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H λογοτεχνική αξιοποίηση των αρχαίων μύθων στη νεοελληνική ποίηση του 20ού 
αιώνα (Καβάφης, Σεφέρης, Ρίτσος) και στη νέα ελληνική πεζογραφία (η περίπτωση 

της Ρέας Γαλανάκη) 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Λογοτεχνίας ομάδα μαθητών των δύο πρώτων τάξεων του 
Λυκείου ασχολήθηκε με τη λογοτεχνική αξιοποίηση των αρχαίων μύθων στη νεοελληνική 
ποίηση του 20ού αιώνα, καθώς και με την πρόσληψη του αρχαίου ελληνικού μύθου στη 
νέα ελληνική πεζογραφία. Υλικό της δράσης απετέλεσαν επιλεγμένα έργα από τα 154 
ποιήματα του καβαφικού κανόνα, από τις ποιητικές συλλογές του Γιώργου Σεφέρη και του 
Γιάννη Ρίτσου, αλλά και μυθιστορήματα της Ρέας Γαλανάκη. Οι στόχοι της δράσης 
συνοψίζονται α) στην εξοικείωση των μαθητών με κορυφαία έργα της νεοελληνικής 
ποιητικής δημιουργίας και πεζογραφίας του 20ού και 21ου αιώνα, β) τη διερεύνηση των 
τρόπων επεξεργασίας και απόδοσης των αρχαίων μύθων από τους σύγχρονους 
δημιουργούς και γ) τη μετάδοση των αντίστοιχων πληροφοριών και γνώσεων στους 
Γάλλους μαθητές, στο πλαίσιο των μορφωτικών ανταλλαγών του προγράμματος. Η 
εκπαιδευτική δράση προσέλαβε εργαστηριακό και επιμορφωτικό  χαρακτήρα. Οι μαθητές 
επεξεργάστηκαν τα επιλεγμένα κείμενα σε συνεργασία με τις συντονίστριες της δράσης, 
με διαρκή ανατροφοδότηση. Ακολούθησε συγκεντρωτική παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων σε πρόγραμμα  παρουσιάσεων στην ελληνική και τη γαλλική γλώσσα, η 
οποία ανέδειξε τον ιδιαίτερο αλλά όχι ενιαίο τρόπο αξιοποίησης της μυθικής μεθόδου από 
τους τρεις υπό μελέτη ποιητές, αλλά και τον βαθιά ελληνικό χαρακτήρα που προσδίδει στη 
λογοτεχνική της δημιουργία η σημαντική Ελληνίδα συγγραφέας με την επιστράτευση του 
αρχαιοελληνικού μύθου. 

Ειδικότερα για τη μυθική μέθοδο αξίζει να σημειωθεί ότι αναγνωρίστηκε από τους μαθητές 
η βασική διάκριση: στο μεν ποιητικό έργο του Κ.Π. Καβάφη η μέθοδος παίρνει τη μορφή 
αναφορών σε συγκεκριμένα έργα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, με στόχο την 
προβολή της προσωπικής μυθολογίας του ποιητή, ενώ στον Σεφέρη παρατηρείται διάλογος 
με τη μακραίωνη ελληνική  πολιτισμική και γραμματειακή παράδοση, με σκοπό να 
αναδειχθούν οι αντιστοιχίες ανάμεσα στην αρχαιότητα και στο σύγχρονο παρόν του 
Ελληνισμού. 

Η συγκεντρωτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων των εργασιών των μαθητών περιέλαβε 
σειρά ποιημάτων των δύο ποιητών με παράλληλη γαλλική μετάφραση και περιεκτικό 
δίγλωσσο σχολιασμό με άξονα ανάγνωσης, πάντοτε, την πρόσληψη του μύθου. 
Συγκεκριμένα, τα ποιητικά έργα που έγιναν αντικείμενο επεξεργασίας από τη μαθητική 
ομάδα ήταν τα ακόλουθα: Από τον Κ.Π. Καβάφη: α) Η Ιθάκη, η οποία αντλεί από το 
μυθολογικό υπόβαθρο της Οδύσσειας με κυρίαρχη την ιδέα του νόστου, 
αντιπροσωπεύοντας ένα ιδεατό σημείο αναφοράς, το οποίο εν τέλει απομυθοποιείται∙ β) η 
Διακοπή, αρυόμενη από τον μύθο της θεάς Δήμητρας και της Περσεφόνης, που αποδίδει 
με συμβολικό τρόπο την ανικανότητα των ανθρώπων να αντιμετωπίσουν δυσκολίες, οι 
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οποίες στην πραγματικότητα θα τους καταστήσουν πιο δυνατούς∙ γ) το ποίημα Απολείπειν 
ο θεός Αντώνιον, όπου ο φερώνυμος ήρωας χάνει την προστασία του θεού Διονύσου και 
ταυτόχρονα την πόλη και τη ζωή του, με την αξιοπρέπεια όμως που αρμόζει∙ δ) Οι Τρώες, 
των οποίων ο αγώνας παραπέμπει στις καταδικασμένες προσπάθειες όλων των ανθρώπων∙ 
ε) Τα άλογα του Αχιλλέως, που, ως αθάνατα, αγανακτούν μπροστά στο άθλιο έργο του 
θανάτου, ο οποίος μόλις στέρησε τη ζωή ενός αγαπημένου προσώπου∙ στ) Τα βήματα των 
Ερινύων, οι οποίες τιμωρούν αργά ή γρήγορα τον Νέρωνα αλλά και όσους διαπράττουν το 
κακό∙ ζ) Η Συνοδεία του Διονύσου, όπου τονίζεται η αντίθεση του ποιητή με τους 
δημιουργούς που βλέπουν την τέχνη ως μέσο προσωπικής ανάδειξης∙ η) Η Κηδεία του 
Σαρπηδόνος, με τον Καβάφη να συνομιλεί με την Ιλιάδα, αφαιρώντας, ωστόσο, το βίαιο 
στοιχείο της μάχης και προβάλλοντας τη φροντίδα για τον νεκρό πολεμιστή. Από τον Γ. 
Σεφέρη: α) Ο Αστυάναξ, όπου προβάλλεται πώς ο πόλεμος και τα μακροχρόνια μίση 
διαφθείρουν τους πάντες και κυρίως τους νικητές∙ β) οι Αργοναύτες, με την αέναη 
περιπλάνηση των ανθρώπων και τον ρόλο των αφανών ηρώων∙ γ) οι Σύντροφοι στον Άδη, 
με μυθολογικό υλικό ειλημμένο από την Οδύσσεια, όπου τονίζεται η σημασία της 
ανθρώπινης επιλογής και της προσωπικής ευθύνης∙ δ) Ο βασιλιάς της Ασίνης, με αφορμή 
το (μυθικό) πρόσωπο του οποίου ο Σεφέρης θίγει το εφήμερο της ανθρώπινης παρουσίας 
και συνεισφοράς∙  ε) η Ανδρομέδα, όπου το ποιητικό υποκείμενο ταυτίζεται με την ηρωίδα, 
παραμένοντας δέσμιο και υπό απειλή σε τόπο μαρτυρίου∙ στ) η Ελένη, στην οποία 
αξιοποιείται ο κλασικός μύθος με την εκδοχή του Ευριπίδη, δημιουργώντας μια συστοιχία 
ανάμεσα στα συναισθήματα του Τεύκρου και εκείνα του ποιητή μετά το ταξίδι του στην 
Κύπρο το 1953. 

Ο Γιάννης Ρίτσος χρησιμοποιεί  με αλληγορικό τρόπο  την αρχαία ελληνική μυθολογία, η 
οποία αποτελεί καμβά των ποιημάτων του. Στόχος του είναι να αναδειχθεί μέσα από τον 
μανδύα του μύθου ο πνευματικός και ηθικός πυρήνας που αφορά τον σημερινό αναγνώστη, 
χωρίς τα οδυνηρά και φρικώδη στοιχεία της κλασικής μυθικής εκδοχής.  Τα περισσότερα 
εκτενή και πεζόμορφα ποιήματα ανήκουν στη συλλογή Τέταρτη Διάσταση και είναι 
ολοφάνερη η σχέση τους με τον μύθο, ακόμη και από τους τίτλους: «Δελφοί», «Ορέστης», 
«Φιλοκτήτης», «Περσεφόνη», «Τειρεσίας», «Χρυσόθεμις», «Αίας», «Αγαμέμνων», 
«Φαίδρα», «Επιστροφή της Ιφιγένειας». Κατά την παρουσίαση της εργασίας επελέγησαν 
αποσπάσματα από το ποίημα-μονόλογο «Φιλοκτήτης», που ανήκει στον Τρωικό Κύκλο 
(1963-65). Το ποίημα είναι ήδη μεταφρασμένο στα γαλλικά, γεγονός που διευκόλυνε την 
παράλληλη παρουσίαση των δύο αποσπασμάτων, καθώς και την κατανόησή του από τους 
Γάλλους μαθητές και μαθήτριες. Το βασικό θέμα είναι η μοναχικότητα του ήρωα στην 
προσπάθειά του να περισώσει την ανθρώπινη αξία, μέσα από την εγκατάστασή του στο 
νησί, την οποία επεδίωξε μόνος του – σε αντίθεση με τον κλασικό μύθο – , αν και τελικά 
θα βοηθήσει τους Αχαιούς να νικήσουν, δίνοντάς τους τα όπλα του. Με τη χρήση 
προγράμματος παρουσιάσεων προβλήθηκαν ορισμένοι σημαντικοί στίχοι του ποιήματος 
παράλληλα και στις δύο γλώσσες, καθώς και φωτογραφίες προσωπικών και οικογενειακών 
στιγμών του ποιητή. Παράλληλα δόθηκαν εξηγήσεις και ερμηνείες των μυθολογικών όρων 
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του ποιήματος μέσα από την παρουσίαση αρχαίων προτομών και γλυπτών.  Έγινε λόγος 
για τα αρχαιοελληνικά στοιχεία του κειμένου, σχολιάστηκε ο μυθολογικός ιστός του, 
καθώς και οι διαφορές  από τον αρχικό μύθο.  Επίσης, δόθηκε έμφαση στη συγκινησιακή 
φόρτιση και την αφύπνιση της συνείδησης των δεκτών, στην οποία προσβλέπει ο ποιητής.   

Τέλος, μια μικρότερη ομάδα μελέτησε το μεταφρασμένο και στα γαλλικά μυθιστόρημα 
της Ρέας Γαλανάκη Ελένη ή ο Κανένας (μτφρ. René Bouchet, 2018), η οποία στο έργο της 
συνδυάζει την Ιστορία με έμφυλες ανησυχίες και μυθολογικά συμφραζόμενα, όπως 
αναδείχθηκε από την εργασία των μαθητών. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί 
μυθιστορηματική βιογραφία της περίφημης ζωγράφου Ελένης Αλταμούρα-Μπούκουρα, η 
οποία έζησε στα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. Αποσκοπώντας στην 
πραγματοποίηση του ονείρου της να γίνει ζωγράφος, αλλά και στη διεκδίκηση της θέσης 
της στον κόσμο, στη γνώση και την ελευθερία, αποφάσισε να αλλάξει ταυτότητα και να 
μεταμφιεστεί σε άνδρα. Ο τίτλος του έργου, όπως και η δομή του, παραπέμπουν 
αδιαμφισβήτητα στον Όμηρο. Οι ομοιότητες με τα έπη της Οδύσσειας και της Ιλιάδας είναι 
ιδιαίτερα εμφανείς. Ο Κανένας, ο οποίος κατάφερε να δραπετεύσει από τη σπηλιά του 
Κύκλωπα, είναι το όνομα με το οποίο ο Οδυσσέας συστήθηκε στον Πολύφημο. «Κι εγώ, 
αποφασίζοντας εκείνο το πρωί σε μιαν ξένη πολιτεία να δώσω ως άντρας εξετάσεις, 
ενδεχομένως να ζήσω έτσι λίγα χρόνια, γέννησα τον εαυτό μου ως Κανένα» (σσ.78-79). Η 
Οδύσσεια επιβάλλει διόλου τυχαία την παρουσία της στο έργο της Γαλανάκη, 
μαρτυρώντας τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού από την αρχαιότητα ως σήμερα. 

Ο μύθος του Οιδίποδα: από τον «Οιδίποδα Τύραννο» του Σοφοκλή στη «Δαιμόνια 
μηχανή» του Ζαν Κοκτώ 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Γαλλικής Γλώσσας ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου 
ασχολήθηκε με τον μύθο του Οιδίποδα, όπως αυτός έχει αποδοθεί στην τραγωδία  
«Οιδίπους Τύραννος» του Σοφοκλή και στο θεατρικό έργο «Δαιμόνια μηχανή» του Ζαν 
Κοκτώ (Κοκτώ, 1934).  Οι μαθητές, αφού διάβασαν τα έργα «Οιδίπους τύραννος» του 
Σοφοκλή και «Η δαιμόνια μηχανή» του Ζαν Κοκτώ  απομόνωσαν τα αποσπάσματα στα 
οποία εμφανίζεται η Ιοκάστη. Μετέφρασαν το χωρίο του Σοφοκλή από τα ελληνικά στα 
γαλλικά και εκείνο του Kοκτώ από τα γαλλικά στα ελληνικά. 

Εν συνεχεία, σκηνοθέτησαν και ανέβασαν μια μικρή παράσταση με τις δύο εκδοχές της 
Ιοκάστης. Άλλωστε, το θεατρικό παιχνίδι και η δραματοποίηση εντάσσονται στις 
βιωματικές μορφές μάθησης (Ζαφειριάδης, & Δαρβούδης, 2010) και προτείνονται ως 
εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας με θετικά αποτελέσματα, εφόσον συμβάλλουν στην 
ανάπτυξη των γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών· επιπλέον, αποτελούν 
μέσο επικοινωνίας και καλλιέργειας των ανθρωπίνων σχέσεων (Κουρετζής, 1991:29) και 
συγχρόνως ένα «δημιουργικό συμβάν» που παρέχει στους μαθητές  ικανοποίηση, μέσα 
από την απελευθέρωση του ψυχισμού τους, τον σκηνικό αυτοσχεδιασμό και την ανάλυση 
(Κουρετζής, ό.π.:31, 17, 70-71). Σκοπός της καινοτόμου δράσης ήταν να αντιληφθούν οι 
μαθητές τη δύναμη του μύθου μέσα στον χρόνο, καθώς και την ιδιότητά του να εμπνέει 
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τόσο μεγάλους καλλιτέχνες όσο και το κοινό αλλά και να επιδέχεται πολλαπλές ερμηνείες 
ανάλογα με την εποχή. Οι μαθητές παρακινήθηκαν να αναζητήσουν πληροφορίες για τους 
δύο συγγραφείς, να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τα δύο υπό εξέταση έργα 
και να τοποθετήσουν το καθένα στην εποχή του, αφού φυσικά μελετήσουν τα κείμενα, στο 
σύνολό τους ή σε αποσπασματική μορφή. Έπειτα, τέθηκε ως στόχος η αντιπαραβολή των 
δύο έργων, ιδίως ως προς τη σκιαγράφηση της προσωπικότητας της Ιοκάστης. Η δράση 
απέβλεπε φυσικά και στη συνεργασία των μαθητών, ώστε να μεταφράσουν το ελληνικό 
απόσπασμα στα γαλλικά και το γαλλικό στα ελληνικά, και στη συλλογική προσπάθεια να 
ανεβάσουν  σε μια μικρή παράσταση τα δύο αποσπάσματα στα γαλλικά και στα ελληνικά, 
συγκροτώντας ομάδες σκηνοθεσίας, ενδυματολόγων, φωτογράφων και μουσικών 
επιμελητών. Η καινοτόμος δράση αποσκοπούσε επίσης στην άσκηση των  μαθητών, ως 
προς την ανταλλαγή απόψεων, αλλά και στη συλλογή, επεξεργασία και παρουσίαση 
πληροφοριών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών (λ.χ. οι μαθητές ανήρτησαν σύντομο 
βίντεο της παράστασης στην ιστοσελίδα του σχολείου). Εξίσου σημαντικό στοιχείο της 
στοχοθεσίας υπήρξε η εξοικείωση των μαθητών με την έκθεση μπροστά στο κοινό κατά 
την παρουσίαση του θεατρικού δρώμενου, η διάχυση της δράσης από τους ίδιους, καθώς 
ανέλαβαν να συγγράψουν διαφορετικά κειμενικά είδη με αφορμή την παράσταση 
(πρόσκληση, δελτίο τύπου, άρθρο), και, τέλος, η αυτοαξιολόγησή τους.  
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Εικ.1-2: Υλικό δράσης. 

Προεκτάσεις της δράσης και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα 

Στο πλαίσιο του μαθήματος των Θρησκευτικών ομάδα μαθητών της Β΄ Λυκείου 
ασχολήθηκε με τη μελέτη, την ανάλυση, την ερμηνεία, και, τέλος, τη σύγκριση δύο 
ιδιαίτερα γνωστών διηγήσεων από την Παλαιά Διαθήκη (Γεν. ΚΒ΄) και την Οδύσσεια 
(ραψωδία τ), από τις οποίες αναδεικνύονται δύο διαφορετικές οπτικές για τον άνθρωπο και 
τον κόσμο, της χριστιανικής Εκκλησίας και του ελληνικού πνεύματος αντίστοιχα.  

Η αξιολόγηση των δράσεων – Συμπεράσματα 

Οι παραπάνω δράσεις δεν αποτελούν μια οργανωμένη εκπαιδευτική πρακτική που 
εκτείνεται χρονικά σε ολόκληρη τη σχολική χρονιά, αλλά πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
ενός προγράμματος διακρατικής συνεργασίας και, ως εκ τούτου, διαμορφώθηκαν με βάση 
τα χαρακτηριστικά της συνεργασίας αυτής. Παρά τον αποσπασματικό τους χαρακτήρα, 
ωστόσο, διαφοροποίησαν θετικά τα μαθήματα μέσα στα οποία εντάχθηκαν: Οι μαθητές 
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ανέλαβαν ρόλους και πρωτοβουλίες, έπαψαν να είναι παθητικοί δέκτες και συν-
διαμόρφωσαν, με τις παρεμβάσεις τους, το διδακτικό υλικό και  την εκπαιδευτική 
διαδικασία, ενώ παράλληλα εξοικειώθηκαν με το έργο κορυφαίων Ελλήνων δημιουργών. 
Το σημαντικότερο είναι ότι, μέσα από την αυτενέργεια, αισθάνθηκαν  ικανοποίηση – 
βασικό στοιχείο που οδηγεί τον άνθρωπο στην αυτοεκτίμηση και στην επιθυμία για 
μάθηση – και εδραίωσαν στη συνείδησή τους την πεποίθηση ότι «είναι παιδιά πολλών 
ανθρώπων τα λόγια μας». 
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Περίληψη 

Η διδασκαλία των μαθημάτων της Γεωλογίας-Γεωγραφίας και της Ιστορίας 
προσφέρεται για την εφαρμογή καλών πρακτικών με τη χρήση Τ.Π.Ε. Η παρούσα 
εισήγηση αναπτύσσει τη συμμετοχή μαθητών/τριών της Β΄ τάξης Γυμνασίου στην 
ψηφιακή πλατφόρμα καταιγισμού ιδεών Stormboard, η οποία χρησιμοποιεί την 
τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους και αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο 
συνεργασίας. Παρουσιάζεται το αιτιολογικό-θεωρητικό υπόβαθρο, η ταυτότητα του 
ιστοτόπου Stormboard, οι διδακτικοί στόχοι, ο σχεδιασμός μονοθεματικών και 
διαθεματικών πινάκων πάνω σε θέματα Γεωλογίας-Γεωγραφίας και Ιστορίας, ο τρόπος 
εργασίας των μαθητών/τριών με παραδείγματα, τα αποτελέσματα του εγχειρήματος και 
η αξιολόγηση της διαδικασίας από τους μαθητές. Οι μαθητές/τριες συγκέντρωσαν και 
ανήρτησαν πληροφορίες στους πίνακες μέσα από μικρά κείμενα, εικόνες και ταινίες. 
Η χρήση του ψηφιακού εργαλείου Stormboard έδειξε ότι οι περισσότεροι μαθητές/τριες 
δε δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα και το χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Καταιγισμός ιδεών, πίνακας σημειώσεων, Stormboard. 

Εισαγωγή 

Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming) είναι μια ομαδική τεχνική δημιουργικότητας, 
σχεδιασμένη να παράγει μεγάλο αριθμό ιδεών για την επίλυση ενός προβλήματος. 
Πρωτοεμφανίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1930 από τον Alex Faickney Osborn, 
που υποστήριξε ότι οι ομάδες μπορούν να διπλασιάσουν τη δημιουργική τους απόδοση, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών. Πρόκειται για μια τεχνική που 
προϋποθέτει τη συμμετοχή των μαθητών που ανακαλούν προϋπάρχουσες γνώσεις ή 
εμπειρίες και τις εκφράζουν ελεύθερα και αυθόρμητα πάνω σε ένα θέμα ή μια κεντρική 
έννοια (Οικονομοπούλου & Θεοφανέλλης, 2014). 

Σύμφωνα με τους Οικονομοπούλου και Θεοφανέλλη (2014), τα πλεονεκτήματα του 
καταιγισμού ιδεών είναι η δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς μπορούν να εκφράζονται ελεύθερα και αυθόρμητα, να αναπτύσσουν 
κριτική έκφραση, συνεργασία και δημιουργική φαντασία, να ξεπερνούν αναστολές, να 
παρουσιάζουν ιδέες ακόμα κι αν δεν γνωρίζουν το θέμα, να είναι ελεύθεροι και 
ειλικρινείς. Από την πλευρά του ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να αποφεύγει την κριτική 
των ιδεών, να καταγράφει όλες τις ιδέες και να ενθαρρύνει τους μαθητές ώστε να 
συμμετάσχουν εκφράζοντας ελεύθερα τις σκέψεις τους. 
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Παλαιότερα οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν χαρτί ή πραγματοποιούσαν τον 
καταιγισμό ιδεών στον πίνακα της αίθουσας διδασκαλίας. Πλέον η ηλεκτρονική 
μάθηση έχει αναπτυχθεί πολύ, οπότε υπάρχουν εργαλεία και εφαρμογές που 
επιτρέπουν στους χρήστες να δημοσιεύουν τις σκέψεις τους και υπάρχει η δυνατότητα 
να πραγματοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών μέσω του διαδικτύου. Για τον όρο 
ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) υπάρχουν πολλοί ορισμοί με απόκλιση μεταξύ τους. 
Αυτή η διαπίστωση οδήγησε τους Sangra, Vlachopoulos και Cabrera (2012) σε μία 
εκτεταμένη έρευνα για να καταλήξουν σε έναν δικό τους ορισμό: η ηλεκτρονική 
μάθηση είναι μια προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση, που αντιπροσωπεύει το 
σύνολο ή μέρος του εκπαιδευτικού μοντέλου που εφαρμόζεται και βασίζεται στη 
χρήση ηλεκτρονικών μέσων ως εργαλείων για τη βελτίωση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση, για την επικοινωνία και την αλληλεπίδραση. Παράλληλα διευκολύνει την 
υιοθέτηση νέων τρόπων κατανόησης και ανάπτυξης της μάθησης. 

Ο όρος ηλεκτρονική μάθηση πλέον τείνει να αντικατασταθεί από την ηλεκτρονική 
μάθηση 2.0 (e-learning 2.0), στην οποία η έμφαση δίνεται στη συνεργατική μάθηση 
και γίνεται εκτεταμένη χρήση συνεργατικών εργαλείων, όπως blogs, wikis και 
εικονικών κόσμων, σε μία προσπάθεια εξασφάλισης στον εκπαιδευόμενο της 
δυνατότητας να αλληλεπιδρά περισσότερο, τόσο με το εκπαιδευτικό υλικό, όσο και με 
τους συνεκπαιδευόμενούς του (Μπούρας, 2014). Ειδικά τα τελευταία χρόνια με τη 
ραγδαία αύξηση της τεχνολογίας, η υποστηριζόμενη από υπολογιστή συνεργατική 
μάθηση (Computer Supported Collaborative Learning – CSCL) αποκτά όλο και 
εντονότερο ενδιαφέρον ως εκπαιδευτική διαδικασία. Ο όρος αυτός αναφέρεται στην 
αποτελεσματική υπολογιστική υποστήριξη των μαθητών να μαθαίνουν μαζί (Κατμάδα, 
Πολιτόπουλος & Χονδρούλη, 2015). Έχουν δημιουργηθεί σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία 
στο διαδίκτυο, νέα λογισμικά και εφαρμογές με ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα, 
όπου οι μαθητές αλληλεπιδρούν, συνεργάζονται και οικοδομούν τη γνώση. Σύμφωνα 
με τον Μπούρα (2014), συνδυάζουν στοιχεία της ηλεκτρονικής και της συνεργατικής 
μάθησης. 

Η συνεργατική μάθηση με την υποστήριξη υπολογιστών (CSCL) στοχεύει στη 
διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσης και στην ενίσχυση της αλληλεπίδρασης των 
μαθητών που εμπλέκονται σε μια ομαδική εργασία. Οι έρευνες δείχνουν πως η CSCL 
συμβάλλει στην ενεργοποίηση και κινητοποίηση της μάθησης. Στα περιβάλλοντα αυτά 
ο εκπαιδευτικός βοηθά στη διαμόρφωση του θέματος και προτείνει πόρους που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ολοκλήρωση της εργασίας. Επίσης, παρέχει ένα 
είδος ανατροφοδότησης στη διαδικασία της μάθησης (Prinsen et al., 2008). Στο πεδίο 
της τεχνολογικά υποστηριζόμενης μάθησης χρησιμοποιούνται ευρέως οι εφαρμογές 
του «υπολογιστικού νέφους» (cloud storage), οι οποίες επιτρέπουν την πρόσβαση σε 
διαδικτυακές υπηρεσίες από οπουδήποτε, υπόσχονται επεκτασιμότητα, αυξημένη 
διαθεσιμότητα και μείωση του κόστους (Gonzalez – Martinez et al., 2015). 

Σύμφωνα με τον Κόμη (2014, όπως αναφέρεται από την Κωνσταντινίδου, 2017, σελ. 
12) ως «εργαλείο» ορίζεται «κάθε αντικείμενο, μηχανισμός ή εξάρτημα που 
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διευκολύνει την εκτέλεση μίας εργασίας». Η Hart (2014, όπως αναφέρεται από την 
Κωνσταντινίδου, 2017, σελ. 13), επισημαίνει ότι «εργαλείο μάθησης είναι κάθε 
πρόγραμμα (software) ή διαδικτυακή υπηρεσία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα 
πλαίσια της αυτομάθησης ή της διδασκαλίας και εκπαίδευσης». 

Στη δική μας διδακτική πρακτική χρησιμοποιήθηκε το ψηφιακό εργαλείο  του 
ιστότοπου www.stormboard.com. Η λέξη Stormboard προέρχεται από τις λέξεις 
brainstorm (καταιγισμός ιδεών) και whiteboard (πίνακας). Πρόκειται για να ένα 
διαδικτυακό εργαλείο που χρησιμοποιεί την τεχνολογία του υπολογιστικού νέφους 
(cloud storage). Δημιουργήθηκε το 2009 και ανήκει στην εταιρεία Edistorm Inc., που 
εδρεύει στην πόλη Έντμοντον του Καναδά. Στόχος αυτού του εργαλείου, σύμφωνα με 
τους δημιουργούς του, είναι να εξαλείψει τα εμπόδια για τη μετατροπή ιδεών σε 
δράσεις και να κάνει την ανταλλαγή ιδεών να μην αρχίζει ή τελειώνει μέσα στα όρια 
μίας αίθουσας (Edistorm Inc., 2020).  

Η πλατφόρμα Stormboard αποτελεί ένα διαδικτυακό χώρο συνεργασίας, που επιτρέπει 
στους χρήστες να δημοσιεύσουν τις σκέψεις τους για ένα θέμα, δημιουργώντας 
ηλεκτρονικά σύντομα σημειώματα τύπου «post it» σε έναν κοινό ψηφιακό πίνακα-
τοίχο. Τα σημειώματα αυτά μπορούν να περιέχουν κείμενο, εικόνες, βίντεο ή να 
επισυναφθεί κάποιο αρχείο. Στα σημειώματα που αναρτώνται μπορεί να προστεθεί 
κάποιο σχόλιο από τον ίδιο ή από άλλο χρήστη, ενώ δίνεται η επιλογή στον διαχειριστή 
να απενεργοποιήσει τη δυνατότητα επεξεργασίας των αναρτήσεων από άλλους 
χρήστες εκτός του δημιουργού τους. Οι χρήστες μπορούν να δίνουν ψήφους σε όποιο 
αναρτημένο σημείωμα θέλουν (με όριο ψήφων που ορίζει ο διαχειριστής του ψηφιακού 
πίνακα-τοίχου). Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνομιλίας (chat) των χρηστών που 
είναι ταυτόχρονα συνδεδεμένοι. Η πρόσκληση ενός χρήστη σε έναν ψηφιακό τοίχο 
γίνεται με αποστολή σε αυτόν της διεύθυνσης του ψηφιακού τοίχου, ή με μέσω 
μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατόπιν, η είσοδος του χρήστη μπορεί να 
γίνει είτε με εγγραφή στην πλατφόρμα, είτε μέσω λογαριασμού Google, Facebook, 
Microsoft και Linkedin. Οι επιλογές που έχει ένας χρήστης για να δημιουργήσει σαν 
διαχειριστής κάποιον πίνακα σημειώσεων είναι: α) η δωρεάν χρήση με περιορισμένες 
όμως δυνατότητες, όπως με μικρό αριθμό συμμετεχόντων χρηστών, β) η πληρωμή 
συνδρομής και γ) η δυνατότητα που δίνει η πλατφόρμα σε εκπαιδευτικούς (educators) 
για δωρεάν εκπαιδευτική χρήση, που επιτρέπει την ελεύθερη πρόσβαση σε μεγάλο 
μέρος των λειτουργιών της. Αυτή την τελευταία δυνατότητα επιλέξαμε να 
χρησιμοποιήσουμε. 

Διδακτικοί στόχοι 

Να μπορέσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες: 
• να δημιουργήσουν με ελεύθερη επιλογή δικά τους έργα, αποτελώντας μέλη μίας 

ομάδας, 
• να χρησιμοποιήσουν ομαδοσυνεργατικά εργαλεία τεχνολογίας Web 2.0 και στην 

προκειμένη περίπτωση το διαδικτυακό εργαλείο καταιγισμού ιδεών Stormboard, 
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• να αυτενεργήσουν ερευνώντας οι ίδιοι ειδικά θέματα, που ξεπερνούν την 
παραδοσιακή διδασκαλία του αναλυτικού προγράμματος μαθημάτων στην τάξη, 

• να γνωρίσουν και να εφαρμόσουν τη διαδικασία της επιστημονικής έρευνας 
παραθέτοντας πληροφορίες και αναφέροντας τις πηγές τους, 

• να αποκτήσουν εξειδικευμένες γνώσεις με ψυχαγωγικό και παιγνιώδη τρόπο, 
• να συνδυάσουν δύο διαφορετικές επιστήμες (Γεωλογία– Γεωγραφία και Ιστορία) 

εξάγοντας συμπεράσματα, 
• εντέλει, να συναρμόσουν διαφορετικές εκδοχές μάθησης: διαθεματικότητα, 

τεχνολογία, εξειδίκευση. 

Υλοποίηση 

Το εγχείρημα υλοποιήθηκε κατά το 2ο τετράμηνο του σχολικού έτους 2019-2020,  στη 
διάρκεια της περιόδου αναστολής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων λόγω της 
πανδημίας της νόσου COVID-19, από τα μέσα Μαρτίου έως τις 17 Μαΐου 2020. 
Απευθύνθηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες της Β΄ τάξης του 4ου Γυμνασίου Νέας 
Ιωνίας Αττικής και αφορούσε τα μαθήματα Γεωλογία – Γεωγραφία και Ιστορία.  

Στη Β΄ τάξη του σχολείου μας, κατά το σχολικό έτος 2019-20, φοιτούσαν συνολικά 99 
μαθητές και μαθήτριες. Από αυτούς, οι 83 πραγματοποίησαν εγγραφή στην 
εκπαιδευτική πλατφόρμα η-τάξη (https://eclass.sch.gr) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Οι 
εγγεγραμμένοι μαθητές/τριες της Β΄ τάξης ενημερώθηκαν από τους εκπαιδευτικούς - 
διαχειριστές των ψηφιακών πινάκων μέσω της πλατφόρμας η-τάξη για τη δημιουργία 
των πινάκων, τις διευθύνσεις των πινάκων στο διαδίκτυο και τους τρόπους εγγραφής. 
Δόθηκαν στους μαθητές/τριες οδηγίες για τη μορφή των σημειωμάτων-εικονιδίων που 
θα αναρτούσαν και την τεκμηρίωση του περιεχομένου τους.  

Οι μαθητές/τριες που τελικά συμμετείχαν και ανήρτησαν σημειώματα με πληροφορίες 
στους ψηφιακούς πίνακες-τοίχους του Stormboard ήταν 28, ενώ υπήρξαν και κάποιοι 
που δήλωσαν ότι, παρότι προσπάθησαν, δεν κατάφεραν να συμμετάσχουν λόγω 
τεχνικών προβλημάτων με τους προσωπικούς υπολογιστές τους. Οι μαθητές/τριες που 
συμμετείχαν ήταν κυρίως υψηλών σχολικών επιδόσεων.  

Τρόπος εργασίας 

Δημιουργήσαμε σταδιακά πέντε (5) ψηφιακούς πίνακες-τοίχους σημειώσεων, στους 
οποίους οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να αναρτήσουν πληροφορίες: 

1. Ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης και της Ελλάδας. Οι μαθητές/τριες προσέθεσαν 
πληροφορίες, εικόνες και ταινίες για ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης και για τα 
ελληνικά ηφαίστεια της Σαντορίνης, της Μήλου, της Νισύρου, των Μεθάνων και 
της Κω (εικ. 1). Η διεύθυνση του πίνακα στο διαδίκτυο είναι: 
https://stormboard.com/invite/1011107/sodium14 

2. Βυζαντινά ψηφιδωτά. Περιλαμβάνει τρεις (3) επιμέρους θεματικές στήλες: α) 
ψηφιδωτές απεικονίσεις αυτοκρατόρων του Βυζαντίου, β) ψηφιδωτές παραστάσεις 
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αγίων και γ) διακοσμητικά θέματα στα ψηφιδωτά. Η διεύθυνση του πίνακα στο 
διαδίκτυο είναι: https://stormboard.com/invite/1026775/lung5481 

3. Βουνά, ποτάμια και λίμνες της Ευρώπης. Περιλαμβάνει τρεις (3) αντίστοιχες 
θεματικές στήλες. Η διεύθυνση του πίνακα στο διαδίκτυο είναι: 
https://stormboard.com/invite/1053481/cue17701 

4. Βουνά, ποτάμια και λίμνες της Ελλάδας. Περιλαμβάνει τρεις (3) αντίστοιχες 
θεματικές στήλες. Η διεύθυνση του πίνακα στο διαδίκτυο είναι: 
https://stormboard.com/invite/1054528/fee44627 

5. Αρχαία ευρήματα σε περιοχές ενεργών ηφαιστείων (εικ. 2). Περιλαμβάνει τέσσερις 
(4) θεματικές στήλες:  α) Θήρα, β) Νίσυρος, γ) Μήλος και δ) Βεζούβιος (Πομπηία 
στην Ιταλία). Η διεύθυνση του πίνακα στο διαδίκτυο είναι:  
https://stormboard.com/invite/1054583/wild5771 

 

 

Εικ. 1: Μέρος του ψηφιακού πίνακα-τοίχου με θέμα τα ενεργά ηφαίστεια της Ευρώπης 
και της Ελλάδας. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συμμετείχαν αναζήτησαν υλικό στο διαδίκτυο από 
τους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές τους και στη συνέχεια ανήρτησαν σε 
κάθε ψηφιακό πίνακα-τοίχο κείμενα, φωτογραφίες και ταινίες, αναλόγως του θέματος 
του κάθε πίνακα και της εκάστοτε στήλης. Ουσιαστικά οι μαθητές/τριες δημιούργησαν 
ηλεκτρονικά εικονογραφημένα τεύχη, διανεμημένα σε κεφάλαια. Οι παρατηρήσεις, τα 
σχόλια, οι διορθώσεις και η υποστήριξη πραγματοποιήθηκαν μέσω του ιστοτόπου 
Stormboard, δηλαδή με τη δυνατότητα συνομιλίας (chat) των χρηστών που είναι 
συνδεδεμένοι και με την υποβολή σχολίων στα αναρτημένα σημειώματα (εικ.2). 
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Εικ. 2: Τμήμα ενός ψηφιακού πίνακα-τοίχου, όπου φαίνονται και τα σχόλια σε 
ανάρτηση μίας μαθήτριας. 

Η αξιολόγηση της χρησιμότητας, των δυσκολιών και η καταγραφή των απόψεων των 
μαθητών/τριών για τη διδακτική προσέγγιση μέσω του ψηφιακού πίνακα Stormboard, 
πραγματοποιήθηκε με τη χορήγηση του παρακάτω ανώνυμου ερωτηματολογίου προς 
συμπλήρωση από τους μαθητές/τριες (πίνακας 1). Αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της 
επαναλειτουργίας του σχολείου, μετά τη 18η Μαΐου 2020. Δεδομένου ότι ορισμένοι 
μαθητές/τριες απουσίαζαν από το σχολείο λόγω χρήσης του δικαιώματός τους να μην 
προσμετρηθούν οι απουσίες τους, μετά από υπεύθυνη δήλωση των γονέων τους, το 
ερωτηματολόγιο στάλθηκε σε εκείνους μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας η-τάξη 
(eclass.gr) του Υ.ΠΑΙ.Θ. Τελικά απάντησαν και οι 28 μαθητές/τριες. 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα του ανώνυμου ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές. 

Ερώτηση Καθόλου Λίγο Μέτρια Πολύ 
Πάρα 

πολύ 

Πόσο δυσκολεύτηκες στη χρήση 
του Stormboard; 

12 11 4 1  

Πόσο σημαντικό θεωρείς ότι στο 
Stormboard μπορείς να 
συμπεριλάβεις κείμενο, εικόνα, 
βίντεο, συνδέσμους, σχόλια; 

  1 21 6 

Πόσο κατάλληλο εργαλείο 
θεωρείς το Stormboard για την 
αξιοποίησή του σε κάποιο 
μάθημα; 

  11 11 6 

Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο 
μειονέκτημα του Stormboard; 
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Από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών στο ερωτηματολόγιο προκύπτει ότι η 
πλειοψηφία δεν δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στη χρήση του εργαλείου Stormboard. Η 
πλειοψηφία το θεωρεί κατάλληλο για αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, 
αν και υπάρχει σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών που έδωσε την απάντηση «μέτρια» 
σε αυτή την ερώτηση. Όσον αφορά τα μειονεκτήματα του Stormboard, αρκετοί ήταν 
αυτοί που δεν εντόπισαν κάποιο μειονέκτημα, η πλειοψηφία όμως ανέφερε τα 
παρακάτω (στη σειρά ανάλογα με τον αριθμό των αναφορών): 
• δεν υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν εικόνες και κείμενο μαζί στο ίδιο 

σημείωμα, 
• η εργασία στον ψηφιακό πίνακα-τοίχο ήταν αργή και δύσκολη, λόγω του μεγάλου 

όγκου δεδομένων που αναρτάται, οπότε απαιτείται υπολογιστής καλών 
χαρακτηριστικών και υψηλή ταχύτητα σύνδεσης στο διαδίκτυο, 

• δεν προβλέπεται αριθμητικό όριο στις αναρτήσεις κάθε χρήστη, 
• υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες στην δομή του κειμένου της ανάρτησης, το 

οποίο δεν μεγεθύνεται για να διαβαστεί όταν έχει αναρτηθεί, 
• οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να μετακινούν όλα τα σημειώματα, καθώς ο 

διαχειριστής δεν μπορεί να τους απαγορεύσει κάτι τέτοιο. 

Συμπεράσματα 

Η χρήση του ηλεκτρονικού πίνακα-τοίχου σημειώσεων Stormboard, ενός Web 2.0 
εργαλείου, προσέφερε θετικά αποτελέσματα και είχε θετικό αντίκτυπο στους 
μαθητές/τριες που συμμετείχαν. Ανακάλυψαν νέες δυνατότητες χρήσης του διαδικτύου 
και αξιοποίησαν ένα νέο διαδικτυακό εργαλείο, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία του 
υπολογιστικού νέφους. Επιχείρησαν στην πράξη την ομαδοσυνεργατική εργασία 
ταυτόχρονα με την ελεύθερη ατομική επιλογή. Γνώρισαν και εφάρμοσαν την 
επιστημονική δεοντολογία, αναφέροντας τις πηγές που χρησιμοποίησαν. Ως προς το 
μάθημα της Γεωλογίας – Γεωγραφίας, οι μαθητές/τριες μέσα από εξειδικευμένες 
ιστοσελίδες εντόπισαν τα βουνά, τα ποτάμια, τις λίμνες της Ελλάδας και της Ευρώπης, 
έμαθαν για τη δραστηριότητα των ηφαιστείων, ιχνηλάτησαν την ιστορία τους. Ως προς 
το μάθημα της Ιστορίας, οι μαθητές/τριες ενδιαφέρθηκαν για έναν τομέα που συνήθως 
παραμελείται κατά τη διδασκαλία, την τέχνη. Αναζήτησαν κι ανέδειξαν 
αριστουργήματα της βυζαντινής τέχνης και επιπλέον, επισκέφθηκαν διαδικτυακά 
μουσεία και διαπίστωσαν τη διαφορά μεταξύ καταγωγής του έργου και έκθεσής του 
στο κοινό (μουσείο ή in situ). Ο διαθεματικός πίνακας των τεσσάρων ηφαιστείων της 
ανατολικής Μεσογείου και του πολιτισμού των περιοχών στις οποίες βρίσκονται 
ανέδειξε στους μαθητές/τριες την άρρηκτη σχέση ανθρώπου-κοινωνίας και φυσικού 
περιβάλλοντος. 

Το γεγονός ότι η βιωματική αυτή δράση συνέβη αμιγώς διαδικτυακά (πλην του 
ερωτηματολογίου), την περίοδο της απαγόρευσης κυκλοφορίας και της αναστολής 
λειτουργίας των σχολικών μονάδων, κατέδειξε ότι οι μαθητές/τριες επωφελήθηκαν από 
τις συνθήκες δημιουργικά, συνθέτοντας θεματικούς πίνακες σημειώσεων. 
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Περίληψη 

Η συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί παράδειγμα «θετικών» παρεμβάσεων στην προσχο-
λική εκπαίδευση και ακολουθεί αντίστοιχες θετικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που 
εφαρμόζονται διεθνώς.. Περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενδοσχολικών δραστηριοτήτων οι 
οποίες μέσω βιωματικής μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων 
(Fredrickson,1998), αξιών και δεξιοτήτων συναισθηματικής επάρκειας 
(Salovey&Sluyter,1997) ,όπως η αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση, ελπίδα ,το χιούμορ, η 
ψυχική ανθεκτικότητα, όσο και η διαχείριση συναισθήματος .Επιχειρείται η ενίσχυση 
τους μέσα από δράσεις ,ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, αφηγηματική τεχνική 
, καλλιτεχνική έκφραση ,ιδιαίτερα ελκυστικά για την πρώιμη παιδική ηλικία. Προτεί-
νεται χρονικό πλαίσιο οκτώ εβδομάδων και ενδείκνυται η επιμόρφωση των εμπλεκο-
μένων εκπαιδευτικών πριν την εφαρμογή της. Η πιλοτική εφαρμογή της συνεισέφερε 
στην προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και ανέδειξε θετικές στάσεις και συ-
μπεριφορές στους μαθητές/τριες , ενώ παράλληλα βοήθησε στην αποτελεσματική δια-
χείριση σχέσεων με τους γονείς τους. Διαμορφώθηκε ευχάριστο ψυχολογικό κλίμα 
στην τάξη και αμβλύνθηκαν φαινόμενα εκφοβισμού και επιθετικότητας.  

Λέξεις-Κλειδιά: συναισθηματική αγωγή, θετική εκπαίδευση, προσχολική ηλικία,  

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό περιβάλλον αποτελεί ένα σημαντικό χώρο ανάδειξης, καλλιέργειας 
και μετάδοσης αξιών και προτύπων συμπεριφοράς για τα νεαρά άτομα .Συνιστά ανα-
πτυσσόμενο πεδίο εφαρμογής της θετικής ψυχολογίας και κατάλληλο πλαίσιο μέσα 
στο οποίο είναι δυνατόν να επιτευχθεί ψυχική ενδυνάμωση των μαθητών /τριών όσο 
και ενίσχυση δυνατών σημείων του χαρακτήρα τους .Μέσω της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας στην προσχολική εκπαίδευση στοχεύουμε στην ολόπλευρη και ισορροπημένη 
ανάπτυξη του παιδιού σε όλους τους τομείς . Η παρούσα πρόταση αποτελεί παράδειγμα 
«θετικών» παρεμβάσεων στην προσχολική εκπαίδευση και ακολουθεί αντίστοιχες θε-
τικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε διεθνές επίπεδο την τελευταία 
δεκαετία.( Gross National Happiness -GNH , “Coping with emotions” κλπ.). 

Στοχοθεσία 

Η περιορισμένη βιβλιογραφία που εντοπίζεται στις εφαρμογές της θετικής εκπαίδευσης 
στην προσχολική αγωγή στη χώρα μας, μας ώθησε στη σύνθεση της συγκεκριμένης 
πρότασης που περιλαμβάνει ένα πλέγμα ενδοσχολικών δραστηριοτήτων οι οποίες 
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μέσω βιωματικής μάθησης στοχεύουν στην ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων 
(Fredrickson,1998), αξιών και δεξιοτήτων συναισθηματικής επάρκειας 
(Salovey&Sluyter,1997) ,όπως η αισιοδοξία, η ενσυναίσθηση, ελπίδα ,το χιούμορ, η 
ψυχική ανθεκτικότητα, όσο και η διαχείριση συναισθήματος .Επιχειρείται να ενισχυ-
θούν μέσα από δράσεις ,ομαδικά παιχνίδια και παιχνίδια ρόλων, καλλιτεχνική έκ-
φραση, θεατρικό παιχνίδι, παιχνίδια μίμησης, ιδιαίτερα ελκυστικά για τους μικρούς 
μαθητές/τριες Μέσω του συγκεκριμένου πιλοτικού προγράμματος στοχεύουμε στην α-
νάπτυξη του συναισθηματικού κόσμου, στην υιοθέτηση αξιών, στάσεων και συμπερι-
φορών, στην ενίσχυση των δυνατών στοιχείων του χαρακτήρα των παιδιών της προ-
σχολικής ηλικίας. . Στόχος είναι η άνοδος του δείκτη θετικότητας , συναισθηματικής 
και κοινωνικής επάρκειας μέσα στα πλαίσια της δομημένης εκπαίδευσης 

 Η συναισθηματική αγωγή αναφέρεται σε όλες εκείνες τις ικανότητες που πρέπει να 
έχει ένα άτομο με ανεπτυγμένη τη συναισθηματική νοημοσύνη. Θα πρέπει να εκπαι-
δεύσουμε τους μαθητές μας, για να αποκτήσουν αυτές τις ικανότητες, έτσι ώστε να 
μπορούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά τόσο στο σχολικό όσο και στο οικογε-
νειακό τους περιβάλλον (Gottman, 2000 ). Μέσω των εφαρμογών που θα παρουσιά-
σουμε τα παιδιά θα είναι ικανά να γνωρίζουν , να εκφράζουν και να χειρίζονται καλύ-
τερα τα συναισθήματά τους, να συνεργάζονται και να επικοινωνούν καλύτερα μεταξύ 
τους , επιλύοντας ευκολότερα προβλήματα και συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν 
στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 Ανάμεσα στα αποτελέσματα της συναισθηματικής αγωγής εντοπίζεται καλύτερη σχο-
λική επίδοση , καλύτερη ψυχική υγεία ,ποιοτικά καλύτερες και σταθερότερες φιλίες , 
λιγότερα προβλήματα συμπεριφοράς ,λιγότερες πράξεις βίας και περισσότερα θετικά 
συναισθήματα (Gottman,2000).Το παιδί πρέπει να είναι ικανό να αναγνωρίζει, να δια-
κρίνει , να κατανοεί, να παίρνει αποφάσεις , να επικοινωνεί και να συζητά και να δια-
χειρίζεται τόσο τα δικά του συναισθήματα, όσο και των άλλων (Joseph & Strain, 2003). 
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός, κα-
θοδηγητικός και εμψυχωτικός . Σύμφωνα με τον Gottman (2000) θα πρέπει να δημιουρ-
γεί το κατάλληλο κλίμα ώστε τα παιδιά να μπορούν να εκφράζουν το συναίσθημά τους, 
να εφαρμόζει διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και συγκρούσεων, να αντιλαμβάνε-
ται την θέση και την οπτική των άλλων, να μπορεί να ελέγχει και να χειρίζεται τα δυ-
σάρεστα συναισθήματα, τόσο τα δικά του όσο και των μαθητών . Είναι ευκολονόητο 
ότι ο χαρούμενος δάσκαλος αποτελεί παράδειγμα και εμπνέει τη σχολική τάξη .(Ηappy 
Teacher-Happy Class). Η επιμόρφωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών στοχεύει 
στην προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών ,στην ενίσχυση θετικών στάσεων και 
συμπεριφορών απέναντι στα παιδιά της πρώιμης παιδικής ηλικίας ως άτομα και ως 
ομάδα, ενώ παράλληλα βοηθάει στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με τους γο-
νείς των παιδιών.  

316

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



 Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αποδέχονται τους εαυτούς τους, με τις αδυναμίες και τα 
προτερήματα τους, να κατανοούν την οπτική του άλλου, ως προς την ηλικία, το φύλο, 
την εθνικότητα, να ασκούνται σε τεχνικές αυτοέλεγχου και να εφαρμόζουν στρατηγι-
κές επιλύσεις διαπροσωπικών συγκρούσεων .Να μην ντρέπονται να εκφράσουν τα συ-
ναισθήματα τους είτε θετικά είτε αρνητικά, να εκφράζονται με διαφορετικούς τρόπους 
(λεκτικά, κινητικά, μέσω καλλιτεχνικής έκφρασης), να είναι συνεπείς και να διεκδι-
κούν τα δικαιώματά τους, να ακολουθούν τους κανόνες αφού σέβονται τα όρια που 
έχουν συμφωνηθεί μέσα στην τάξη (Θεοδοσάκης,2011). 

 Η εφαρμογή της θετικής ψυχολογίας στα πλαίσια της εκπαίδευσης βοηθάει την άρτια 
συναισθηματική ανάπτυξη και βελτιώνει την ακαδημαϊκή επίδοση των μαθητών 
(Waters, L. 2017 ,Gutman, Vorhaus , 2012 ) .Συγχρόνως όπως έχει δειχθεί συμβάλλει 
σε μεγάλο βαθμό στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην τάξη και ενισχύει την αυτο-
εικόνα των εκπαιδευτικών οπλίζοντάς τους με ανθεκτικότητα απέναντι σε δύσκολες 
καθημερινές καταστάσεις ( Seligman, Adler, 2018 ). Επιπλέον, ο Green (2014) υποδη-
λώνει ότι η θετική εκπαίδευση ορίζεται ως "η εφαρμογή της επιστήμης της ευημερίας 
σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που στοχεύει στην αύξηση της ανθεκτικότητας και 
της ευημερίας των μαθητών , του προσωπικού και της κοινότητας ολόκληρης της σχο-
λικής μονάδας". Ειδικότερα στην προσχολική ηλικία, είναι σημαντικό να επικεντρωθεί 
η εκάστοτε εκπαιδευτική παρέμβαση στην «ευεξία» των μαθητών και του προσωπικού. 
.Επιπλέον, τα παιδιά διευρύνοντας και κατανοώντας καλύτερα τον εσωτερικό τους κό-
σμο, έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες τους ώστε να αισθάνονται 
χαρούμενα και δημιουργικά. . Οι εκπαιδευτικοί της πρώιμης παιδικής ηλικίας ,αφού 
επιμορφωθούν κατάλληλα, θα πρέπει να μπορούν να αξιοποιήσουν την επιστήμη της 
ευημερίας στα προγράμματα εκπαίδευσης στην παιδική ηλικία . Τα αποτελέσματα της 
θετικής εκπαίδευσης έχουν καταγραφεί ήδη σε διεθνές επίπεδο τις τελευταίες δεκαετίες 
(Σταλίκας, Μυτσκίδου , 2011).Προτείνεται χρονικό πλαίσιο οκτώ εβδομάδων και εν-
δείκνυται η επιμόρφωση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών πριν την εφαρμογή της. Η 
χρήση χρονοδιαγράμματος ,εξάλλου, θα διευκολύνει την αξιολόγηση της. Προτείνεται 
να εφαρμοσθεί σε όλες τι φάσεις του προγράμματος με σταθμισμένα ψυχομετρικά ερ-
γαλεία για το εκπαιδευτικό προσωπικό ( λ.χ κλίμακα Εκπαιδευτικής Αυτοαποτελεσμα-
τικότητας ,TSES, και Scale of Positive and Negative Experience ) αλλά και ποιοτικές 
μεθόδους για τους μαθητές/τριες (λχ. ημι δομημένη συνέντευξη) ή παρατήρηση. 

 Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά, εκπαιδευτικές δράσεις που μπορούν να λάβουν 
χώρα σε δομές προσχολικής εκπαίδευσης και να προωθήσουν στόχους της θετικής ψυ-
χολογίας προσαρμοσμένες στις αναπτυξιακές απαιτήσεις της νηπιακής ηλικίας.( Feld-
man,2019 ). 

Προτάσεις, Μέσα και Εκπαιδευτικές Δράσεις 

1 .Ο κύβος των θετικών συναισθημάτων. Κατασκευάζεται με χαρτόνι ένα μεγάλο πο-
λύχρωμο ζάρι. Η συγκεκριμένη δράση είναι εμπνευσμένη από τον κύβο των συναισθη-
μάτων που έχει μεγάλη ανταπόκριση στο μαθητικό πληθυσμό ( Goleman ,1995). Στο 
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ζάρι της χαράς ( Θεοδοσάκης, 2020) επάνω σε κάθε επιφάνεια γράφεται μια θετική 
έννοια. Χαρά – ευχαρίστηση – ενθουσιασμός – γέλιο – αγάπη – έκπληξη. Καλείται 
προαιρετικά μια μαθήτρια ή ένας μαθητής μπροστά στην ομάδα. Ρίχνοντας το ζάρι ο 
παίχτης αναφέρεται σ ένα περιστατικό που συνδέεται με το συγκεκριμένο συναίσθημα 
το οποίο αναγράφεται στην ορατή πλευρά του ζαριού. Στο τέλος χειροκροτείται και 
παίρνει ο επόμενος παίκτης τη θέση του. Διάρκεια: ≈ 30΄ 

 Στόχος : έκφραση συναισθήματος, χιούμορ ,αισιοδοξία, ενσυναίσθηση 

2. Το παιχνίδι της αγάπης :Τα παιδιά καθισμένα σε στον κύκλο και ακουμπώντας το 
χέρι του διπλανού τους, δίνουν την αγάπη τους . Η παιδαγωγός μαζεύει την αγάπη όλων 
των παιδιών και τους την στέλνει με ένα φύσημα πίσω. Τα παιδιά «πιάνουν» νοερά την 
αγάπη, την βάζουν στην καρδιά τους και από εκεί ταξιδεύει σε όλο το σώμα τους. Διάρ-
κεια: ≈ 30’ 

Στόχος : το μοίρασμα της αγάπης τους στην ομάδα.. 

 3.Καλλιτεχνική έκφραση : Η παιδαγωγός δείχνει στα παιδιά τον πίνακα ¨Η χαρά της 
ζωής¨ του Ρομπέρ Ντελονέ και συζητούν. Το κάθε παιδί θα ζωγραφίσει το δικό του 
πίνακα εκφράζοντας τα συναισθήματα της χαράς με χρώματα της επιλογής τους και 
σχεδιάζοντας ομόκεντρους κύκλους όπως ο μεγάλος ζωγράφος. Στόχοι: α) Να εκφρά-
σουν το συναίσθημα της χαράς μέσα από την τέχνη. β) Να νιώσουν υπερηφάνεια και 
ικανοποίηση μέσω της δημιουργίας. γ) Να ταυτίσουν τα χρώματα και με τα συναισθή-
ματα. Διάρκεια: ≈ 40’  

Έκφραση συναισθήματος, επινοητικότητα, δημιουργικότητα , ψυχολογική ροή.(flow) 

4 .Ομαδικά παιχνίδια ;Η παντομίμα διευκολύνει τα παιδιά να αντιληφθούν τις εκφρα-
στικές δυνατότητες της μη λεκτικής επικοινωνίας. Χωρίζονται σε ομάδες των 3, 4 ή και 
5 ατόμων, αγόρια μαζί με κορίτσια κατά κανόνα και επιλέγουν ένα διαφορετικό εκπρό-
σωπο κάθε φορά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αποτύπωση θετικών συναισθημά-
των μέσα από εκφράσεις προσώπου και κινήσεις σώματος λ. χ. περηφάνια, χαρά, εν-
θουσιασμός, ανακούφιση, αγάπη. Αντίστοιχα αποτελέσματα έχουμε και με το θεατρικό 
παιχνίδι επιλέγοντας σενάρια με θετική έκβαση. Διάρκεια: ≈ 30 λεπτά Στόχος: αισιο-
δοξία , έκφραση συναισθήματος , μη λεκτική επικοινωνία 

5. Ασκήσεις ενσυνειδητότητας (Mindfulness):Τα παιδιά ξαπλώνουν άνετα και κλείνουν 
τα μάτια τους , ακούγοντας Vivaldi: The four seasons , παίρνουν βαθιές αναπνοές από 
τη μύτη ,βγάζουν τον αέρα από το στόμα . Οι μικροί μαθητές/τριες μαθαίνουν τεχνικές 
διαλογισμού και χαλάρωσης. Με την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού ταξιδεύουν νοερά 
σε φανταστικά μέρη (λχ δάσος) Στόχοι αυτής της δραστηριότητας είναι : α) Τα παιδιά 
να αποκτήσουν νοητικό έλεγχο, να χαλαρώσουν μέσω των σωστών αναπνοών και ενός 
νοητού ταξιδιού .β) να νιώσουν θετικά συναισθήματα όπως ηρεμία , γαλήνη , ασφάλεια 
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, χαρά. γ) να συνειδητοποιήσουν τους φόβους τους, να τους λεκτικοποιήσουν και τέλος 
να τους αποβάλλουν. Διάρκεια: ≈ 30  

6.Αφηγηματική τεχνική :Ο συντονιστής ή η εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί στοχευμένα 
την αφήγηση ιστοριών ή μύθων για να προβάλλει μία θετική έννοια και την αξία της 
στη ζωή. Αφηγείται ιστορίες με συμβολικό / παραβολικό χαρακτήρα. Ακολουθεί συζή-
τηση και συχνά αποτελεί αφορμή για καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία. Προτιμό-
τερο είναι η ιστορία να είναι περιορισμένης έκτασης και μικρής χρονικής διάρ-
κειας.από το χώρο της παράδοσης και της ελληνικής μυθολογίας. Διάρκεια: ≈ 30  

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

 Η πιλοτική εφαρμογή της συνεισέφερε στην προσωπική ενδυνάμωση των εκπαιδευτι-
κών και ανέδειξε θετικές στάσεις και συμπεριφορές στους μαθητές/τριες , ενώ παράλ-
ληλα βοήθησε στην αποτελεσματική διαχείριση σχέσεων με τους γονείς τους. Διαμορ-
φώθηκε ευχάριστο ψυχολογικό κλίμα στην τάξη και να αμβλύνθηκαν φαινόμενα εκφο-
βισμού και επιθετικότητας. Το πρόγραμμα θετικής εκπαίδευσης βελτίωσε τις κοινωνι-
κές δεξιότητες όπως την ενσυναίσθηση, την συνεργασία, τον αυτοέλεγχο, σύμφωνα με 
τις εκθέσεις μητέρων και εκπαιδευτικών. Τα εκπαιδευτικά συστήματα κρίνεται ανα-
γκαίο να εντάξουν στη φιλοσοφία και στο πρόγραμμα τους τη θετική εκπαίδευση δίνο-
ντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στο εκπαιδευτικό προσωπικό ,το οποίο με ανά-
λογη κατάρτιση θα μπορέσει να υποστηρίξει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. 
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Συναισθηματική νοημοσύνη στον Εκπαιδευτικό Οργανισμό: 
Περιορισμοί και οφέλη 
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Περίληψη 

Ο Αριστοτέλης ήταν ο πρώτος που ανέπτυξε την ιδέα του ελέγχου των συναισθημάτων 
ως καθοριστικό παράγοντα για την πρόοδο και την ευημερία του ανθρώπου. Όμως, η 
έννοια του ελέγχου των συναισθημάτων, αποκαλούμενη πλέον Συναισθηματική Νοη-
μοσύνη αποτέλεσε αντικείμενο μελετών και ερευνών μόλις από το 1980 και έπειτα. Η 
ανάπτυξη των ικανοτήτων που συγκροτούν τη Συναισθηματική Νοημοσύνη μπορεί να 
βοηθήσει τα άτομα να αναδειχτούν στον σύγχρονο ανταγωνιστικό και τεχνοκρατού-
μενο κόσμο. Ιδιαίτερα στο χώρο της εκπαίδευσης, η συναισθηματική νοημοσύνη μπο-
ρεί να επιδράσει στις διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και 
στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανά-
λυση της έννοιας της Συναισθηματικής Νοημοσύνης, καθώς και του ρόλου της στον 
εκπαιδευτικό οργανισμό με ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη και στους περιορισμούς της. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συναισθηματική Νοημοσύνη, συναισθηματικές ικανότητες, δεξιότη-
τες, εκπαιδευτικός οργανισμός, σχολείο, περιορισμοί, οφέλη 

Εισαγωγή 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικομάχεια), "Οποιοσδήποτε 
μπορεί να θυμώσει - αυτό είναι εύκολο. Αλλά το να εκφράσεις το θυμό σου στο σωστό 
άτομο, στο σωστό βαθμό, τη σωστή στιγμή, για το σωστό λόγο και με σωστό τρόπο - 
αυτό δεν είναι εύκολο".  

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι λοιπόν εξαιρετικά παλιά, αλλά ήρθε 
στο προσκήνιο σχετικά πρόσφατα. Ο D. Goleman ψυχολόγος και δημοσιογράφος, α-
πόφοιτος του Harvard, ήταν αυτός που έκανε ευρέως γνωστό τον όρο συναισθηματική 
νοημοσύνη το 1995 όταν εκδόθηκε το βιβλίο του με τον ομώνυμο τίτλο. Σύμφωνα με 
τον D. Goleman λέγοντας συναισθηματική νοημοσύνη εννοούμε την ικανότητα του 
ανθρώπου να αναγνωρίζει τα συναισθήματά του και τα συναισθήματα των άλλων, να 
τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί κίνητρα για τον εαυτό του (Δαλα-
κούρα, 2011) 

Σήμερα η συναισθηματική νοημοσύνη εκτιμάται ολοένα και περισσότερο για τις πολλά 
υποσχόμενες εφαρμογές της στην εργασία, την εκπαίδευση και την ανατροφή των παι-
διών (Πλατσίδου, 2004). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι αφενός να μελετήσουμε 
την έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης μέσα από τους ορισμούς και τα μοντέλα 
των θεωρητικών που ασχολήθηκαν με αυτή και αφετέρου να διερευνήσουμε τον βαθμό 
και τη συχνότητα εφαρμογής της ΣΝ στον χώρο εργασίας εκ μέρους των 
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διευθυντών/διευθυντριών σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που 
συμμετέχουν στο ΠΜΣ “Διοίκηση Εκπαίδευσης” του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και πώς αυτή μπορεί να επηρεάσει την εκπαίδευση. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ιστορική αναδρομή 

Ο Thorndike, το 1920, έκανε τον διαχωρισμό της νοημοσύνης σε τρεις μεγάλες κατη-
γορίες: α) αφηρημένη (που αφορά στη διαχείριση των ιδεών), β) μηχανική (που ανα-
φέρεται στον χειρισμό αντικειμένων και γ) σε κοινωνική (Μπάντη, 2010). 

Το 1973 ο Μακ Κλίλαντ υποστήριξε ότι μια ομάδα ειδικών ικανοτήτων, όπως η ενσυ-
ναίσθηση, η αυτοπειθαρχία και η πρωτοβουλία κάνουν τους ανθρώπους που τα διαθέ-
τουν να ξεχωρίζουν (Goleman, 2011). Αυτή η προσέγγιση αποτέλεσε το κίνητρο για 
μια σειρά ερευνών απ’ τα ευρήματα των οποίων αποδείχθηκε σύμφωνα με τον 
Goleman «…το βασικό συστατικό για την επιτυχία των ανθρώπων: η συναισθηματική 
νοημοσύνη» (Goleman, 2011: 40). 

Το 1983 ο H. Gardner ψυχολόγος στην Παιδαγωγική Σχολή του Harvard, υποστηρίζει 
ότι υπάρχουν δύο όψεις αυτού που ο ίδιος αποκαλεί «προσωπική νοημοσύνη», οι δια-
προσωπικές σχέσεις και η ενδοψυχική ικανότητα. Σύμφωνα με τον ορισμό του Gardner 
διαπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να καταλαβαίνουμε τους άλλους ανθρώ-
πους, ενώ ενδοπροσωπική νοημοσύνη είναι η ικανότητα να σχηματίσουμε ένα ακριβές 
γνήσιο πρότυπο του εαυτού μας και να μπορούμε να χρησιμοποιούμε αυτό το πρότυπο 
για να λειτουργούμε αποτελεσματικά στη ζωή μας (Goleman, 2011:78). 

Ο Gardner υποστηρίζει ότι η νοημοσύνη είναι το προϊόν μιας μακράς και συνεχούς 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των βιολογικών και κληρονομικών προδιαθέσεων και της α-
νατροφής. Ενώ, λοιπόν, η νοημοσύνη δημιουργείται βιολογικά, ο βαθμός ανάπτυξής 
της εξαρτάται από τη χρήση, την ενίσχυσή της, την καθοδήγηση και την ενθάρρυνση 
που δέχεται, καθώς και τις εμπειρίες που φέρει κάθε άτομο (Goleman, 2011). 

Ορισμοί - μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ιδιαίτερα γνωστή, αλλά είναι δύ-
σκολο να οριστεί με ακρίβεια εφόσον διαπραγματεύεται συναισθηματικό χώρο.  

Οι Salovey & Mayer ήταν αυτοί που καθιέρωσαν τον όρο «Συναισθηματική Νοημο-
σύνη» στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Γι’ αυτούς, συναισθηματική νοημοσύνη εί-
ναι ένα σύνολο από ικανότητες που σχετίζονται με το συναίσθημα και δίνουν στα ά-
τομα τη δυνατότητα να αντιλαμβάνονται τα συναισθήματα τα δικά τους και των άλλων 
και να τα ελέγχουν με στόχο τη βελτίωση της ζωής τους. Στο μοντέλο που ανέπτυξαν 
το 1997 θεωρούν ότι η συναισθηματική νοημοσύνη απαρτίζεται από τέσσερις 
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δεξιότητες: τη διαίσθηση, αποτίμηση και έκφραση του συναισθήματος, τη συναισθη-
ματική διευκόλυνση στη σκέψη, τη συνειδητοποίηση, ανάλυση και χρήση της συναι-
σθηματικής γνώσης και τη διαχείριση των συναισθημάτων για την περαιτέρω πνευμα-
τική ανάπτυξη. 

Η συναισθηματική νοημοσύνη, σύμφωνα με τον Goleman, είναι η ικανότητα του ατό-
μου να αναγνωρίζει και να κατανοεί τα συναισθήματα τόσο τα δικά του όσο και των 
άλλων, να τα χειρίζεται αποτελεσματικά και να δημιουργεί διαρκώς κίνητρα για τον 
εαυτό του. Περιλαμβάνει δεξιότητες όπως «...ο αυτοέλεγχος, ο ζήλος, η επιμονή και η 
ικανότητα να βρίσκει κανείς κίνητρα για τον εαυτό του» (Goleman, 2011:25) και οι 
οποίες αν διδαχθούν στα παιδιά προσφέρουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν το νοητικό 
δυναμικό τους. Ο Goleman το 1998 κατηγοριοποίησε τις συναισθηματικές δεξιότητες 
σε πέντε κατηγορίες, οι οποίες έχουν ως εξής: Αυτοεπίγνωση: αναφέρεται στην επί-
γνωση των συναισθημάτων, στην αυτοαξιολόγηση και την αυτοπεποίθηση. Αυτορρύθ-
μιση: αναφέρεται στον αυτοέλεγχο, την αξιοπιστία, την ευσυνειδησία, την καινοτομία 
και την προσαρμοστικότητα. Παρακίνηση - Κίνητρα συμπεριφοράς: η τάση προς επί-
τευξη στόχων, η δέσμευση, η πρωτοβουλία και η αισιοδοξία. Ενσυναίσθηση: η ικανό-
τητα κατανόησης των συναισθημάτων των άλλων, η ενίσχυση της ανάπτυξης των άλ-
λων, ο σωστός χειρισμός της διαφορετικότητας. Κοινωνικές δεξιότητες: πρόκειται για 
δεξιότητες επιρροής, επικοινωνίας, ηγεσίας, καταλυτικής δράσης όσον αφορά την αλ-
λαγή, τον χειρισμό διαφωνιών, την καλλιέργεια δεσμών, τη συνεργασία, την ομαδικό-
τητα. (Δαλακούρα, 2010).  

Η βασική διαφορά μεταξύ του Goleman και των Salovey & Mayer είναι ότι ο πρώτος 
θεωρεί τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως μια ικανότητα με δυνατότητα συνεχούς εκ-
μάθησης και βελτίωσης, ενώ για τους δεύτερους είναι μια θεωρία νοημοσύνης. 

Ο Bar-on όρισε τη Συναισθηματική Νοημοσύνη ως «το μέτρο που αφορά την κατανό-
ηση του εαυτού και των άλλων, καθώς και τη δυνατότητα προσαρμογής και αντιμετώ-
πισης του άμεσου περιβάλλοντος, ώστε ένα άτομο να καθίσταται ικανό να ανταπεξέρ-
χεται στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις» (Μαργαρίτη, 2013:17). Ο Bar-on αναφέρεται 
σε ένα τομέα αλληλοσυνδεόμενων συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων, οι οποίες καθορίζουν πόσο καλά καταλαβαίνουμε τους εαυτούς μας και 
τους άλλους και πόσο καλά είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε τις απαιτήσεις της 
καθημερινότητας. Η Συναισθηματική Κοινωνική Νοημοσύνη του Bar-on είναι μία έν-
νοια ευρύτερη, καθώς αναφέρεται σε δεξιότητες που οδηγούν το άτομο σε κοινωνική 
και συναισθηματική επάρκεια (Δελλατόλας, 2010).  

Η συναισθηματική νοημοσύνη στο χώρο της εκπαίδευσης 

Τα υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής Νοημοσύνης μπορούν να είναι εξαιρετικά ωφέ-
λιμα σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής, όπως στον χώρο της εργασίας. Εξίσου 
σημαντικά είναι και τα οφέλη της στον εκπαιδευτικό οργανισμό. Ο μαθητής διαμέσου 
της συμπερίληψης της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σχολικό πρόγραμμα έχει τη 
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δυνατότητα να βελτιώσει τη συμπεριφορά του. Σύμφωνα με τον Goleman, η ικανότητά 
μας για μάθηση κορυφώνεται σε εκείνο το σημείο όπου οι δεξιότητές μας ενεργοποι-
ούνται στο έπακρο. Όταν συμβαίνει αυτό, οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα, καθώς 
είναι απόλυτα αφοσιωμένοι σε αυτό που κάνουν (Goleman, 2011). 

Η ανάπτυξη της Συναισθηματικής Νοημοσύνης μέσα στο σχολείο, σε παιδιά που πα-
ρουσιάζουν ελλείμματα σε αυτή, είναι ωφέλιμη καθώς αποτελεί μέσο επίλυσης προ-
βλημάτων που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν στο μέλλον. Οι συναισθηματικές δεξιότη-
τες παίζουν σημαντικό ρόλο στην καθημερινή ζωή των παιδιών καθώς αυτά εκτίθενται 
σε κοινωνικά φαινόμενα όπως ο εκφοβισμός, η εγκληματικότητα, η επιθετικότητα, το 
αλκοόλ, το κάπνισμα και η χρήση ναρκωτικών (Μπάντη, 2010). Ένας σημαντικός πα-
ράγοντας που επηρεάζει την εκμάθηση της Συναισθηματικής Νοημοσύνης στο σχολείο 
είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. Όταν διαθέτει ο ίδιος υψηλά επίπεδα Συναισθηματικής 
Νοημοσύνης τότε ενισχύει την αυτοεκτίμηση των μαθητών του, με αποτέλεσμα να 
διευκολύνεται η μαθησιακή διαδικασία και η σχολική τους επίδοση. Μέσα από τη δι-
δασκαλία δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ενθαρρύνει την ανάπτυξη συναι-
σθηματικών δεξιοτήτων και να αντιμετωπίσει με επιτυχία προβληματικές καταστάσεις 
(Θεοδοσάκης, 2011). Οι εκπαιδευτικοί μέσω προγραμμάτων κοινωνικής και συναισθη-
ματικής μάθησης μπορούν να προετοιμάσουν τους μαθητές για να αντιμετωπίσουν α-
ποτελεσματικά τις όποιες αλλαγές συναντήσουν στην κοινωνική τους ζωή (Πλατσίδου, 
2004).  

Σήμερα ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες αποτελεσματικότητας και βελτί-
ωσης της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου μιας σχολικής μονάδας θε-
ωρείται ο διευθυντής. Στο πρόσωπό του αποδίδεται ο ρόλος του ηγέτη, ο οποίος διαθέ-
τει δεξιότητες χειρισμού του ανθρώπινου δυναμικού και είναι σε θέση να δημιουργήσει 
τέτοιο κλίμα ώστε να διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου και τη βελτί-
ωση της μάθησης των μαθητών. Προκειμένου να ασκήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τα 
καθήκοντά του, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να διαθέτει τα χαρακτη-
ριστικά υψηλής Συναισθηματικής Νοημοσύνης. Οι κοινωνικές του δεξιότητες αποτε-
λούν, σύμφωνα με τον Goleman, τη βάση για αρκετές ικανότητες όπως επιρροή, επι-
κοινωνία, σωστό χειρισμό διαφωνιών και συγκρούσεων, το να εμπνέει και να καθοδη-
γεί τους συναδέλφους του και να μπορεί να χειρίζεται τις αλλαγές που συμβαίνουν στο 
εργασιακό του περιβάλλον (Goleman, 2011). 

Οφέλη και περιορισμοί 

Όπως έχει αποδειχθεί και από έρευνες, η εισαγωγή της συναισθηματικής μάθησης στο 
σχολείο κατάφερε να βοηθήσει στην ένταξη των «δύσκολων» μαθητών στον σχολικό 
χώρο και να τους κάνει να έχουν θετικότερη στάση απέναντι σε αυτό, εμποδίζοντας 
παράλληλα την πρόωρη εγκατάλειψή του (Μπάντη, 2010). Προγράμματα παρέμβασης, 
στην εκπαίδευση, με στόχο την άσκηση των συναισθηματικών ικανοτήτων σε παιδιά 
έχουν αποτελέσματα στη βελτίωση της επίδοσης, την αλλαγή των στάσεων των παι-
διών απέναντι στο σχολείο, την αύξηση των κινήτρων μάθησης, αύξηση έκδοσης νέων 
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βιβλίων και εκπαιδευτικού υλικού για άσκηση συναισθηματικών και κοινωνικών ικα-
νοτήτων (Πλατσίδου, 2004). 

Όπως υποστηρίζουν ο Petrides και οι συνεργάτες του (2004), οι μαθητές με υψηλή 
συναισθηματική νοημοσύνη είναι περισσότερο συνεργάσιμοι και φιλικοί με τους συμ-
μαθητές τους, έχουν περισσότερη προθυμία για να προσφέρουν βοήθεια στους γύρω 
τους και είναι ικανοί ηγέτες, πιο συνεργάσιμοι και λιγότερο επιθετικοί. Επιπλέον η συ-
ναισθηματική νοημοσύνη, ως χαρακτηριστικό της προσωπικότητας, έχει αρνητική 
σχέση με την κατάθλιψη, τα προβλήματα προσαρμογής και τους σωματικούς πόνους. 
Τα οφέλη όμως της Σ.Ν. δεν αφορούν μόνο τους μαθητές. Σύμφωνα με τον Θεοδοσάκη, 
ένας εκπαιδευτικός με ενισχυμένο E.Q. «..είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός, κα-
θοδηγητικός, δίνει σαφείς οδηγίες όσο οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες, όπου χρεια-
στεί, και εμψυχώνει τα παιδιά για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Σε ερωτήσεις 
των μαθητών μπορεί να απαντά συχνά με ερωτήσεις που οδηγούν σε παραπέρα διερεύ-
νηση» (Θεοδοσάκης, 2011:19) 

Όμως, σύμφωνα με τον Goleman, η αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας εξαρτάται 
από το κοινωνικό περιβάλλον και από τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν 
(Goleman, 2011). Η δημοκρατική συμπεριφορά του Διευθυντή της σχολικής μονάδας 
και η διατήρηση ψυχραιμίας σε καταστάσεις σύγκρουσης μπορεί να παρερμηνευτεί 
από τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς ως ένδειξη αδυναμίας επιβολής απόψεων. Ε-
ξάλλου, ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας της ελληνικής εκπαίδευσης περιορίζει τον 
Διευθυντή της σχολικής μονάδας για την καλλιέργεια κλίματος ομαδικού πνεύματος. 

Ο Goleman θεωρεί ότι η εκμάθηση συναισθηματικών δεξιοτήτων έχει υποκειμενικό 
χαρακτήρα και κάθε άτομο έχει διαφορετικό επίπεδο ετοιμότητας γι’ αυτή. Επίσης, 
χωρίς τα κατάλληλα κίνητρα οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές δεν πρόκειται να εκπαι-
δευτούν σωστά στη συναισθηματική ικανότητα. Τα εκπαιδευτικά προγράμματα θα 
πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα και με σαφείς, ξεκάθαρους και εφικτούς στό-
χους. Επίσης, θα πρέπει να υπάρξει η κατάλληλη κουλτούρα για την ένταξη της Συναι-
σθηματικής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση. Τέλος, κρίνεται αναγκαία η αξιολόγηση 
του προγράμματος προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα συνέχισης και βελτίωσης 
(Goleman, 2011). 

Ερευνητικό πλαίσιο 

Στόχοι & ερωτήματα της έρευνας 

Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού και της συχνότητας εφαρμογής της 
ΣΝ στο χώρο εργασίας εκ μέρους των διευθυντών/διευθυντριών σχολικών μονάδων 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που συμμετέχουν στο ΠΜΣ “Διοίκηση Εκπαίδευ-
σης” του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.  

Τα ερευνητικά ερωτήματα ήταν τα εξής: 
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• Σε ποιο βαθμό αναγνωρίζουν τα στελέχη της εκπαίδευσης που φοιτούν στο ΠΜΣ 
“Διοίκηση Εκπαίδευσης” του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κατά το τρέχον ακαδημαϊκό 
έτος ότι διαθέτουν τις ικανότητες που συνθέτουν την έννοια της ΣΝ; 

• Πόσο συχνά εφαρμόζουν τις ικανότητες αυτές στο χώρο εργασίας; 

Μεθοδολογία 

Το περίγραμμα της έρευνας 

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε το ποσοτικό ερευνητικό παράδειγμα. Για τις 
ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας προτιμήθηκε μια δειγματοληπτική μέθοδος, η ο-
ποία δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στον πληθυσμό. Η επιλογή υπα-
γορεύτηκε από πρακτικά ζητήματα, όπως ο διαθέσιμος χρόνος για την έρευνα και η 
αδυναμία πρόσβασης στη λίστα του πληθυσμού για τυχαία δειγματοληψία. Το εργα-
λείο με το οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα ήταν το ερωτηματολόγιο κλειστών ερωτή-
σεων και η ανάλυσή τους έγινε με περιγραφική στατιστική.  

Το δείγμα 

Στην παρούσα έρευνα η επιλογή των συμμετεχόντων έγινε βάσει της προθυμίας και 
της διαθεσιμότητάς τους για συμμετοχή στην εν λόγω μελέτη. Το δείγμα αποτέλεσαν 
25 διαθέσιμα στελέχη των σχολικών μονάδων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι 
οποίοι συμμετείχαν ως μεταπτυχιακοί φοιτητές του Π.Μ.Σ. “Διοίκηση Εκπαίδευσης” 
του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Από αυτούς οι 14 
ήταν γυναίκες και οι 11 άνδρες.  

Το εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο 
που κατέθεσε η καταξιωμένη στο αντικείμενο της ΣΝ ερευνήτρια και συγγραφέας An-
nie McKee, συνεργάτης των Goleman και Boyatzis, στην ηλεκτρονική έκδοση του Har-
vard Business Review. Το ερωτηματολόγιο με τίτλο «Do you lead with emotional in-
telligence?» αναρτήθηκε στην αγγλική γλώσσα και είναι προσβάσιμο από όλους στην 
ιστοσελίδα www.hbr.org. Το ερωτηματολόγιο χωρίστηκε σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος 
αποτελείται από 6 κλειστού τύπου δημογραφικές ερωτήσεις που αφορούσαν το φύλο, 
την ηλικία, τις σπουδές, τα έτη συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας, τα έτη εμπειρίας 
σε διευθυντική θέση και την περιοχή εργασίας.  

Το δεύτερο μέρος (ερωτήσεις 7-25) αποτελείται από 19 ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι 
οποίες είχαν ως σκοπό να ελέγξουν την απόκριση των στελεχών σε βασικές ικανότητες 
που συνθέτουν τη γενικότερη έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Οι ικανότητες 
που ελέγχονται είναι οι εξής πέντε: αυτoεπίγνωση, αυτοέλεγχος, ενσυναίσθηση, θετική 
στάση και προσαρμοστικότητα. Κάθε ικανότητα αντιπροσωπεύεται από 1-4 ερωτήσεις 
σε τυχαία σειρά. Οι πιθανές απαντήσεις ακολούθησαν την κλίμακα Likert με 6 
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προκαθορισμένες εναλλακτικές εκφράσεις ως απαντήσεις που κυμαίνονται από το 
«Πάντα» μέχρι το «Ποτέ» για να καταδειχθεί το πόσο συχνά ακολουθούν τα ερωτηθέ-
ντα στελέχη τη θετική δήλωση που αποτελεί το περιεχόμενο της ερώτησης. Προτιμή-
θηκε η εξαβάθμια κλίμακα ίσων διαστημάτων, ώστε οι συμμετέχοντες να μην επιλέ-
ξουν μεταξύ των απαντήσεων τη μεσαία θέση αν ήθελαν έμμεσα να αποφύγουν να 
απαντήσουν στην ερώτηση. 

Η ανάλυση των δεδομένων 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με περιγραφική στατιστική. 

Αποτελέσματα 

Στην ερώτηση για τη συναισθηματική τους αυτοεπίγνωση το 52% των στελεχών εκ-
παίδευσης απάντησε ότι είναι κάτι που λαμβάνει χώρα τις περισσότερες φορές, το 32% 
δήλωσε ότι κατανοεί τις αιτίες των συναισθημάτων του συχνά, το 12% πάντα και το 
υπόλοιπο 4% σε ακόμη μικρότερη συχνότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επιλογές 
«σπάνια» και «ποτέ» δεν δόθηκαν από κανέναν (Σχήμα 1).  

Σχήμα 1 

Στην ερώτηση για την αντίληψη του τρόπου με τον οποίο οι εμπειρίες των άλλων επη-
ρεάζουν τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τη συμπεριφορά τους, η πλειονότητα (36%) 
απάντησε συχνά και το 32% δήλωσε ότι ενεργοποιεί τη δεξιότητα της ενσυναίσθησης 
τις περισσότερες φορές. Το 24% των συμμετεχόντων υποστήριξε κατά τρόπο απόλυτο 
ότι αναγνωρίζει πάντα την επίδραση των εμπειριών των άλλων στην προσωπικότητά 
τους, ενώ οι επιλογές «σπάνια» και «ποτέ» απουσίαζαν και πάλι (Σχήμα 2). 
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Σχήμα 2 

Στην ερώτηση που αναφέρεται στην ακριβή αυτοαξιολόγηση των ηγετικών τους ικα-
νοτήτων, οι διευθυντές και διευθύντριες δήλωσαν κατά 52% ότι την εφαρμόζουν τις 
περισσότερες φορές, το 28% ισχυρίστηκε τη συχνή εφαρμογή της, το 12% απάντησε 
«πάντα», ενώ το υπόλοιπο 8% κινήθηκε σε χαμηλότερη συχνότητα (Σχήμα 3). 

Σχήμα 3 

Σχετικά με την καλλιέργεια δεσμών, η πλειονότητα δήλωσε ότι διαχειρίζεται τις σχέ-
σεις με τους άλλους με καλή προαίρεση (44% τις περισσότερες φορές, 36% συχνά, 
12% πάντα), ενώ μόλις το 8% παραδέχτηκε ότι τέτοιου είδους διαχείριση είναι σπανιό-
τερη (Σχήμα 4).  
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Σχήμα 4 

Η συχνότητα της αισιόδοξης αντιμετώπισης του μέλλοντος εμφανίζεται να κυμαίνεται 
από «πάντα» έως «συχνά» σε ποσοστό 92%, ενώ μόλις το 8% των στελεχών επέλεξε 
τη θετική στάση απέναντι στο μέλλον μόνο σε μερικές περιπτώσεις (Σχήμα 5). 

Σχήμα 5 

Στην ερώτηση που ουσιαστικά εμβαθύνει την ερώτηση για την αναγνώριση των αιτιών 
των συναισθημάτων ως προς τη δυνατότητα λεπτομερούς περιγραφής των συναισθη-
μάτων, η πλειονότητα των στελεχών απάντησαν ότι είναι συχνά σε θέση να προβούν 
σε αυτή (40%). Ωστόσο, ένα ανάλογο σχεδόν ποσοστό στελεχών, της τάξης του 32%, 
απάντησε ότι είναι ικανό να περιγράψει αναλυτικά τη συναισθηματική του κατάσταση 
τις περισσότερες φορές. Οι υπόλοιπες απαντήσεις συγκέντρωσαν το ποσοστό του 28%, 
στο οποίο για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η απάντηση «ποτέ» (Σχήμα 6). 
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Σχήμα 6 

Ως επέκταση της ερώτησης σχετικά με τη δυνατότητα αναγνώρισης των επιπτώσεων 
του άγχους, έρχεται η ερώτηση 13 για την καλή διαχείριση του άγχους. Τα στελέχη 
ερωτηθέντα πόσο συχνά καταφέρνουν να εφαρμόζουν την ικανότητα να διαχειρίζονται 
καλά το άγχος τους, απάντησαν σε ποσοστό 48% «συχνά», σε ποσοστό 28% «τις πε-
ρισσότερες φορές», 12% «μερικές φορές», 8% «πάντα» και 4% «σπάνια» (Σχήμα 7). 

Σχήμα 7 

Η ερώτηση 14 θέτει το ερώτημα αν τα στελέχη επικεντρώνονται περισσότερο στις ευ-
καιρίες παρά στα εμπόδια που παρουσιάζονται. Η ερώτηση επιδιώκει να ελέγξει τη 
σύνδεση της αισιοδοξίας με την εκμετάλλευση ευκαιριών και τη δράση. Κατά 40% τα 
στελέχη απάντησαν «συχνά», ενώ κατά 36% απάντησαν «τις περισσότερες φορές». Ε-
ντύπωση προκαλεί το ποσοστό της απάντησης «μερικές φορές» που ανέβηκε στο 20% 
συγκρινόμενο με την αντίστοιχη απάντηση στο ερώτημα 11 (Σχήμα 8). 
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Σχήμα 8 

Η ερώτηση 15 ζητά να αξιολογήσουν πόσο συχνά καταφέρνουν να διατηρούν την ψυ-
χραιμία τους σε συνθήκες πίεσης ή συναισθηματικής αναταραχής. Σε αυτή την περί-
πτωση υπερέχει η απάντηση «συχνά» με ποσοστό 40%, ενώ έπονται οι απαντήσεις «τις 
περισσότερες φορές» με 36%, ενώ το ίδιο ποσοστό μοιράζονται οι απαντήσεις «πάντα» 
και «μερικές φορές» με 12%. Η πιο ξεκάθαρη εντύπωση της ικανότητας αυτοελέγχου 
που δίνει αυτή η ερώτηση ίσως να οφείλεται στη συμπερίληψη της λέξης «ψυχραιμία» 
στη διατύπωσή της, μια έννοια πιο δραστική από αυτή της «διαχείρισης άγχους» και η 
έλλειψη της οποίας έχει αρνητικές συνυποδηλώσεις (Σχήμα 9).  

Σχήμα 9 

Η ερώτηση 16 απαντάται με ξεκάθαρο ποσοστό της τάξης του 44 % των απαντήσεων 
στο «τις περισσότερες φορές», ενώ ακολουθεί το «συχνά» με 28%. Η μεγαλύτερη συ-
γκέντρωση απαντήσεων στις συγκεκριμένες απαντήσεις φανερώνει την αυξημένη ση-
μασία που αποδίδουν τα ερωτηθέντα στελέχη στη σημασία της αυτοσυγκράτησης 
(Σχήμα 10).  
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Σχήμα 10 

Στην ερώτηση 17, όταν τίθεται το θέμα της αισιοδοξίας σε πιο συγκεκριμένες βάσεις 
(σε σχέση με την ερώτηση 11), παρατηρείται μια μετατόπιση των απαντήσεων. Συγκε-
κριμένα, η πλειονότητα των στελεχών σε ποσοστό 44% επιλέγει συχνά την αισιοδοξία 
εν μέσω δύσκολων καταστάσεων, το 32% τις περισσότερες φορές, ενώ για μια ακόμη 
φορά κατανέμονται ισομερώς τα ποσοστά για τις απαντήσεις «πάντα» και «μερικές 
φορές» (Σχήμα 11). 

Σχήμα 11 

Επόμενη ερώτηση που αφορά τον αυτοέλεγχο είναι η ερώτηση 18. Εδώ η απάντηση 
«τις περισσότερες φορές», συγκέντρωσε ποσοστό 44% με αμέσως επόμενη 
δημοφιλέστερη απάντηση το «συχνά» με ποσοστό 28%. Τα στελέχη αναγνωρίζουν την 
αναγκαιότητα συχνής εφαρμογής του αυτοελέγχου ιδιαίτερα ως προς τα ισχυρά 
συναισθήματα, όχι μόνο προς όφελος των ίδιων, αλλά και προς όφελος των τρίτων 
(Σχήμα 12). 
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Σχήμα 12 

Από το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν στην ερώτηση 19 δίνεται έμφαση στην 
επιλογή της απάντησης «ποτέ», η οποία κάνει για πρώτη και μοναδική φορά την εμφά-
νισή της. Θα μπορούσε να αποδοθεί σε τυχαίο λάθος ή σε συμπλήρωση του ερωτημα-
τολογίου σε στιγμή φόρτισης, καθώς δεν επιλέγεται ως απάντηση σε καμία άλλη περί-
πτωση (Σχήμα 13). 

Σχήμα 13 

Άλλη μία ερώτηση που αναφέρεται στην ενσυναίσθηση είναι η ερώτηση 20. Τα στε-
λέχη απάντησαν ότι επιδιώκουν να καταλάβουν τους λόγους επιλογής μιας συγκεκρι-
μένης συμπεριφοράς από τους άλλους «τις περισσότερες φορές» κατά ποσοστό 48%. 
Έπεται η επιλογή «συχνά» με ποσοστό 36%, ενώ οι άλλες απαντήσεις περιορίζονται 
συνολικά σε ποσοστό 16% (Σχήμα 14). 

333

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Σχήμα 14 

Μέσα στα πλαίσια της οργανωσιακής επίγνωσης, ο ικανός ηγέτης είναι σε θέση να 
κατανοεί εύκολα την οπτική γωνία των άλλων προκειμένου να προσλάβει συνιστώσες 
που θα διευκολύνουν τη λήψη της βέλτιστης απόφασης. Και σε αυτήν την περίπτωση 
η συγκέντρωση των απαντήσεων είναι ξεκάθαρη και κινείται για ακόμη μία φορά στον 
άξονα «τις περισσότερες φορές» και «συχνά» (Σχήμα 15). 

Σχήμα 15 

Αναφορικά με την προσαρμοστικότητα, ως χαρακτηριστικό των στελεχών που καλού-
νται να χειριστούν μία σειρά από αβέβαιες καταστάσεις σε έναν διαρκώς μεταβαλλό-
μενο οργανισμό, η ερώτηση 23 έρχεται να ενισχύσει τα έως τώρα ευρήματα, καθώς η 
κατανομή κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα με τις απαντήσεις «τις περισσότερες φορές» 
και «συχνά» να συγκεντρώνουν ποσοστό 40% έκαστη (Σχήμα 16). 
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Σχήμα 16 

Μέσα στα πλαίσια της ενεργητικής ακρόασης για τη διασφάλιση της καλύτερης επι-
κοινωνίας εντός του οργανισμού εντάσσονται και οι απαντήσεις στο σχήμα 17, όπου 
τα επικρατούντα ποσοστά μειώνονται εξαιτίας της αύξησης που σημειώνεται στην επι-
λογή «πάντα». 

Σχήμα 17 

Η τελική ερώτηση για άλλη μια φορά επιβεβαιώνει την υπεροχή των απαντήσεων «τις 
περισσότερες φορές» και «συχνά» σε σχέση με την ενσυναίσθηση. Και πάλι, η πλειο-
νότητα των ερωτηθέντων κρίνει ότι χρειάζεται πολλές φορές στην εργασιακή καθημε-
ρινότητα να ψυχολογήσει κανείς τα άτομα με τα οποία αλληλεπιδρά (Σχήμα 18). 
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Σχήμα 18 

Συμπεράσματα 

Είναι εμφανές πως η αντιλαμβανόμενη συναισθηματική νοημοσύνη των στελεχών που 
έλαβαν μέρος στην έρευνα είναι σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, είναι ενθαρρυντικό ότι 
αυτή παραμένει υψηλή στους συμμετέχοντες όλων των ηλικιών, είτε πρόκειται για 
γυναίκες είτε για άντρες. Ακόμη, χαρακτηριστική είναι η μη επιλογή της απάντησης 
«ποτέ», γεγονός που φανερώνει ότι τα στελέχη αναγνωρίζουν ως απίθανο τον 
αποκλεισμό ικανοτήτων που συνυφαίνονται με τη συναισθηματική νοημοσύνη. Τα 
στελέχη έχουν επίγνωση της αναγκαιότητας για αυτοέλεγχο, διαχείριση του άγχους, 
προσαρμοστικότητα και ευελιξία στον χώρο εργασίας, ακόμη και αν η αυθόρμητη τάση 
της προσωπικότητάς τους δε συνάδει με αυτό.  

Η γενικότερη τάση που φάνηκε από τα ευρήματα είναι η κατάφαση της ικανότητας των 
στελεχών να χρησιμοποιούν δεξιότητες συνυφασμένες με τη συναισθηματική 
νοημοσύνη τις περισσότερες φορές, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την εξοικείωση με 
τη γενικότερη έννοια και τις επιμέρους πτυχές της, επομένως είναι ενδεχομένως δυνατή 
στο κέντρο η επιλογή προϊσταμένων βάσει τεστ συναισθηματικής νοημοσύνης.  

Εξάγεται, επίσης, το συμπέρασμα ότι κάθε επιμέρους ικανότητα που 
συμπεριλαμβάνεται στην έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης, διαπλέκεται με τις 
υπόλοιπες. Για παράδειγμα, η ικανότητα του αυτοελέγχου διαπλέκεται με εκείνη της 
αυτοεπίγνωσης γενικά. Σε ειδικότερο επίπεδο, η ικανότητα της επίδειξης υπομονής 
διαπλέκεται με την ενσυναίσθηση και τη δυνατότητα να μπαίνει κανείς στη θέση του 
άλλου. Η προσαρμοστικότητα ακόμη, θα μπορούσαμε να πούμε ότι διαπλέκεται με τον 
αυτοέλεγχο, προκειμένου να μπορεί κανείς να ελέγξει το άγχος που προκαλείται από 
την αλλαγή.  
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Περίληψη 

Σύγχρονες έρευνες επισημαίνουν την αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέλου 
διδασκαλίας και αναπαραγωγής γνώσεων της σχολικής εκπαίδευσης σε ένα 
εκπαιδευτικό μοντέλο 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. Παράλληλα μέσω του βιωματικού τους 
χαρακτήρα μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικά εργαλεία προσέγγισης της γνώσης. 
Στη διδακτική προσέγγιση που αναπτύξαμε και εφαρμόσαμε, μαθητές και μαθήτριες 
κατασκεύασαν ένα παιχνίδι γνώσεων με κάρτες τύπου trivial και ταυτόχρονα 
ζωγράφισαν στον τοίχο τον Περιοδικό Πίνακα. 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 διδασκαλίας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα 
στη συναισθηματική ενδυνάμωση των παιδιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσικές Επιστήμες, ζωγραφική, χημεία, παιχνίδι γνώσεων. 

Εισαγωγή 

Οι Φυσικές Επιστήμες επηρεάζουν τις ζωές όλων μας, καθώς διαμορφώνουν την 
αντίληψή 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 απαντήσουν σε αυτά μέσα από επιστημονικές διαδικασίες και προσεγγίσεις.  

Η εκπαίδευση στις μέρες μας πρέπει να στοχεύει στην όσο το δυνατόν καλύτερη 
κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλει. Καθώς η προσέγγιση της γνώσης από τους 
μαθητές 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 μεταβούν από την παραδοσιακή αντίληψη που έχουν για τη διδασκαλία 
των Φυσικών Επιστημών σε μια πιο σύγχρονη οπτική, όπως αυτή εκφράζεται από την 
τρέχουσα έρευνα στη διδακτική των Φυσικών Επιστημών και από τις διεθνείς τάσεις 
στα αναλυτικά προγράμματα, 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 

Ζωγραφική, παιχνίδι γνώσεων 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 
διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα γίνεται 
μονοδιάστατα, καθώς έχει επικεντρωθεί παραδοσιακά στην εκμάθηση όρων, θεωριών, 
επιστημονικών γεγονότων και νόμων. Για να είναι όμως πιο αποτελεσματική θα πρέπει 
να ξεπεράσει τα στενά αυτά όρια και να μετασχηματιστεί σε εργαλείο ανάπτυξης 
γνωστικών, 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 
διαλεκτικές 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 αντιπαράθεσης επιχειρημάτων και σύνθεσης ετερόκλητων προσεγγίσεων 
(Jimenez-Aleixandre & Erduran, 2007). Έρευνες παρουσιάζουν εκπλήρωση των 
παραπάνω προϋποθέσεων και τα ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα της χρήσης του 
θεάτρου ως εκπαιδευτικού 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 ανθρώπινης 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 
κοινωνική μάθηση, ενισχύοντας την επικοινωνία και τη συνεργασία (Cokadar & 
Yilmaz, 2009; Arieli, 2008). Μαθητές και μαθήτριες εμπλέκονται σε διαδραστικές 
δραστηριότητας και έχουν ενεργό ρόλο στην οικοδόμηση της γνώσης (Cakici & Bayir, 
2012). Οι αναπαραστάσεις της δραματικής τέχνης προσδίδουν στις Φυσικές Επιστήμες 
συναίσθημα, ενθουσιασμό και αλληλεπίδραση μεταξύ του υποκειμένου και του 
διδασκόμενου 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 πολιτισμικές ομάδες, όπως τα παιδιά των μεταναστών, συμβάλλοντας 
στην ένταξη τους (Varelas et al. 2010).  
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας της Α’ τάξης του Λυκείου και με τη μορφή 
της δημιουργικής εργασίας επιλέχθηκε από τους μαθητές και τις μαθήτριες και των δύο 
τμημάτων η απεικόνιση στον τοίχο του τμήματος του Περιοδικού Πίνακα καθώς και η 
δημιουργία παιχνιδιού γνώσεων τύπου trivial. Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή του συνόλου των 24 μαθητών και μαθητριών της A’ τάξης.  

Η χρησιμοποιούμενη τεχνική 

Η τεχνική η οποία χρησιμοποιήθηκε ήταν το παιχνίδι γνώσεων και η κατασκευή. Η 
τεχνική του παιχνιδιού βασίζεται συνήθως σε ερωτήσεις και απαντήσεις και αποτελεί 
μία πολύ καλή τεχνική εισαγωγής των παιδιών στη δημιουργία παιχνιδιού με κάρτες. 
Με την τεχνική της κατασκευής εισάγονται στην λογική των μετρήσεων, αντίληψης 
του χώρου και χρωματικών επιλογών. (Σέξτου, 2005).  

Περιγραφή της διαδικασίας 

Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της ενότητας για τον περιοδικό πίνακα στο μάθημα 
της Χημείας στην Α’ τάξη του Λυκείου τέθηκε το ζήτημα ότι θα ήταν πιο 
αποτελεσματικό να έβλεπαν σε έναν χάρτη τον Περιοδικό Πίνακα.  

Μέσω της διαδικασίας του καταιγισμού ιδεών, ζητήθηκε από τους μαθητές και τις 
μαθήτριες να διατυπώσουν προτάσεις προκειμένου να καταρτιστεί ένα σχέδιο 
οργάνωσης και υλοποίησης της ιδέας τους. Μετά από έντονο διάλογο, αποφασίστηκε 
να τον ζωγραφίσουν στον τοίχο. Εκεί ακούστηκε και η ιδέα να δημιουργήσουμε και 
ένα παιχνίδι με κάρτες. 

 ΕΡΩΤΗΣΗ  ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

 ΥΔΡΟΓΟΝΟ 
 

1. Ποιο είναι το χημικό του 
σύμβολο; 

2. Πώς ονομάζεται στα λατινικά; 
3. Πώς ονομάζεται στα αγγλικά; 

 
 

1. 1Η 
2. hydrogenium 
3. hydrogen 

 
 

Μαθητές και μαθήτριες οργανώθηκαν σε 6 ομάδες: οι δύο ανέλαβαν τη κατασκευή σε 
κουτάκια του Περιοδικού Πίνακα μετρώντας τις διαστάσεις του τοίχου και της 
κλίμακας που θα χρησιμοποιούσαν. Οι τέσσερις άλλες ομάδες ανέλαβαν τον σχεδιασμό 
και υλοποίηση της κατασκευής των καρτών. Τα παιδιά κάθε φορά που ολοκλήρωναν 
ένα τμήμα εργασιών τους έφερναν το υλικό στο σχολείο, όπου με τη βοήθεια του 
εκπαιδευτικού, γίνονταν οι απαιτούμενες διορθώσεις, προσθήκες και τροποποιήσεις, 
καθώς νέα στοιχεία και γεγονότα που προέκυπταν από τη συλλογή των πληροφοριών 
συνέβαλαν στην βελτίωση του αποτελέσματος.  
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Οι ομάδες της κατασκευής με χρήση γεωμετρικών οργάνων, μέτρου, χάρακα, σχοινιών 
και μαρκαδόρων έλαβαν άμεσα δράση για την δημιουργία του περιγράμματος. Ο 
χωρισμός σε ομάδες έγινε ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαίτερες κλίσεις των 
παιδιών. Για παράδειγμα, μία ομάδα παιδιών που ασχολούνται με σχέδιο ανέλαβαν τον 
σχεδιασμό του πλαισίου, μία άλλη αποτελούμενη από παιδιά που χρησιμοποιούν 
πινέλα και μπογιές ανέλαβαν την επιλογή των χρωμάτων. Οι υπόλοιπες ασχοληθήκαν 
με την γραφή ερωτήσεων και απαντήσεων.  

H πορεία της κατασκευής έγινε βήμα-βήμα και κάθε φορά αποκαλύπτονταν ένα νέο 
τμήμα. Τα παιδιά ήταν ενθουσιώδη και δεν περίμεναν, όπως είπαν, ότι θα μπορούσαν 
να συνδυάσουν διαφορετικές γνώσεις για να δημιουργήσουν κάτι που αρχικά τους 
φάνηκε απλό. Ομοίως και η δημιουργία των καρτών στο παιχνίδι γνώσεων ήταν 
δημιουργική αφού μέσα από την συλλογή πληροφοριών και την δημιουργία 
ερωτήσεων-απαντήσεων ανακάλυψαν πληροφορίες και δεδομένα που δεν ανάμεναν. 
Στην τελική φάση αναλύθηκε η συνεισφορά κάθε μαθητή και μαθήτριας στην 
υλοποίηση της εφαρμογής, σχολίασαν την όλη διαδικασία και επαναπροσδιόρισαν 
πολλά στοιχεία της μέσα από τον αναστοχασμό. 

Το τελικό αποτέλεσμα, η κατασκευή του πίνακα και το trivial, παρουσιάστηκε στα 
άλλα τμήματα της τάξης τους. Επίσης την επόμενη σχολική χρονιά στα πλαίσια των 
εορτασμών για τα 150 χρόνια το παιχνίδι με τις κάρτες παρουσιάστηκε στις δράσεις 
που έλαβαν χώρα σε πολυχώρο με πρόσβαση ανθρώπων από όλα τα επίπεδα 
μορφωτικά, κοινωνικά, οικονομικά και ηλικιακά, και έλαβε μεγάλης αποδοχής. 
Εκδηλώθηκε επιπλέον ενδιαφέρον από ομάδα σχεδιαστών να αναλάβει την προώθηση 
του εγχειρήματος των παιδιών.  
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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 τις τέχνες, 
καθώς στη συνείδηση των περισσότερων η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών 
ταυτίζεται με τα πειράματα, τα σχήματα, την διατύπωση νόμων και την αποσαφήνιση 
εννοιών.  

Η δική μας εμπειρία έδειξε ότι η εισαγωγή των τεχνών της ζωγραφικής 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 απεικόνιση-ζωγραφιά αλλά και το παιχνίδι με κάρτες μαθητές και 
μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να ανακαλύψουν 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 εμπλέκονται ενεργά στη διαδικασία της 
μάθησης, να εκφράζονται καλύτερα και να χρησιμοποιούν ορθότερα τους 
επιστημονικούς όρους.  

Το ενδιαφέρον τους για τη Φυσικές Επιστήμες ενισχύθηκε. Με την πρόοδο της 
διαδικασίας, καθώς ανακάλυπταν καινούρια στοιχεία για τη ζωή και το έργο του 
επιστήμονα, επιδείκνυαν περισσότερο ενδιαφέρον για το γνωστικό αντικείμενο της 
Χημείας. 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 
όρους 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 
σχέσεις βελτιώθηκαν γεγονός που συνέβαλε στην ανάπτυξη θετικού κλίματος μέσα 
στην τάξη. Η αυτοπεποίθησή τους τονώθηκε, καθώς όλοι και όλες συμμετείχαν ενεργά, 
ανάλογα με τις ιδιαίτερες κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Παιδιά προερχόμενα από 
διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα, εντάχθηκαν με μεγάλη επιτυχία στην ομάδα, 
καθώς τους δόθηκε η ευκαιρία να αναδείξουν 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 
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Η δράση αυτή αποτέλεσε το έναυσμα για επέκταση της εφαρμογής των θεατρικών 
πρακτικών, όπως η δραματοποίηση και το παιχνίδι ρόλων, στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών στα μαθήματα της Χημείας Β’ τάξης του Γενικού Λυκείου. Η 
συνεργασία μας για το τρέχον σχολικό έτος θα περιλαμβάνει τη διδασκαλία των 
οργανικών ενώσεων χρησιμοποιώντας το παιχνίδι ρόλων. 
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Περίληψη 

Η Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕτΕ) αποτελεί μέσο για τη σύνδεση της επιστημονικής 
μεθοδολογίας, των αποτελεσμάτων της έρευνας και της κοινωνίας. Τα τελευταία χρό-
νια τα μέσα για την ΕτΕ έχουν εμπλουτιστεί ιδιαίτερα και μελέτες έδειξαν ότι δύναται 
να αποτελέσει ένα ξεχωριστό ερευνητικό πεδίο (Rauchfleisch A., Schäfer M., 2018). 
Ωστόσο για την Ελλάδα απαιτούνται περαιτέρω έρευνες που να καταγράφουν την αν-
θρωπογεωγραφία του κοινού της ΕτΕ και να τεκμηριώνουν ποσοτικά την απήχησή της. 
Στην παρούσα έρευνα αναζητήσαμε την ποσοτική σύνδεση της απήχησης της ΕτΕ με 
την ηλικία, την εκπαιδευτική βαθμίδα και το φύλο του ατόμου στο οποίο απευθύνεται. 
Επιπρόσθετα μελετήθηκε το κατά πόσο η αποδοχή της θεώρησης ότι η ΕτΕ αποτελεί 
εκπαιδευτικό μέσο, λειτουργεί συνεργικά στην απόκτηση γνώσεων μέσα από τεχνικές 
που την αξιοποιούν. Τέλος ερευνήθηκε το κατά πόσο η εκπαιδευτική βαθμίδα του ατό-
μου σχετίζεται με τον βαθμό στον οποίο αυτό εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις επιστήμες. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα σε δείγμα 1015 ατόμων μέσω ερωτηματο-
λογίου. 

Λέξεις-Κλειδιά: επικοινωνία της επιστήμης, ανθρωπογεωγραφία. 

Εισαγωγή 

Ως Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕτΕ) ορίζεται κάθε προσπάθεια αλληλεπίδρασης της 
επιστημονικής γνώσης σε μη εξειδικευμένο κοινό (Dexter M., 2000). 

Η παρούσα έρευνα έγινε με σκοπό τη διερεύνηση της ανθρωπογεωγραφίας του κοινού 
της ΕτΕ στην Ελλάδα, των παραμέτρων που αφορούν τη γνώμη του κοινού για την ΕτΕ 
και τον έλεγχο της συσχέτισης των μεταβλητών που μελετήθηκαν. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας φιλοδοξούμε να συμβάλλουν στην πιο συστηματική αξιοποίηση των ωφε-
λημάτων της ΕτΕ. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 23/5/2019 ως και 30/5/2019. 
Συμμετείχαν συνολικά 1015 άτομα, τα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν σε ένα ερωτη-
ματολόγιο, αποτελούμενο από τρεις (3) ερωτήσεις δημογραφικού χαρακτήρα (φύλο, 
ηλικία, εκπαιδευτικό προφίλ) και δεκαεπτά (17) ερωτήσεις που αφορούν τη στάση, τη 
γνώμη, την προσδοκία και την εκτίμηση του συμμετέχοντα για την ΕτΕ. Το ερωτημα-
τολόγιο δομήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Google forms. Η κοινοποίηση του 
ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο έγινε με την υποστήριξη δημοφιλών επικοινωνών της 
Επιστήμης, με χρήση των επίσημων καναλιών τους με τα οποία αλληλεπιδρούν με το 
κοινό τους, όπως και μέσω των θεατρικών παραστάσεων «Science + Comedy», που 
έχουν ως αντικείμενο την ΕτΕ (Jarren O. 2017). Με την τεχνική αυτή κατέστη εφικτή 
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μια μεγάλη συμμετοχή, σε σύντομο χρονικό διάστημα και απόλυτα στοχευμένη στο 
κοινό της ΕτΕ.  

Στατιστική Ανάλυση 

Από τους συμμετέχοντες το 42% ήταν γυναίκες και το 58% άνδρες. Η ηλικιακή κατα-
νομή όσων απάντησαν στο ερωτηματολόγιο έδειξε ότι το 63,1% είχαν ηλικία 10-19 
ετών, το 30,9% ήταν 20-29 ετών, το 2,9% ήταν 30-39 ετών και το υπόλοιπο 3,2% ήταν 
από 40 ετών και άνω. Παρατηρούμε μια σαφή υπεροχή των ποσοστών εφήβων και 
νέων, δεδομένου ότι ο μέσος όρος είναι οριακά πάνω από τα 18 έτη.  

Σχετικά με την εκπαιδευτική βαθμίδα στην οποία αντιστοιχούν οι συμμετέχοντες, το 
44,2% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως είναι φοιτητές ή απόφοιτοι Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης, το 41,4% δήλωσαν πως είναι μαθητές ή απόφοιτοι Λυκείου, το 7% είναι 
μαθητές ή απόφοιτοι Γυμνασίου, το 5,1% είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού, το 2,2% κά-
τοχοι Διδακτορικού και το υπόλοιπο 0,1% είναι μαθητές ή απόφοιτοι Δημοτικού. 

Από τις ερωτήσεις του κυρίως σώματος του ερωτηματολογίου εδώ θα επικεντρωθούμε 
σε τρεις από αυτές και θα διερευνηθεί η συσχέτισή τους. 

Συγκεκριμένα, η ερώτηση 1 ήταν: «Πόσο σας ενδιαφέρουν οι επιστήμες;». Η ερώτηση 
είχε ως δυνατές απαντήσεις στην κλίμακα 1 ως και 5 τις ακόλουθες: 1. Καθόλου, 2. 
Λίγο, 3. Μέτρια, 4. Πολύ και 5. Πάρα πολύ.  

Στην ερώτηση 2 οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο αν «Θεωρείτε ότι το 
ευρύ κοινό πληροφορείται τις επιστημονικές ανακαλύψεις: 1. καθόλου ικανοποιητικά, 
2. με ανεπάρκεια, 3. ικανοποιητικά, 4. πολύ ικανοποιητικά και 5. με απόλυτη επάρκεια.  

Στην ερώτηση 14 οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να απαντήσουν στο εξής: «Αυτό που 
δέχεστε από κάποιον που επικοινωνεί την επιστήμη εκτός θεσμοθετημένων φορέων, το 
θεωρείτε περισσότερο πληροφόρηση ή εκπαίδευση;» (Strauss J., Shope R., Terebey S., 
2005). Οι δυνατές επιλογές ήταν: 1. Αποκλειστικά πληροφόρηση, 2. Κυρίως πληροφό-
ρηση, 3. Εξίσου πληροφόρηση και εκπαίδευση, 4. Κυρίως εκπαίδευση και 5. Αποκλει-
στικά εκπαίδευση.  

Η κατανομή των απαντήσεων απεικονίζεται στον συγκεντρωτικό πίνακα 1. 

Ερώτηση Απαντήσεις (𝑓𝑓𝑖𝑖%) 
 1 2 3 4 5 

1 0,20 1,88 12,24 37,22 48,47 
2 11,85 51,33 32,68 3,75 0,39 

14 7,70 24,58 45,51 17,87 4,34 

Πίνακας 1 
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Διερεύνηση συσχέτισης μεταβλητών  

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στα συγκεκριμένα ερωτήματα, με χρήση του 
λογισμικού SPSS, διερευνήθηκαν οι ακόλουθες συσχετίσεις μεταβλητών: 

1. Κατά πόσο η εκπαιδευτική βαθμίδα του ατόμου (ανεξάρτητη μεταβλητή) σχετίζεται 
με το βαθμό που αυτό εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις επιστήμες (εξαρτημένη μετα-
βλητή, όπως μελετήθηκε στην ερώτηση 1). 

Πρακτικά, αυτό που ανιχνεύεται είναι το αν το ενδιαφέρον του ατόμου για τις επιστή-
μες εξαρτάται από το βαθμό της εκπαιδευτικής του βαθμίδας (Burns T., O’Connor D., 
Stocklmayer S., 2003). Δεδομένου ότι μόνο ένας από τους ερωτηθέντες δήλωσε μαθη-
τής ή απόφοιτος Δημοτικού, ομαδοποιήθηκε το Δημοτικό και το Γυμνάσιο ως βαθμίδα 
εκπαίδευσης. Προκειμένου να ελεγχθεί αν σχετίζονται οι δυο αυτές μεταβλητές, εφαρ-
μόστηκε Pearson Correlation r. Στον πίνακα 2 βλέπουμε ότι οι μεταβλητές συσχετίζο-
νται μεταξύ τους καθώς r =0,064 και sig. =0,043. Η συσχέτιση είναι θετική, το οποίο 
μαρτυρά ότι όσο αυξάνεται η εκπαιδευτική βαθμίδα, τόσο αυξάνεται και το ενδιαφέρον 
για τις επιστήμες. Ωστόσο η συσχέτιση είναι χαμηλή. 

Correlations 

 
Εκπαιδευτική 

βαθμίδα 

Πόσο σας εν-
διαφέρουν οι 
επιστήμες; 

Εκπαιδευτική βαθμίδα Pearson 
Correlation 1 ,064* 

Sig. (2-tailed)  ,043 

N 1015 1015 

Πόσο σας ενδιαφέρουν οι ε-
πιστήμες; 

Pearson 
Correlation ,064* 1 

Sig. (2-tailed) ,043  

N 1015 1015 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

Πίνακας 2 

2. Κατά πόσο η εκπαιδευτική βαθμίδα του ατόμου (ανεξάρτητη μεταβλητή) επηρεάζει 
το βαθμό ικανοποίησής του σχετικά με το πόσο επαρκώς ή όχι θεωρεί ότι του γνωστο-
ποιούνται οι επιστημονικές ανακαλύψεις (εξαρτημένη μεταβλητή, όπως μελετήθηκε 
στην ερώτηση 2).  

Προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτό το ερευνητικό ερώτημα, κατασκευάσαμε πί-
νακα διπλής εισόδου (Χ2). Από τον πίνακα chi-square tests παρατηρούμε ότι υπάρχει 
στατιστική σημαντικότητα μεταξύ των μεταβλητών καθώς sig. =0,018. Πιο αναλυτικά 
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προκύπτει ότι ο βαθμός ικανοποίησης ως προς τη γνωστοποίηση των επιστημονικών 
ανακαλύψεων, επηρεάζεται από την εκπαιδευτική βαθμίδα. Συγκεκριμένα οι περισσό-
τεροι συμμετέχοντες που ήταν απόφοιτοι Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή απόφοιτοι Λυ-
κείου, δήλωσαν πως η γνωστοποίηση των επιστημονικών ανακαλύψεων γίνεται σε 
βαθμό λίγο ικανοποιητικό, ενώ οι περισσότεροι συμμετέχοντες που ήταν κάτοχοι Με-
ταπτυχιακού, διατήρησαν ουδέτερη στάση καθώς ούτε συμφώνησαν, αλλά ούτε και 
διαφώνησαν με την παραπάνω άποψη. Συνολικά πάντως, παρατηρείται η επικράτηση 
της γνώμης ότι το κοινό δεν πληροφορείται ικανοποιητικά τις επιστημονικές ανακαλύ-
ψεις, αλλά η ένταση της εκδήλωσης εξαρτάται από τη βαθμίδα εκπαίδευσης. Το απο-
τέλεσμα τεκμηριώνεται από τον ακόλουθους πίνακες 3α και 3β. 

Εκπαιδευτική βαθμίδα / Βαθμός πληροφόρησης για τις επιστημονικές ανακαλύψεις  
Crosstabulation 

Εκπαιδευτική Βαθμίδα 

Θεωρείτε ότι το ευρύ κοινό, πληροφο-
ρείται τις επιστημονικές ανακαλύψεις: 

Σύνολο 1 2 3 4 5 

Δημοτικό & 
Γυμνάσιο 

Count 5 40 20 7 0 72 

% of Total 0,5% 3,9% 2,0% 0,7% 0,0% 7,1% 

Λύκειο Count 45 212 150 12 1 420 

% of Total 4,4% 20,9% 14,8% 1,2% 0,1% 41,4% 

Τριτοβάθμια 
εκπαίδευση 

Count 64 238 132 12 3 449 

% of Total 6,3% 23,4% 13,0% 1,2% 0,3% 44,2% 

Μεταπτυχιακό Count 4 20 23 5 0 52 

% of Total 0,4% 2,0% 2,3% 0,5% 0,0% 5,1% 

Διδακτορικό Count 2 10 8 2 0 22 

% of Total 0,2% 1,0% 0,8% 0,2% 0,0% 2,2% 

Σύνολο Count 120 520 333 38 4 1015 

% of Total 11,8
% 51,2% 32,8% 3,7% 0,4% 100,0% 

Πίνακας 3α 

Chi-Square Tests 
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 Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 30,075a 16 ,018 

Likelihood Ratio 26,961 16 ,042 

Linear-by-Linear Association ,014 1 ,905 

N of Valid Cases 1015   

a. 9 cells (36,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 
,09. 

Πίνακας 3β 

1. Κατά πόσο η ηλικία του ατόμου (ανεξάρτητη μεταβλητή) σχετίζεται με τη θεώρηση 
ότι η ΕτΕ αποτελεί μέσο εκπαίδευσης (εξαρτημένη μεταβλητή, ερώτηση 14). 

Η ανάλυση των απαντήσεων των ερωτηθέντων έδειξε πως η ηλικία του ατόμου σχετί-
ζεται με τη θεώρηση ότι η ΕτΕ αποτελεί μέσο εκπαίδευσης, καθώς r = −0,091 και 
sig. =0,004. Η συσχέτιση είναι αρνητική, δηλαδή η αύξηση της ηλικίας συνοδεύεται 
με μείωση της εκτίμησης ότι η ΕτΕ αποτελεί εκπαιδευτικό μέσο. Ωστόσο η συσχέτιση 
είναι χαμηλή. Η τεκμηρίωση του συμπεράσματος περιλαμβάνεται στον πίνακα 4. 

Correlations 

 Ηλικία 

Αυτό που δέχεστε από κά-
ποιον που επικοινωνεί την 
επιστήμη εκτός θεσμοθετη-
μένων φορέων, το θεωρείτε 

πληροφόρηση ή εκπαί-
δευση; 

Ηλικία Pearson 
Correlation 1 -,091** 

Sig. (2-tailed)  ,004 
N 1015 1015 

Αυτό που δέχεστε από 
κάποιον που επικοινω-
νεί την επιστήμη εκτός 
θεσμοθετημένων φο-
ρέων, το θεωρείτε πλη-
ροφόρηση ή εκπαί-
δευση; 

Pearson 
Correlation -,091** 1 

Sig. (2-tailed) ,004  

N 1015 1015 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Πίνακας 4 
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Συμπεράσματα 

Με την παρούσα έρευνα έγινε μια καταγραφή της ανθρωπογεωγραφίας του κοινού της 
ΕτΕ στην Ελλάδα. 

Με βάση τα αποτελέσματα, την ανάλυση και τη διερεύνηση συσχέτισης των μεταβλη-
τών, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

• Με την αύξηση της εκπαιδευτικής βαθμίδας ενός ατόμου αυξάνεται και το ενδια-
φέρον του για τις επιστήμες, όχι όμως με έντονη συσχέτιση.   

• Ο βαθμός που ένα άτομο κρίνει ότι πληροφορείται με επάρκεια τις επιστημονικές 
ανακαλύψεις, σχετίζεται με την εκπαιδευτική του βαθμίδα. Συγκεκριμένα, υπάρχει 
μια γενική παραδοχή ότι το κοινό δεν πληροφορείται ικανοποιητικά τις επιστημο-
νικές ανακαλύψεις. Εντούτοις, η ένταση αυτής της εκδήλωσης διαφοροποιείται σε 
σχέση με την εκπαιδευτική βαθμίδα του ατόμου. 

• Όσο μικρότερη είναι η ηλικία του ατόμου στο οποίο απευθύνεται η ΕτΕ, τόσο αυ-
ξάνεται η εκτίμησή του ότι αυτή αποτελεί εκπαιδευτικό μέσο, ωστόσο με χαμηλή 
συσχέτιση.  

• Ο μέσος αποδέκτης των μηνυμάτων της ΕτΕ είναι λίγο πάνω από 18 ετών, φοιτητής 
ή κάτοχος πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ενδιαφέρον για τις επιστήμες, ο 
οποίος θεωρεί την ΕτΕ τρόπο εκπαίδευσης. Ωστόσο δε μένει ικανοποιημένος ως 
προς την επάρκεια με την οποία πληροφορείται τις επιστημονικές ανακαλύψεις.  
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Παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου του νηπιαγωγείου 
σε συνεργατικές δραστηριότητες του κύκλου του νερού 

Κλημάνογλου Σοφία 
Εκπ/κός Π.Ε.60, MSc Mοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων. 
Διοίκηση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Υποψήφια 

Διδάκτορας ΤΕΠΑΕ Α.Π.Θ. sopkliman@gmail.com 

Επιβλέπων καθηγητής: κ. Δημήτρης Γερμανός 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, διερευνά την παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου του 
νηπιαγωγείου από τα νήπια κατά την εφαρμογή συνεργατικών δραστηριοτήτων σε 
δραστηριότητες του κύκλου του νερού. Η επιλογή της μεθόδου της έρευνας δράσης, 
έγινε καθώς ερευνήθηκε το περιβάλλον της σχολικής τάξης και τα υποκείμενά της 
(εκπαιδευτικός και μαθητές/τριες) τα οποία βρίσκονται σε συνεχή αλληλεπίδραση 
μεταξύ τους (Kemmis, 1980). Στην έρευνα πήραν μέρος 91 παιδιά και 4 νηπιαγωγοί 
από 4 τάξεις νηπιαγωγείων στην περιφέρεια του Πειραιά, τη σχολική χρονιά 2017-
2018. Ως προς τα εργαλεία και τις τεχνικές συλλογής δεδομένων της έρευνας, 
αξιοποιήθηκαν: πρωτόκολλο παρατήρησης του χώρου και των δραστηριοτήτων, 
ημερολόγιο νηπιαγωγών που συμμετείχαν στην έρευνα, ερωτηματολόγιο νηπιαγωγών 
(μετά την ερευνητική παρέμβαση), συνέντευξη νηπίων (πριν και μετά την ερευνητική 
παρέμβαση), αξιολόγηση ομάδων από νηπιαγωγό (κατά τη διάρκεια και μετά τις 
δραστηριότητες των Φ.Ε. που πραγματοποίησαν τα νήπια), γνωστικό τεστ 
(Προέλεγχος – Μεταέλεγχος) που δόθηκε στα παιδιά σχετικό με το φαινόμενο του 
κύκλου του νερού. Έπειτα από τη διερεύνηση των αποτελεσμάτων του γνωστικού τεστ 
σε συνδυασμό με τα προαναφερόμενα ερευνητικά εργαλεία (μέθοδο τριγωνοποίησης, 
Cohen et. al., 2008), διαπιστώθηκε ότι η δυναμική διαδικασία αναδιοργάνωσης του 
χώρου από τα νήπια, μέσα σε ένα συνεργατικό περιβάλλον, συμβάλλει στη γνωστική 
ανάπτυξή τους και πως η δημιουργία εκπαιδευτικών τόπων, μεταλλάξεων από τα ίδια 
τα νήπια, μέσα από τη χρήση σημειολογικών στον χώρο της σχολικής τάξης, τα 
ενισχύει στην καλύτερη κατάκτηση των φυσικών εννοιών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιδαγωγική αξιοποίηση του χώρου, συνεργατική μάθηση, κύκλος 
του νερού, εκπαιδευτικοί τόποι, σημειολογικές μεταλλάξεις. 

Εισαγωγή 

Ανατρέχοντας στην διεθνή βιβλιογραφία, επιστήμονες από διάφορους κλάδους, 
κατόπιν ερευνών, αποδεικνύουν τη σπουδαιότητα του ρόλου της σχέσης παιδιού-
χώρου στη διαδικασία της σωματικής, γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής 
του ανάπτυξης (Γερμανός, 2000, 2006, 2009, 2011, Friedrich, 2000, Gifford, 1997, 
Sanoff, 2002, Συγκολλίτου, 1997, Weinstein & David, 1987). 
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Σύμφωνα με σύγχρονη έρευνα, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συνηθίζουν να επιφέρουν 
βελτιωτικές τροποποιήσεις στις σχολικές αίθουσες με σκοπό να εφαρμόσουν ό,τι 
πιστεύουν, έχουν ένα πιο αποτελεσματικό εργασιακό περιβάλλον ως προς την 
συνεργασία με τους μαθητές, αλλά και ως προς την μεταξύ τους αλληλεπίδραση 
(Bissell, 2004: 29). Μάλιστα η δυναμική σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ των 
μαθητών στα πλαίσια ολιγομελών ομάδων εργασίας, έχει ως αποτέλεσμα στην αύξηση 
της επίδοσης, στην βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων και στην προαγωγή της 
ψυχικής υγείας των παιδιών (Ματσαγγούρας, 2000, Χαραλάμπους, 1996, Χρυσαφίδης, 
2006). Άλλωστε, η συνεργασία ανάμεσα στα παιδιά, αποτελεί ένα θέμα πολύ 
σημαντικό για την προσχολική ηλικία, καθώς η συνεργασία είναι ένας από τις 
απαραίτητες προϋποθέσεις για την διεξαγωγή ποικίλων δραστηριοτήτων. 

Από την άλλη, είναι διεθνώς αποδεδειγμένο το γεγονός, ότι τα μικρά παιδιά αποκτούν 
από πολύ νωρίς την αίσθηση των φαινομένων του φυσικού κόσμου και διαμορφώνουν 
κάποια πρώτα στοιχεία των επιστημονικών εννοιών, ενισχύοντας την άποψη ότι είναι 
σε θέση από την προσχολική ηλικία η επαφή τους με τον κόσμο των φυσικών 
επιστημών (Beaty, 2006, Osborne & Dillon,2008, Rocard et al., 2007, Young & 
Diamond, 2012), ενώ ταυτόχρονα τα βοηθά να αντιλαμβάνονται καλύτερα τον ίδιο 
τους τον εαυτό, τον κόσμο που τα περιβάλλει (Roth, Goulart, & Plakitsi, 2013) 
αποκτώντας τη δυνατότητα να εξοικειώνονται με τις επιστημονικές έννοιες που θα 
διδαχθούν στα επόμενα στάδια της ζωής τους (NRC, 2007, 2012). 

Παιδαγωγικός ανασχεδιασμός του χώρου  

Οι εκπαιδευτικοί, στοχεύοντας στην εφαρμογή ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων 
στο χώρο της τάξης, διαμορφώνουν τόσο προσωπικούς χώρους για τον κάθε μαθητή 
χωριστά, όσο και χώρους για τις ομάδες (Fisher στο McGregor, 2004). Ο χώρος λοιπόν, 
δεν μπορεί και δεν θα πρέπει να είναι στατικός, αλλά να διακρίνεται για την ευελιξία 
του, καθώς συμβάλλει στη χρήση του με διαφορετικούς τρόπους χωρίς να χρειάζεται 
αλλαγή στο μέγεθος, το σχήμα και τον εξοπλισμό του. Επιπλέον, ο μαθητής έχει την 
δυνατότητα να επικοινωνεί με διάφορους τρόπους τόσο με τους συμμαθητές του 
στοχεύοντας στην συνεργατική μάθηση, όσο και με τον ίδιο τον εκπαιδευτικό 
(Γερμανός, 2002). 

Η προσαρμογή του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας 
αλλά και των ενδιαφερόντων των ίδιων των παιδιών, πραγματοποιείται κατά τον 
Γερμανό (2002, 2010) μέσα από έναν παιδαγωγικό ανασχεδιασμό του σχολικού χώρου, 
ο οποίος βασίζεται σε ένα πλαίσιο παιδαγωγικών, ψυχολογικών και αρχιτεκτονικών 
παραγόντων.  

Η υλοποίηση των στόχων του παιδαγωγικού ανασχεδιασμού περιλαμβάνει τρεις 
κατευθύνσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο μέσα στη σχολική αίθουσα, όσο και 
στο υπόλοιπο κτίριο του νηπιαγωγείου. Αυτές είναι: ο εμπλουτισμός του χώρου με 
ερεθίσματα μάθησης, η διαμόρφωση μικροπεριβαλλόντων συνεργατικής επικοινωνίας 

353

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



και αλληλεπίδρασης, δηλαδή δημιουργία χώρων από τα ίδια τα παιδιά, σε ατομικό και 
σε επίπεδο ομάδας, τα οποία θα είναι υπεύθυνα τόσο για την οργάνωση όσο και για τον 
τρόπο διαχείρισής τους (Γερμανός, 2006, 2011, 2015) και τέλος η διαμόρφωση 
εκπαιδευτικών τόπων στον χώρο, δηλαδή διαμόρφωση πραγματικών χώρων, οι οποίοι 
είναι έτσι «επενδυμένοι με σημασίες και σχέσεις, που μας παραπέμπουν σε έναν κόσμο 
φαντασίας» και μας παρουσιάζουν τον τρόπο που το ίδιο το παιδί αντιλαμβάνεται τον 
χώρο και συνδέονται με τις επιθυμίες, τις προτιμήσεις, τις ανάγκες και τις δυνατότητές 
του παιδιού (Γερμανός, 1993, 2011). 

Η δυνατότητα των παιδιών να αλλάζουν τη διαρρύθμιση του χώρου πραγματοποιείται 
μέσα από πραγματικές αλλά και συμβολικές αλλαγές, που ονομάζονται 
«σημειολογικές μεταλλάξεις» και έχουν μεγάλη αξία από παιδαγωγικής άποψης, 
καθώς τα παιδιά λαμβάνουν πληροφορίες από το κοινωνικό περιβάλλον, εμπλεκόμενα 
σε διαδικασίες κοινωνικής μάθησης (Γερμανός, 2004).  

Οι προαναφερόμενες κατευθύνσεις οδηγούν στη διαμόρφωση ενός χώρου πλούσιου σε 
οπτικά, ακουστικά, απτικά, κιναισθητικά ερεθίσματα, αλλά και στην αναδιάταξη 
επίπλων με στόχο την διαμόρφωση μικροπεριβαλλόντων ομάδας, που θα συμβάλλουν 
τόσο στην επικοινωνία «πρόσωπο με πρόσωπο» μεταξύ των παιδιών, όσο και στον 
προσανατολισμό του μικροπεριβάλλοντος προς το εσωτερικό της ομάδας και προς την 
υπόλοιπη τάξη, με στόχο την επικοινωνία και αλληλεπίδραση (Γερμανός, 2010). 

Η μέθοδος του παιδαγωγικού ανασχεδιασμού, βασίζεται σε τέσσερις βασικούς κανόνες 
(Γερμανός, 2011): 

• Οργάνωση του χώρου σε περιοχές. Η εστίαση σε δύο βασικές περιοχές, με κριτήριο 
τον τρόπο ανάπτυξης των δραστηριοτήτων, ατομικά ή σε ομάδες και σε μια μεγάλη 
ομάδα-τάξη. Οι περιοχές διαμορφώνονται ανάλογα με τις διάφορες 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στον χώρο και βασίζονται στο αναλυτικό 
πρόγραμμα. Τα όρια των περιοχών θα πρέπει να είναι σαφή και θα πρέπει να 
αναδιοργανώνονται συχνά ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των μελών 
που εφαρμόζουν τις δραστηριότητες.  

• Δυνατότητα ευελιξίας στον χώρο. Πρόκειται για την αλλαγή του χώρου του 
νηπιαγωγείου, ανάλογα με τις επιθυμίες των παιδιών και τις ανάγκες των 
δραστηριοτήτων, χωρίς την αλλαγή του μεγέθους, του σχήματος ή του εξοπλισμού 
του. Μέσα λοιπόν, από τη διαφορετική διαμόρφωση των περιοχών της αίθουσας 
του νηπιαγωγείου, ο χώρος αποκτά ευελιξία αλλά και τη δυνατότητα να 
οργανώνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών και τις ανάγκες της ομάδας 
(Γερμανός, 2011, Dudek, 2000). Με αυτόν τον τρόπο, καταργείται η στατικότητα 
και η μονολειτουργικότητα των χώρων (Γερμανός, 2006). 

• Δημιουργία οικείας ατμόσφαιρας. Επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ενός 
περιβάλλοντος όμορφου, ευχάριστου και φιλικού απέναντι στον μαθητή το οποίο 
θα εξασφαλίζει θετικό ψυχολογικό κλίμα μέσα στην σχολική τάξη. Πρόκειται 
λοιπόν για ένα περιβάλλον που δεν θα είναι μόνο λειτουργικά αναβαθμισμένο αλλά 

354

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



και αισθητικά. Αυτές οι αλλαγές, οι οποίες υλοποιούνται με συνεργατικό τρόπο και 
πραγματοποιούνται μέσα στο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής ζωής και έχουν 
ως στόχο την κατάργηση μιας απρόσωπης, αφιλόξενης σχολικής αίθουσας και τη 
δημιουργία ενός θετικού κλίματος που θα συμβάλλει στην καλύτερη ένταξη και 
προσαρμογή των παιδιών στο σχολικό χώρο και στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

• Δημιουργία «προσωπικού χώρου» από τα ίδια τα παιδιά, τόσο σε ατομικό όσο και 
σε ομαδικό επίπεδο. Αποτελείται τόσο από ατομικά ντουλάπια και συρτάρια όσο 
και από οποιοδήποτε αντικείμενο, η χρήση του οποίου μπορεί να αποτελέσει τη 
δημιουργία μικροπεριβάλλοντος για το ίδιο το παιδί ή και για όλη την ομάδα. 

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Βασικοί στόχοι της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί α) αν η δυναμική 
διαδικασία αναδιοργάνωσης του χώρου από τα νήπια, μέσα σε ένα συνεργατικό 
περιβάλλον, συμβάλλει στη γνωστική τους ανάπτυξη και β) αν η δημιουργία 
εκπαιδευτικών τόπων μέσα από τη χρήση σημειολογικών μεταλλάξεων στον χώρο της 
σχολικής τάξης, ενισχύει την καλύτερη κατάκτηση των φυσικών εννοιών από τα νήπια. 

Ερευνητική προσέγγιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας  
Εφαρμογή της Έρευνας – Δράσης 

Η έρευνά μας βασίστηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της σπειροειδούς μορφής της Έρευνας 
- Δράσης του Kemmis (1980), όπου η έρευνα δράση εξελίσσεται σε τέσσερις φάσεις: 
τη φάση του σχεδιασμού (Plan), της δράσης και της παρατήρησης πεδίου (Act & 
Observe) και του στοχασμού – αξιολόγησης της δράσης – (Reflect), πάνω στην οποία 
θα οδηγηθούμε σε έναν νέο σχεδιασμό – επανασχεδιασμό και κατ΄επέκταση τη 
δημιουργία και παρατήρηση μιας νέας αναθεωρημένης δράσης. 

Οργάνωση του χώρου σε περιοχές. 

α) Επιλογή και οργάνωση του χώρου από την ομάδα τάξη 

Ο χώρος της τάξης, κατά τη διάρκεια των τριών φάσεων της ερευνητικής παρέμβασης, 
οργανώθηκε σε περιοχές για την ομάδα - τάξη, τις ομάδες και για τα ζευγάρια, 
σύμφωνα με την μέθοδο του παιδαγωγικού ανασχεδιασμού (Γερμανός, 2011). 

Η περιοχή της παρεούλας: η περιοχή αξιοποιήθηκε από την ομάδα τάξη, από τις ομάδες, 
αλλά και από τα ζευγάρια των παιδιών και στις τρεις φάσεις της ερευνητικής 
παρέμβασης, όμως κάθε φορά είχε διαφορετική λειτουργία και αποστολή, καθώς τα 
παιδιά αναδιαμόρφωναν τον χώρο, ανάλογα με τις επιθυμίες τους και τις ανάγκες της 
εκάστοτε δραστηριότητας. Κατά τη διάρκεια της αναδιοργάνωσης του χώρου, τα 
παιδιά στις πειραματικές τάξεις ένιωθαν ευχαρίστηση και απολάμβαναν την διαδικασία 
τόσο πριν την εφαρμογή της δραστηριότητας, όσο και έπειτα, κατά την επαναφορά των 
επίπλων και εξοπλισμού στην αρχική τους θέση. Η προθυμία τους και η χαρά τους, 
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φαίνεται τόσο στις φωτογραφίες όσο και στα λόγια των ίδιων των νηπιαγωγών, αλλά 
και στις συνεντεύξεις των νηπίων, τα οποία στην πλειονότητά τους απάντησαν ότι τους 
αρέσει να αναδιοργανώνουν τον χώρο τους, «γιατί μου αρέσει, είναι καταπληκτικό», 
είπε η ΤΠ1Κ15, «γιατί είναι ωραίο να αλλάζεις τον χώρο, γίνεται πιο μεγάλος», είπε ο 
ΤΠ2Α2, «γιατί αλλάζει ο χώρος και είναι σαν να πηγαίνω πρώτη φορά σχολείο, είναι 
σαν καινούργιο!» είπε ο ΤΠ1Α16. Μάλιστα, επιθυμούν να το κάνουν μαζί με άλλα 
παιδιά της ομάδας τους. 

β) Επιλογή και οργάνωση του χώρου από τις ομάδες 

Το κέντρο της τάξης, έπειτα από την απομάκρυνση τραπεζιών: Αυτός ο χώρος 
αναδιοργανώθηκε πολλές φορές για εκτέλεση αλλά και παρουσίαση ποικίλων 
δραστηριοτήτων των μελών των ομάδων. Αναδιοργανώθηκε από τα παιδιά για να 
εξυπηρετήσει το κινητικό παιχνίδι των ομάδων της ΤΠ2 «Γινόμαστε οι τρεις μορφές 
της σταγονούλας: πάγος – νερό – υδρατμός». Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα, οι 
ομάδες των νηπίων που δεν συμμετέχουν και παρακολουθούν, διαμόρφωσαν τον 
παρακείμενο χώρο και κάθισαν πάνω στα τραπέζια που απομακρύνθηκαν από το 
κέντρο της τάξης.  

 

Φωτογραφία 1η : ΤΠ2. Η ομάδα «Καρδιά της Ευρώπης» από πάγος που ήταν με τον ήλιο 
ζεστάθηκε και μετατράπηκε σε υγρό…. οι υπόλοιπες ομάδες κάθονται πάνω στα τραπέζια 
που τα έχουν τοποθετήσει στις δύο άκρες της τάξης, αφήνοντας το κέντρο, ελεύθερο για 
τις παρουσιάσεις των ομάδων. 

Ευελιξία του χώρου μέσα από διαφορετικές διατάξεις επίπλων 

Η ύπαρξη ευελιξίας στον χώρο, επιτυγχάνεται μέσα από τη δυνατότητα εφαρμογής 
εναλλακτικών διατάξεων στην επίπλωση της τάξης του νηπιαγωγείου. Με αυτόν τον 
τρόπο, παύει να υπάρχει στατικότητα και μονολειτουργικότητα στον σχολικό χώρο, 
φαινόμενα που εμποδίζουν την θεμελίωση σχέσεων συνεργασίας και 
δημιουργικότητας μεταξύ των νηπίων, αποτρέποντας τη λειτουργία του σχολικού 
χώρου, ως υλικό πεδίο αγωγής (Γερμανός, 2006, 2010, 2011). 

Τα παραπάνω στοιχεία φάνηκαν μέσα από τους οδηγούς παρατήρησης και την μελέτη 
φωτογραφιών κατά την ερευνητική μας παρέμβαση. Διαπιστώθηκε ότι μέσα από τη 
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δυνατότητα διαφορετικής χρήσης και διάταξης των ήδη υπαρχόντων επίπλων και 
εξοπλισμού που υπήρχαν στην κάθε πειραματική τάξη, τα νήπια προσάρμοσαν τον 
χώρο στις επιθυμίες τους, μέσα από την αποφυγή μιας μονοδιάστατης λειτουργίας του, 
ολοκληρώνοντας την εκάστοτε εργασία με πιο δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο, 
ικανοποιώντας την ανάγκη τους για έκφραση και επικοινωνία. Η παρέμβαση των 
παιδιών στον χώρο της τάξης και η τακτική της αναδιαμόρφωσης από αυτά, έχει ως 
συνέπεια την σύνδεσή της με τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα, την οικειοποίησή του 
χώρου της και τη δημιουργία ενός θετικού ψυχολογικού κλίματος μέσα στην τάξη. 

Δημιουργία οικείας ατμόσφαιρας 

Η δημιουργία ενός ευέλικτου χώρου, προάγει την εκπαιδευτική διαδικασία και 
ταυτόχρονα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ύπαρξη ενός συνεργατικού 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Η ελεύθερη επιλογή θέσης και στάσης σώματος, έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός οικείου χώρου για τα παιδιά, υποστηρίζοντας 
ταυτόχρονα τη δημιουργική τους σκέψη και φαντασία. 

Έτσι η αναδιοργάνωση και διάταξη του χώρου από τα ίδια τα μέλη των ομάδων, τα 
βοηθά να νιώσουν τον χώρο δικό τους, αναπτύσσοντας έναν δεσμό, έναν σύνδεσμο 
έκφρασης και επικοινωνίας με τον εαυτό τους και με τους γύρω τους. Έχουμε δηλαδή 
τη διαμόρφωση ενός χώρου, ο οποίος αποτελεί μέσο επικοινωνίας και 
αλληλεπίδρασης, περιορίζοντας την εσωστρέφεια του και αποτυπώνοντας η κάθε 
ομάδα την δική της ταυτότητα, τον «προσωπικό της χώρο» (Γερμανός, 2006). 

Δημιουργία μικροπεριβαλλόντων για τις ομάδες και για την ομάδα τάξη 

Τα νήπια μέσα από την εφαρμογή σημειολογικών μεταλλάξεων στον χώρο, 
δημιούργησαν μικροπεριβάλλοντα, δηλαδή τους δικούς τους «τόπους», προβαίνοντας 
σε αναδιοργάνωση του χώρου, είτε με πραγματικές αλλαγές, είτε με συμβολικές. Για 
παράδειγμα, στη δραστηριότητα: «Ακολουθούμε την πορεία της σταγόνας κάτω στη 
γη, η «συγκέντρωση» των σταγόνων». Οι Υπεύθυνοι των υλικών από τις ομάδες, 
αναδιοργανώνουν τον χώρο της παρεούλας και την περιοχή του κέντρου της τάξης, 
απομακρύνοντας τα τραπέζια, τα παγκάκια και τις καρέκλες. Πραγματοποιούν μια νέα 
αναδιάταξη των επίπλων, μέσα από την χρήση πλήθους σημειολογικών μεταλλάξεων 
όπως κώνοι όπου συμβολίζουν βουνά, παγκάκια που τοποθέτησαν επάνω καφέ γκοφρέ 
χαρτί όπου συμβολίζει το χώμα, το πράσινο γκοφρέ χρώμα, όπου συμβολίζει το 
χορτάρι, κόκκινο ύφασμα πάνω σε καρεκλάκια όπου συμβολίζει τις στέγες των 
σπιτιών. Τα παιδιά - σταγόνες περνούν από όλους αυτούς τους «τόπους». 
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Φωτογραφία 2η: ΤΠ1.Προετοιμασία της Δραστηριότητας : «Ακολουθούμε την πορεία της 
σταγόνας κάτω στη γη, η «συγκέντρωση» των σταγόνων».  

Τα εργαλεία και οι τεχνικές συλλογής δεδομένων 

Για την διερεύνηση των στόχων της έρευνάς μας, εφαρμόστηκε γνωστικό τεστ σχετικά 
με τον κύκλο του νερού (Προέλεγχος-Μεταέλεγχος), όπου οι απαντήσεις των παιδιών 
εντάχθηκαν σε κατηγορίες (συμβατές απαντήσεις, ενδιάμεσες απαντήσεις, μη 
συμβατές απαντήσεις και χωρίς απάντηση), ανάλογα με το πόσο οι απαντήσεις 
προσεγγίζουν το επιστημονικό πρότυπο (Bar,1986, 1989, Bar & Galili,1994, Driver, et 
al., 2000, Henriques, 2000, Malleus, Kikas & Marken, 2016, Sackes, Flevares & 
Trundle, 2010, Strang & Aberg – Bengtsson, 2010). Οι απαντήσεις του γνωστικού τεστ 
αξιοποιήθηκαν σε συνδυασμό με τεχνικές και εργαλεία συλλογής δεδομένων, όπως 
είναι το πρωτόκολλο παρατήρησης, το ημερολόγιο των νηπιαγωγών που συμμετείχαν 
στην έρευνα, το ερωτηματολόγιο των νηπιαγωγών και στα τέσσερα τμήματα (δύο 
πειραματικές και δύο τάξεις ελέγχου), συνέντευξη νηπίων, αξιολόγηση ομάδων από 
νηπιαγωγό. Εφαρμόστηκε σε όλα τα παραπάνω, ποιοτική ανάλυση περιεχομένου κατά 
Mayring (2014), ενώ με τη μέθοδο της τριγωνοποίησης εξασφαλίστηκε η εγκυρότητα 
και η αξιοπιστία των δεδομένων της έρευνάς μας. 

Το δείγμα της έρευνας 

Πήραν μέρος τέσσερα νηπιαγωγεία της περιφέρειας Πειραιά, τη σχολική χρονιά 2017-
2018. Στις Πειραματικές τάξεις συμμετείχαν 46 παιδιά ενώ στις Τάξεις ελέγχου 
συμμετείχαν 45 παιδιά, συνολικά πήραν μέρος 91 παιδιά. Η πιλοτική έρευνα διήρκησε 
4 εβδομάδες, ενώ η κυρίως έρευνα διήρκησε 13 εβδομάδες. Η σχεδίαση είκοσι 
δραστηριοτήτων του κύκλου του νερού έγινε από την ερευνήτρια, ενώ η υλοποίησή 
τους έγινε από τις νηπιαγωγούς στις Πειραματικές τάξεις με αναδιοργάνωση του χώρου 
από τα νήπια και με τη συνεργατική μέθοδο διδασκαλίας,. Στις Τάξεις ελέγχου, οι 
δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν χωρίς να γίνεται αναδιοργάνωση του χώρου και 
με μετωπική διδασκαλία. Τόσο οι δραστηριότητες όσο και τα υλικά ήταν ίδια για όλες 
τις τάξεις, καθώς σχεδιάστηκαν και οργανώθηκαν από την ερευνήτρια.  
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Γνωστικό τεστ (Προέλεγχος-μεταέλεγχος) 

Οι αρχές διδασκαλίας του φαινομένου του κύκλου του νερού βασίστηκαν σε ένα 
εποικοδομητικό και ένα διερευνητικό πλαίσιο, όπου αξιοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες 
γνώσεις των παιδιών, οι οποίες αναδείχθηκαν και ταξινομήθηκαν στο στάδιο του 
πρόελεγχου του γνωστικού τεστ, αποτελώντας τον γνώμονα για κατασκευή 
κατάλληλων δραστηριοτήτων όπου θα οδηγήσουν τα παιδιά σε γνωστική σύγκρουση, 
ή ενίσχυση ή ανακάλυψη νέων ιδεών, ανάλογα κάθε φορά (Καριώτογλου, 2006). Όλα 
τα παραπάνω πραγματοποιήθηκαν με την αξιοποίηση του διδακτικού 
μετασχηματισμού του περιεχομένου, από το επίπεδο του επιστημονικού μοντέλου σε 
γνώση αξιοποιήσιμη να οικοδομηθεί από παιδιά προσχολικής ηλικίας. 

Στα πλαίσια της έρευνας δράσης πραγματοποιήθηκαν αλλαγές στην υλική και στην 
κοινωνική δομή της σχολικής τάξης. Ως προς την υλική δομή, έγινε αναδιαμόρφωση 
των χώρων των Πειραματικών Τάξεων, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες της 
συνεργατικής διδασκαλίας και μάθησης αλλά και να ανταποκρίνονται στο θεωρητικό 
πλαίσιο των κατευθύνσεων του «παιδαγωγικού ανασχεδιασμού του σχολικού χώρου» 
(Γερμανός, 2010) και ως προς την κοινωνική δομή, υλοποιήθηκαν επιμορφωτικές 
συναντήσεις με τις νηπιαγωγούς των Πειραματικών Τάξεων σχετικά με την πορεία και 
τους σκοπούς της έρευνας. 

Η ερευνητική παρέμβαση, περιλάμβανε πραγματοποίηση είκοσι δραστηριοτήτων πάνω 
στο φαινόμενο του κύκλου του νερού με συνεργατικό τρόπο στις πειραματικές τάξεις 
και αναδιαμόρφωση του χώρου της τάξης ανάλογα με τις επιθυμίες των παιδιών και τις 
ανάγκες των δραστηριοτήτων των Φ.Ε. και χωρίς αναδιαμόρφωση του χώρου και με 
τον παραδοσιακό τρόπο της μετωπικής διδασκαλίας, στις Τάξεις ελέγχου.  

Πριν και μετά τις δραστηριότητες, η ερευνήτρια πραγματοποίησε στα παιδιά, ένα 
γνωστικό τεστ, το οποίο αποτέλεσε πηγή δεδομένων για να γίνει κατανοητό, αν η 
εφαρμογή των δραστηριοτήτων με διαφορετικό τρόπο – συνεργατική διδασκαλία και 
αναδιοργάνωση του χώρου στις πειραματικές τάξεις, ενώ μετωπική διδασκαλία χωρίς 
αναδιοργάνωση του χώρου στις τάξεις ελέγχου- είχε κάποια επίδραση στις απαντήσεις 
των παιδιών. Δόθηκαν λοιπόν στα παιδιά και στα τέσσερα τμήματα των νηπιαγωγείων, 
εννέα ερωτήσεις που κατασκευάστηκαν από την ερευνήτρια, με στόχο την ανίχνευση 
των αντιλήψεών τους, σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα του κύκλου του νερού. 

Ανάλυση δεδομένων και αποτελέσματα 

Οι ίδιες ερωτήσεις δόθηκαν στα παιδιά και μετά την πραγματοποίηση ερευνητικής 
παρέμβασης, έτσι ώστε να αναλύσουμε τις επιδόσεις των νηπίων, προβαίνοντας σε 
κατηγοριοποιήσεις των απαντήσεών τους και σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η 
συμπλήρωση ερωτηματολογίου με τη βοήθεια της ερευνήτριας που τους διάβαζε τις 
ερωτήσεις, στο πλαίσιο ημιδομημένων συνεντεύξεων, πραγματοποιήθηκε πριν και 
μετά την ερευνητική παρέμβαση. Αυτός ο τρόπος προσέγγισης δίνει τη δυνατότητα 
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ελέγχου των ορίων της γνώσης των παιδιών, του τρόπου που δομείται η γνώση τους 
και ο τρόπος σκέψης τους (Cohen & Manion, 1994). Οι απαντήσεις των παιδιών 
εντάχθηκαν σε αντίστοιχες κατηγορίες. Η οριστική κατηγοριοποίηση ολοκληρώθηκε 
μετά τη διερεύνηση όλων των απαντήσεων των παιδιών. 

Στο στάδιο του Προέλεγχου και του Μεταέλεγχου, πραγματοποιήθηκε 
κατηγοριοποίηση των απαντήσεων των παιδιών («Συμβατές απαντήσεις», «ενδιάμεσες 
απαντήσεις», «μη συμβατές απαντήσεις», «χωρίς απάντηση»), ανάλογα με το πόσο οι 
απαντήσεις προσέγγιζαν το επιστημονικό πρότυπο. 

Μέσα από την μελέτη των ποσοστών των συμβατών απαντήσεων σε πειραματικές και 
τάξεις ελέγχου πριν την ερευνητική παρέμβαση, διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη διαφορά, καθώς αυτά είναι ιδιαίτερα χαμηλά σε όλες τις τάξεις. Στις 
περισσότερες απαντήσεις τα παιδιά απάντησαν «δεν ξέρω» και στην πλειοψηφία τους 
εγκατέλειψαν πολύ γρήγορα την προσπάθειά τους να βρουν κάποια λύση, έστω και μη 
συμβατή.  

Προέλεγχος 
Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας Συμβατών απαντήσεων 

Πειραματικών τάξεων και τάξεων ελέγχου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 

ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1α) «Πες ένα στερεό 
σώμα». 

0 (0%) 1 (2%) 

1β) «Πες ένα υγρό σώμα». 3 (7%) 1 (2%) 
1γ) «Πες ένα αέριο σώμα». 3 (7%) 1 (2%) 
2)«Όταν οι σταγόνες του 
νερού ζεσταίνονται από 
τον ήλιο, τι παθαίνουν;» 

0 (0%) 0 (0%) 

3)«Όταν οι σταγόνες του 
νερού, εξατμιστούν, σε τι 
μετατρέπονται;» 

0 (0%) 0 (0%) 

4)«Η βροχή από πού 
πέφτει;» 

24 (52%) 14 31%) 

5)«Που πηγαίνει το νερό 
που δεν απορροφάται από 
τη γη; Που 
συγκεντρώνεται;» 

5 (11%) 9 (20%) 

6)«Από τι γίνονται τα 
σύννεφα;» 

0 (0%) 0 (0%) 

7)«Όταν οι σταγόνες 0 (0%) 0 (0%) 

360

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



εξατμίζονται , 
εξαφανίζονται;» 
8) «Τι γίνεται το νερό σε 
ένα βρεγμένο ρούχο που 
στεγνώνει;» 

1 (2%) 0 (0%) 

9) «Να βρεις τη σωστή 
σειρά στις παρακάτω 
εικόνες» (που 
απεικονίζουν τα στάδια 
του κύκλου του νερού) 

0 (0%) 0 (0%) 

Μετά όμως την ερευνητική παρέμβαση στο τεστ του Μεταέλεγχου, τα ποσοστά των 
συμβατών απαντήσεων στις πειραματικές τάξεις είναι ιδιαίτερα υψηλά, έναντι αυτά 
των Τάξεων ελέγχου τα οποία αν και είναι πιο αυξημένα από το τεστ του Προέλεγχου, 
εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλότερα συγκριτικά με αυτά των πειραματικών 
τάξεων. Ο έλεγχος εγκυρότητας και αξιοπιστίας της ανάλυσης του γνωστικού τεστ πριν 
και μετά την ερευνητική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε με την στατιστική εφαρμογή 
ελέγχου υποθέσεων ισότητας δύο πληθυσμιακών αναλογιών, όταν υπάρχουν δύο 
ανεξάρτητα τυχαία δείγματα, ένα από κάθε πληθυσμό (Rao & Scott, 1984). 

Μετα-έλεγχος 

Συγκεντρωτικός συγκριτικός πίνακας Συμβατών απαντήσεων 
Πειραματικών τάξεων και τάξεων ελέγχου 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 

ΤΑΞΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

1α) «Πες ένα στερεό 
σώμα». 

43 (93%) 17 (38%) 

1β) «Πες ένα υγρό 
σώμα». 

43 (94%) 18 (40%) 

1γ) «Πες ένα αέριο 
σώμα». 

41 (89%) 10 (22%) 

2)«Όταν οι σταγόνες 
του νερού ζεσταίνονται 
από τον ήλιο, τι 
παθαίνουν;» 

26 (56%) 14 (31%) 

3)«Όταν οι σταγόνες 
του νερού, εξατμιστούν, 
σε τι μετατρέπονται;» 

22 (48%) 2 (5%) 

4)«Η βροχή από πού 
πέφτει;» 

40 (87%) 33 (73%) 
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5)«Που πηγαίνει το 
νερό που δεν 
απορροφάται από τη 
γη; Που 
συγκεντρώνεται;» 

35 (76%) 10 (22%) 

6) «Από τι γίνονται τα 
σύννεφα;» 

23 (50%) 2 (5%) 

7)« Όταν οι σταγόνες 
εξατμίζονται , 
εξαφανίζονται;» 

43 (94%) 10 (22%) 

 

 
8) «Τι γίνεται το νερό σε 
ένα βρεγμένο ρούχο που 
στεγνώνει;» 

31 (68%) 8 (18%) 

9)«Να βρεις τη σωστή 
σειρά στις παρακάτω 
εικόνες» (που 
απεικονίζουν τα στάδια 
του κύκλου του νερού). 

36 (79%) 10 (22%) 

 

 

Μέσα από την μελέτη του Συγκεντρωτικού Συγκριτικού Πίνακα 2 και των 
αποτελεσμάτων των συμβατών απαντήσεων των παιδιών σε πειραματικές και σε τάξεις 
ελέγχου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει εμφανής μεγάλη διαφορά ως προς τα ποσοστά 
συμβατών απαντήσεων στις πειραματικές τάξεις έναντι των τάξεων ελέγχου και με 
μεγάλες αριθμητικές διαφορές, σε όλες τις ερωτήσεις. Αυτό αποτελεί γεγονός ότι μέσα 
από την συνεργατική διδασκαλία και μάθηση αλλά και με τη δυνατότητα 
αναδιοργάνωσης του χώρου ανάλογα με τις δραστηριότητες που είχαν να 
πραγματοποιήσουν, προσαρμόζοντας τον χώρο στις ανάγκες και επιθυμίες τους, τα 
παιδιά των πειραματικών τάξεων κατέκτησαν καλύτερα και πιο αποδοτικά την νέα 
γνώση, καθώς απέκτησαν τη δυνατότητα να την ανακαλέσουν και να την εκφράσουν 
σε μεταγενέστερο χρόνο.  

Συμπεράσματα – συζήτηση 

Τα παιδιά των πειραματικών τάξεων, μέσα από την εφαρμογή της συνεργατικής 
διδασκαλίας και την τακτή αναδιοργάνωση του χώρου, κατόρθωσαν να προσαρμόσουν 
τον χώρο ανάλογα με τις ανάγκες της δραστηριότητας και τις επιθυμίες των μελών των 
ομάδων, αποφεύγοντας μια μονοδιάστατη λειτουργία του και οικοδομώντας την νέα 
γνώση αποτελεσματικότερα σε σχέση με τα παιδιά των τάξεων ελέγχου, τα οποία 
βίωναν μια μετωπική διδασκαλία μάθησης χωρίς κάποια δυνατότητα αναδιαμόρφωσης 
του χώρου που πραγματοποιούταν η εκπαιδευτική διαδικασία.  

Τα παραπάνω έρχονται σε απόλυτη συμφωνία με τη διεθνή βιβλιογραφία, καθώς 
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υπάρχει μια ομόφωνη παραδοχή μεταξύ των ερευνητών, σχετικά με τα θετικά 
αποτελέσματα της συνεργατικής μάθησης πάνω στις επιδόσεις των μαθητών/τριών 
(Sharan, 2002, Rohrbeck et al., 2003, Roseth, Johnson & Johnson, 2008, Webb, 2008, 
Slavin, 2010, 2013). Αλλά και η δυνατότητα αλλαγής και αναδιαμόρφωσης του 
σχολικού χώρου από τον/την εκπαιδευτικό και από τους/τις μαθητές/τριες, 
αποδεικνύεται ως μεγάλο όφελος καθώς υπάρχει αλληλεπίδραση μεταξύ μάθησης, 
διδασκαλίας και υλικού περιβάλλοντος (Berry στο Higgins et al., 2005:14, Moore & 
Warner, 1998, Earthman 2004), συνδέοντας τα χαρακτηριστικά του χώρου με την 
νοητική και κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών/τριών (Γερμανός, 2006, Earthman 
& Lemasters, 1998, Higgins et al., 2004, Συγκολλίτου, 1997, Weinstein, 1977).  

Επίσης, η δημιουργία μιας οικείας και φιλικής ατμόσφαιρας που αποπνέει την 
ατμόσφαιρα του σπιτιού και υπάρχει στις συνεργατικές τάξεις, (χαρακτηριστικό 
στοιχείο και στην δική μας έρευνα που φάνηκε μέσα από τους οδηγούς παρατήρησης), 
συνδέεται με την συμπεριφορά της μάθησης και την ενίσχυσή της, στοιχείο που 
βρέθηκε στην έρευνά μας και έρχεται και αυτό σε πλήρη συμφωνία με την διεθνή 
βιβλιογραφία (Bunting, 2004, Rittelmeyer 2004, Roaf, Fuentes & Thomas, 2001). 

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι η δημιουργία εκπαιδευτικών τόπων μέσα από τη χρήση 
σημειολογικών μεταλλάξεων στον χώρο της σχολικής τάξης, από τα παιδιά ενισχύει 
την καλύτερη κατάκτηση των φυσικών εννοιών. Η επαλήθευση προέκυψε από το 
γνωστικό τεστ σε συνδυασμό με τους Οδηγούς παρατήρησης, αλλά και τις 
συνεντεύξεις των νηπίων (μέθοδος τριγωνοποίησης) όπου τα παιδιά των πειραματικών 
τάξεων προέβαιναν στην κατασκευή πλήθους εκπαιδευτικών τόπων μέσα από 
πραγματικές και συμβολικές αλλαγές στα έπιπλα και τον εξοπλισμό του νηπιαγωγείου. 
Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να λαμβάνουν ερεθίσματα από τον χώρο, ο οποίος τους 
παρείχε πλήθος πληροφοριών για το περιβάλλον της τάξης, εξοικειώνοντάς τα με 
διαδικασίες κοινωνικής μάθησης. Ταυτόχρονα, ωθούνταν αβίαστα στην κατάκτηση της 
νέας γνώσης, γεγονός που αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα του γνωστικού τεστ, αλλά 
και στην συνέντευξη των νηπίων, όπου αυτά που προέρχονταν από τις πειραματικές 
τάξεις, θυμόντουσαν και ανέφεραν περισσότερες επιστημονικές λέξεις και ορισμούς 
από τα φαινόμενα του υδρολογικού κύκλου. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με τη 
διεθνή βιβλιογραφία, μιας και ο μαθητής αναπτύσσει πιο πλούσια επιχειρηματολογία 
και λεξιλόγιο, κατακτώντας τη νέα γνώση μέσα από τη συμμετοχή του στην ομάδα και 
όχι μέσα από το «άγρυπνο» βλέμμα του εκπαιδευτικού, όπως συμβαίνει στη μετωπική 
διδασκαλία (Μercer, 2000) 
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Η επιμόρφωση μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος «Βασική Δράση 1/KA1 του 
Erasmus+» ως μοχλός επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 

Φωτούλα Μπρούτσου, Εκπ/κός Π.Ε.70, M.Ed., fofibr@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει με ποιον τρόπο συμβάλλει η συμμετοχή 
σε επιμορφωτικές δραστηριότητες κινητικότητας της βασικής δράσης 1/ΚΑ1 του ευ-
ρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Erasmus + στην επαγγελματική ανάπτυξη του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα κινητικότητας 
Erasmus+ KA1 υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προσω-
πικού μέσω κινητικότητας, η οποία μπορεί να λάβει τις μορφές παρακολούθησης δο-
μημένων μαθημάτων, εργασίας ή διδασκαλίας σε ιδρύματα και σχολεία της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Τα βασικά ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι η συμμετοχή 
σε κινητικότητες συνεισφέρει θετικά στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη 
του εκπαιδευτικού καθώς αναπτύσσει δεξιότητες, αποκτούνται εμπειρίες και νέες ικα-
νότητες, οι οποίες σχετίζονται με τις ανάγκες της σχολικής μονάδας. Ο αντίκτυπος 
μπορεί επίσης να εντοπιστεί στη βελτίωση των ικανοτήτων και της εμπιστοσύνης, στη 
μάθηση νέων  τεχνολογιών και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων επικοινωνίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκά προγράμματα, Erasmus+ KA1, επιμόρφωση, επαγγελμα-
τική ανάπτυξη, εκπαιδευτικό προσωπικό 

Εισαγωγή 

Για να διασφαλισθεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης, καθορι-
στικός παράγοντας είναι η επαγγελματική κατάρτιση του εκπαιδευτικού. Αυτό διαπι-
στώνεται, συνεχώς, με έρευνες και μελέτες που αφορούν στη σχολική μάθηση (Δούκας, 
κ.ά., 2018). Τον εκπαιδευτικό ως βασικό μοχλό της εκπαίδευσης αντιμετωπίζει και η 
ευρωπαϊκή κοινότητα. Τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα σχεδιάστηκαν για να 
ενισχύσουν την ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση, και να προωθήσουν τη συνερ-
γασία μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών με στόχο την ανταλλαγή επιτυχημένων και και-
νοτόμων πρακτικών. Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 
την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-
2020. Στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, καθώς και 
στον εκμοντερνισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους 
τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (iky.gr). Στην παρούσα εργασία προσπαθήσαμε να 
διερευνήσουμε με ποιον τρόπο συμβάλλει η συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριό-
τητες κινητικότητας της βασικής δράσης 1/ΚΑ1 του ευρωπαϊκού προγράμματος Eras-
mus+ στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του σχολικού προσωπικού. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Για τη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών που συμμετείχαν στις επιμορφω-
τικές κινητικότητες της βασικής δράσης 1/ΚΑ1 του Erasmus+ επιλέχθηκε η ποιοτική 
προσέγγιση του θέματος. Χρησιμοποιήσαμε τη συνέντευξη ως τεχνική συλλογής του 
υπό έρευνα υλικού (interview). Το είδος της συνέντευξης που χρησιμοποιήθηκε είναι 
η ημιδομημένη συνέντευξη, η οποία αποτελείται από προκαθορισμένες ερωτήσεις που 
βοηθούν τον μελετητή να καλύψει τα σημαντικότερα πεδία της έρευνας (Robson, 
2010). 

Θέλοντας να επικεντρωθούμε, στα ερευνητικά ερωτήματα και στα θέματα της συζήτη-
σης της παρούσας εργασίας, οι ερωτήσεις της συνέντευξης βασίστηκαν στους εξής ά-
ξονες: 

1. Φυσιογνωμία του δείγματος 
2. Κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ KA1 
3. Περιγραφή και αξιολόγηση της δράσης 
4. Συμβολή της συμμετοχής στις διακρατικές δραστηριότητες κινητικότητας Eras-

mus+ KA1 στην προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού 
5. Ο ρόλος των Διευθυντικών στελεχών και του Συλλόγου Διδασκόντων της σχολικής 

μονάδας 

Το υπό έρευνα υλικό περιλαμβάνει εννέα απομαγνητοφωνημένες συνεντεύξεις των εκ-
παιδευτικών που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Το προφίλ των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις δράσεις σχολικής εκπαίδευ-
σης Erasmus+ ΚΑ1 

Στη βασική Δράση 1, Erasmus+ που αφορά στη Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, 
παρέχονται δυνατότητες κινητικότητας σε εκπαιδευτικό προσωπικό σχολικών μονά-
δων πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προκειμένου να 
συμμετάσχουν σε σεμινάρια, συνέδρια, επιτόπια παρακολούθηση εργασίας σε σχολείο 
ή άλλο φορέα  που δραστηριοποιείται στον χώρο της σχολικής εκπαίδευσης (Iky.gr). 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στην παρούσα έρευνα υπηρετούν σε νηπιαγωγεία, 
δημοτικά, γυμνάσια, εργαστηριακά κέντρα και λύκεια. Οι οκτώ προέρχονται από τον 
Ν. Έβρου, μία από την Καβάλα και μία από την Κροατία. Γνωρίζουν τουλάχιστον μια 
ξένη γλώσσα κι είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ερ-
γάζονται αρκετά χρόνια στην εκπαίδευση (10-28 έτη) και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι 
γυναίκες (7 από τους 9). Οι περισσότεροι είναι εκπαιδευτικοί Αγγλικής γλώσσας γεγο-
νός που εξηγείται, αφού η παρακολούθηση των κινητικοτήτων απαιτεί πολύ καλή 
γνώση της Αγγλικής. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στις κινητικότητες έχουν πά-
ρει μέρος και σε άλλα προγράμματα επιμόρφωσης, ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στην 
εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών εκτός των 
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τοπικών ορίων. Αναζητούν νέους τρόπους προσέγγισης της γνώσης, επιθυμούν να ε-
μπλουτίσουν τις διδακτικές μεθόδους τους και να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 
μαθητών δημιουργώντας ελκυστικό περιβάλλον μάθησης (Πολύδωρος, 2015). 

Η κινητοποίηση των εκπαιδευτικών για συμμετοχή στη δράση Erasmus+ KA1 

Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στις δράσεις είχαν ως βασικότερο κίνητρο τη στο-
χευμένη επιμόρφωσή τους σε θέματα που θεωρούσαν ότι θα τους εξέλισσαν σαν δα-
σκάλους και ως προσωπικότητες. Το γεγονός ότι η επιμόρφωση πραγματοποιείται στο 
εξωτερικό την κάνει πιο ελκυστική, καθώς μπορούν να βιώσουν την κουλτούρα μιας 
χώρας, να αποκτήσουν γνώσεις σχετικά με το εκπαιδευτικό της σύστημα, να έρθουν σε 
επαφή με συναδέλφους από άλλα κράτη και να ανταλλάξουν εμπειρίες και απόψεις, 
εκτός του στενού πλαισίου της τοπικής κοινωνίας όπου εργάζονται. 

Έχοντας ως κίνητρο την απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση 
της Τεχνολογίας των πληροφοριών (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία, οι εκπαιδευτι-
κοί αναζητούν κατάλληλα επιμορφωτικά προγράμματα που προσφέρουν ευρωπαϊκοί 
φορείς, τα οποία εστιάζουν σε συγκεκριμένες πρακτικές αξιοποίησης της τεχνολογίας 
και σχετίζονται με τις εκάστοτε ανάγκες κάθε εκπαιδευτικού. 

Σύμφωνα με τους Dudzinski κ.ά., 2000, Ganser, 2000, Lieberman, 1994 η διαδικασία 
της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού τον θέλει να συμμετέχει ενεργά στη 
μάθηση μέσω διδακτικών δραστηριοτήτων κι ενεργειών τις οποίες κριτικάρει και αξιο-
λογεί. Έτσι, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, όταν βασίζεται στο σχο-
λείο και στην αλληλεπίδραση εκπαιδευτικών και μαθητών, είναι πιο αποτελεσματική.  

Στην περίπτωση της κινητικότητας Erasmus+ KA1, η επιμόρφωση σχεδιάζεται και υ-
λοποιείται βασιζόμενη σε συγκεκριμένο ευρωπαϊκό σχέδιο ανάπτυξης της σχολικής 
μονάδας, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα και αναμενόμενα αποτελέσματα. Έτσι, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν τα επιμορφωτικά προγράμματα που καλύ-
πτουν τους στόχους και τις απαιτήσεις τους πιο εύκολα. Σημαντικό είναι επίσης, πως 
επιλέγουν οι ίδιοι τον τομέα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων και πολλές φορές 
μπορούν να έχουν λόγο στη διαμόρφωση ή την τροποποίηση των μαθημάτων. Ακόμη, 
βασική προϋπόθεση και δέλεαρ για τη συμμετοχή είναι η επιχορήγηση που λαμβάνει 
κάθε συμμετέχων η οποία καλύπτει τα δίδακτρα, τη μετακίνηση και τη διαμονή του 
καθ’ όλη τη διάρκεια της δραστηριότητας.  

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις δράσεις του Erasmus+ από ημερίδες και τα 
σεμινάρια, που διοργανώνονται από το ΙΚΥ και το Υπουργείο Παιδείας, τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης, την πλατφόρμα του eTwinning 
(https://www.etwinning.net/el/pub/index.htm), τη δικτυακή πύλη School Education 
Gateway (https://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities.htm) και φυ-
σικά από άλλους εκπαιδευτικούς με εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι ίδιοι ι-
στότοποι, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αξιοποιούνται για την ανεύρεση 
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των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης τα οποία προ-
σφέρουν διάφορα ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. 

Ο χρόνος πραγματοποίησης των διακρατικών μετακινήσεων, που είναι ανεξάρτητος 
του χρόνου εργασίας των συμμετεχόντων, και η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι ακόμη 
κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή τους σε Erasmus+ KA1. 

Η χώρα και η γλώσσα είναι, επίσης, σημαντικοί παράγοντες αφού οι εκπαιδευτικοί ε-
πιλέγουν προγράμματα που χρησιμοποιούν την Αγγλική γλώσσα την οποία γνωρίζουν 
όλοι οι συμμετέχοντες σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Και ο τόπος διεξαγωγής των σεμι-
ναρίων αποτελεί κριτήριο, καθώς έχουμε δει και στα στατιστικά αποτελέσματα προη-
γούμενων ετών, κάποιες χώρες να βρίσκονται σταθερά υψηλά στις προτιμήσεις των 
αιτούμενων και να επιλέγονται ιδρύματα σε πόλεις που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον 
(iky.gr).  

Περιγραφή και αξιολόγηση της δράσης 

Η θεματική των διακρατικών επιμορφωτικών κινητικοτήτων σχετιζόταν με την ανά-
πτυξη δεξιοτήτων, οι οποίες είχαν σχέση με την κοινωνία της πληροφορίας, την επι-
κοινωνία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία. Επιλέγονται δομημένα σεμινάρια 
για την ένταξη των Νέων Τεχνολογιών, τη χρήση διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας 
(μέθοδος project) καθώς και η εισαγωγή καινοτομιών, όπως το CLIL. Κάποια σεμινά-
ρια απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες. 
Ενώ κάποια άλλα αφορούν στη διοίκηση και την οργάνωση των σχολικών μονάδων. 
Το σίγουρο είναι πως υπάρχει πληθώρα επιμορφωτικών δράσεων με ποικιλία θεμάτων 
που συγχρονίζονται με τις απαιτήσεις και τις ανάγκες κάθε σχεδίου δράσης και μπο-
ρούν να ικανοποιήσουν τους αιτούντες. Όσο αφορά τις προσδοκίες που έχουν οι συμ-
μετέχοντες από τα επιμορφωτικά προγράμματα, αυτές είναι να ενισχύσουν τις δεξιότη-
τές τους, να ανταλλάξουν αλλά και να προσλάβουν γνώσεις κι εμπειρίες γνωρίζοντας 
την κουλτούρα μιας χώρας, συναδέλφους εκπαιδευτικούς από άλλα κράτη, να ενημε-
ρωθούν για καινοτόμες πρακτικές και τις σύγχρονες τάσεις της παιδαγωγικής, να δη-
μιουργήσουν συνεργασίες, να εξασκήσουν και να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους, να 
διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Βέβαια, η συμμετοχή σε επιμορφωτικές δραστηριό-
τητες του εξωτερικού προϋποθέτει την πολύ καλή, τουλάχιστον, γνώση της γλώσσας 
των σεμιναρίων, με την Αγγλική να είναι η δημοφιλέστερη. 

Αξιοσημείωτο είναι πως οι συμμετέχοντες δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι από τη συμ-
μετοχή τους στα επιμορφωτικά σεμινάρια καθώς ικανοποιήθηκαν οι προσδοκίες τους 
όσο αφορά το περιεχόμενο και την ποιότητα των επιμορφώσεων. Αυτό που επιθυμούν, 
επίσης, οι εκπαιδευτικοί είναι να εισάγουν κάποιες από τις τεχνικές ή καινοτομίες στο 
μάθημά τους. Σχετικά με τη χρήση των ΤΠΕ, αναφέρεται ότι υπάρχουν δυσκολίες κα-
θώς πολλά σχολεία δεν έχουν την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Επίσης, η 
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εθνική πολιτική χρήσης του διαδικτύου1 δεν ευνοεί τη χρήση συσκευών που συνδέο-
νται στο διαδίκτυο. Έχοντας υπόψη πως σε πολλά σχολεία της Ευρώπης οι τάξεις είναι 
πλήρως εξοπλισμένες και οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές πύλες για την από-
κτηση πληροφοριών είναι λογικό τα διάφορα ινστιτούτα να προσφέρουν επιμορφωτικά 
προγράμματα τα οποία θεωρούν ως δεδομένο τον πολύ καλό τεχνολογικό και ψηφιακό 
εξοπλισμό στις τάξεις, γεγονός που δεν ισχύει σε πολλά σχολεία της Ελλάδας. Βέβαια, 
κάθε εκπαιδευτικός μπορεί σύμφωνα με τις ηλικιακές ομάδες που διδάσκει και την υ-
ποδομή του σχολείου του να προσαρμόσει και να εφαρμόσει μεθόδους και προγράμ-
ματα που εξυπηρετούν τους στόχους του. 

Ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης του σχεδίου είναι η διάδοση και ο αντίκτυπος, κατά 
τη διάρκεια του σχεδίου και μετά την υλοποίησή του (iky, 2018). Γι’ αυτό λαμβάνονται 
κατάλληλα μέτρα που αποβλέπουν στη διάδοση των αποτελεσμάτων του σχεδίου εντός 
και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών. Τα μέτρα αυτά είναι: η διοργάνωση εκδη-
λώσεων, ημερίδων, η παρουσίαση της δράσης σε συνέδρια, η δημιουργία ιστοσελίδων 
με στόχο την ανάρτηση σχετικού υλικού, οι δημοσιεύσεις στα Μέσα Μαζικής Ενημέ-
ρωσης.  

Φυσικά, υπάρχουν και κάποιες δυσκολίες που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του όταν 
αποφασίσει να αιτηθεί την έγκριση ενός προγράμματος σχολικής κινητικότητας ΚΑ1 
Erasmus+. Αυτές καλείται να αντιμετωπίσει το πρόσωπο που ενεργεί ως εκπρόσωπος 
του σχολείου (contact person) ή/και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας. Η σύνταξη 
του σχεδίου κινητικότητας προσωπικού σχολικής εκπαίδευσης, που αφορά την πρό-
ταση που κατατίθεται στο ΙΚΥ πρέπει να είναι σαφής, να εντάσσεται σε σχέδιο ευρω-
παϊκής ανάπτυξης, να είναι σωστά αιτιολογημένο και να παρουσιάζει επακριβώς τους 
στόχους και τις ανάγκες εξέλιξης του προσωπικού (iky, 2018).  

Η συμβολή της συμμετοχής στις επιμορφωτικές κινητικότητες Erasmus+ KA1 
στην προσωπική κι επαγγελματική ανάπτυξη του/της εκπαιδευτικού 

Η δραστηριότητα κινητικότητας συμβάλλει αποτελεσματικά στην προσωπική κι επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Όλοι αναφέρουν πως απέκτησαν γνώσεις 
πάνω σε θέματα που επέλεξαν να επιμορφωθούν, όπως η εισαγωγή καινοτομιών στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση κι ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην τάξη, η μηχανο-
γράφηση στη διοίκηση, η ανανέωση των διδακτικών μεθόδων. Εφαρμόζουν νέες πρα-
κτικές στο μάθημα, χρησιμοποιούν την τεχνολογία με μεγαλύτερη άνεση και κάποιοι 
πιστεύουν ότι βελτιώθηκε η αποτελεσματικότητά τους ως δάσκαλοι. Ακόμη, ανοίγει ο 
δρόμος για συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα επειδή δημιουργούνται γνωριμίες 
και σχέσεις μεταξύ των ευρωπαίων εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στις 

1Οι ρυθμίσεις προστασίας δεδομένων για την αλλαγή στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 
Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR) που ανακοινώθηκε από το 2016, τίθενται σε 
ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική μεταστροφή της νομοθεσίας και αντικα-
θιστά τον νόμο περί προστασίας δεδομένων 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξερ-
γασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο οποίος και καταργείται με την ψήφιση του εθνικού νόμου 
(https://internet-safety.sch.gr/index.php/articles/teach/item/624-gdpr) 
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επιμορφώσεις. Ένα ακόμη θετικό στοιχείο είναι το ότι ενισχύεται το κοινωνικό τους 
γόητρο καθώς απολαμβάνουν την αναγνώριση και την εκτίμηση μαθητών, συναδέλφων 
και γονέων (Ευρωπαϊκό συμβούλιο, 2009). 

Το γεγονός ότι τα επιμορφωτικά προγράμματα επιλέγονται από τους ίδιους τους εκπαι-
δευτικούς λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές τους ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις 
ανάγκες της σχολικής πραγματικότητας ενισχύει την αποτελεσματικότητά τους. Είναι 
άλλωστε πάγιο αίτημα των εκπαιδευτικών, σύμφωνα με διάφορες μελέτες (Βεργίδης 
και Βαϊκούση, 2003), η θεματική των επιμορφωτικών προγραμμάτων να καθορίζεται 
μετά από ανίχνευση των αναγκών κάθε εκπαιδευτικής περιφέρειας.  

Η ενασχόληση με ευρωπαϊκά προγράμματα και η συμμετοχή σε επιμορφωτικά σεμινά-
ρια, συμπεριλαμβάνονται στα προσόντα του εκπαιδευτικού. Μπορούν να ληφθούν υ-
πόψη για την προώθηση της επαγγελματικής τους ανάπτυξης και πιστοποίησης όπως 
και για την αξιολόγησή τους, ιδιαίτερα αν ενδιαφέρονται για την εξέλιξή τους και τη 
διεκδίκηση θέσεων ευθύνης (Ν.4351/2015). 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι συμμετέχοντες επιδιώκουν να επιμορφωθούν για να ενισχύ-
σουν την αποτελεσματικότητα των μεθόδων και των εκπαιδευτικών πρακτικών που 
χρησιμοποιούν στην ακαδημαϊκή και πνευματική ανάπτυξη των μαθητών, τη δημιουρ-
γία κλίματος συνεργασίας, την πρόκληση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής πε-
ρισσότερων μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές επωφελούνται, καθώς 
συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά προγράμματα και άλλες καινοτόμες δράσεις, αναπτύσσο-
ντας δεξιότητες, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους καλλιεργώντας στάσεις και αξίες και 
διαμορφώνοντας απόψεις για ευρωπαϊκά θέματα. 

Σχετικά με τον αντίκτυπο της συμμετοχής των εκπαιδευτικών σε κινητικότητες ΚΑ1 
στα σχολεία όπου εργάζονται, τα ιδρύματα επωφελούνται ποικιλοτρόπως: α) δίνονται 
κίνητρα να αναβαθμίσουν την τεχνολογικό τους εξοπλισμό, β) εισάγονται καινοτόμες 
διδακτικές πρακτικές, όπως το CLIL2, γ) εξελίσσουν τον ψηφιακό εγγραμματισμό στην 
οργάνωση και τη διοίκηση του σχολείου, δ) επεκτείνεται η συμμετοχή και σε άλλα 
ευρωπαϊκά προγράμματα όπως οι σχολικές συμπράξεις του Erasmus+ ΚΑ2, όπου συμ-
μετέχουν μαθητές κι εκπαιδευτικοί, ε) δημιουργείται πνεύμα συνεργασίας μεταξύ εκ-
παιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, στ) εισάγονται νέες ιδέες, διορ-
γανώνονται πολιτιστικές δραστηριότητες, καλλιεργούνται έννοιες όπως η δημοκρατία, 
η ισότητα, ο εθελοντισμός, η ανοχή στη διαφορετικότητα, η) το σχολείο ανοίγει προς 
την κοινωνία εμπλέκοντας γονείς και άλλους φορείς στις διάφορες δράσεις κ.ά.. Μια 
έννοια ακόμη, που αποκτά σημασία, σύμφωνα με τους ερωτώμενους, είναι αυτή της 
ευρωπαϊκής συνείδησης. Μέσω των κινητικοτήτων, μαζί με την απόκτηση νέων εμπει-
ριών και την ανάπτυξη δεξιοτήτων και γνώσεων διαμορφώνεται η ευρωπαϊκή 

2Η μέθοδος CLIL είναι μία εκπαιδευτική μέθοδος διπλής εστίασης (dual-focused teaching) καθώς, μια 
γλώσσα-στόχος διαφορετική της μητρικής, χρησιμοποιείται τόσο για τη μελέτη διαφόρων θεματικών 
πεδίων  (Marsh, 2000).  
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ταυτότητα,  ενισχύεται το αίσθημα του ευρωπαίου πολίτη, η αποδοχή της πολυπολιτι-
σμικότητας και της διαφορετικότητας, οι διακρατικές συνεργασίες και φιλίες (Ευρω-
παϊκή επιτροπή, 2016). 

Ο ρόλος των διευθυντικών στελεχών και του συλλόγου διδασκόντων  

Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση της επιμορφωτικής κινητικότητας διαδραματίζει ο 
Διευθυντής του σχολείου, καθώς τα σχέδια δράσης υποβάλλονται σε επίπεδο σχολικής 
μονάδας. Στις περιπτώσεις που εξετάσαμε ο διευθυντής προωθεί τη συμμετοχή του 
προσωπικού του σε κινητικότητες ΚΑ1, δρα υποστηρικτικά κι ενθαρρυντικά προς τους 
εκπαιδευτικούς διευκολύνοντας τη διαδικασία όταν χρειάζεται. Παρατηρείται σε κά-
ποιες σχολικές μονάδες να συμμετέχει υψηλό ποσοστό εκπαιδευτικών στις κινητικό-
τητες ενώ σε κάποιες άλλες χαμηλότερο. Σύμφωνα και με πρόσφατη έρευνα, κάποιοι 
από τους παράγοντες που επηρεάζουν το ποσοστό συμμετοχής είναι: οικογενειακοί λό-
γοι, το επίπεδο γλωσσομάθειας, η γνώση υπολογιστή, η διάθεση για επιπρόσθετη ερ-
γασία και η στάση των ατόμων απέναντι σε τέτοιου είδους δράσεις (Καραγιάννη, 
2018). Από την παρούσα έρευνα προκύπτουν ακόμη: η έγκαιρη ενημέρωση του προ-
σωπικού από τη διεύθυνση του σχολείου και φυσικά η τεκμηριωμένη παρουσίαση των 
επιμορφωτικών αναγκών στο «σχέδιο δράσης» που υποβάλλεται στην Εθνική Μονάδα 
της χώρας, ώστε να συμπεριληφθούν περισσότεροι εκπαιδευτικοί. 

Επιλογικά 

Κλείνοντας, μπορούμε να πούμε πως ότι πληροφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι 
τώρα, έχοντας ως στόχο να κατανοήσουμε με ποιον τρόπο συμβάλλει η συμμετοχή σε 
επιμορφωτικές δραστηριότητες κινητικότητας 1/ΚΑ1 του ευρωπαϊκού προγράμματος 
Erasmus+ στην προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του σχολικού προσωπικού, 
εναρμονίζονται με τους σκοπούς που έχει θέσει η Ευρώπη υποστηρίζοντας ανάλογες 
δράσεις (Οδηγός ευρωπαϊκής επιτροπής, 2017). 

Παρ’ όλο που το δείγμα της έρευνας είναι μικρό και δεν μας επιτρέπει να οδηγηθούμε 
σε γενικεύσεις, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ικανοποίηση που εξέφρασαν οι συμ-
μετέχοντες στις κινητικότητες, τις παροτρύνσεις τους να αιτηθούν συμμετοχή στις δρά-
σεις και άλλοι εκπαιδευτικοί και τον χαρακτηρισμό των κωλυμάτων που αντιμετώπι-
σαν ως αμελητέων. Το γεγονός πως κάθε χρόνο αυξάνεται ο αριθμός των σχεδίων που 
υποβάλλονται στους Εθνικούς φορείς για χρηματοδότηση ενισχύει την άποψη αυτή. 
Είναι πραγματικότητα πως οι κινητικότητες στον τομέα της εργασίας και της εκπαίδευ-
σης σε ευρωπαϊκό επίπεδο αυξάνονται. Η εκμάθηση μιας δεύτερης ή τρίτης γλώσσας 
θα δώσει τη δυνατότητα στους πολίτες για σπουδές, για επιμόρφωση, για αναζήτηση 
εργασίας που θα τους ικανοποιεί και θα τους αμείβει ικανοποιητικά (Πολύδωρος, 
2015). 

Η Ελλάδα, ως ισότιμο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οφείλει να προωθεί την ανά-
πτυξη συνεργασιών και τη σύγκλιση σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα στον τομέα της 
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εκπαίδευσης μέσα από την αμοιβαία κατανόηση και τη συνεργασία µε τα άλλα ευρω-
παϊκά κράτη. 
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Mobbing: Ένας άγνωστος όρος αλλά ένα συχνό φαινόμενο 
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Περίληψη 

Το mobbing στον εργασιακό χώρο αποτελεί ένα φαινόμενο που έχει προσελκύσει σε 
μεγάλο βαθμό το ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ιδιαίτερη σπουδαιότητα 
φέρει η μελέτη του mobbing στο χώρο της εκπαίδευσης, δεδομένης της ιδιαίτερης φύ-
σης του επαγγέλματος των εκπαιδευτικών και της σημασίας αυτού για την ανάπτυξη 
των ατόμων και της κοινωνίας. Οι εκπαιδευτικοί γίνονται, συχνά, αποδέκτες συμπερι-
φορών mobbing που μπορεί να προέρχονται από τους συναδέλφους τους ή τους διευ-
θυντές των σχολικών μονάδων, στις οποίες εργάζονται. Οι εν λόγω συμπεριφορές εκ-
δηλώνονται με διάφορες μορφές, όπως δημόσια λεκτική κακοποίηση, επιβολή αυστη-
ρού ελέγχου και υψηλού φόρτου εργασίας, άσκηση άδικης κριτικής, κοινωνική κι ε-
παγγελματική απομόνωση κι εξαναγκασμό σε παραίτηση, ενώ επιφέρουν ιδιαίτερα αρ-
νητικές συνέπειες, τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για τον εκάστοτε σχολικό οργα-
νισμό, οι οποίες αφορούν, μεταξύ άλλων, σε μείωση της εργασιακής ικανοποίησης του 
εκπαιδευτικού και μείωση της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας του οργανι-
σμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: mobbing, εκπαιδευτικοί, τύποι συμπεριφορών, επιπτώσεις 

Η έννοια του mobbing 

Η έννοια του mobbing αποτελεί αντικείμενο έρευνας από τη δεκαετία του 1980, παρ’ 
όλα αυτά δεν υφίσταται συμφωνία όσον αφορά στον ορισμό της στα πλαίσια του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος. Ο Leymann (1990) ήταν ο πρώτος συγγραφέας που όρισε το 
mobbing ως εχθρικές πράξεις, οι οποίες μεμονωμένα μπορεί να εμφανίζονται μη προ-
σβλητικές, όμως, εάν είναι συστηματικές ή επαναλαμβάνονται σε μία περίοδο χρόνου, 
επιφέρουν ζημιογόνες επιπτώσεις (Leymann, 1990). Στο δικό τους ορισμό, οι Einarsen 
& Skogstad (1996) υπογραμμίζουν τη σημασία της υποκειμενικής εμπειρίας των θυμά-
των, ενώ αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία και στην αντιλαμβανόμενη μη ισορροπημένη 
δύναμη. Παράλληλα, οι Chappell & Di Martino (1998) συνδέουν το mobbing με αυξη-
μένα προβλήματα που οφείλονται σε μη επιλυμένες εντάσεις στον εργασιακό χώρο, σε 
μικρο-επιθέσεις και σε αλαζονικές συμπεριφορές, οι οποίες, σε συγκεκριμένες περι-
πτώσεις, μπορεί να θεωρούνται ανυπόφορες. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ορισμός του Leymann αντικατοπτρίζεται, σε μικρότερο ή μεγα-
λύτερο βαθμό, στους μεταγενέστερους ορισμούς που διατυπώθηκαν στα πλαίσια της 
Νορβηγικής, Φινλανδικής, Γερμανικής, Αυστριακής, Αγγλικής και Δανέζικης βιβλιο-
γραφίας, ενώ στην Αμερικανική βιβλιογραφία, οι σχετικοί ορισμοί αναφέρονται και σε 
άλλες έννοιες, όπως επιθετικότητα στο εργασιακό περιβάλλον, αθλιότητα στο χώρο 
εργασίας και συναισθηματική κακοποίηση (Keashly & Jagatic, 2003). 

378

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

mailto:vagenas64@gmail.com
mailto:nadiathanasop1@gmail.com


Ο Leymann (1990) διακρίνει δύο μορφές mobbing: τις σκληρές μορφές και τις λιγότερο 
σκληρές μορφές. Οι σκληρές μορφές αναφέρονται σε ψυχολογική τρομοκρατία στον 
εργασιακό χώρο, ενώ οι λιγότερο σκληρές μορφές αφορούν σε μία μορφή καταδίωξης 
στον εργασιακό χώρο. Ο ίδιος συγγραφέας εξηγεί ότι στις χώρες όπου ομιλείται η Αγ-
γλική γλώσσα, όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία (O’Moore, 2000), η Αυστραλία 
(McCarthy, 1996), οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης (Salin, 2001) και η Τουρκία, συνή-
θως χρησιμοποιείται ο όρος bullying, ενώ σε χώρες όπου ομιλείται η Γερμανική 
γλώσσα καθώς και στην Ολλανδία, προτιμάται ο όρος mobbing (Zapf, 1999). 

Η βιβλιογραφία της Βορείου Αμερικής περιγράφει το φαινόμενο του bullying ή mob-
bing μέσω ενός εύρους εννοιών, όπως η κατάχρηση εργαζομένου (Keashly, 1998), η 
επιθετικότητα στον εργασιακό χώρο (Neuman & Baron, 1998), η εξαπάτηση (Aquino 
et al., 1999), η διαπροσωπική απόκλιση (Bennet & Robinson, 2003) και η αγένεια στον 
εργασιακό χώρο (Andersson & Pearson, 1999). Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται για 
να περιγράψουν το εν λόγω φαινόμενο είναι, μεταξύ άλλων, η παρενόχληση (Brodsky, 
1976), το τραύμα στον εργασιακό χώρο (Wilson, 1991) και η μη σεξουαλική παρενό-
χληση (Zapf & Einarsen, 2001). 

Το mobbing στον εργασιακό χώρο 

Το mobbing στον εργασιακό χώρο συνιστά ένα πολύπλοκο φαινόμενο με αρνητικές 
συνέπειες για την αποδοτικότητα του εργαζομένου, της ομάδας και του οργανισμού. 
Τυπικά, οι συμπεριφορές που εκδηλώνονται μέσω του mobbing, περιλαμβάνουν διά-
φορες μορφές φήμης, κουτσομπολιού και υπονοούμενων που χρησιμοποιούνται για να 
δυσφημίσουν και να δαιμονοποιήσουν στοχοθετημένους συναδέλφους, έως ότου αυτοί 
αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την εργασία τους (Shallcross et al., 2008). Ο αποκλει-
σμός του στόχου από το εργασιακό περιβάλλον είναι ένα στάδιο κριτικής σημασίας 
κατά τη διαδικασία του mobbing και συχνά οδηγεί σε μακροπρόθεσμη ψυχολογική ζη-
μία, μετατραυματική διαταραχή άγχους, απώλεια απασχόλησης, κοινωνικό αποκλει-
σμό και μερικές φορές, αυτοκτονικές τάσεις (Groeblinghoff & Becker, 1996). 

Γενικότερα, παρατηρείται ένα μοτίβο στην εκδήλωση του mobbing στον εργασιακό 
χώρο, το οποίο ξεκινά με μία μικρής έκτασης διαμάχη, η οποία αυξάνεται έως τον α-
ποκλεισμό του στόχου από την εργασία του (Davenport et al., 1999). Τυπικά, εντοπί-
ζονται πέντε στάδια στη διαδικασία του mobbing. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την 
αρχική διαμάχη ή το κρίσιμο περιστατικό, ενώ στο δεύτερο στάδιο, η ψυχολογική κα-
κοποίηση κατευθύνεται, σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, προς το στόχο. Στο τρίτο στά-
διο, παρεμβαίνει η διοίκηση του οργανισμού, η οποία, συχνά, παραπέμπει τους δράστες 
και αυξάνει τα επίπεδα βλάβης για το θύμα. Το τέταρτο στάδιο λαμβάνει χώρα όταν ο 
στόχος κατηγορείται ως “δύσκολος” ή “πνευματικά άρρωστος”, ενώ το τελικό στάδιο 
λαμβάνει χώρα όταν ο στόχος απομακρύνεται από την εργασία του (Davenport et al., 
1999). Η αρνητική συμπεριφορά έναντι του θύματος είναι συχνή και διαρκής και μπο-
ρεί να εξακολoυθήσει για μία χρονική περίοδο διάρκειας μηνών ή ακόμη και ετών 
(Einarsen et al., 2003; Groeblinghoff & Becker, 1996). Σε κάποιες περιπτώσεις, το 
mobbing συνεχίζεται και μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου-στόχου από την 
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εργασία του και συχνά προκαλεί μακροπρόθεσμη ψυχολογική ζημία. Επιπλέον, η ζημία 
που προκαλείται μπορεί να περιγραφεί ως mobbing πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βαθμού, 
όμοια με το βαθμό ζημίας που προκαλείται από εγκαύματα ή ουλές πρώτου, δεύτερου 
ή τρίτoυ βαθμού (Davenport et al., 1999). 

Η κατάχρηση στο εργασιακό περιβάλλον αναγνωρίζεται, συχνά, ως κατάχρηση δύνα-
μης από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη ενός οργανισμού, τα οποία εκμεταλλεύονται 
τη δύναμή τους για να εκφοβίσουν τους υφισταμένους τους. Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση 
άλλων μορφών δύναμης, όπως η πρόσβαση σε αποκλειστικά, ισχυρά δίκτυα, αναγνω-
ρίζεται, επίσης, ως επιδραστική στη δημιουργία ανισορροπίας δύναμης (Di Martino et 
al., 2003; Einarsen et al., 2003). Κατά συνέπεια, υποστηρίζεται ότι οποιοσδήποτε ερ-
γαζόμενος, σε οποιοδήποτε ιεραρχικό επίπεδο ενός οργανισμού, μπορεί να καταστεί 
στόχος, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών στελεχών, των υφισταμένων, των 
προϊσταμένων και των συναδέλφων (Davenport et al., 1999). 

Το mobbing στο χώρο της εκπαίδευσης 

Σήμερα, η γνώση και η εκπαίδευση συνιστούν δύο αγαθά ανεκτίμητης αξίας, τα οποία 
φέρουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα τόσο για τη ζωή των ατόμων όσο και για την ανάπτυξη 
της κοινωίας συνολικά. Σε αυτό το πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί δε θα πρέπει 
να επικεντρώνονται αποκλειστικά στην ανάπτυξη των πνευματικών ικανοτήτων των 
μαθητών, αλλά θα πρέπει να ενθαρρύνουν, επίσης, την αρμονική ανάπτυξη των φυσι-
κών, ψυχολογικών, συναισθηματικών και κοινωνικών πτυχών κάθε ατόμου (Psunder, 
2015). Κατά συνέπεια, τα σχολεία διαδραματίζουν ένα ρόλο κριτικής σημασίας για την 
ευρύτερη κοινωνικοποίηση των μαθητών τους (Munn, 1999). Μελέτες της διεθνούς 
βιβλιογραφίας επιβεβαιώνουν ότι η κουλτούρα των εκπαιδευτικών ασκεί σημαντική 
επίδραση στη συμπεριφορά των μαθητών γενικά, καθώς και σε συμπεριφορές mobbing 
ειδικότερα. Μάλιστα, σχολικές μονάδες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό mob-
bing, υποφέρουν από χαμηλής ποιότητας ηγεσία, χαμηλά επίπεδα επαγγελματικής συ-
νεργασίας και χαμηλό βαθμό συναίνεσης σε επαγγελματικά ζητήματα (Roland & Gal-
lowey, 2004). Σχολικές μονάδες στις οποίες, η διοίκηση και το εκπαιδευτικό προσω-
πικό δεν επικοινωνούν αποτελεσματικά μεταξύ τους, παρουσιάζουν χαμηλότερα επί-
πεδα ηθικού μεταξύ των εκπαιδευτικών και υψηλότερα επίπεδα διαταραχών μεταξύ 
των μαθητών (Gottfredson, 1989). Μία κουλτούρα συνεργασίας επηρεάζει με θετικό 
τρόπο την ευημερία και την εργασία των εκπαιδευτικών, καθώς όταν οι εκπαιδευτικοί 
συνεργάζονται και αναπτύσσουν ένα αίσθημα εμπιστοσύνης μεταξύ τους, τότε αισθά-
νονται καλύτερα και είναι καλύτερα προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν πιέσεις του 
εξωτερικού περιβάλλοντος (Aelterman et al., 2007). H συνεργατική κουλτούρα περιο-
ρίζει τα αισθήματα ανασφάλειας και ανικανότητας των εκπαιδευτικών, επιδρά θετικά 
στην αυτοπεποίθησή τους και συμβάλλει στην αύξηση της απόδοσης και της αποτελε-
σματικότητάς τους. Περαιτέρω, όταν αναπτύσσεται μία υποστηρικτική κουλτούρα ε-
ντός ενός οργανισμού, οι συμπεριφορές mobbing δε μπορούν να αναπτυχθούν (Bulutlar 
& Unler Oz, 2008; Cowie et al., 2002). Δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι που υιοθετούν 
μία κουλτούρα φροντίδας και υποστήριξης, ενδιαφέρονται για την ευημερία των 
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υπολοίπων, δεν είναι πιθανό να συμπεριφερθούν με επιβλαβή, για τους συναδέλφους 
τους, τρόπο. Από την άλλη πλευρά, στα πλαίσια μίας εργασιακής κουλτούρας, όπου η 
παραγωγικότητα, τα αποτελέσματα και η ανταγωνιστικότητα διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο, οι συμπεριφορές των ατόμων καθοδηγούνται από το προσωπικό συμφέρον, 
χωρίς οι τελευταίοι να ενδιαφέρονται για τις συνέπειες της συμπεριφοράς τους στην 
ευημερία των υπολοίπων. Τέτοιου είδους συνθήκες θέτουν, συνήθως, τις βάσεις για 
την ανάπτυξη συμπεριφορών mobbing (Psudner, 2015). 

Στην περίπτωση των εκπαιδευτικών, η πλέον συνήθης, μορφή συμπεριφοράς mobbing 
αφορά στη λεκτική ή άλλης μορφής κακοποίηση που υφίσταται κάποιος εκπαιδευτικός 
δημοσίως, η οποία τον αναγκάζει να σωπάσει προκειμένου να επέλθει ηρεμία 
(Husrevsahi, 2015). Πρόκειται για μία συμπεριφορά που αποσκοπεί, κυρίως, στο να 
εμποδίσει το θύμα να επικοινωνήσει με άλλους εντός ενός κοινωνικού πλαισίου 
(Husrevsahi, 2015). Ωστόσο, άλλοι ερευνητές εντοπίζουν ότι ο βαθμός στον οποίον οι 
εκπαιδευτικοί εμποδίζονται από το να επικοινωνήσουν με τους συναδέλφους τους είναι 
πολύ χαμηλότερος σε σύγκριση με το βαθμό στον οποίον υφίστανται λεκτική κακοποί-
ηση ενώπιον τρίτων προσώπων (Yardibi et al., 2016). Η καταπίεση, η άσκηση υπερβο-
λικού ελέγχου και η επιβολή αυξημένου φόρτου εργασίας συνιστούν μία ακόμη μορφή 
mobbing έναντι των εκπαιδευτικών (Tan et al., 2017). Η εν λόγω συμπεριφορά οδηγεί 
σε μία σειρά άλλων συμπεριφορών, στα πλαίσια των οποίων ο εκπαιδευτικός-θύμα δε 
λαμβάνεται υπόψη από τους συναδέλφους του, δε μπορεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη 
τους, γίνεται αποδέκτης αγενών συμπεριφορών, υφίσταται, συχνά, ταπείνωση και τε-
λικώς “εξολοθρεύεται” (Tan et al., 2017). Εκτός των παραπάνω, συμπεριφορές mob-
bing που εκδηλώνονται από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων προς τους εκπαι-
δευτικούς περιλαμβάνουν την αδιαφορία των διευθυντών για τις σκέψεις, τις ανάγκες, 
τα συναισθήματα και τα επιτεύγματα των εκπαιδευτικών, την άδικη κριτική των εκπαι-
δευτικών, την έλλειψη εμπάθειας και την εκδήλωση προτιμήσεων υπέρ συγκεκριμένων 
εκπαιδευτικών, την κοινωνική κι επαγγελματική απομόνωση και τον εξαναγκασμό των 
εκπαιδευτικών σε παραίτηση, υπό την απειλή απόλυσης (De Wet, 2010). Όσον αφορά 
στα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών που γίνονται αποδέκτες συμπεριφορών mob-
bing, οι απόψεις των ερευνητών διαφέρουν. Οι Cemaloglu et al. (2014) καταλήγουν 
στο συμπέρασμα ότι οι άνδρες εκπαιδευτικοί είναι περισσότερο εκτεθειμένοι σε συ-
μπεριφορές mobbing, σε σύγκριση με τις γυναίκες εκπαιδευτικούς. Το παραπάνω εύ-
ρημα δεν επιβεβαιώνεται από τους Buunk et al. (2016) και τους Yardibi et al. (2016), 
οι οποίοι δεν εντοπίζουν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του φύλου του εκπαιδευ-
τικού και του βαθμού στον οποίον καθίσταται θύμα συμπεριφορών mobbing. Περαι-
τέρω, οι Buunk et al. (2016) προτείνουν ότι οι συμπεριφορές mobbing εκδηλώνονται 
σε μεγαλύτερο βαθμό, έναντι εκπαιδευτικών μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς οι τελευ-
ταίοι, συχνά, δε λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους νεότερους ηλικιακά συναδέλ-
φους τους. Το εν λόγω φαινόμενο μπορεί να είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι οι 
νεότεροι ηλικιακά εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζονται από περισσότερο σύγχρονες ικανό-
τητες και γνώση. Στο ίδιο πλαίσιο, οι Yardibi et al. (2016) εντοπίζουν την ύπαρξη στα-
τιστικά σημαντικής σχέσης μεταξύ του εκπαιδευτικού υποβάθρου του εκπαιδευτικού 
και του βαθμού στον οποίον βιώνει συμπεριφορές mobbing. Αναλυτικά, προκύπτει ότι 
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οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι πτυχίου πανεπιστημίου βιώνουν συμπεριφορές 
mobbing συχνότερα απ’ ότι οι εκπαιδευτικοί που είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδα-
κτορικού τίτλου σπουδών. 

Συμπεράσματα 

Η εκδήλωση συμπεριφορών mobbing έναντι των εκπαιδευτικών είναι πραγματικότητα. 
Μεταξύ του προσωπικού μίας σχολικής μονάδας, οι εκπαιδευτικοί είναι αυτοί, οι ο-
ποίοι, αναμφισβήτητα, επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις επιπτώσεις του 
mobbing, δεδομένου ότι είναι άμεσα υπεύθυνοι για την εκμάθηση στο σχολείο (Goksoy 
& Argon, 2014). Το γεγονός αυτό οφείλεται στην έκθεση των εκπαιδευτικών σε έναν 
αριθμό ομάδων, όπως η διοίκηση της σχολικής μονάδας, οι λοιποί εργαζόμενοι στη 
σχολική μονάδα, οι μαθητές, οι κηδεμόνες των μαθητών (Tan et al., 2017). Οι συμπε-
ριφορές mobbing που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αποδοθούν σε διάφορες 
αιτίες, ιδιαίτερα στο φόρτο εργασίας και την ευθύνη, ενώ η εκδήλωση συμπεριφορών 
mobbing έναντι αυτών μπορούν να επιφέρουν ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις για το 
ίδιο το άτομο αλλά και για το σχολικό οργανισμό. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται, με-
ταξύ άλλων, η μείωση της ικανότητας και της απόδοσης των εκπαιδευτικών καθώς ο 
περιορισμός της αποδοτικότητας της εκάστοτε σχολικής μονάδας (Tan et al., 2017). Οι 
εκπαιδευτικοί που βιώνουν συμπεριφορές mobbing, συχνά, εγκαταλείπουν τον οργανι-
σμό στον οποίον εργάζονται, όχι όμως και το επάγγελμα τους (Hall, 2005), ενώ παρου-
σιάζουν χαμηλά επίπεδα εργασιακής ικανοποίησης και υψηλά επίπεδα άγχους προερ-
χόμενοι από την εργασία (Hauge et al., 2007). 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Aelterman, A., Engels, N., Van Petegem, K. & Verhaeghe, J.P. (2007). The well-being 
of teachers in Flanders: The importance of a supportive school culture. Educa-
tional Studies, 33(3), 285-297. 

Andersson, L.M. & Pearson, C.M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility 
in the workplace. Academy of Management Review, 24(3), 452-471. 

Aquino, K., Grover, S.L., Bradfield, M. & Allen, D.G. (1999). The effects of negative 
affectivity, hierarchical status. Academy of Management, 42(3), 260-272. 

Bennett, R.J. & Robinson, S.L. (2003). The past, present and future of workplace devi-
ance research. In J. Greenberg (eds.), Organizational behavior: The state of the 
science. Mahwah, NJ: Erlbaum 

Brodsky, C. (1976). The harassed worker. Lexington, MA: Lexington Books. 

Bulutlar, F. & Unler Oz, E. (2008). The effects of ethical climates on bullying behavior 
in the workplace. Journal of Business Ethics, 86(3), 273-295. 

382

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Buunk, A.P., Franco, S., Dijikrasta, A. & Zurriaga, R. (2016). Mobbing in schools and 
hospitals in Uruguay: prevalence and relation to loss of status. Journal of Inter-
personal Violence, 32(5), 623-634. 

Cemaloglu, N., Recepoglu, E., Sahin, F. & Dasci, E. (2014). Examining relationships 
between school administrators’ human behaviors and teachers’ mobbing experi-
ences according to teacher perceptions. International Online Journal of Educa-
tional Sciences, 6(3), 570-580. 

Chappell, D. & Di Martino, V. (1998). Violence at work. Geneva, Switzerland: Inter-
national Labour Office. 

Cowie, H., Naylor, P., Rivers, I., Smith, P.K. & Pereira, B. (2002). Measuring work-
place bullying. Aggression and Violent Behavior, 7(1), 33-51. 

Davenport, N., Distler Schwartz, R. & Pursell Elliott, G. (1999). Mobbing: Emotional 
abuse in the American workplace. Iowa, IA: Civil Society Publishing. 

De Wet, N.C. (2010). School principals bullying behavior. Acta Criminologica, 23(1), 
96-117. 

Di Martino, V., Hoel, H. & Cooper, C. (2003). Preventing violence and harassment in 
the workplace. Dublin, Ireland: European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions. 

Einarsen, S., Hoel, H., Zapf, D. & Cooper, C. (2003). The concept of bullying at work: 
The European tradition. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf & C. Cooper (Eds.), 
Bullying and emotional abuse in the workplace: International perspectives in re-
search and practice. London, UK: Taylor & Francis 

Einarsen, S. & Skogstad, A. (1996). Bullying at work: Epidemiological findings in pub-
lic and private organizations. European Journal of Work and Organizational Psy-
chology, 5(2), 185-201. 

Goksoy, S. & Argon, T. (2014). Debilitating and invigorating stress sources for teachers 
at schools. Journal of Teacher Education and Educators, 3(2), 245-271. 

Gottfrredson, D.C. (1989). Developing effective organizations to reduce school disor-
der. In: O. Moles (Eds.), Strategies to reduce student misbehavior. Washington 
DC: Office of Educational Research and Improvement 

Groeblinghoff, D. & Becker, M. (1996). A case study of mobbing and the clinical treat-
ment of mobbing victims. European Journal of Work and Organizational Psy-
chology, 5(2), 277-294. 

383

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Hall, P. (2005). Bullying and the teacher. Delta Kappa Gamma Bulleting, 72(1), 45-49. 

Hauge, L., Skogstad, A. & Einarsen, S. (2007). Relationships between stressful work 
environments and bullying: Results of a large representative study. Work & 
Stress, 21(3), 220-242. 

Husrevsahi, S.P. (2015). Relationship between organizational mobbing and silence be-
havior among teachers. Educational Sciences: Theory & Practice, 15(5), 1179-
1188. 

Keashley, L. (1998). Emotional abuse in the workplace: Conceptual and empirical is-
sues. Journal of Emotional Abuse, 1(1), 85-117. 

Keashley, L. & Jagatic, K. (2003). By any other name. In S. Einarsen, H. Hoel, D. Zapf 
& C.L. Cooper (Eds.), Bullying and emotional abuse in the workplace: Interna-
tional perspectives in research and practice. London: Taylor and Francis 

Leymann, H. (1990). Mobbing and psychological terror at workplaces. Violences and 
Victims, 5(2), 119-126. 

McCarthy, P. (1996). When the mask slips: Inappropriate coercion in organizations un-
dergoing restructuring. In P. McCarthy, M. Sheehan and D. Wilkie (Eds.), Bully-
ing: From Backyard to Boardroom. Alexandria, NSW: Millennium Books 

Munn, P. (1999). The “darker side” of pupil culture: Discipline and bullying in schools. 
In: J. Prosser (Eds.), School culture. London: Paul Chapman Publishing, Ltd 

Neuman, J.H. & Baron, R.A. (1998). Workplace violence and workplace aggression: 
Evidence concerning specific forms, potential causes and preferred targets. Jour-
nal of Management, 24(3), 391-419. 

O’Moore, M. (2000). Critical issues for teacher training to counter bullying and victim-
ization in Ireland. Aggressive Behavior, 26(1), 99-111. 

Psudner, M. (2015). Mobbing in schools: Teachers’ experiences, reactions and perspec-
tives. Education and Science, 40(180), 25-35. 

Roland, E. & Galloway, D. (2004). Professional cultures in school with high and low 
rates of bullying. School Effectiveness and School Improvement, 15(3), 241-260. 

Salin, D. (2001). Prevalence and forms of bullying among business professionals: A 
comparison of two different strategies for measuring bullying. European Journal 
of Work and Organizational Psychology, 10(4), 425-441. 

384

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Shallcross, L., Sheehan, M. & Ramsay, S. (2008). Workplace mobbing: Experiences in 
the public sector. International Journal of Organizational Behavior, 13(2), 56-
70. 

Tan, C., Aktas, Y. & Akpunar, E.N. (2017). Teachers’ mobbing perception: A qualita-
tive analysis. International Journal of Information & Education Technology, 
7(10), 768-771. 

Wilson, C.B. (1991). U.S. Businesses suffer from workplace trauma. Personnel Jour-
nal, 70(7), 47-50. 

Yardibi, N., Kucuktamer, T. & Ozcinar, Z. (2016). The evaluation of the mobbing be-
haviors faced by teachers in secondary schools. International Journal of Educa-
tional Sciences, 15(1-2), 304-312. 

Zapf, D. (1999). Organizational, work group related and personal causes of mob-
bing/bullying at work. International Journal of Manpower, 20(1-2), 70-85. 

Zapf, D. & Einarsen, S. (2001). Bullying in the workplace: Recent trend in research and 
practice – an introduction. European Journal of Work and Organizational 
Psychology, 10(4), 369-373. 

385

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Διερεύνηση της ηγετικής συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών 
 στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία  

Τσιπά Σπυριδούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed., Υποψ. Διδάκτορας, iristsipa66@gmail.com 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Dr. Αθανασούλα-Ρέππα Αναστασία 
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Κύπρος, a.reppa@nup.ac.cy 

Περίληψη 

Η ηγεσία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη φυσιογνωμία, λειτουργία και εξέλιξη 
κάθε εκπαιδευτικού οργανισμού. Η διερεύνηση του στυλ ηγετικής συμπεριφοράς των 
εκπαιδευτικών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία αποτέλεσε τη βάση της έρευνας, ενώ 
ως βασικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Πολυπαραγοντικής ηγε-
σίας. Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την επιλογή του μετασχηματιστικό στυλ σε ικα-
νοποιητικότερο βαθμό από το συναλλακτικό, ενώ της αδιάφορης ηγεσίας υιοθετείται 
σε πολύ χαμηλότερο βαθμό, όπως αποτυπώνεται από τη περιγραφική ανάλυση. Επίσης, 
τα ευρήματα επιβεβαιώνουν τη διακριτή επίδραση που η βιβλιογραφική επισκόπηση 
δέχεται, ότι ασκούν οι τρεις σύγχρονες μορφές ηγεσίας, ως προς τα ΄΄Αντιληπτά απο-
τελέσματα΄΄ που επιφέρουν στη σχολική μονάδα και τους εργαζόμενους. Η ανάλυση 
Αnova του στυλ ηγεσίας σε σχέση με τη ΄΄θέση στη σχολική μονάδα΄΄ ανέδειξε την 
ύπαρξη στατιστικά σημαντικής διαφοράς των απόψεων μεταξύ διευθυντών/ριών, υπο-
διευθυντών/ριών και εκπαιδευτικών για όλους τους υποπαράγοντες που διαμορφώνουν 
το προφίλ ηγεσίας και την έκβαση ηγεσίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μοντέλο ηγεσίας Bass, δημοτικά σχολεία, ερωτηματολόγιο Μ.L.Q. 

Εισαγωγή 

Η χώρα μας τη τελευταία 10ετία μαστίζεται από οικονομική-κοινωνική κρίση και αυτή 
η δυσμενής κατάσταση ήταν αδύνατο να μην επηρεάσει και το εκπαιδευτικό μας σύ-
στημα το οποίο βιώνει τα δικά του διοικητικά, οργανωσιακά και λειτουργικά προβλή-
ματα. Μπορεί λοιπόν να αντιστραφεί αυτή η εικόνα, να βελτιωθεί η ποιότητα του εκ-
παιδευτικού συστήματος και να γίνει πιο αποτελεσματική; Έχουν τη δυνατότητα τα 
στελέχη της σχολικής μονάδας ή οι εν δυνάμει σχολικοί ηγέτες να βρουν λύση στη 
βελτίωση και στην αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας προς όφελος τελικά του κοινω-
νικού συνόλου; Σε αυτή τη προσπάθεια καθοριστικός είναι ο ρόλος του σχολικού ηγέτη 
για την σχολική βελτίωση και αποτελεσματικότητα. Ωστόσο, η ιεραρχική δομή, η γρα-
φειοκρατία και ο συγκεντρωτισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος καθώς και άλ-
λοι παράγοντες επηρεάζουν το πλαίσιο άσκησης της ηγετικής στάσης και συμπεριφο-
ράς των ηγετών ή/και εν δυνάμει σχολικών ηγετών. 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Η εύρυθμη λειτουργία ενός εκπαιδευτικού οργανισμού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από 
την ποιότητα των ηγετικών στελεχών του (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Οι διάφορες θεωρίες 
ηγεσίας που αναπτύχθηκαν τα τελευταία πενήντα χρόνια είναι πολλές, γνώρισαν όμως 
ιδιαίτερη άνθηση μετά τη δεκαετία του 1980 και έδιναν ιδιαίτερη έμφαση είτε στα χα-
ρακτηριστικά των ηγετών, είτε στη συμπεριφορά τους, είτε στις μεταβλητές του περι-
βάλλοντος που επηρέαζαν τη δράση τους, είτε στην αλληλεπίδραση του ηγέτη με τους 
άλλους, είτε σε συνδυασμό όλων των παραπάνω (Horner, 1997). Ο Bass, το 1985, λαμ-
βάνοντας υπόψη τις παραδοσιακές μορφές ηγεσίας και βασιζόμενος στη νεοεμφανιζό-
μενη έννοια του χαρισματικού ηγέτη, εισάγει μια νέα θεωρία ηγεσίας, γνωστή ως ́ ΄Πο-
λυπαραγοντικό μοντέλο ηγεσίας΄΄, η οποία ταυτίζεται με τη θεωρία του πλήρους φά-
σματος της ηγεσίας και έχει τη δυνατότητα να εξηγήσει την πολυδιάστατη φύση της 
ηγεσίας. Το πολυπαραγοντικό μοντέλο ηγεσίας κατά Bass, περιλαμβάνει τη μετασχη-
ματιστική, τη συναλλακτική και την αδιάφορη (προς αποφυγή) ηγεσία (Bass, 1990).  

Η μετασχηματιστική ηγεσία, αποτελεί την εξελικτικά ανώτερη μορφή ηγεσίας και χα-
ρακτηρίζεται από την αλληλεπίδραση των ηγετών με τους υφισταμένους τους, δίνει 
έμφαση στην εσωτερική παρακίνησή τους και στις ανάγκες τους και επιδιώκει όχι να 
διατηρήσει το ́ ΄status quo΄΄, αλλά παρέχει ένα κίνητρο για αλλαγή και καινοτομία στον 
οργανισμό, όχι προς ίδιον όφελος αλλά προς όφελος του ίδιου του οργανισμού (Bass 
& Avolio, 1994; Menon-Eliphotou, 2011; Robbins & Judge, 2011; Πασιαρδής, 2012). 
Οι μετασχηματιστικοί ηγέτες μετασχηματίζουν τους υφισταμένους τους, μετουσιώνο-
ντάς τους με τις δικές τους εσωτερικές αξίες και οράματα. Οι άλλοι αποδέχονται τις 
αξίες αυτές και επιζητούν να ταυτίζονται με τους ηγέτες αυτούς, με απώτερο σκοπό 
την καλύτερη δυνατή επίτευξη των στόχων τους (Εξιδανικευμένη επιρροή ή Χάρισμα). 
Επιπλέον είναι φορείς ενός οράματος που εμπνέει τους άλλους (Εμπνευσμένη παρώ-
θηση), υποδεικνύουν νέους τρόπους σκέψης, εστιάζοντας στη δημιουργικότητα (Πνευ-
ματική διέγερση) και λειτουργούν ως μέντορες, εκτιμούν τη συνεισφορά του κάθε α-
τόμου στη συνολική προσπάθεια, γεγονός που επαυξάνει την επιθυμία του καθενός για 
τη προσωπική ολοκλήρωση (Εξατομικευμένη μέριμνα) (Αθανασούλα-Ρέππα, 
2008; Day & Antonakis, 2011; Menon-Eliphotou, 2011; Robbins & Judge, 2011; Πα-
σιαρδής, 2012). Η συναλλακτική ηγεσία βασίζεται σε μια σχέση συναλλαγής μεταξύ 
ηγέτη και υφιστάμενών του (Bass & Avolio, 1994). Αυτή ακριβώς η συναλλαγή - α-
νταμοιβή για καλή απόδοση και συνέπειες για την κακή απόδοση-χαρακτηρίζει την 
αποτελεσματικότητα της (Ενδεχόμενη ανταμοιβή) και η άσκηση της πραγματοποιείται 
είτε με τη συνεχή παρακολούθηση και αξιολόγηση των προσπαθειών των εργαζομένων 
από τον ηγέτη (Διαχείριση κατ’ εξαίρεση-Ενεργή) είτε με τη παρέμβασή του, όταν δεν 
τηρούνται τα πρότυπα (Διαχείριση κατ΄ εξαίρεση-Παθητική) (Bass, 1990; Day & An-
tonakis, 2011; Πασιαρδής, 2012). Ένας ηγέτης που ασκεί αδιάφορη ηγεσία αποφεύγει 
ή καθυστερεί να πάρει αποφάσεις, είναι συνήθως απών και χρησιμοποιεί ελάχιστα τη 
δύναμή του (Bass,1990; Avolio & Bass, 2004; Day & Antonakis, 2011). Οι επιπτώσεις 
της ηγεσίας μπορούν να εκτιμηθούν με τη μέτρηση της ΄΄Έκβασης της ηγεσίας΄΄ που 
είναι: η ΄΄Επιπλέον προσπάθεια΄΄, η ΄΄Αντιληπτή αποτελεσματικότητα΄΄ και η 
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΄΄Ικανοποίηση των εργαζομένων΄΄ ( Menon-Eliphotou, 2011; Antonakis & House, 
2014). 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
σχετικά με πως διαμορφώνεται η ηγετική τους συμπεριφορά που σχετίζεται με τις δια-
στάσεις της και να αναδείξει τυχόν διαφοροποιήσεις τους, ανάλογα με τη θέση τους 
στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Για να διερευνηθούν οι προβληματισμοί που αναπτύ-
χθηκαν στην εισαγωγή και στηριζόμενοι στη βιβλιογραφία σχεδιάσαμε τα ερευνητικά 
ερωτήματα/ υποθέσεις:  

Ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ1): Ποιο είναι το κυρίαρχο στυλ ηγεσίας με βάση το μοντέλο 
της Πολυπαραγοντικής ηγεσίας σήμερα στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία;  

Ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ2): Ποια η αίσθηση - αξιολόγηση των εκπαιδευτικών σήμερα 
για την ΄΄έκβαση της ηγεσίας΄΄ που συνδέεται άμεσα με το πολυπαραγοντικό μοντέλο 
ηγεσίας στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία;  

Ερευνητική υπόθεση (Ηo1): ‘Εστω ότι δεν υπάρχει συνάφεια μεταξύ των επιμέρους 
παραγόντων/υποπαραγόντων των στυλ ηγετικής συμπεριφοράς και έκβασης της ηγε-
σίας σχετικά με τη ΄΄θέση στη σχολική μονάδα΄΄ στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Δείγμα και Ερευνητικό εργαλείο 

Σκέψη μας ήταν το δείγμα να είναι Πανελλαδικό και όσο το δυνατόν 
αντιπροσωπευτικότερο και πληροφοριακό για τις δημογραφικές μεταβλητές. Γι΄αυτό 
δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη γεωγραφική διαστρωμάτωση του δείγματος σε επίπεδο 
Περιφέρειας - Νομού. Πληθυσμός της έρευνας αποτέλεσε το σύνολο των 
εκπαιδευτικών στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με 
δομημένο ερωτηματολόγιο, στο οποίο πλην των δημογραφικών χαρακτηριστικών, οι 
ερωτώμενοι κλήθηκαν να δηλώσουν το βαθμό συμφωνίας ή διαφωνίας τους 
χρησιμοποιώντας μία κλίμακα διαβαθμίσεων. Για την εκτίμηση της ηγετικής 
συμπεριφοράς χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο της Πολυπαραγοντικής ηγεσίας 
΄΄Μultifactor Leadership Questionnaire ΄΄ (M.L.Q. 5X-Short) των Avolio and Bass 
(2004). Tο ερωτηματολόγιο M.L.Q. 5Χ-Short μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα 
από το πρωτότυπο (Μαγουλιανίτης, 2011), αποτελείται από τρεις κλίμακες και εννιά 
υποκλίμακες, οι οποίες μετρούν τo ηγετικό στυλ (36 ερωτήσεις) και τρείς υποκλίμακες 
της έκβαση ηγεσίας (9 ερωτήσεις). Η διανομή του ερωτηματολόγιου έγινε μέσω της 
εφαρμογής Google Drive με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε επιλεγμένα με τυχαίο τρόπο 
ολοήμερα δημοτικά σχολεία. 

Μέθοδος ανάλυσης ερευνητικών δεδομένων 
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H ανάλυση των δεδομένων του ερωτηματολογίου επεξεργάστηκαν με τη χρήση των 
παρακάτω εργαλείων του στατιστικού πακέτου S.P.S.S. V.22. (Μακράκης, 2005). 

i. Ο Δείκτης Cronbach’s Alpha και ο έλεγχος κανονικότητας του ερωτηματολογίου.  
ii. Μέθοδοι περιγραφικής ανάλυσης. 
iii. Η μονοπαραγοντική ανάλυση διακύμανσης (Οne-way Anova) 

Ως επίπεδο σημαντικότητας των στατιστικών ελέγχων ορίζεται το p=0,05. 

Προκειμένου να ελεγχθεί η αξιοπιστία του ερωτηματολογίου ΄΄M.L.Q. - 5X΄΄ υπολο-
γίστηκε ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach’s Alpha=0,782 που επιβεβαιώνει την αξιοπι-
στία του, διότι τιμές δείκτη μεγαλύτερες του 0,7 θεωρούνται αρκετά ικανοποιητικές 
(Field, 2005). Το δείγμα υποβλήθηκε σε ανάλυση με το test κανονικότητας Kolmogo-
rov-Smirnov και διαπιστώσαμε, ότι η κατανομή του πληθυσμού από τον οποίο προέρ-
χεται το δείγμα μας προσεγγίζει τη κανονική. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Δημογραφικά στοιχεία δείγματος 

Το τελικό προς επεξεργασία Πανελλαδικό δείγμα περιλαμβάνει 782 ορθώς απαντημένα 
ερωτηματολόγια και η ανάλυση των δημογραφικών στοιχείων έδειξε: Σχετικά με το 
φύλο, το 40,2% είναι άνδρες και το 59.8% γυναίκες. Ως προς την ηλικία, το 11.51% 
είναι από 25-34 ετών, το 48.92% είναι από 35-44 ετών, το 29,% (231) είναι έως 35 
ετών, το 38,8% είναι 36-45 ετών, το 28,4% είναι 45-55 ετών και το 11,3% είναι άνω 
των 56 ετών, ενώ ως προς τα έτη υπηρεσίας η πλειονότητα των εκπαιδευτικών (74,4%) 
έχει από 1 έως 20 έτη υπηρεσίας. Σε σχέση με την θέση στη σχολική μονάδα το 18,3% 
είναι διευθυντές/ριες, το 12,9% υποδιευθυντές/ριες και το 68,8% δάσκαλοι και εκπαι-
δευτικοί ειδικότητας. Σε σχέση με την ειδικότητα το 62,8% είναι ΠΕ70, το 9,5% 
ΠΕ70.50/71, το 10,2% ΠΕ05-07, το 6,4% ΠΕ08, το 5,6% ΠΕ11 και το 5,5% είναι άλ-
λης ειδικότητας. Σε σχέση με το επίπεδο μόρφωσης  

 

Πίνακας 1. Στατιστικοί δείκτες για την επιλογή του στυλ ηγετικής συμπεριφοράς 
στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία 

  

 Στυλ ηγεσίας - Μέση Tυπική Διάμεση Ελάχιστη Μέγιστη 

 ηγετικής συμπεριφοράς τιμή απόκλιση τιμή τιμή τιμή 

  

Μετασχηματιστική ηγεσία  2,97  0,56    
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Εξιδανικευμένη επιρροή ή Χάρισμα  3,06  0,60  3,25  1,00  4,00 
Εξιδανικευμένη επιρροή-συμπεριφορά  2,97  0,54  3,00  1,30  4,00 
Εμπνευσμένη παρώθηση  2,94  0,53  3,00  1,30  4,00 
Πνευματική διέγερση  2,94  0,58  3,00  1,00  4,00 
Εξατομικευμένη μέριμνα  2,95  0,55  3,00  1,00  4,00 
Συναλλακτική ηγεσία  2,25  0,62    
Ενδεχόμενη ανταμοιβή   2,76  0,46  2,75  1,30  4,00 
Διαχείριση κατ’ εξαίρεση - Ενεργή   2,31  0,56  2,25  0,30  4,00 
Διαχείριση κατ’ εξαίρεση - Παθητική  1,69  0,83  1,50  0,00  3,80 
Αδιάφορη ηγεσία  1,39  0,99  1,00  0,00  3,80 
Έκβαση ηγεσίας  2,94  0,53    
Επιπλέον προσπάθεια  2,85  0,52  3,00  1,00  4,00 
Αντιληπτή αποτελεσματικότητα   3,09  0,51  3,25  1,00  4,00 
Ικανοποίηση εργαζομένων   2,88  0,56  3,00  1,00  4,00 

  

το 29,4% (230) έχει βασικό πτυχίο ή/και αδιαβάθμητο επίπεδο μόρφωσης, το 16,8% 
δεύτερο πτυχίο, το 10,1% επιμόρφωση διδασκαλείου, το 41,8% μεταπτυχιακό και το 
1,9% έχει διδακτορικό δίπλωμα. Ως αναφορά τη γεωγραφική χωροταξία το 33,5% υ-
πηρετεί σε αγροτική το 36,3% σε ημιαστική και το 30,2% σε αστική περιοχή.  

 Απόψεις εκπαιδευτικών για το στυλ ηγεσίας-ηγετικής συμπεριφοράς που επιλέγουν. 

Από την ανάλυση των δεδομένων (Πίνακας 1) συμπεραίνουμε, ότι η μέση τιμή για το 
στυλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας είναι σχετικά υψηλή (Μ.Τ=2,97), με υψηλότερη 
μέση τιμή για την ΄΄Eξιδανικευμένη επιρροή ή Χάρισμα΄΄ (Μ.Τ=3,06) και χαμηλότερη 
για την ΄΄Εμπνευσμένη παρώθηση΄΄ (Μ.Τ=2,94) και ΄΄Πνευματική διέγερση΄΄ 
(Μ.Τ=2,94). Αντίστοιχα, η μέση τιμή για το στυλ της συναλλακτικής ηγεσίας διαμορ-
φώνεται χαμηλότερα (Μ.Τ=2,25). Υψηλότερη μέση τιμή παρατηρήθηκε για τον υπο-
παράγοντα ΄΄Ενδεχόμενη ανταμοιβή΄΄ (Μ.Τ=2,76), ενώ αξιοσημείωτη είναι και η δια-
φορά στις χαμηλότερες μέσες τιμές των υποπαραγόντων της ΄΄Ενεργής΄΄ (Μ.Τ=2,31) 
και της ́ ΄Παθητικής διαχείρισης΄΄ (Μ.Τ=1,69). Επίσης, διαπιστώνεται, ότι οι εκπαιδευ-
τικοί αποστασιοποιούνται από το στυλ της αδιάφορης ηγεσίας (Μ.Τ=1,39), ενώ ικανο-
ποιητική κρίνεται η αξιολόγησή τους για τις τρείς διαστάσεις που συνθέτουν την ΄΄ 
Έκβαση της ηγεσίας΄΄. 

Συσχέτιση στυλ ηγεσίας - έκβαση ηγεσίας και ΄΄θέσης στη σχολική μονάδα΄΄ 

Από τα αποτελέσματα ελέγχου Anova προκύπτει, ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική 
διαφοροποίηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών ανάλογα με τη ΄΄θέση στην σχο-
λική μονάδα΄΄ για όλους τους υποπαράγοντες των στυλ ηγεσίας που υιοθετούν, καθώς 
επίσης και για τους υποπαράγοντες της Έκβασης ηγεσίας (Πίνακας 2).  
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Πίνακας 2. Ανάλυση Anova μεταξύ στυλ ηγεσίας - έκβασης ηγεσίας σε σχέση με τη 
μεταβλητή ΄΄θέση στη σχολική μονάδα΄΄ 

 Στυλ ηγεσίας  Θέση στη σχο-
λική μονάδα 

 

Μ.Τ 

 

df 

 

Mean 
square 

 

F 

P 

 Εξιδανικευμένη 
επιρροή ή Χάρι-

σμα  

Διευθυντής/α 3,23     
Υποδιευθυντής/α 2,87     

Εκπαιδευτικός 3,31     
 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2  8,134 17,824 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779  0,456   

 Σύνολο 781    
 Εξιδανικευμένη 
επιρροή- συμπε-

ριφορά  

Διευθυντής/α 3,10     
Υποδιευθυντής/α 2,85     

Εκπαιδευτικός 3,11     
 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 2,919 7,562 0,001 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,386   

 Σύνολο 781    
Εμπνευσμένη 

παρώθηση 
Διευθυντής/α  3,10     
Υποδιευθυντής/α  2,83     
Εκπαιδευτικός 3,13     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 3,730 11,048 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,338   

 Σύνολο 781    

Πνευματική διέ-
γερση 

Διευθυντής/α  2,97     
Υποδιευθυντής/α  2,90     
Εκπαιδευτικός 3,11     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 2,388 6,043 0,002 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,395   

 Σύνολο 781    

Εξατομικευμένη 
μέριμνα 

Διευθυντής/α  3,05     
Υποδιευθυντής/α  2,74     
Εκπαιδευτικός 3,10     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 5,445 14,699 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,370   

 Σύνολο 781    

Ενδεχόμενη α-
νταμοιβή 

Διευθυντής/α  2,99     
Υποδιευθυντής/α  2,75     
Εκπαιδευτικός 2,89     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 1,616 6,851 0,001 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,236   

 Σύνολο 781    

Διαχείριση κατ΄ 
εξαίρεση-ενεργή 

Διευθυντής/α  2,50     
Υποδιευθυντής/α  2,53     
Εκπαιδευτικός 2,34     
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 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 2,527 5,961 0,003 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,424   

 Σύνολο 781    
Διαχείριση κατ΄ 
εξαίρεση-παθη-

τική 

Διευθυντής/α  1,98     
Υποδιευθυντής/α  2,28     
Εκπαιδευτικός 1,69     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 16,683 21,894 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779  0,762   

 Σύνολο 781    

Αδιάφορη ηγε-
σία 

Διευθυντής/α  1,47     
Υποδιευθυντής/α  2,17     
Εκπαιδευτικός 1,42     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 24,301 23,590 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779  1,030   

 Σύνολο 781    

Επιπλέον προ-
σπάθεια 

Διευθυντής/α  2,97     
Υποδιευθυντής/α  2,79     
Εκπαιδευτικός 2,85     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 1,184 3,357 0,035 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,353   

 Σύνολο 781    
Αντιληπτή απο-

τελεσματικό-
τητα 

Διευθυντής/α  3,33     
Υποδιευθυντής/α  2,97     
Εκπαιδευτικός 3,19     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 3,808 10,862 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,351   

 Σύνολο 781    

Ικανοποίηση ερ-
γαζομένων 

Διευθυντής/α  3,31     
Υποδιευθυντής/α  2,91     
Εκπαιδευτικός 3,09     

 Διακύμανση μεταξύ των ομάδων  2 6,107 15,334 0,000 
 Διακύμανση εντός των ομάδων 779 0,317   

 Σύνολο 781    

Πραγματοποιώντας πολλαπλές συγκρίσεις κάνοντας χρήση του κριτηρίου Bonferroni 
διαπιστώθηκε, ότι για το στυλ της μετασχηματιστικής ηγεσίας η στατιστικά σημαντική 
διαφορά για τον υποπαράγοντα ΄΄Εξιδανικευμένη επιρροή ή Χάρισμα΄΄ αφορά όλες τις 
θέσεις στη σχολική μονάδα, ενώ για τους υπόλοιπους τέσσερες (4) υποπαράγοντες για 
την παρατηρούμενη στατιστικά σημαντική σχέση ευθύνεται η διαφορά μεταξύ των υ-
ποδιευθυντών/ριών και διευθυντών/ριών - εκπαιδευτικών. Για το στυλ της συναλλακτι-
κής ηγεσίας η στατιστικά σημαντική διαφορά για τον υποπαράγοντα ΄΄Ενδεχόμενη α-
νταμοιβή΄΄ ευθύνεται η διαφορά μεταξύ διευθυντών/ ριών και υποδιευθυντών/ ριών/εκ-
παιδευτικών, για τον υποπαράγοντα ΄΄Διαχείριση κατ΄ εξαίρεση-Ενεργή΄΄ ευθύνεται η 
διαφορά μεταξύ των εκπαιδευτικών και διευθυντών/ριών-υποδιευθυντών/ριών, ενώ για 
τον υποπαράγοντα ΄΄Διαχείριση κατ΄ εξαίρεση-Παθητική΄΄ η στατιστικά σημαντική 
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σχέση αφορά όλες τις θέσεις στη σχολική μονάδα. Για το στυλ της αδιάφορης ηγεσίας 
σημαντική διαφορά παρατηρήθηκε μεταξύ εκπαιδευτικών και διευθυντών/ριών-υπο-
διευθυντών/ριών. Για την ΄΄Εκβαση ηγεσίας΄΄ η στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση 
για τους υποπαράγοντες ΄΄Επιπλέον προσπάθεια΄΄ και ΄΄Αντιληπτή αποτελεσματικό-
τητα΄΄ ευθύνεται η διαφορά μεταξύ των διευθυντών/ριών και υποδιευθυντών/ριών- εκ-
παιδευτικών, ενώ για την ΄΄Ικανοποίηση εργαζομένων΄΄ ευθύνεται η διαφορά μεταξύ 
των υποδιευθυντών/ριών και διευθυντών/ριών-εκπαιδευτικών (Πίνακας 2). 

Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Tο αυξημένο ποσοστό του γυναικείου φύλου που συμμετέχει στην έρευνα αποδεικνύει 
την ́ ΄γυναικοποίηση΄΄ του εκπαιδευτικού επαγγέλματος, φαινόμενο που υφίσταται διε-
θνώς, καθότι τόσο στην ελληνική, όσο και στην Ευρωπαϊκή εκπαίδευση (Eurydice, 
2013). Σχετικά με την ηλικία και τα έτη υπηρεσίας το προφίλ των εκπαιδευτικών δεί-
χνει, ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μελών βρίσκεται στις πιο παραγωγικές ηλικίες 
που φανερώνει, ότι έχουν μια συσσωρευμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Τέλος, υψηλό α-
ποδεικνύεται το επίπεδο εξειδίκευσης τους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης διδακτικής και οργανωτικής δομής των σχολείων. 

Ως αναφορά τo ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ1) διαπιστώνεται, ότι η μετασχηματιστική η-
γεσία αναδεικνύεται ως κυρίαρχο στυλ ηγεσίας, η οποία αποτελεί την αποτελεσματι-
κότερη μορφή ηγεσίας (Bass & Avolio, 1994; Day & Antonakis 2011; Menon-Elipho-
tou, 2011). Τα αποτελέσματα αυτά συμπίπτουν με εκείνα άλλων έρευνών που ανέδει-
ξαν από μέτριο έως ικανοποιητικό βαθμό την εφαρμογή μετασχηματιστικών πρακτι-
κών από μέλη Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (Βασιλειάδου και Διερωνίτου, 2014; Αντω-
νίου κ.α., 2018; Κουρκούτα, 2018). Η επικρατούσα αντίληψη για το μετασχηματιστικό 
στυλ εκπαιδευτικής ηγεσίας πιθανότατα μπορεί να αποδοθεί στο ότι επειδή η χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια βιώνει μια οικονομικό-κοινωνική κρίση, οι υποστηρικτές της νιώ-
θουν την ανάγκη να εντοπίσουν τα προβλήματα της υπάρχουσας ασταθής κατάστασης 
και έτσι καθησυχάζουν τους φόβους των εργαζόμενων, προβάλλουν την αισιοδοξία και 
προωθούν ένα όραμα για το μέλλον, όπως αναφέρεται σε προηγούμενες έρευνες (Bass, 
1990; 1998). Επίσης, μια άλλη πιθανή εξήγηση είναι η υιοθέτηση μετασχηματιστικών 
πρακτικών στην άσκηση ηγεσίας κυρίως σε συγκεντρωτικά και γραφειοκρατικά συ-
στήματα, όπως και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Antonakis, 2001). Ωστόσο, οι 
ερωτηθέντες δεν έχουν υιοθετήσει σε μεγάλο βαθμό συμπεριφορές ιδιαίτερα για τους 
υποπαράγοντες ΄΄Εμπνευσμένη παρώθηση΄΄, ΄΄Πνευματική διέγερση΄΄ και ΄΄Εξατομι-
κευμένη μέριμνα΄΄, διαπιστώσεις που συμφωνούν με προηγούμενες έρευνες (Γκόλια 
κ.α., 2013), παρά τις εξαγγελίες περί μεγαλύτερης αυτονομίας και αποκέντρωσης του 
ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος (Σαίτη & Σαίτης, 2012). Το στυλ της συναλλα-
κτικής ηγεσίας αν και υιοθετείται από τους ερωτηθέντες σε χαμηλότερο βαθμό 
(Μ.Τ=2,25), αξιοσημείωτη είναι η προτίμησή τους για τον υποπαράγοντα ΄΄Ενδεχό-
μενη ανταμοιβή΄΄ (Μ.Τ=2,76), παρά το γεγονός, ότι οι ανταμοιβές στο ελληνικό εκπαι-
δευτικό σύστημα περιορίζονται σε κάποιας μορφής επιβράβευση ή διευκόλυνση (πα-
ροχή άδειας, ελκυστικότερο πρόγραμμα κτλ.). Τέλος, το στυλ της αδιάφορης ηγεσίας 
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(Μ.Τ=1,39), δεν φάνηκε να χαίρει εκτίμησης και πιθανότατα να οφείλεται στη διαδικα-
σία επιλογής των ηγετικών στελεχών τα τελευταία χρόνια (2015 και 2017), όπου κρί-
νονται με βάση τα τυπικά προσόντα και όχι την αρχαιότητα.  

Σχετικά με τo ερευνητικό ερώτημα (ΔΕ2), οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ευχαριστημένοι 
σε υψηλό βαθμό για τα αποτελέσματα της ηγεσίας, .ανάλογα με το στυλ ηγεσίας που 
υιοθετούν. Προηγούμενες έρευνες έδειξαν μια θετικότερη συσχέτιση της μετασχημα-
τιστικής ηγεσίας με την ικανοποίηση και τα αποτελεσματικότητα των εργαζομένων, 
έναντι της συναλλακτικής (Bass, 1990; Hoy & Miskel, 2008; Antonakis & House, 
2014). Επιπρόσθετα, επιφέρει μεγαλύτερη απόδοση και θετικότερα εργασιακά αποτε-
λέσματα, όταν προστεθεί στην επίδραση της συναλλακτικής ηγεσίας, σύμφωνα με τη 
θεωρία της ΄΄αυξητικής υπόθεσης΄΄ (Bass, 1990). Τα ευρήματα για την έκβαση της η-
γεσίας, συμπίπτουν με προηγούμενες έρευνες (Hoy & Miskel, 2008; Αντωνίου κ.α., 
2018) και συμφωνούν με την άποψη, ότι ένας ηγέτης μπορεί να χρησιμοποιεί ως κίνη-
τρο την αμοιβή για να είναι αποτελεσματικός και ταυτόχρονα να θεωρείται χαρισματι-
κός (Waldman et al., 1990; Δουγαλή, 2017; Κουρκούτα, 2018). 

Σχετικά με την ερευνητική υπόθεση (Ηο1) διαπιστώθηκε, ότι οι ερωτηθέντες ακολου-
θούν την γενική τάση υιοθέτησης των τριών στυλ ηγεσίας, ενώ ενδιαφέρον είναι το 
εύρημα για την ηγετική συμπεριφορά των εκπαιδευτικών οι οποίοι παρουσιάζονται ως 
περισσότερο μετασχηματιστικοί και λιγότερο συναλλακτικοί και αδιάφοροι ηγέτες, έ-
ναντι των άλλων δύο βαθμίδων της σχολικής ιεραρχίας. Η υιοθέτηση μετασχηματιστι-
κών συμπεριφορών από τους εκπαιδευτικούς και διευθυντές/ριες έρχονται σε συμφω-
νία με πρόσφατες έρευνες (Γιουμούκη, 2017; Δουγαλή 2017; Κουρκούτα, 2018), ενώ 
η υστέρηση των αντιλήψεων των υποδιευθυντών/ριών συγκλίνουν με τις απόψεις άλ-
λων ερευνών (Γκόλια κ.α., 2013) και πιθανότατα μπορεί να αποδοθεί στο περιορισμό 
των ελευθεριών τους εν μέσω των δύο ιεραρχικών επιπέδων (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). 
Για το συναλλακτικό και αδιάφορο στυλ συμπεριφοράς οι υποδιευθυντές/ριες εμφάνη-
σαν υψηλότερο σκόρ έναντι των διευθυντών/τριών και ακόμη μεγαλύτερο έναντι των 
εκπαιδευτικών, αποτέλεσμα που μπορεί να αποδοθεί στο καθηκοντολόγιο της υποδι-
εύθυνσης και στις περιορισμένες αρμοδιότητες-ελευθερίες της θέσης που κατέχουν. 
Επιβεβαιώνεται λοιπόν η άποψη, ότι στον ίδιο ηγέτη εμφανίζονται μετασχηματιστικά 
και συναλλακτικά χαρακτηριστικά, σε διαφορετική ένταση μεταξύ τους, έτσι ώστε τε-
λικά το ένα στυλ να εμφανίζεται υπέρτερο του άλλου και το γεγονός, ότι οι δύο ηγεσίες 
παρά τις διαφορές τους, αποτελούν συμπληρωματικές ηγεσίες, ενισχύοντας η μία την 
άλλη (Bass, 1990; Bass & Avolio, 1994). Αντίθετα, οι απόψεις των ερωτηθέντων είναι 
σχεδόν ταυτόσημες με οριακές διαφοροποιήσεις για την έκβαση της ηγεσίας. Τα ευρή-
ματα αυτά μπορούν να αποδοθούν στην οργανωσιακή κουλτούρα των μελών του σχο-
λείου, οι αξίες και τα πιστεύω των οποίων καθορίσουν τη σχολική κουλτούρα και επι-
δρούν στη διαμόρφωση της ηγετικής συμπεριφοράς (Sahin, 2004; Γκόλια κ.α., 2013; 
Γιουμούκη, 2017; Αντωνίου κ.α., 2018; Τσιπά & Αθανασούλα-Ρέππα, 2019). 

Γενική, λοιπόν διαπίστωση είναι, ότι η διαμόρφωση του μετασχηματιστικού στυλ ηγε-
σίας κερδίζει συνεχώς έδαφος ανάμεσα στο εκπαιδευτικό προσωπικό, παρά την 
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δυσκαμψία του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Πρόταση μας είναι  να καλλιερ-
γήσουμε σε μεγαλύτερο βαθμό το στυλ της μετασχηματιστικής συμπεριφοράς ως ηγέ-
τες ή εν δυνάμει ηγέτες. Επίσης, γνώμονας της εκπαίδευσης οφείλει να είναι η εξάλειψη 
των αιτιών που εκκολάπτουν την αδιάφορη ηγεσία, μέσω της συνεχής προσπάθειας για 
την εγκαθίδρυση κουλτούρας συνεργασίας και συλλογικότητας.  
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Η δημοκρατική άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγεσίας 
και οι βασικοί άξονες εφαρμογής της. 

Λουκάς Δημητρίου  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας 

loukdimi@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη δημοκρατική άσκηση των καθηκόντων της σχολι-
κής ηγεσίας και τους άξονες εφαρμογής της από τη μεριά του διευθυντή της σχολικής 
μονάδας. Ερευνά και τεκμηριώνει βιβλιογραφικά ότι το δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας 
είναι το καταλληλότερο μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Εξετάζει τις βασικές δημοκρα-
τικές έννοιες στο σχολικό περιβάλλον, όπως και την ηθική διάσταση της σχολικής η-
γεσίας. Η δημοκρατία πρέπει να έχει τρεις στόχους: ευρείες ελευθερίες, πολιτική ισό-
τητα και έλεγχο στην άσκηση πολιτικών πρακτικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσ-
διορίζονται οκτώ διαστάσεις που καθορίζουν την αρετή μιας δημοκρατίας: κυριαρχία 
της νομιμότητας, συμμετοχή, ανταγωνισμός, κάθετη ευθύνη, οριζόντια ευθύνη, σεβα-
σμός των πολιτικών και κοινωνικών ελευθεριών, ισότητα και ανταπόδοση. Από αυτές 
έχουν επιλεγεί τρεις βασικοί άξονες: ανταπόδοση, ισότητα και σεβασμός των ελευθε-
ριών. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, για να επιτύχει στο έργο του πρέπει να εξε-
τάζει διαρκώς και σε βάθος τις δημοκρατικές- ηθικές αξίες και τα πιστεύω του. 

Λέξεις-Κλειδιά: ισότητα, ανταπόδοση, δημοκρατικός διευθυντής/ντρια, πολιτικές και 
κοινωνικές ελευθερίες. 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ο ρόλος των διοικητικών οργάνων της εκπαίδευσης έχει καταστεί 
αντικείμενο πληθώρας επιστημονικών ερευνών και θεμελιωδών αλλαγών στο πλαίσιο 
των εκπαιδευτικών συστημάτων πολλών χωρών, μεταξύ αυτών και της Ελλάδας. Οι 
διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικές, πολιτισμικές και οικονομικές συνθήκες επηρεά-
ζουν τη λειτουργία της σχολικής μονάδας η οποία αποτελεί ένα ανοικτό σύστημα σε 
διαρκή αλληλεπίδραση με την εκάστοτε τοπική, αλλά και την ευρύτερη κοινωνία. Σε 
αυτό το δυναμικό πλαίσιο, θα μελετηθεί ο ρόλος του διευθυντή και ειδικότερα, κατά 
πόσο αυτός έχει ενστερνιστεί και εφαρμόζει τις δημοκρατικές αρχές και αξίες που διέ-
πουν την άσκηση της δημοκρατικής ηγεσίας. Το βασικό κίνητρο της έρευνας είναι η 
ανάδειξη συμπερασμάτων σχετικά με την άσκηση δημοκρατικής ηγεσίας, από τον διευ-
θυντή της σχολικής μονάδας. 

Συγκριτική διερεύνηση των προτύπων της ηγετικής συμπεριφοράς 

Η πρώτη προσέγγιση του φαινομένου της ηγεσίας βασίστηκε στην πεποίθηση ότι οι η-
γέτες διαθέτουν κληρονομικό-γενετικό χάρισμα, η οποία, βεβαίως, αμφισβητήθηκε ήδη 
από τις αρχές του 20ου αιώνα. Εν συνεχεία, οι θεωρητικές προσεγγίσεις περί ηγεσίας 
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απέκτησαν πιο ορθολογικό χαρακτήρα και επιχείρησαν να τη συσχετίσουν με τους κα-
νόνες, οι οποίοι ρυθμίζουν τις ευθύνες και τις ενέργειες των οργάνων και επομένως και 
τα θέματα ηγεσίας σε μια γραφειοκρατική οργάνωση (Τύπας και Κατσαρός 2003, 
σ.121). Το ενδιαφέρον των μελετητών μετατοπίστηκε με αυτόν τον τρόπο από την προ-
σωπικότητα του ηγέτη σε παραμέτρους κοινωνικής φύσης, στη δομή, στα ιεραρχικά 
σχήματα και στην άσκηση συγκεκριμένων ρόλων εντός της οργάνωσης, που αφορούν 
και καθορίζουν την έννοια του ηγέτη και των υπολοίπων μελών της. 

Στην πορεία αναπτύχθηκαν οι συστημικές προσεγγίσεις οι οποίες μελετούν την αλληλε-
πίδραση των ηγετών και των ομάδων στο πλαίσιο των οργανώσεων, θεωρώντας τις οργα-
νώσεις είτε ως ανοικτά είτε ως κλειστά συστήματα. Από αυτές τις προσεγγίσεις προέκυ-
ψαν μια σειρά από προτάσεις ταξινομήσεων των χαρακτηριστικών τύπων ηγετικής συμπε-
ριφοράς. 

Οι πρώτες έρευνες ξεκίνησαν από τη δεκαετία του ’30 (Lewinetal. 1939) και υιοθετή-
θηκε η μέθοδος του κοινωνικού πειράματος, ώστε να διερευνηθεί η στάση του ηγέτη σε 
σχέση με την ομάδα και να προσδιοριστεί το αποτελεσματικότερο πρότυπο ηγετικής 
συμπεριφοράς. Βασικό κριτήριο για τη διάκριση των προτύπων ηγετικής συμπεριφοράς 
αποτέλεσε ο βαθμός συμμετοχής της ομάδας στη διαδικασία της λήψης των αποφάσεων 
και βάσει αυτού πολλοί ερευνητές (Σαΐτης, 2001, Σαΐτης 2008,Hartley, 2007,Duingan, 
1994,Everard&Morris, 1996), κινήθηκαν στο δίπολο αυταρχικός και συμμετοχικός τρό-
πος, στην προέκταση των οποίων υπάρχουν αρκετοί παραπλήσιοι τύποι. Σε αυτή τη λο-
γική προσδιορίστηκαν τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας:  

• το αυταρχικό, στο οποίο ο διευθυντής-ηγέτης λαμβάνει αποφάσεις σύμφωνα με τα 
δικά του στοιχεία και πληροφορίες (Vroom και  Yetton, 1973) 

• το εξουσιοδοτικό (laissez-faire), στο οποίο ο διευθυντής εκχωρεί μέρος της ευθύ-
νης λήψης αποφάσεων σε τρίτους και  

• το δημοκρατικό, στο πλαίσιο του οποίου τα μέλη της εκπαιδευτικής ομάδας απο-
φασίζουν από κοινού.  

Η δημοκρατική άσκηση των καθηκόντων της σχολικής ηγεσίας 

Για χώρες με δημοκρατικά πολιτεύματα, όπως είναι η Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα της 
διασύνδεσης της εκπαιδευτικής ηγεσίας με τη δημοκρατία είναι προφανή τόσο σε ατο-
μικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η δημοκρατία στο σχολικό περιβάλλον κατακτά-
ται μέσα από καθημερινό αγώνα και δεν πρέπει να θεωρείται προφανής και δεδομένη 
εκ των προτέρων Westheimer & Kahne (2003). 

Ειδικά ο ρόλος του διευθυντή σχολείου στο σύγχρονο σχολικό περιβάλλον το οποίο 
είναι πολυπολιτισμικό, ανταγωνιστικό και στηρίζεται στις αρχές προάσπισης της δια-
φορετικότητας καθίσταται πιο περίπλοκος από ποτέ. Η άσκηση δημοκρατικής ηγεσίας 
στο σχολικό πλαίσιο αποτελεί βασικό καθήκον του διευθυντή, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν 
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είναι καθόλου εύκολο. Συχνά αντιλαμβανόμαστε ότι τα σχολεία απομακρύνονται από 
το βασικό τους σκοπό που είναι η εκπαίδευση μελλοντικών πολιτών που θα ζουν σε 
ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Ο σεβασμός αρχών όπως η υπευθυνότητα, η ισότητα, η 
διαφορετικότητα των πολιτικών και κοινωνικών απόψεων – ελευθεριών είναι απαραί-
τητος για τη θεμελίωση της δημοκρατίας. Έχει τεράστια σημασία ο ρόλος που διαδρα-
ματίζει η σχολική διεύθυνση στη διασφάλιση μιας υγιούς δημοκρατικής εκπαίδευσης 
(Goldring και Greenfield, 2002). 

Οι άξονες της δημοκρατικής ηγεσίας 

Η ηθική διάσταση 

Η εξισορρόπηση αντίρροπων αρχών και δυνάμεων καθορίζει την ανάγκη για την ύπαρξη 
ηγεσίας στο σχολικό περιβάλλον (Hodgkinson, 1991). Ο Starratt προσθέτει ότι τα ζητή-
ματα που προκύπτουν στη σχολική πρακτική και τα αποτελέσματά τους επιβάλλουν την 
ανάδειξη μιας ηθικής ηγεσίας. «Τα άτομα στο σχολείο μαθαίνουν να είναι κάποιος ή 
κανένας. Μαθαίνουν να είναι κανένας όταν βιώνουν την ταπείνωση, τη γελοιοποίηση, 
αλλά πάνω από όλα την αδιαφορία» (Starratt, 1994, σσ. 23-24). Αυτό συμβαίνει σε 
πολλά σχολεία καθημερινά και συσσωρευόμενο διαμορφώνει την προσωπικότητα και 
τη ζωή των μαθητών. Όπως θα διαμορφωθούν αυτές οι ζωές, έτσι ακριβώς θα διαμορ-
φωθεί η δημοκρατία του μέλλοντος.  

Οι Diamond και Morlino επιχειρώντας να αναλύσουν την πολεμική σχετικά με τις από-
πειρες ορισμού των ποιοτικών διαστάσεων της δημοκρατίας διαπιστώνουν, ότι η δημο-
κρατία πρέπει να έχει τρεις στόχους: ευρείες ελευθερίες, πολιτική ισότητα και έλεγχο 
(2004, σελ. 22). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσδιορίζουν οκτώ διαστάσεις που καθορί-
ζουν την αρετή μιας δημοκρατίας: κυριαρχία της νομιμότητας, συμμετοχή, ανταγωνι-
σμός, κάθετη ευθύνη, οριζόντια ευθύνη, σεβασμός των πολιτικών και κοινωνικών ελευ-
θεριών, ισότητα και ανταπόδοση. Όσον αφορά την εφαρμογή αυτών των οκτώ διαστά-
σεων στη δημοκρατική άσκηση ηγεσίας, μπορούν να επιλεχθούν τρεις βασικοί άξονες: 
ανταπόδοση, ισότητα και σεβασμός των ελευθεριών. Η δυναμική αυτών των τριών αξό-
νων στηρίζεται κυρίως σε αξίες, πιστεύω, στάσεις ζωής και συναισθήματα και λιγότερο 
σε μια συγκεκριμένη πρακτική και ύφος διοίκησης.  

Η δύναμη της δημοκρατίας εδρεύει στο μυαλό, αλλά και στην καρδιά των ανθρώπων, 
και αυτή ακριβώς τη δύναμη πρέπει να επιδιώκει και ο διευθυντής της σχολικής μονάδας 
κατά την άσκηση των δημοκρατικών ηγετικών καθηκόντων του. 

Ανταπόδοση 

Στο πλαίσιο των δημοκρατιών σύμφωνα με τον Powell, η δημοκρατική ανταπόδοση εί-
ναι το ισχυρότερο στοιχείο της δημοκρατικής ηγεσίας και αναφέρεται στην υλοποίηση 
πολιτικών από την κυβέρνηση σύμφωνα με τις επιθυμίες των πολιτών (2004, σελ.92). 
Στο πλαίσιο της καθημερινής σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας η ανταπόδοση την 
οποία περιμένουν όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτήν εκφράζεται στο πρόσωπο του 
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διευθυντή. Μέσω της ανταπόδοσης η δημοκρατική ηγεσία μπορεί να ικανοποιήσει τις 
ανάγκες των μαθητών οι οποίοι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους όσον αφορά τις ικα-
νότητες, τις οικονομικές και κοινωνικές καταβολές τους.  

Παρόλο που η δημοκρατική άσκηση των καθηκόντων της ηγεσίας είναι ιστορικά ενσω-
ματωμένη στα καθήκοντα του διευθυντή της σχολικής μονάδας, η πρακτική δείχνει ότι 
δεν είναι όλοι οι διευθυντές εξίσου ευαισθητοποιημένοι σχετικά με το θέμα. Ωστόσο, 
ένας δημοκρατικός ηγέτης δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους πάντες. Όπως συμβαίνει με 
τους πολιτικούς ηγέτες, πρέπει να θέτει προτεραιότητες και να λαμβάνει δύσκολες απο-
φάσεις, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο περιορισμένων πόρων (Diamond και Morlino, 
2004).  

Η ανταπόδοση η οποία αναμένεται από το διευθυντή της σχολικής μονάδας δεν αφορά 
μόνο τις εκάστοτε κοινωνικές ανάγκες και απαιτήσεις (π.χ. υψηλές επιδόσεις μαθητών 
στις εξετάσεις), αλλά και βαθύτερα δημοκρατικές ανάγκες. Ο διευθυντής της σχολικής 
μονάδας δεν πρέπει να σκέφτεται μόνο με μετρήσιμους όρους επιτυχίας ή αποτυχίας, 
αλλά να αντιμετωπίζει την εκπαιδευτική διαδικασία και την άσκηση δημοκρατικής ηγε-
σίας ως μέσο διαμόρφωσης των μελλοντικών πολιτών και προώθησης της κυριαρχίας 
των ηθικών δημοκρατικών αξιών (Spring, 2006).  

Ειδικά σε περιόδους κρίσης (πολιτισμικής, οικονομικής κ.λπ.) το έργο της άσκησης δη-
μοκρατικής εκπαιδευτικής ηγεσίας καθίσταται κρίσιμο, γιατί μόνο μέσω αυτού και α-
φουγκραζόμενος τις ανάγκες για ανταπόδοση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών κ.λπ.), μπορεί να επιφέρει την πο-
θητή αλλαγή, ώστε να εκλείψουν οι φωνές δυσαρέσκειας που τόσο συχνά ακούγονται. 
Η ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών, οι οποίοι πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
μελλοντικοί πολίτες μέσω της ανταπόδοσης, θα γεννήσει καλύτερα σχολεία για τη δη-
μοκρατία μας. Για να το επιτύχει αυτό ο διευθυντής της σχολικής μονάδας, πρέπει να 
εξετάζει διαρκώς και σε βάθος τις δημοκρατικές ηθικές αξίες και τα πιστεύω του. 

Ισότητα 

Η ισότητα αποτελεί εξ ορισμού δημοκρατικό ιδεώδες, παρόλο που ιστορικά, αλλά α-
κόμη και στο παρόν συχνά αποτυγχάνουμε στην πλήρη εφαρμογή αυτού του ιδεώδους 
τόσο στο πλαίσιο της κοινωνίας, όσο και στο πλαίσιο του σχολείου. Ο Dewey, για πα-
ράδειγμα, ισχυρίζεται ότι η δημοκρατία από πολύ νωρίς έγινε δέσμια του καπιταλισμού 
και των πρακτικών του, ενώ η εκπαίδευση και τα σχολεία δείχνουν ομοίως στις μέρες 
μας να ακολουθούνε αυτό το δρόμο (Starratt, 2001). Στη χώρα μας οι εκπαιδευτικοί και 
ο διευθυντής του σχολείου ανάμεσα σε αυτούς, κατά τον τελευταίο αιώνα καλούνται να 
εφαρμόσουν αλλεπάλληλες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις χαμένοι πολλές φορές μέσα 
στην πολυπλοκότητα αυτών των μεταρρυθμίσεων αλλά και των διαφορετικών προσεγ-
γίσεων μάθησης και διδακτικής. Αν κανείς σε αυτό προσθέσει και το ζήτημα της διαφο-
ρετικότητας των μαθητών, τότε αντιλαμβάνεται την πολυπλοκότητα της δημοκρατικής 
άσκησης εκπαιδευτικής ηγεσίας.  

401

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Σύμφωνα με το νόμο όλοι οι μαθητές είναι ίσοι ανεξαρτήτως της κοινωνικής-οικονομι-
κής-φυλετικής προέλευσης. Μόνο αν αυτό εφαρμοστεί στην πράξη, είναι δυνατή η δη-
μοκρατία. Ο δημοκρατικός εκπαιδευτικός ηγέτης πρέπει να δημιουργεί ένα περιβάλλον 
στο οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι (μαθητές, εκπαιδευτικοί) είναι πραγματικά ίσοι. Με αυ-
τόν τον τρόπο καταργούνται διακρίσεις φύλου, φυλής, εθνικότητας, θρησκείας, πολιτι-
κού προσανατολισμού κ.λπ. Την ισότητα που υπαγορεύει ο νόμος, ο διευθυντής του 
σχολείου πρέπει να την κάνει πράξη υπό μορφή πιστεύω, συμπεριφορών και ηθικών 
αξιών που συμβαδίζουν με τις ουσιώδεις αρχές της δημοκρατίας. Σε αυτό το πλαίσιο 
στόχος του διευθυντή είναι να μειώσει το χάσμα που παρουσιάζεται μεταξύ διαφορετι-
κών ομάδων μαθητών, ώστε να επιτύχει τους ακόλουθους στόχους που θέτουν οι Fry, 
Bottoms και O’ Neil (2005): 

• δημιουργία παιδαγωγικής αποστολής με συγκεκριμένους στόχους 
• ορισμός υψηλών μαθητικών προσδοκιών  
• δημιουργία κλίματος ισότητας μεταξύ των μαθητών 
• χρήση συγκεκριμένων δεδομένων ως οδηγών βελτίωσης 
• συνεργασία και ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδι-

κασία. 

Σύμφωνα με τους Hoachlander, Alt και Beltranena (2001), η αποτελεσματική δημοκρα-
τική εκπαιδευτική ηγεσία μπορεί να βελτιώσει τόσο τη διδασκαλία όσο και τη μάθηση. 
Η βελτίωση για παράδειγμα των επιδόσεων στις εξετάσεις δεν αναδεικνύει απαραίτητα 
την αρχή της ισότητας. Διότι ο δημοκρατικός κοινωνικός ιστός μιας χώρας δεν στηρίζε-
ται από επιτυχημένους σε εξετάσεις μαθητές, αλλά από πολίτες που θα έχουν αποκτήσει 
κριτική σκέψη και λόγο. Ειδικότερα, στις μέρες μας γίνεται συχνά λόγος για στροφή της 
παιδείας στις ανάγκες της αγοράς και για την ανισότητα στις ευκαιρίες που δίνονται 
στους μαθητές. Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας πρέπει να αναδεικνύει τις αρχές της 
ισότητας, προάγοντας την αριστοκρατία του πνεύματος και όχι την αριστοκρατία του 
χρήματος. Η ισότητα δεν σημαίνει να ηγείσαι μιας εκπαιδευτικής πρακτικής που δια-
μορφώνει καλούς υπαλλήλους για την αγορά, αλλά μιας εκπαιδευτικής πρακτικής που 
γεννά πολίτες με ευρύτητα πνεύματος, ικανούς να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν 
τον κοινωνικό και πολιτισμικό διάλογο.  

Σεβασμός στις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα 

Ο σεβασμός στις πολιτικές ελευθερίες και τα δικαιώματα είναι θεμελιώδης αξία της δη-
μοκρατίας. Η πρακτική διάσταση αυτή της αξίας μέσω της συμμετοχής (σε εκλογές, σε 
οργανώσεις, σε διαμαρτυρίες κ.λπ.) καθορίζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων του κοι-
νωνικού συνόλου. Στόχος του διευθυντή της σχολικής μονάδας είναι να διασφαλίσει 
αυτές τις πολιτικές ελευθερίες εντός της μονάδας του και να μην επαναπαύεται θεωρώ-
ντας τες δεδομένες, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους συναδέλφους του.  

Για τους δημοκρατικούς ηγέτες, ένα από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να συνειδητο-
ποιήσουν είναι πόσο εύθραυστη είναι η δημοκρατία, γιατί πέρα και πάνω απ’ όλα είναι 
μια συλλογική ιδέα που πρέπει να καλλιεργείται στους μαθητές, ώστε όχι μόνο να 
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γνωρίζουν τις πολιτικές τους ελευθερίες και δικαιώματα, αλλά να τα προασπίζουν και 
να συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες, ώστε η δημοκρατία να εξακολουθεί να 
λειτουργεί προς όφελος των ίδιων και του συνόλου. Όπως πιστεύουν οι Diamond και 
Morlino (2004) η δημοκρατία είναι ένα ηθικό καθήκον που πρέπει ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας να το κρατά ζωντανό στο πλαίσιο των σύγχρονων πολυπολιτισμικών 
σχολείων της διαφορετικότητας. 

Συμπεράσματα 

Η ελεύθερη και δημόσια παιδεία είναι θεμελιώδης για τη δημοκρατία (Dewey, 1916, 
Starratt, 2003). Το εκπαιδευτικό σύστημα μεταξύ άλλων καλείται να συμβάλει στη δια-
τήρηση της δημοκρατίας, διασφαλίζοντας το γεγονός ότι θα δημιουργήσει πολίτες με 
βαθιά δημοκρατική σκέψη οι οποίοι θα μετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
και θα σέβονται την ελευθερία, τα δικαιώματα και τις απόψεις των συμπολιτών τους 
ανεξαρτήτως πολιτισμικών, κοινωνικών, φυλετικών ή άλλων διαφορών. Ως εκ τούτου, 
ο διευθυντής του σχολείου θα πρέπει να καλλιεργεί την ικανότητα να μοιράζεται τα 
προβλήματα όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία και να αποδέχεται 
τα πιστεύω, τις απόψεις και τη στάση των άλλων (Garratt, 1990). 

Στις μέρες μας, σύμφωνα με τη βιβλιογραφική διερεύνηση που προηγήθηκε, απαιτείται 
μια σχολική ηγεσία η οποία θα είναι βαθιά δημοκρατική σε κάθε της έκφραση, τόσο στις 
σχέσεις διευθυντή μαθητών, όσο και στις σχέσεις του διευθυντή με το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό, τους γονείς, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία.  

Ο διευθυντής της σχολικής μονάδας είναι αυτός που εγγυάται και συμβάλλει με όλες 
του τις δυνάμεις στη δημιουργία ακριβώς αυτού του δημοκρατικού κλίματος. Για να το 
πετύχει αυτό πρέπει ο ίδιος να έχει ενστερνιστεί τις δημοκρατικές αρχές και αξίες. Μόνο 
εντός ενός τέτοιου δημοκρατικού πλαισίου διαμορφώνονται μαθητές και μελλοντικοί 
πολίτες οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι, ίσοι και θα σέβονται τις πολιτικές ελευθερίες και 
τα δικαιώματα των συμπολιτών τους. 
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Εισαγωγή στη Μεταφυσική. Νους και Σώμα – Δυϊστικές Θεωρίες 

Ζέλος Ιωάννης, Δ/ντής Λυκείου, leonidasz@sch.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τίτλο: «Εισα-
γωγή στη Μεταφυσική» και «Νους και Σώμα – Δυϊστικές Θεωρίες», το οποίο εκπονή-
θηκε με τη χρήση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοι-
νωνιών (Τ.Π.Ε.). Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας στο μάθημα της Φιλοσοφίας 
αποτελεί μια πολύπλευρη προσέγγιση του όρου «μεταφυσική» και μια μεθοδική διε-
ρεύνηση ενός σημαντικού μεταφυσικού προβλήματος: της σχέσης ψυχής και σώματος. 
Βασίζεται στη δημιουργία από τον διδάσκοντα καθηγητή μιας βάσης δεδομένων με 
πηγές που προέρχονται από βίντεο, άρθρα, εικόνες, τραγούδια, γνωμικά και άλλα δη-
μοσιεύματα, τα οποία μελέτησαν και επεξεργάσθηκαν οι μαθητές για να απαντήσουν 
σε συγκεκριμένα ερωτήματα και δραστηριότητες των φύλλων εργασίας. Η πρώτη θε-
ματική ενότητα ξεκινά με μια πρώτη διερεύνηση του νοήματος του όρου «μεταφυ-
σική», τη σχέση της με την επιστήμη, μια μικρή σχετική αναδρομή και στη συνέχεια 
γίνεται αναφορά σε κάποια επιμέρους μεταφυσικά προβλήματα. Η δεύτερη θεματική 
ενότητα διερευνά μεθοδικά ένα πολύπλευρο μεταφυσικό ερώτημα: τη σχέση ψυχής και 
σώματος, όπως αυτό παρουσιάζεται μέσα στη μακραίωνη ιστορία του ανθρώπου και 
προσεγγίζεται μέσα σε πολλές φιλοσοφικές θεωρίες. Οι μαθητές καλούνται όχι μόνο 
να συλλέξουν σχετικές με τα ερωτήματα πληροφορίες, αλλά και να κατανοήσουν την 
ιδιαιτερότητα των μεταφυσικών προβλημάτων και να εκτιμήσουν τη διεπιστημονικό-
τητα και την οικουμενικότητα του φιλοσοφικού στοχασμού. 

Λέξεις κλειδιά: Μεταφυσική, νους, σώμα, Δυϊστικές Θεωρίες, Τ. Π. Ε. 

Εισαγωγή 

Το σενάριο σχετίζεται με την ύλη της Φιλοσοφίας, Γενικής Παιδείας (πρώην Θεωρη-
τικής Κατεύθυνσης) της Β΄ Λυκείου και συγκεκριμένα με το 5ο κεφάλαιο του σχολικού 
εγχειριδίου: «Ανακαλύπτοντας το Νου» και τις θεματικές ενότητες 1: «Εισαγωγή στη 
Μεταφυσική» και 2: «Νους και Σώμα – Δυϊστικές Θεωρίες». Ο βασικός στόχος σύμ-
φωνα με το ενιαίο πλαίσιο προγράμματος σπουδών για τη Φιλοσοφία είναι να κατανο-
ήσουν οι μαθητές ότι η μεταφυσική, ως ιδιαίτερος κλάδος της φιλοσοφίας, επιδιώκει 
μια συνολική θεώρηση της πραγματικότητας και επιχειρεί να συλλάβει τη βαθύτερη 
υφή της, πέρα από τα φυσικά φαινόμενα. Επίσης οι μαθητές να προσεγγίσουν στοχα-
στικά τα διάφορα μεταφυσικά ερωτήματα και να εξοικειωθούν με διάφορους φιλοσο-
φικούς όρους και τις κυριότερες θεωρίες που εκφράζουν προσπάθειες για την αντιμε-
τώπιση του σημαντικού μεταφυσικού προβλήματος που αφορά τη σχέση ψυχής και 
σώματος. Εκτός από το σχολικό εγχειρίδιο της Φιλοσοφίας το σενάριο αξιοποίησε γνώ-
σεις από ηλεκτρονικά περιοδικά, άρθρα, ιστοσελίδες φιλοσοφίας και άλλα δημοσιεύ-
ματα με διαθεματική προσέγγιση στα παρακάτω μαθήματα: Λογοτεχνία, Ιστορία, Θρη-
σκευτικά και Αισθητική Αγωγή.  
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Η μελέτη όλων αυτών των πηγών οδήγησε τους μαθητές σε απόκτηση γνώσεων, σε 
προβληματισμούς αλλά και σε διατύπωση προσωπικών απόψεων για τα μεταφυσικά 
προβλήματα που ερεύνησαν. Εξοικειώθηκαν με τις κυριότερες θεωρίες που εκφράζουν 
προσπάθειες για την αντιμετώπιση αυτού του σημαντικού μεταφυσικού προβλήματος 
και με το φιλοσοφικό περιεχόμενο όρων όπως: δυϊσμός, μονισμός, ιδεαλισμός υλισμός 
και διαπίστωσαν την επικαιρότητα και τον “ανοικτό χαρακτήρα” των ερωτημάτων του 
σύγχρονου μεταφυσικού στοχασμού (Βιρβιδάκης, Καρασµάνης & Τουρνά, 2007). Ό-
πως επισημαίνουν οι Jimoyiannis και Komis (2007), η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
στη διδακτική πράξη δύναται να ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, να προω-
θήσει την ενεργό, συνεργατική και δια βίου μάθηση και πρωτίστως να τους παρέχει 
ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία, βοηθώντας τους παράλληλα να σκέφτονται 
και να επικοινωνούν με δημιουργικό τρόπο. 

Η μεταβολή της μαθησιακής διαδικασίας και της διδακτικής παρέμβασης με τη 
χρήση των Τ. Π. Ε. στη Φιλοσοφία 

Η ιδιοτυπία του φιλοσοφικού µαθήματος ως διαπαιδαγωγικής δραστηριότητας, η πο-
λυµορφία και οι δυσχέρειες της φιλοσοφικής μάθησης προϋποθέτουν ότι για τη δια-
μόρφωση και την ανάπτυξη της φιλοσοφικής ικανότητας του μαθητή πρέπει να υπάρχει 
η δυνατότητα πολλαπλών διδακτικών επιλογών, ανάλογα µε την εκάστοτε διδακτική 
ενότητα, μεταξύ μιας κατευθυντικής κανονιστικής διδακτικής (διδασκαλία ως διά-
λεξη), μιας διαλογικής διαλεκτικής (σωκρατική-µαιευτική μέθοδος) και μιας διδασκα-
λίας νοούμενης ως πράξης-άσκησης (Henke, 2009). Η διδασκαλία της φιλοσοφίας σή-
μερα δε μπορεί να αποσκοπεί στην ευθεία μεταβίβαση γνώσεων ή αξιών. Η διδασκαλία 
της φιλοσοφίας θα ήταν πολύ πιο αποδοτική για την κριτική αυτοδυναμία και την πνευ-
ματική χειραφέτηση των μαθητών, αν γινόταν για να εκπαιδεύσει αναγνώστες ικανούς 
να «βλέπουν»: ικανούς να προσανατολίζονται κριτικά στο σύμπαν της φιλοσοφικής 
γραφής, αλλά και κάθε σημαίνουσας πρακτικής, να αντλούν ευχαρίστηση από την πε-
ριπλάνησή τους και να αποκομίζουν όχι µόνο ό,τι νομίζουμε πως τους χρειάζεται, αλλά 
και ό,τι τους αφορά. (Βιρβιδάκης, Καρασµάνης, Τουρνά, 2007). Πρέπει όμως να τη-
ρούμε προσεκτική στάση έναντι των τεχνολογικών εφαρμογών της εργαλειακής και 
λογιστικής ορθολογικότητας οι οποίες εισβάλλουν στο βιόκοσµο του σχολείου για να 
τον μεταλλάξουν και να διαβρώσουν το αίτημα της γνήσιας αναστοχαστικής δράσης. 
Αυτό είναι «και το µόνο που δικαιολογεί την ύπαρξη της φιλοσοφίας» (∆εληγιώργη 
2002). 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις της διδακτικής διαμορφώνουν ένα πλαίσιο επιστημονικών 
αρχών για τον καλύτερο δυνατό διδακτικό σχεδιασµό, επισημαίνοντας τα πλεονεκτή-
ματα της ενεργητικής και διερευνητικής μάθησης με τη χρήση πηγών, των εικονογρα-
φημένων βιβλίων για τα παιδιά που σήμερα ζουν και διαπλάθονται σε μια εποχή χρή-
σης πολλαπλών νέων μέσων πληροφόρησης και παγκόσμιας επικοινωνίας. Έτσι η σχο-
λική γνώση μπορεί να γίνει λειτουργική, όταν προσφέρεται με πολλά ερεθίσματα, και 
το εικονιστικό υλικό (εικόνες, πίνακες, σχεδιαγράμματα...) παρέχει επίσης σημαντικές 
πληροφορίες και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτικής διαδικασίας (Λαφατζή, 
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2005). 

Ειδικότερα μέσω της χρήσης των ΤΠΕ δημιουργούνται κίνητρα στους μαθητές να α-
σχοληθούν με τη μελέτη φιλοσοφικών ζητημάτων, διερευνώντας οι ίδιοι, καθώς ο υ-
πολογιστής τους παρέχει ευκαιρίες για ανατροφοδότηση. Μέσω των διαδικασιών επε-
ξεργασίας της πληροφορίας, οι μαθητές συγκρατούν στη μακροπρόθεσμη μνήμη τις 
γνώσεις στοιχείο που είναι και το ζητούμενο. Επιπλέον μέσω του υπολογιστή, ως διε-
ρευνητικού εργαλείου μάθησης, προωθείται η ευρετική–ανακαλυπτική μάθηση 
“discover learning” (Bruner), η οποία έχει να κάνει με πολύπλοκες γνωστικές διαδικα-
σίες πρόσκτησης, επεξεργασίας και κωδικοποίησης των πληροφοριών. Τέλος, το εκ-
παιδευτικό λογισμικό σε συνδυασμό με τα κατάλληλα φύλλα εργασίας και τον κατα-
μερισμό εργασίας συμβάλλει στην οικοδόμηση της γνώσης. Σύμφωνα με τη θεωρία της 
δραστηριότητας (activity theory) και τις κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις μάθησης 
οι συνεργατικές δραστηριότητες και ο καταμερισμός εργασίας συντελούν καταλυτικά 
στη διαδικασία οικοδόμησης της γνώσης (Κόμης, 2002). Υλοποιώντας το αίτημα μιας, 
πιο ενισχυμένης, «πρακτικής φιλοσοφίας» (praktische Philosophie), - στο πλαίσιο της 
χειραφετητικής-επικοινωνιακής διδακτικής - και, µε γενικό σκοπό, την ανάπτυξη ικα-
νοτήτων προσέγγισης της φιλοσοφικής γνώσης, ικανοτήτων κριτικής δράσης (Bönsch 
1991) παρουσιάζεται ένα μοντέλο οµαδοκεντρικής διδασκαλίας (Κοσσυβάκη, 2006) 
που βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. 
στη μαθησιακή διαδικασία. 

Περιγραφή του ψηφιακού σεναρίου 

Το ψηφιακό σενάριο που αναφέρεται στις θεματικές ενότητες 1: «Εισαγωγή στη Με-
ταφυσική» και 2: «Νους και Σώμα – Δυϊστικές Θεωρίες» είναι συμβατό με τους ειδι-
κούς στόχους του Προγράμματος Σπουδών του μαθήματος της Φιλοσοφίας, που προσ-
διορίζουν αδρομερώς τις μαθησιακές επιδιώξεις της Β΄ τάξης Λυκείου. Σύμφωνα με 
αυτούς τους στόχους επιδιώκεται οι μαθητές: 1. Να εντοπίσουν το κυριότερο μεταφυ-
σικό ερώτημα και να διερευνήσουν τη σχέση της μεταφυσικής με τη γνωσιολογία και 
την επιστήμη. 2. Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα των μεταφυσικών προβλημάτων 
και να συνειδητοποιήσουν το δυσεπίλυτο πρόβλημα της σχέσης σώματος και ψυχής, 
που εισηγείται στη νεότερη φιλοσοφία ο Ντεκάρτ, καθώς και την προβληματικότητα 
της έννοιας συνείδηση. Τι σημαίνει να έχει κανείς νου και συνειδητή εμπειρία. 4. Να 
εξοικειωθούν με τις κυριότερες θεωρίες που εκφράζουν προσπάθειες για την αντιμε-
τώπιση αυτού του σημαντικού μεταφυσικού προβλήματος και με το φιλοσοφικό περιε-
χόμενο όρων 5. Να διαπιστώσουν την επικαιρότητα και τον «ανοικτό» χαρακτήρα των 
ερωτημάτων του σύγχρονου μεταφυσικού στοχασμού (Βιβλίο Καθηγητή). 

Βασικοί διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές: 1. Να αποκτήσουν δεξιότητες άντλησης, 
συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων. 2. Να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες επεξεργασίας φιλοσοφικών πηγών καθώς και κατανόησης φιλοσοφικών ό-
ρων. 3. Να διατυπώνουν μαθαίνουν να θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα δεδομένα και 
τα ζητούμενα ενός φιλοσοφικού προβλήματος. 4. Να μαθαίνουν να ορίζουν προσε-
κτικά τα φιλοσοφικά προβλήματα, να διατυπώνουν υποθέσεις, να εκτιμούν την αξία 
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καθεμιάς, επιχειρώντας διάφορους ορισμούς (Σωκρατική αντίληψη για τη Φιλοσοφία). 
5. Να εφαρμοσθούν βιωματικές και διερευνητικές μορφές μάθησης. 6. Να προαχθεί η 
αυτενέργεια των μαθητών και η κριτική σκέψη και να οικοδομήσουν την ιστορική 
γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.  

Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι επιδιωκόμενοι στόχοι είναι οι μαθητές: 1. 
Να διαχειρίζονται, επεξεργάζονται, οργανώνουν την πληροφορία μέσα από το Διαδί-
κτυο. 2. Να ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού λόγου διατυπώνοντας απόψεις 
και επιχειρήματα. 3. Να μάθουν να χειρίζονται την ηλεκτρονική βάση του εκπαιδευτι-
κού λογισμικού της Β΄ Λυκείου «Αρχές Φιλοσοφίας». 4. Να αναπτύξουν δεξιότητες 
ταξινόμησης και επεξεργασίας των ιστορικών πληροφοριών με ηλεκτρονικά εργαλεία 
(επεξεργασία κειμένου, σχεδιαστικά, φύλλα εργασίας κ.α.) και να ασκηθούν στην πα-
ρουσίαση ιστορικού θέματος με λογισμικό παρουσίασης.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες από την πλευρά των μαθητών/τριών είναι: Η 
προηγούμενη γνώση των συναφών ενοτήτων του 1ου Κεφαλαίου για τη διάκριση των 
φιλοσοφικών από τα επιστημονικά ερωτήματα, του 3ου Κεφαλαίου για τα χαρακτηρι-
στικά της γνωσιοθεωρίας και του 4ου Κεφαλαίου για τα χαρακτηριστικά της επιστη-
μονικής γνώσης. Ο επαρκής χειρισμός του υπολογιστή και η βασική γνώση εργαλείων 
του MS Office και του MS power point και η προηγούμενη εμπειρία των μαθητών σε 
συνεργατικές δραστηριότητες. Με το συγκεκριμένο σενάριο έγινε διαθεματική προ-
σέγγιση με τα Θρησκευτικά - την Ιστορία - τη Λογοτεχνία και την Αισθητική Αγωγή. 

Η διδασκαλία είχε διάρκεια 5 διδακτικές ώρες από τις οποίες οι 4 πραγματοποιήθηκαν 
στο σχολικό εργαστήριο της πληροφορικής και η 5η στην αίθουσα παρουσιάσεων του 
σχολείου. Προηγήθηκε κατάλληλη προετοιμασία στο εργαστήριο (δημιουργία «φακέ-
λου» στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών, με τα «αρχεία» που θα περιέχουν το 
εξεταζόμενο κείμενο και τα «φύλλα εργασίας», που θα δοθούν και σε έντυπη μορφή). 
Οι μαθητές πρέπει να έχουν προειδοποιηθεί για τον τρόπο εργασίας στο εργαστήριο 
και να έχει προηγηθεί η σύσταση των ομάδων, ώστε με την είσοδό τους στο εργαστήριο 
να πάρουν τη θέση τους, μπροστά στον υπολογιστή.  

Το σενάριο βασίσθηκε στις αρχές της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μεθόδου και στο 
ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης με μαθητοκεντρικό προσανατολισμό (Bruner, 
1961), όπου η μάθηση αντιμετωπίζεται ως αποτέλεσμα της συμμετοχής, της επικοινω-
νίας και της αλληλεπίδρασης των μαθητών σε ομάδες (Vygotsky, 2008). Οι μαθητές 
αναζήτησαν, επέλεξαν, αξιολόγησαν τις πληροφορίες αξιοποιώντας τις δυνατότητες 
των Τ.Π.Ε., συνεργάσθηκαν και ενεπλάκησαν ενεργητικά στη διαδικασία της μάθησης. 
Ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι οι μαθητές διαχειρίσθηκαν την πληροφορία ευαι-
σθητοποιούμενοι στα μηνύματα του περιβάλλοντος και έγιναν ερευνητές. 

Η συνεργατική και βιωματική προσέγγιση υλοποιήθηκε μέσα από την εργασία σε ομά-
δες και την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές που τους έδωσε προσωπικό νόημα στην 
αναζήτηση της γνώσης και βιωματικό χαρακτήρα στην οικοδόμηση αυτής. Ο εκπαι-
δευτικός καθοδήγησε τους μαθητές στην αναζήτηση πληροφοριών και στη χρήση των 
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εργαλείων των Τ.Π.Ε. και βοήθησε στην επίλυση τυχόν αποριών τους. Κατεύθυνε και 
ενθάρρυνε τους μαθητές και εξελίχθηκε έτσι σε συνεργάτη της μαθησιακής εμπειρίας 
και σε συντονιστή της σχολικής εργασίας. Ο διδάσκων σχημάτισε ομάδες μαθητών 
σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά τους. Η σύσταση των ομάδων έμεινε στα-
θερή καθ’ όλη τη διδακτική παρέμβαση.  

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ: (1η διδακτική ώρα) 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας οι μαθητές χωρισμένοι σε 3 ομάδες (οι 
δύο ομάδες αποτελούνταν από 3 μαθητές και η 3η ομάδα από 2 μαθητές), μετέβησαν 
στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και πήραν τη θέση τους, με τη βασική προϋπό-
θεση ότι θα εναλλάσσονταν στη χρήση του υπολογιστή. Ορίσθηκε, επίσης, ο συντονι-
στής της ομάδας. 

Ο καθηγητής εξήγησε τον σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας και επισήμανε ότι 
ο ρόλος του θα είναι συντονιστικός και υποστηρικτικός. Στη συνέχεια οι μαθητές κλή-
θηκαν να ανοίξουν το φάκελο «Φύλλα Εργασίας», κατόπιν το έγγραφο «Φύλλο Εργα-
σίας 1», το οποίο είναι κοινό και για τις 3 ομάδες μαθητών. Συγκεκριμένα αναζητούν 
μέσα από το «Λεξικό του σκεπτικιστή» και την «Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα» την 
έννοια του όρου «μεταφυσική» και καταγράφουν στον επεξεργαστή κειμένου και τα 
συνηθέστερα μεταφυσικά ερωτήματα. Κατόπιν επισκέπτονται την ιστοσελίδα: 
http://www.metafysiko.gr/?p=2111 και διαβάζουν επιλεγμένα αποσπάσματα από τη 
συνέντευξη του καθηγητή της Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών Θ. Πελεγρίνη. Τέλος, κα-
ταγράφουν τα συμπεράσματά τους για τη σχέση μεταφυσικής και επιστήμης αλλά και 
για την αναγκαιότητα της μεταφυσικής στην εποχή μας. Ο βασικός στόχος μεταξύ των 
άλλων είναι να συζητηθούν ζητήματα μεταφυσικού προβληματισμού μεταξύ των μα-
θητών στο κοινό αυτό φύλλο εργασίας. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (2η και 3η διδακτική ώρα) 

Κατά τη διάρκεια της 2ης διδακτικής ώρας οι μαθητές μεταβαίνουν και πάλι στο εργα-
στήριο Πληροφορικής παίρνουν τη θέση τους και επεξεργάζονται, στο έγγραφο του 
επεξεργαστή κειμένου, η κάθε ομάδα το δικό της φύλλο εργασίας. Συγκεκριμένα, η 
ομάδα Α΄ το «Φύλλο Εργασίας 2», η ομάδα Β΄ το «Φύλλο Εργασίας 3» (διαθεματική 
προσέγγιση με την Ιστορία), και η ομάδα Γ΄ το «Φύλλο Εργασίας 4». Κάθε φύλλο 
περιέχει τις εξής δραστηριότητες: 

Φύλλο Εργασίας 2 (ομάδα Α΄) 
• Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα «Πύλη για την ελληνική γλώσσα» (http://www.greek-

language.gr/greekLang/index.html), γράψτε στη μηχανή αναζήτησης τη λέξη «ψυχή» 
στη φόρμα αναζήτησης στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του Τριανταφυλλίδη και 
στη συνέχεια διατυπώστε στον επεξεργαστή κειμένου τον ορισμό για την λέξη «ψυχή». 

• Μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.filosofia.gr/thematafilosofias.php?subaction=showfull&id=114072586
9&archive=&start_from=&ucat=1, διαβάστε την εισαγωγή από το άρθρο του 
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Συγγραφέα Γιώργου Μαμώλη «περί ψυχής» και κατόπιν απαντήστε στο παρακάτω: 
Ποια ερωτήματα για την ύπαρξη της ψυχής θέτει η μεταφυσική; 

• Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα:  
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CF%85%CF%87%CE%AE και κατα-
γράψτε τις αντιλήψεις περί ψυχής που συναντάμε: α) στα προϊστορικά χρόνια, β) στη 
Μεσοποταμία, γ) στην Κίνα και δ) στον Όμηρο.  

Φύλλο Εργασίας 3 (ομάδα Β΄) 
• Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:  

http://el.wikipedia.org/wiki/Ψυχή και διαβάστε τις αντιλήψεις περί ψυχής στην Αρ-
χαία Αίγυπτο. 

• Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://el.wikipedia.org/wiki/Αιγυπτιακή_μυθολογία και διαβάστε τις πεποιθήσεις περί 
θανάτου στην Αρχαία Αίγυπτο. 

• Περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα:  
http://www.apologitis.com/gr/ancient/agioi.htm#ΜΟΥΜΙΑ και δείτε πώς κατασκευ-
άζεται μια τεχνητή Αιγυπτιακή μούμια. Στη συνέχεια να απαντήσετε σ’ ένα σύντομο 
κείμενο στο εξής ερώτημα: 
• Ποιες πεποιθήσεις περί ψυχής υπήρχαν στην Αρχαία Αίγυπτο και πώς αυτές εκ-

δηλώνονταν στα ταφικά έθιμα ; 

Φύλλο Εργασίας 4 (ομάδα Γ΄) 
• Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.filosofia.gr/thematafilosofias.php?subac-
tion=showfull&id=1140725869&archive=&start_from=&ucat=1&1. 
Αφού διαβάσετε προσεκτικά το άρθρο του Συγγραφέα Γιώργου Μαμώλη «περί ψυχής» 
(σελίδα 4, παράγραφοι 4, 5, 6) να γράψετε μια περίληψη στον επεξεργαστή κειμένου 
όπου θα παρουσιάζετε τη θέση του Πλάτωνα για τη σχέση ψυχής και σώματος σύμ-
φωνα με το κείμενο.  

• Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.filosofia.gr/thematafilosofias.php?subaction=showfull&id=114072586
9&archive=&start_from=&ucat=1&1 
 Αφού διαβάσετε προσεκτικά το άρθρο του Γιώργου Μαμώλη «περί ψυχής» (σελίδα 
5, παράγραφος 2, 3, 4) να γράψετε στον επεξεργαστή κειμένου ένα σύντομο κείμενο 
όπου θα παρουσιάζετε τη σχέση ψυχής και σώματος μέσα από τα σχετικά αποσπά-
σματα του Αριστοτέλη. Στο τέλος συγκρίνοντας τις δύο θεωρίες να αναφέρετε ποια 
είναι μονιστική και ποια δυϊστική. 

Οι μαθητές επισκέπτονται τις προτεινόμενες ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, επεξεργάζο-
νται τις πληροφορίες και απαντούν στα ερωτήματα που τους ζητούνται, καταγράφο-
ντας τα συμπεράσματά τους στον επεξεργαστή κειμένου. Βασικός στόχος της διδακτι-
κής αυτής ώρας είναι να προβληματιστούν οι μαθητές για τα περί ψυχής ερωτήματα 
που θέτει η μεταφυσική και κάνοντας μια ιστορική αναδρομή να γνωρίσουν τις αντι-
λήψεις περί ψυχής που διαμορφώθηκαν κατά καιρούς μέχρι και την εποχή του 
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Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Κατά τη διάρκεια της 3ης διδακτικής ώρας και πάλι στο 
εργαστήριο Πληροφορικής ανοίγουν στο έγγραφο του επεξεργαστή κειμένου τα Φύλλα 
Εργασίας τους. Συγκεκριμένα η ομάδα Α΄ το «Φύλλο Εργασίας 5», και αφού συνδεθεί 
με τις προτεινόμενες ιστοσελίδες καταγράφει τον ορισμό της έννοιας «δυϊσμός» και 
στη συνέχεια τις θέσεις του Ντεκάρτ για το δυσεπίλυτο πρόβλημα της σχέσης ψυχής 
και σώματος. Βασικός στόχος είναι να ανασυγκροτήσουν οι μαθητές την επιχειρημα-
τολογία του Ντεκάρτ και να αποτιμήσουν την ισχύ της. Η ομάδα Β΄ ανοίγει το «Φύλλο 
Εργασίας 6» (διαθεματική προσέγγιση με τα Θρησκευτικά και τη Λογοτεχνία), ακούει 
το μελοποιημένο ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ρωμιοσύνη» και διαβάζει συγκεκριμένα 
αποσπάσματα. Στόχος είναι ο προβληματισμός των μαθητών για τις επιδράσεις της 
Χριστιανικής άποψης για το σώμα, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από το έργο με-
γάλων ποιητών. Έπειτα, η ίδια ομάδα καλείται να προβληματιστεί για το πώς προσεγ-
γίζεται το σώμα στο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη «Θυμήσου Σώμα», δυϊστικά ή μονι-
στικά και βασικός στόχος είναι να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των μαθητών. Τέλος 
η ομάδα Γ΄ ανοίγει το «Φύλλο Εργασίας 7» (διαθεματική προσέγγιση με τα Θρησκευ-
τικά) και επισκέπτεται τις προτεινόμενες ιστοσελίδες για να καταγράψει στη συνέχεια 
τις κυριότερες θέσεις των επικρατέστερων θρησκειών για τη σχέση ψυχής-σώματος.  

Συγκεκριμένα, το 5ο, 6ο και 7ο φύλλο εργασίας ήταν, αντίστοιχα, τα εξής: 

Φύλλο Εργασίας 5 (ομάδα Α΄) 
• Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική ιστοσελίδα: 

http://www.skepdic.gr/entries/delta/dyismos.htm και απαντήστε στο ερώτημα: Τι ο-
νομάζουμε «δυϊσμό». 

• Συνδεθείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
http://www.filosofia.gr/thematafilosofias.php?subaction=showfull&id=114072586
9&archive=&start_from=&ucat=1&1 και διαβάστε το άρθρο του Γιώργου Μαμώλη 
«περί ψυχής». Κατόπιν εστιάστε στις αναφορές για τον Ορθολογισμό και Καρτεσιανι-
σμό (στη σελίδα 9) και στη συνέχεια συντάξτε ένα κείμενο 10 περίπου γραμμών με τις 
θέσεις του Καρτέσιου για τη σχέση ψυχής και σώματος. 

Φύλλο Εργασίας 6 (ομάδα Β΄) 
• Συνδεθείτε με την ηλεκτρονική διεύθυνση: 

http://www.youtube.com/watch?v=JWmvURAS3XQ και ακούστε το μελοποιημένο 
ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Ρωμιοσύνη» (από τη συλλογή «Αγρύπνια», 1954, που ερ-
μηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης, σύνθεση, ενορχήστρωση & διεύθυνση ορχήστρας: 
Μίκης Θεοδωράκης), και αφού διαβάσετε τα συγκεκριμένα αποσπάσματα (Σπουδα-
στήριο Νέου Ελληνισμού ) να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:  
• Μπορείτε να ανιχνεύσετε στο παρακάτω ποίημα του Ρίτσου επιδράσεις της Χρι-

στιανικής άποψης για το σώμα, όπως αυτή έχει μπολιάσει τη ζωή του λαού μας;  
• Εντοπίστε περιστατικά της ιστορίας μας και έθιμα όπου, επίσης, δηλώνεται αυτή 

η επίδραση. 
• Αφού περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα: Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού για τη Νέα Ελ-

ληνική Λογοτεχνία και τον Πολιτισμό (αριθμός 107), ακούστε το ποίημα του Κ. Π. 
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Καβάφη «Θυμήσου, σώμα…» που διαβάζει ο Γ. Π. Σαββίδης (Γ. Π., Κ. II., 1919-
1933, Διόνυσος) Καβάφη, Ποιήματα, και απαντήστε στο παρακάτω ερώτημα:  
• Πώς κατά την άποψή σας προσεγγίζεται στο παραπάνω ποίημα το σώμα (με δυϊ-

στικό ή μονιστικό τρόπο); Δικαιολογήστε την τοποθέτησή σας. 

Φύλλο Εργασίας 7 (ομάδα Γ΄) 
• Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org/wiki/Ψυχή και διαβάστε τις ενό-

τητες Ιουδαϊσμός και Χριστιανισμός. Στη συνέχεια να γράψετε σ’ ένα σύντομο κείμενο 
στον επεξεργαστή κειμένου τις θέσεις της κάθε θρησκείας ξεχωριστά για το ζήτημα 
της ψυχής και του σώματος. 

• Συνδεθείτε με την ιστοσελίδα: 
https://acadimia.org/nea-anakoinoseis/deltia-typou/22-perilipseis/362-apopseis-
islamikis-esxatologias (Άρθρο του Αλέξανδρου Καριώτογλου, Δρ. Θεολογίας) και α-
φού διαβάσετε την ενότητα β) για την ψυχή και το σώμα, απαντήστε στο ερώτημα: 
• Ποια είναι η θέση της Ισλαμικής θεολογίας για τη σχέση ψυχής και σώματος; 

• Συνδεθείτε με τις ιστοσελίδα: https://www.pemptousia.gr/2012/05/mistikismos/ και 
διαβάστε τις παραγράφους: α) Ινδουιστικός Μυστικισμός και β) Βουδιστικός Μυστι-
κισμός). Στη συνέχεια να γράψετε εν συντομία τη θέση της κάθε θρησκείας για τη 
σχέση ψυχής και σώματος. 

ΤΡΙΤΗ ΦΑΣΗ (4η διδακτική ώρα) 

Κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης οι μαθητές στο εργαστήριο της Πληροφορικής α-
νοίγουν το «Φύλλο Εργασίας 8» (διαθεματική προσέγγιση με την Αισθητική Αγωγή) 
που είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Στη συνέχεια επισκέπτονται τις δοσμένες ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις και ακούνε τραγούδια που αναφέρονται στην «ψυχή». Βασικός στό-
χος είναι να κατανοήσουν πώς προσεγγίζεται στα τραγούδια το σώμα και η ψυχή και 
να καταγράψουν τις απόψεις τους. Στη συνέχεια περιηγούνται σε ιστοσελίδες με γνω-
μικά και εκφράσεις «περί ψυχής» και καλούνται να επιλέξουν και να δημιουργήσουν 
από αυτές. Βασικός στόχος εδώ είναι να γνωρίσουν πώς ο απλός λαός και οι άνθρωποι 
του πνεύματος αποτυπώνουν τις αντιλήψεις τους για την ψυχή και το σώμα, αλλά και 
οι ίδιοι οι μαθητές να εκφράσουν την προσωπική τους αντίληψη, να καταγράψουν, να 
επιλέξουν και να δημιουργήσουν. Το 8ο Φύλλο εργασίας ήταν το παρακάτω:  

Φύλλο Εργασίας 8 (κοινό) 
• Επισκεφτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις από τη δοσμένη μουσική λίστα 

τεσσάρων τραγουδιών που αναφέρονται στην «ψυχή»: 
• https://www.youtube.com/watch?v=ztKgfBYEvXk&ab_channel=Ioccalice%28

AliceIocco%29 
Είσαι ψυχή μου - Νίκος Ξυλούρης. Στίχοι: Κώστας Καρυωτάκης Μουσική: Λου-
κάς Θάνου, διάρκεια: 3:38΄). 

• https://www.youtube.com/watch?v=eVdnnoF_y3g&ab_channel=CobaltMusic
Φύσα ψυχή μου - Ελευθερία Αρβανιτάκη (Μουσική: Ara Dinkjian , Στίχοι: Μιχ. 
Γκανάς, διάρκεια: 5:49΄). 
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• https://www.youtube.com/watch?v=zT4i6YyKzzA&ab_channel=SPASKOSTA
DINOV 
Ένα τραγούδι πες μου ακόμα (την ψυχή μου βρες …..) - Ρίτα Σακελλαρίου (Στί-
χοι: Τάκης Μουσαφίρης, Μουσική: Τάκης Μουσαφίρης διάρκεια: 3:30΄). 

• https://www.youtube.com/watch?v=8BoYOaSV6Zc&ab_channel=thalassa212 
Η σωτηρία της ψυχής - Άλκηστις Πρωτοψάλτη (Μουσική: Σταμάτης Κραουνάκις, 
Στίχοι : Λίνα Νικολακοπούλου, διάρκεια: 4:02΄).  

• Αφού ακούσετε τα τραγούδια με όλες τις ομάδες των συμμαθητών σας, προχωρήστε 
στις παρακάτω εργασίες: 
• Καταγράψτε τους τίτλους όλων των τραγουδιών και αποθηκεύστε στον υπολογι-

στή σας τα καλύτερα τραγούδια για την «ψυχή» που σας εντυπωσίασαν περισσό-
τερο. 

• Εξηγήστε τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεται στα τραγούδια που επιλέξατε το 
σώμα και η ψυχή. 

• Επισκεφτείτε τις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:  
• https://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=420. (Αρχαία γνωμικά 

περί ψυχής - την πρώτη σελίδα). 
• http://www.metron-ariston.gr/synesthimatos.html. (Εκφράσεις περί ψυχής - τις 

δύο πρώτες σελίδες). 
και αφού διαβάσετε με όλες τις ομάδες των συμμαθητών σας τα προαναφερθέντα: 
• Επιλέξτε και αποθηκεύστε τις πέντε καλύτερες από κάθε κατηγορία που σας εντυ-

πωσίασαν ιδιαίτερα και εξηγήστε εν συντομία τους λόγους της επιλογής σας. 
• Δημιουργήστε δικά σας γνωμικά και εκφράσεις περί ψυχής. 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΦΑΣΗ (5η διδακτική ώρα) 

Μετά την πραγματοποίηση του σεναρίου στο εργαστήριο Πληροφορικής, την 5η διδα-
κτική ώρα οι μαθητές μετέβησαν στην ειδική αίθουσα παρουσιάσεων του σχολείου (η 
οποία είναι πλήρως εξοπλισμένη). Εκεί έκαναν μια συνολική παρουσίαση της εργασίας 
τους απαντώντας στο κοινό «Φύλλο Εργασίας 9» (με θέμα που έχει μια συγκεκριμένη 
δομή), με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων βιντεοπροβολέα, ηλεκτρονικού υπολο-
γιστή και μικροφώνου. Ακολουθεί 9ο το Φύλλο εργασίας: 

Φύλλο Εργασίας 9 (κοινό) 
• Με βάση τα στοιχεία που συλλέξατε από τα προηγούμενα φύλλα εργασίας: 

• η 1η ΟΜΑΔΑ: 1, 2, 5, 8, 9 
• η 2η ΟΜΑΔΑ: 1, 3, 6, 8, 9 
• η 3η ΟΜΑΔΑ: 1, 4, 7, 8, 9  

που αντιστοιχούν στις ομάδες σας, οργανώστε μια παρουσίαση για την τάξη σας με 
γενικό θέμα: 
• «Σχέσεις ψυχής και σώματος» (φιλοσοφικές θεωρίες και καθημερινές πρακτικές) 

Η παρουσίαση θα γίνει με τη χρήση λογισμικού παρουσιάσεων, βιντεοπροβολέα, ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και μικροφώνου, στην ειδική αίθουσα του σχολείου, σε μία δι-
δακτική ώρα. 
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Στο τέλος της διδακτικής ώρας οι μαθητές παρέδωσαν στο καθηγητή τα αρχεία που 
συνέθεσαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Γενικά, δημιουργήθηκαν κίνητρα στους 
μαθητές για την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της εργασίας τους και στην ιστοσε-
λίδα του σχολείου. Τόσο ο εκπαιδευτικός όσο και οι μαθητές ανατροφοδοτήθηκαν στην 
προσπάθειά τους και είχαν την ευκαιρία να αναστοχαστούν για το ρόλο τους στη μα-
θησιακή διαδικασία. 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση έγινε: 
α) για κάθε μαθητή ατομικά, λαμβάνοντας υπόψη τη συμμετοχή του στη διαδικασία ανα-

ζήτησης υλικού από τις πηγές, αλλά και την προσωπική του συμμετοχή στην παρουσί-
αση των εργασιών, 

β) σε αναφορά με την επιτυχία των διδακτικών στόχων, 
γ) αξιολογήθηκε ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας μέσα σε συνεργατικά πλαίσια καθώς 

και η επάρκεια της παρουσίασης κάθε θέματος, ανά ομάδα, 
δ) αξιολογήθηκε η συνολική παρουσίαση της εργασίας στο τέλος της 5ης διδακτικής ώ-

ρας,  
ε) η ικανότητα τεκμηρίωσης των συμπερασμάτων τους, 
στ) η δημοσίευση της εργασίας τους στη σχολική ή τοπική εφημερίδα ή στην ιστοσε-

λίδα του σχολείου, 
ζ) η οργάνωση των επιχειρημάτων, η ποιότητα των ιδεών και η τεκμηρίωση των από-

ψεων,  
η) η συνοχή κατά τη διατύπωση των σκέψεων των μαθητών, 
θ) το αισθητικό αποτέλεσμα και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της χρήσης του ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή. 

Η διαδικασία της αξιολόγησης επιτρέπει τον αναστοχασμό τόσο στον εκπαιδευτικό 
όσο και στους μαθητές για το βαθμό συμμετοχής τους στη μαθησιακή κοινότητα. Στό-
χος είναι να επισημανθούν προβλήματα και να επιχειρηθούν βελτιωτικές αλλαγές κατά 
το σχεδιασμό και εφαρμογή επόμενου σεναρίου στο εργαστήριο. Η αξιολόγηση έγινε 
και με τη σύνταξη ερωτηματολογίου αυτοαξιολόγησης των μαθητών σε συνάρτηση με 
τους αρχικούς στόχους σύμφωνα με τα προαναφερθέντα κριτήρια. Το αποτέλεσμα της 
αξιολογικής διαδικασίας έδειξε ότι η πλειονότητα των μαθητών ανταποκρίθηκε με ε-
πιτυχία στους προαναφερθέντες στόχους.  

Δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου 

Το σενάριο αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε διαθεματική προσέγγιση και συνδιδασκα-
λία με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. Μπορεί δηλαδή να τεθούν ερωτήματα, να κα-
ταγραφούν απόψεις και εμπειρίες απλών ανθρώπων και επιστημόνων, να αναφερθούν 
θετικά ή αρνητικά παραδείγματα καλής ή κακής χρήσης –εκμετάλλευσης του ανθρω-
πίνου σώματος μέσω του αθλητισμού –πρωταθλητισμού. Η διαθεματική προσέγγιση 
μπορεί να επεκταθεί και με την πραγματοποίηση ενός προγράμματος Αγωγής Υγείας 
με τους μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 
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Ένα θέμα σχετικό είναι: «Ορειβασία – Πεζοπορία – Αναρρίχηση και ψυχική υγεία», 
όπου οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν την ανάγκη για σωματική άσκηση, ιδιαίτερα 
μέσα στη φύση, να ασκηθούν σωματικά όσο και ψυχικά και πνευματικά, να βιώσουν 
νέες εμπειρίες και να απαντήσουν ενδιαφέροντα, να διαπιστώσουν τη θετική επίδραση 
στην υγεία, να αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής τους, κ.ά. Άλλα προγράμματα Αγω-
γής Υγείας που έχουν σχέση με την ψυχική υγεία του ανθρώπου και μπορεί να επεκτα-
θεί το σενάριο είναι: «Αλκοολισμός – Ατυχήματα και ψυχική υγεία», «Κάπνισμα και 
ψυχική υγεία», «Σεισμοί και ψυχική υγεία»… Μέσα από τα ανωτέρω προγράμματα 
μπορεί να υπάρξουν συνεργασίες των μαθητών με το Υ.ΠΑΙ.Θ., με τις ομάδες Ψυχικής 
Υγείας του Νοσοκομείου Αγρινίου ή Μεσολογγίου, με το Κέντρο Πρόληψης των Ε-
ξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αι-
τωλοακαρνανίας «Οδυσσέας», με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) 
Αγρινίου, με τους Ιατρικούς Συλλόγους Αγρινίου και Μεσολογγίου, με τους ιατρούς 
και τις Πανελλήνιες Ιατρικές Οργανώσεις και με τα τοπικά Μαζικά Μέσα Ενημέρωσης 
(Μ.Μ.Ε.). Μπορούσαν να υπάρξουν δημοσιεύσεις στον τοπικό τύπο - έκθεση φωτο-
γραφιών και διάχυσης των αποτελεσμάτων των εργασιών των μαθητών στο σχολείο 
και την ευρύτερη τοπική κοινωνία σχετικά με την «ψυχική και σωματική υγεία», που 
είναι πεδία σύνδεσης με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος της φιλο-
σοφίας. Όλα αυτά βέβαια με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην διδακτική διαδικασία. 

Επίσης μπορεί να επεκταθεί και στην ψυχολογία, η οποία μαζί με την φιλοσοφία, δια-
πιστώνει ο μαθητής, ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι κάτι πολύ πιο βαθύ και σύνθετο από 
τις γνώσεις που αποκομίζει. 

Μπορεί να αναφερθούν και να γίνει επέκταση του σεναρίου σε επιστημονικές αντιλή-
ψεις για την ύπαρξη ή όχι της ψυχής μετά θάνατον. Επίσης σε βιωματικές επιθανάτιες 
εμπειρίες ανθρώπων όπως αυτές καταγράφηκαν σε βιβλία, περιοδικά, στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο. Σε όλα αυτά επίσης θα μας βοηθήσει και η οργανωμένη βιβλιοθήκη 
του σχολείου μας.  

Συμπεράσματα – Επίλογος 

Το διαδίκτυο είναι ο πιο σύγχρονος ελκυστικός και εύκολος τρόπος προσέγγισης της 
μαθησιακής διαδικασίας. Οι μαθητές αξιοποίησαν και οικειοποιήθηκαν τις δυνατότη-
τες του διαδικτύου για κάλυψη των μαθησιακών ενδιαφερόντων τους και για την πο-
λύπλευρη γνωριμία – μάθησης. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης δραστηριότητας 
ήταν κατά τη γνώμη μου πολύ θετικά και εντυπωσιακά, για τους μαθητές. Έδειξαν 
ενθουσιασμό, ενεργητικότητα, υπερβάλλοντα ζήλο, τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους 
και κατέκτησαν τη γνώση μόνοι τους. Βίωσαν την ικανοποίηση της πνευματικής ανα-
ζήτησης συνάμα με τη χαρά της δημιουργίας. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία, 
από την οποία αποκομίσαμε κέρδη, αφού αναπτύξαμε την αρετή της συνεργατικότη-
τας, εκτιμήσαμε καλύτερα την υπάρχουσα κατάσταση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον 
στο οποίο υπηρετούμε, συνειδητοποιήσαμε τις δυνατότητές μας, είχαμε την ευκαιρία 
μιας προσωπικής αλλά και συνολικής αξιολόγησης. Ενισχύθηκαν μεν οι σχέσεις εμπι-
στοσύνης και συνεργασίας μεταξύ των παραγόντων καθώς δε η υπευθυνότητα και η 
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αποτελεσματικότητα των μαθητών που ξεκίνησαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους με 
επιτυχία. Μέσα από τη διαδικασία υλοποίησης του εκπαιδευτικού σεναρίου, οι μαθητές 
ήρθαν σε επαφή με θέματα που τους αφορούσαν, αλλά ποτέ μέχρι τώρα δεν τους είχαν 
απασχολήσει σοβαρά. Όλα τα παιδιά ανέπτυξαν ξεχωριστές δεξιότητες το καθένα, ε-
ντοπίζοντας τον τομέα που τους αφορά περισσότερο… Μέσα από τη δράση και τη 
δημιουργία ενισχύθηκε η αυτοεκτίμηση όλων των μαθητών, ακόμη και των πιο αδύνα-
μων και φοβισμένων. Ανέλαβαν πρωτοβουλίες δράσης πάντα με τη βοήθεια των εκ-
παιδευτικού που τους συντόνιζε στο έργο τους. Μέσα από τη διαδικασία της έρευνας 
και της συλλογής δεδομένων απέκτησαν χρήσιμες γνώσεις τόσο για την διαμόρφωση 
και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς τους όσο και για τις μελλοντικές επιλογές στη 
ζωή τους. 

Το σχέδιο της διδακτικής παρέμβασης ενσωματώθηκε μόνιμα στην εκπαιδευτική δια-
δικασία της σχολικής μονάδας και ευελπιστούμε να το αναπτύξουμε ακόμα περισσό-
τερο στο μέλλον. Τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στην εκπαιδευτική κοινότητα και 
ελπίζουμε στην επέκτασή του και σε άλλες σχολικές μονάδες. Το συγκεκριμένο υλικό 
που παράχθηκε θα αποθηκευτεί στον ιστοχώρο του σχολείου ώστε να χρησιμοποιηθεί 
μελλοντικά από επόμενους καθηγητές του σχολείου, επιτυγχάνοντας μια συνέχεια στην 
εκπαιδευτική προσπάθεια. 
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Ο Απόστολος Παύλος: Μια διδακτική προσέγγιση στο μάθημα των  
Θρησκευτικών µε χρήση των Τ.Π.Ε.  

Ζέλος Ιωάννης, Δ/ντής Λυκείου, leonidasz@sch.gr 

Περίληψη 

Στο ψηφιακό διδακτικό σενάριο με τίτλο: «Ο Απόστολος Παύλος: Διδακτική προσέγ-
γιση με χρήση Τ.Π.Ε.» δίνεται μια διδακτική πρόταση, κάνοντας χρήση των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στο μάθημα των Θρησκευτικών. 
Πρόκειται για την 2η υποενότητα της 1ης ενότητας του Φακέλου του Μαθήματος των 
Θρησκευτικών της Β΄ τάξης Γυμνασίου, που επεξεργάζεται το άνοιγμα της χριστιανι-
κής πίστης στον κόσμο και την εξάπλωση της Εκκλησίας με το ιεραποστολικό έργο 
του Αποστόλου Παύλου. Ο βασικός στόχος του διδακτικού σεναρίου είναι να καταδεί-
ξει τη δυνατότητα των Τ.Π.Ε. ως μαθησιακό-γνωστικό εργαλείο στο μάθημα των Θρη-
σκευτικών. Οι εφαρμογές των Τ.Π.Ε. σε μία συγκεκριμένη διδακτική ενότητα των 
Θρησκευτικών ή στη διαδικασία εφαρμογής ενός διδακτικού σεναρίου, αναδεικνύουν 
τρόπους που βοηθούν στην επικαιροποίηση ενός «παραδοσιακού» μαθήματος του ελ-
ληνικού Αναλυτικού Προγράμματος, όπως είναι τα Θρησκευτικά, του δίνουν έναν χα-
ρακτήρα μαθητοκεντρικό και κάνουν την πρόσκτηση των διδακτικών αγαθών του μία 
ευχάριστη διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδακτική προσέγγιση, Απόστολος Παύλος, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Οι υπολογιστές με τη χρήση των νέων τεχνολογιών των πολυμέσων μπορούν να συμ-
βάλουν ουσιαστικά στην καινοτόμο παρουσίαση της ύλης του μαθήματος των Θρη-
σκευτικών, έτσι ώστε που αφενός μεν να ελκύει την προσοχή, αφετέρου δε να δείχνει 
πως το μάθημα δεν είναι παρωχημένο, αφού μπορεί να μεταδώσει το μήνυμά του με 
δυναμικό τρόπο, με τη συνδρομή ενός καινούργιου τεχνολογικού επιτεύγματος (Στε-
φανής, 2011). Το σενάριο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Δ.Ε.Π.Π.Σ., αφού στη-
ρίζεται στην διαθεματικότητα, στην παροχή γνώσεων, στην χρήση νέων τεχνολογιών 
και στην ομαδική εργασία. Με τη συνεισφορά των Τ.Π.Ε. στην εκπόνηση ενός διδα-
κτικού σεναρίου, που βασίζεται στο θρησκευτικό μάθημα και που έχει παράλληλα δια-
θεματικές προεκτάσεις, αναπροσαρμόζονται οι στόχοι και οι μέθοδοι διδασκαλίας, ενώ 
παράλληλα δομείται ανάλογα και το περιεχόμενο των μαθημάτων στη βάση μιας ισόρ-
ροπης κάθετης και οριζόντιας κατανομής της διδασκόμενης ύλης. Η διαθεματική προ-
σέγγιση, δηλαδή, η ολιστική κατάκτηση της γνώσης δίνει τη δυνατότητα στον μαθητή 
να συγκροτήσει ένα ενιαίο σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων που θα του επιτρέπει να 
αναπτύσσει προσωπική άποψη για θέματα που σχετίζονται µε ζητήματα της καθημερι-
νής του ζωής και να δομήσει τη γνώση μέσω της ενεργητικής μάθησης, συνεργαζόμε-
νος με τους συμμαθητές του και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που του δίνουν τα νέα 
Α.Π.Σ. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του μαθή-
ματος των Θρησκευτικών, σε μαθητές της Α΄ τάξης Γυμνασίου, σε δυο διδακτικές 
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ώρες, με τους κύριους στόχους της εκπαιδευτικής αυτής πρακτικής να είναι οι μαθη-
τές/τριες μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου να παρακολουθήσουν την μεγα-
λειώδη πορεία του Αποστόλου Παύλου και το τεράστιο ιεραποστολικό του έργο, ενώ 
παράλληλα μ’ αυτό, να γνωρίσουν μέσα από τη διαδικτυακή αναζήτηση, ότι κάθε τό-
πος, που θα καταγράψουν στην έρευνά τους, έχει τις δικές του παραδόσεις για το πέ-
ρασμα του Αποστόλου από τα μέρη αυτά και να αντιληφθούν ότι η βάση του σύγχρο-
νου ευρωπαϊκού πολιτισμού, που είναι ο Ελληνισμός και ο Χριστιανισμός, έχει τις ρί-
ζες της στη δράση του Απόστολου Παύλου 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Θρησκευτικών 

Η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας καθιστά επιτακτική την ανάγκη εκσυγχρονισμού 
του μαθήματος των Θρησκευτικών. Επειδή η ύλη του μαθήματος είναι διαχρονική, 
πρέπει να αλλάξουν τα μέσα μετάδοσης του χριστιανικού μηνύματος, προκειμένου να 
είναι πιο εναρμονισμένα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Μητροπούλου, 
2008). Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου 
τεχνολογικού περιβάλλοντος, το οποίο προωθεί συνεργατικές διαδικασίες μάθησης. 
Στο νέο αυτό περιβάλλον οι δραστηριότητες είναι κατανεμημένες στις ομάδες και ο 
κάθε μαθητής μαθαίνει διαφορετικά πράγματα. Οι Τ.Π.Ε. αποτελούν μια επιπρόσθετη 
πηγή γνώσης, ένα διαμεσολαβητικό μέσο για αναζήτηση πληροφοριών που προωθεί 
την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στη μάθηση (Μητροπούλου, 2009). Το 2003, το 
Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εξέδωσε τα Νέα 
Αναλυτικά Προγράμματα, όπου τονίζεται ιδιαίτερα η χρήση των νέων τεχνολογιών σε 
όλα τα μαθήματα (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ.2003) . Όσον αφορά το μάθημα το Θρησκευ-
τικών δηλώνεται ότι είναι απαραίτητο η διδακτική μέθοδος να αρχίζει από τις εμπειρίες 
της ζωής των παιδιών και προβλέπει ακόμα και την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμι-
κού, με σαφείς οδηγίες χρήσης. Οι υπολογιστές με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών 
μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη διδασκαλία των Θρησκευτικών, καθώς 
προσφέρουν νέους τρόπους παρουσίασης της ύλης, ανανέωση των διδακτικών μεθό-
δων, ενίσχυση του ρόλου του μαθητή και δημιουργούν ευκαιρίες για συνεργασία των 
μαθητών (Μητροπούλου, Κόπτσης & Βασιλόπουλος, 2009). Η Μητροπούλου (2002) 
υποστηρίζει ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. είναι δυνατό να συμβάλλει ουσιαστικά στην και-
νοτόμο παρουσίαση της ύλης του μαθήματος των Θρησκευτικών. Συμπληρωματικά, η 
χρήση του Διαδικτύου, των Διαδικτυακών Περιβαλλόντων Μάθησης (Δ.Π.Μ.) και των 
εκπαιδευτικών εργαλείων του Web2.0, είναι δυνατό να δείξει ότι το μάθημα δεν είναι 
παρωχημένο, μεταδίδοντας το μήνυμά του με δυναμικό και αλληλεπιδραστικό τρόπο, 
χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογική εξέλιξη. Στην ε-
ποχή των Τ.Π.Ε. αλλάζει δραματικά η έκταση της γνώσης, αλλά και η ένταση και η 
έκταση της δύναμης που προκύπτει από αυτήν. Ένας προβολέας, ένας προσωπικός υ-
πολογιστής και ένα λογισμικό παρουσιάσεων μπορούν να κάνουν το μάθημα της ημέ-
ρας πιο κατανοητό και ενδιαφέρον, ιδίως αν η παρουσίαση περιέχει ήχο, εικόνες, βί-
ντεο, γραφικά. Μέσα σ’ αυτούς τους «κόσμους» ο μαθητής βρίσκει τη χαρά της αυτε-
νέργειας και του δίνεται η ευκαιρία να ανακαλύψει μόνος του τα δεδομένα. Τα έγχρωμα 
στοιχεία του εποπτικού υλικού, ο συνδυασμός ήχου και φωτός και η δημιουργία 
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πραγματικού περιβάλλοντος δημιουργούν έντονο ενδιαφέρον για το μάθημα των Θρη-
σκευτικών, που φαίνεται να διαφέρει αρκετά από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας 
του. Ο Θεολόγος εκπαιδευτικός, θα πρέπει κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας του 
να είναι σε θέση να επιλέγει από την αφθονία των διδακτικών αρχών, εκείνες, τις οποίες 
θεωρεί ως τις πλέον πρόσφορες και οι οποίες ανταποκρίνονται στη χρησιμοποίηση 
Τ.Π.Ε. στο περιεχόμενο της μαθησιακής διαδικασίας του μαθήματος. Το 2011 εκπονή-
θηκε Νέο Πρόγραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά για την υποχρεωτική εκπαίδευση 
στο Δημοτικό και Γυμνάσιο και δημοσιεύτηκε επίσημα στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως το έτος 2016 (ΦΕΚ 2920/2016). Είναι φανερό ότι έχει ειδικούς σκοπούς, που 
δημιουργούνται από την επιτακτική ανάγκη της ειρηνικής συμβίωσης των ανθρώπων, 
τη συνοχή της σημερινής πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Προβάλλεται έντονα ο θρη-
σκευτικός γραμματισμός (Baynham, 2000; Ματσαγγούρας, 2007) με σκοπό να συμ-
βάλλει στη δεκτικότητα των μαθητών προς το διαφορετικό. Γι’ αυτό και προτείνεται η 
διευρευνητική, ερμηνευτική και διαλογική μαθησιακή προσέγγιση. 

Περιγραφή του ψηφιακού σεναρίου 

Στο ψηφιακό διδακτικό σενάριο, που περιγράφεται παρακάτω, παρουσιάζεται με τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. η συμβολή της προσωπικότητας του Αποστόλου Παύλου στην εξά-
πλωση του Χριστιανισμού σε όλο τον γνωστό κόσμο του α΄ αιώνα μ.Χ. Το σενάριο 
ασχολείται με το έργο και το βίο του Αποστόλου Παύλου μέσα από τη μέθοδο της 
ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Πρόκειται για την 2η υποενότητα της 1ης ενότητας του 
Φακέλου Μαθήματος των Θρησκευτικών της Α΄ τάξης του Γυμνασίου με τίτλο: «Η 
Εκκλησία ανοίγει και εξαπλώνεται», που επεξεργάζεται το άνοιγμα της χριστιανικής 
πίστης στον κόσμο και την εξάπλωση της Εκκλησίας με το ιεραποστολικό έργο του 
Αποστόλου Παύλου. Πρόκειται για μια διαθεματική προσέγγιση καθώς το σενάριο α-
φορά τις γνωστικές περιοχές των Θρησκευτικών, της Γεωγραφίας, της Ιστορίας, των 
Εικαστικών και της Μουσικής. Υπάρχει απόλυτη συμβατότητα με το Α.Π.Σ. και 
Δ.Ε.Π.Π.Σ (Νέα Προγράμματα Σπουδών στα Θρησκευτικά, 2011). Σύμφωνα με τους 
διδακτικούς στόχους του σεναρίου επιδιώκεται να γνωρίσουν οι μαθητές: 1. τα θαυμα-
στά γεγονότα της μεταστροφής του διώκτη Σαούλ στον Απόστολο του Θεού Παύλο. 
2. το αποστολικό έργο του Παύλου μέσα από τις περιοδείες του, με έμφαση στην ί-
δρυση εκκλησιών στον ελλαδικό χώρο (2η περιοδεία), και τις δυσκολίες που συνά-
ντησε. 3. τα κυριότερα γεγονότα της πορείας του μέχρι το μαρτύριο του στη Ρώμη. 
4. τη χρηστικότητα των Επιστολών και το γενικό περιεχόμενό τους. Να συνειδητοποι-
ήσουν ότι ο Θεός καλεί τον κάθε άνθρωπο μ' έναν ιδιαίτερο τρόπο, ακόμη κι αυτούς 
που τον αρνούνται. Στόχοι σε επίπεδο δεξιοτήτων επιδιώκεται: α) Να ενισχύσουν τις 
δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας. β) Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης 
(έρευνας), ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών. γ) Να είναι σε θέση να επεξεργάζο-
νται τις πληροφορίες που τους παρέχονται από το διαδίκτυο. δ) Να αναπτύξουν την 
κριτική τους σκέψη. Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. αναμένεται να αναπτύξουν θετική 
στάση απέναντι στον Η/Υ, εργαζόμενοι σε ένα διαφορετικό περιβάλλον παρουσίασης 
και οργάνωσης των δραστηριοτήτων, να καλλιεργήσουν τις δεξιότητες χρήσης του 
Η/Υ, ως εργαλείου άντλησης και ως μέσου μετάδοσης πληροφοριών, να εξοικειωθούν 
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με την χρήση λογισμικών. Ο χώρος διεξαγωγής είναι το εργαστήριο πληροφορικής. 
Στο συγκεκριμένο σενάριο χρησιμοποιήθηκαν ως διδακτικά εργαλεία τα εξής λογι-
σμικά: Microsoft Word, Google Earth, το λογισμικό Cmap Tools, το λογισμικό του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Θρησκευτικά Α΄, Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου), το Ηλεκτρονικό 
βιβλίο των Θρησκευτικών και το Φωτόδεντρο που είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκ-
παιδευτικού Περιεχομένου. 

Οι φάσεις του ψηφιακού σεναρίου 

ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΗ (1η διδακτική ώρα ) 

Στην αρχή της 1ης διδακτικής ώρας, αφού οι μαθητές τοποθετηθούν σε ομάδες των 4- 
5 ατόμων, ξεκινάει το μάθημα με μια γενική αναφορά στους αποστόλους του Χριστού 
και στη συνέχεια στη ιστορία του Σαούλ που μετονομάστηκε σε Παύλος. Το εισαγω-
γικό ερέθισμα δίνεται με την παρουσίαση της παρακάτω ιστοσελίδας: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/7669?locale=el, με τίτλο: Αγώνας για την αλλαγή 
του εαυτού μας. Το εισαγωγικό κείμενο θα χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για περαι-
τέρω συζήτηση μέσα στη σχολική αίθουσα. Μετά, θα παρουσιαστούν μόνο οι θεματι-
κές ενότητες που αφορούν στη σύντομη βιογραφία και τη μεταστροφή του Αποστόλου 
Παύλου. Ταυτόχρονα, καλούνται οι μαθητές όλων των ομάδων να ανοίξουν και να συ-
μπληρώσουν το έγγραφο του φύλλου εργασίας 1 (κοινό για όλες τις ομάδες):  

 Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω ασκήσεις: 
Α) Σαούλ ο Φαρισαίος, διώκτης των χριστιανών. 
Γεννήθηκε στην …………… (με το όνομα Σαούλ). 
Οι γονείς του ήταν εύποροι …………έχοντας και το προνόμιο του Ρωμαίου πολίτη. 
Ζηλωτής των ιουδαϊκών παραδόσεων αλλά και γνώστης και της ……………  
Σπούδασε στην …………το Μωσαϊκό Νόμο κοντά στο νομοδιδάσκαλο Γαμαλιήλ. 
Ήταν παρόν στο λιθοβολισμό του …………… 
Διακρινόταν για την εχθρότητά του προς τους ……… 

Β) Ο διώκτης γίνεται χριστιανός: η μεταστροφή του Σαούλ και η αρχή της δημόσιας 
δράσης του. 
• Τι συνέβη;  
• Πως αντιδρά ο Σαούλ;  
Μετά απ’ αυτό ο Σαούλ βαπτίζεται, αλλάζει όνομα και γίνεται ο Παύλος. κηρύττοντας 
για το Χριστό. 
• Αρχικά έμεινε στην …ενώ αποσύρθηκε προσωρινά και στην έρημο της Αραβίας. 
• Ταξίδεψε στην…………. 
• Έπειτα κατέφυγε στην …και …για να αποφύγει την οργή των Ιουδαίων της Παλαι-

στίνης. 

Ο επεξεργαστής κειμένου θα χρησιμοποιηθεί για τη συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 
που είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού που χρησιμοποιείται για την παραγωγή, 
τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων σε ψηφιακή μορφή. Στο 
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εννοιολογικό επίπεδο, η επεξεργασία κειμένου συνιστά μία νέα μέθοδο γραφής, η ο-
ποία είναι ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. 
Οι μαθητές θα ανακοινώσουν τα στοιχεία που συνέλεξαν στην τάξη. Κατόπιν, με την 
παρακάτω δραστηριότητα όλοι οι μαθητές μπορούν να παρακολουθήσουν την πορεία 
του αποστόλου Παύλου έως το 48 μ.Χ.  

Στην παρακάτω ιστοσελίδα: http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1311?locale=el. γίνε-
ται παρουσίαση πληροφοριών μέσω διαδραστικού χάρτη, με θέμα τη δράση του Απο-
στόλου Παύλου πριν και μετά τη μεταστροφή του στον Χριστιανισμό. Στόχοι του μα-
θησιακού αντικειμένου είναι να εμπλουτίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους σχετικά με 
τη ζωή και το έργο του Αποστόλου Παύλου (Σαούλ), καθώς και να παρατηρήσουν στον 
χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου τη διαδρομή που ακολούθησε και τις πόλεις που 
επισκέφτηκε μέχρι το 48 μ.Χ. Έπειτα παρακολουθούν στον παρακάτω σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/8925 «Τα ταξίδια του Αποστόλου Παύλου». 
Πρόκειται για έναν διαδραστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, στον οποίο εμφα-
νίζονται οι διαδρομές που ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος κατά τις αποστολικές πε-
ριοδείες του, αλλά και κατά τη μετάβασή του στη Ρώμη, για να δικαστεί. Στόχος του 
μαθησιακού αντικειμένου είναι να παρατηρήσουν οι μαθητές τις πόλεις στις οποίες 
δίδαξε ο Απόστολος των Εθνών κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του, καθώς και την 
πορεία που ακολούθησε το πλοίο που τον μετάφερε στη Ρώμη. Έπειτα καλούνται οι 
μαθητές να ανοίξουν τα σχετικά έγγραφα και με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης: https://cmaptools.en.softonic.com/download να συμπληρώσουν τα παρα-
κάτω φύλλα εργασίας: Φύλλο εργασίας 2 (Ομάδα 1η), Φύλλο εργασίας 3 (Ομάδα 2η), 
Φύλλο εργασίας 4 (Ομάδα 3η), και Φύλλο εργασίας 5 (Ομάδα 4η), τα οποία δουλεύουν 
στις ομάδες που χωρίστηκαν εξ αρχής. Στόχος της ομαδικής εργασίας είναι να προβούν 
στη συνέχεια σε δημιουργικούς συσχετισμούς και συγκρίσεις αναφορικά με τις διαδρο-
μές και την αποστολή δράση του Αποστόλου των Εθνών. Οι μαθητές θα ανακοινώσουν 
τα στοιχεία που συνέλεξαν στην τάξη. Τα φύλλα εργασίας είναι τα εξής: 

Φύλλο εργασίας 2 (Ομάδα 1η): 
Να ανοίξετε το λογισμικό CmapTools από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ και στη συ-
νέχεια να φτιάξετε έναν εννοιολογικό χάρτη με τους σημαντικότερους σταθμούς της Α΄ 
ιεραποστολικής περιοδείας του αποστόλου Παύλου στην Κύπρο και την Μ. Ασία. 

Φύλλο εργασίας 3 (Ομάδα 2η): 
Να ανοίξετε το λογισμικό CmapTools από την επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια να 
φτιάξετε έναν εννοιολογικό χάρτη με τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του 
Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα. 

Φύλλο εργασίας 4 (Ομάδα 3η): 
Να ανοίξετε το λογισμικό CmapTools από την επιφάνεια εργασίας και στη συνέχεια να 
φτιάξετε έναν εννοιολογικό χάρτη με τους σημαντικότερους σταθμούς του περιπετειώ-
δους ταξιδιού του Αποστόλου Παύλου προς τη Ρώμη κατά τη Γ΄ ιεραποστολική του πε-
ριοδεία. 

423

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Φύλλο εργασίας 5 (Ομάδα 4η): 
Να ανοίξετε το λογισμικό CmapTools από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ και στη συ-
νέχεια να φτιάξετε έναν εννοιολογικό χάρτη με τα πιο σημαντικά γεγονότα της ζωής του 
Αποστόλου Παύλου από τις διάφορες φάσεις της ζωής του. 

ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΑΣΗ (2η διδακτική ώρα) 

Στην αρχή του μαθήματος γίνεται μια σύντομη ανακεφαλαίωση της ζωής και του έργου 
του αποστόλου Παύλου μέσω του παρακάτω σχετικού συνδέσμου: 
https://www.youtube.com/watch?v=-hCfAS2mRDM. Κατόπιν, αφού οι μαθητές ε-
μπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου μέσα από τη 
σελίδα 118 του ηλεκτρονικού σχολικού βιβλίου που είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο: 
http://ebooks.edu.gr/new/books-pdf.php?course=DSGYM-A121, πραγματοποιούν την 
δραστηριότητα στον σύνδεσμο: http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/ 9182. Με τη 
βοήθεια του εκπαιδευτικού οι μαθητές συνεργαζόμενοι ανά ομάδες πραγματοποιούν 
τη δραστηριότητα, στην οποία γίνεται γεωγραφική αναφορά των επιστολών του απο-
στόλου Παύλου. Πρόκειται για έναν διαδραστικό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, 
στον οποίο εμφανίζονται οι πόλεις στις οποίες απέστειλε τις επιστολές του ο Απόστο-
λος Παύλος. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι να γνωρίσουν καλύτερα οι μα-
θητές τη σημερινή τοποθεσία των πόλεων ή των περιοχών που έλαβαν επιστολές και 
να συσχετίσουν κάθε επιστολή του Αποστόλου Παύλου με την πόλη στην οποία απευ-
θυνόταν. Στη συνέχεια, οι μαθητές στο σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1080? locale=el παρακολουθούν μια συλλογή 23 
φωτογραφιών με θέμα τις τοποθεσίες που επισκέφθηκε ο Απόστολος Παύλος κατά τη 
διάρκεια της ζωής του. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξάσκηση των 
μαθητών στην παρατήρηση εποπτικού υλικού και κυρίως η εξοικείωσή τους με τις πό-
λεις που αποτέλεσαν σταθμούς στις αποστολικές περιοδείες του Παύλου. Πιο συγκε-
κριμένα, η συλλογή περιλαμβάνει σύγχρονες φωτογραφίες από διάφορες θέσεις της 
Ανατολικής Μεσογείου από τις οποίες πέρασε ή δίδαξε ο Απόστολος Παύλος, όπως η 
Δαμασκός, η Κύπρος, η Ταρσός, η Έφεσος, οι Φίλιπποι, η Απολλωνία, η Βέροια, η 
Νικόπολη, η Αθήνα, η Κόρινθος, οι Κεχρεές και η Γόρτυνα. Έπειτα στο σύνδεσμο: 
http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/1051?locale=el παρακολουθούν μια συλλογή από 
δεκαοκτώ εικόνες με θέμα τον Απόστολο Παύλο και την απόδοσή του στην τέχνη της 
Ορθόδοξης Ανατολικής Εκκλησίας. Στόχοι του μαθησιακού αντικειμένου είναι η εξά-
σκηση των μαθητών στην παρατήρηση εποπτικού υλικού και η εξοικείωσή τους με τη 
ζωή και τη δράση του Αποστόλου Παύλου.  

Η ολοκλήρωση του ψηφιακού διδακτικού σεναρίου γίνεται με το φύλλο εργασίας 6, 
που περιλαμβάνει τις παρακάτω δραστηριότητες : α) Ζητείται από κάθε ομάδα μαθη-
τών να δημιουργήσει ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, μέσα στον οποίο θα βάλουν 
επιλεγμένες εικόνες του Αποστόλου Παύλου, οι οποίες κατά τη γνώμη τους αναδεικνύ-
ουν το μεγαλείο της ορθόδοξης χριστιανικής εικονογραφίας, αναπτύσσοντας έτσι την 
δεξιότητα της άντλησης, συλλογής και οργάνωσης δεδομένων. Στη συνέχεια καλού-
νται να δημιουργήσουν μια χρονογραμμή με τους ιστορικούς σταθμούς της πορείας 
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του Αποστόλου Παύλου και τις χώρες που επισκέφτηκε με ένα λογισμικό παρουσίασης 
Επειδή οι χρονογραμμές είναι εξαιρετικά εργαλεία και προσφέρουν αρκετές δυνατότη-
τες συνεργατικής δημιουργίας στους μαθητές μας, βοηθούν δηλαδή τα παιδιά να αντι-
ληφθούν και να κατανοήσουν την αφηρημένη έννοια του χρόνου, τους διευκολύνουν 
στο σχηματισμό των δικών τους προσωπικών παραστάσεων, που με την πάροδο του 
χρόνου αποκτούν και βιωματικό χαρακτήρα. Ακολουθεί το Φύλλο Εργασίας 6: 

Φύλλο εργασίας 6 (κοινό για όλες τις ομάδες): 
• Στην επιφάνεια εργασίας θα βρείτε ένα λογισμικό παρουσίασης ( Power Point) με το 

όνομα «Απόστολος Παύλος». Αφού το ανοίξετε, να δημιουργήσετε μια χρονογραμμή 
με τους ιστορικούς σταθμούς της πορείας του Αποστόλου Παύλου και τις χώρες που 
επισκέφτηκε. 

• Δημιουργήστε έναν φάκελο στην επιφάνεια εργασίας, μέσα στον οποίο θα βάλετε επι-
λεγμένες εικόνες του Αποστόλου Παύλου. 

• Υποθέτουμε ότι ο Απόστολος Παύλος επισκέπτεται την περιοχή μας σήμερα και απο-
φασίζουμε να του πάρουμε μία συνέντευξη, τι θα τον ρωτούσαμε; Καταγράψτε τις ε-
ρωτήσεις σας. 

Αξιολόγηση 

Αρχική-διαγνωστική αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει με το φύλλο εργασίας 1 που 
είναι κοινό για όλες τις ομάδες ή με επιλεγμένη εισαγωγική δραστηριότητα στην αρχή 
κάθε διδακτικής ώρας, ώστε να επιτυγχάνεται η σύνδεση με τα προηγούμενα. Διαμορ-
φωτική αξιολόγηση θα γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του διδακτικού 
σεναρίου και θα έχει σημεία αναφοράς: α) τη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθη-
τών (γενικά), β) τη «λειτουργία» τους στα πλαίσια της ομάδας και της σχολικής τάξης 
(ανάληψη ρόλου, επικοινωνία, συνεργασία, αποδοχή, σεβασμός, αλληλοβοήθεια, ανά-
πτυξη πρωτοβουλιών, ανάληψη ευθυνών), γ) την τήρηση ή όχι των οδηγιών εκτέλεσης 
της εργασίας ή χρήσης του υλικού, δ) την ικανότητα οργάνωσης, σύνθεσης και παρου-
σίασης των πληροφοριών και δ) την ποιότητα των επιχειρημάτων υποστήριξης της 
γνώμης τους. 

Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων εκπαιδευτικών τεχνολογιών μπορεί να κα-
ταστήσει περισσότερο εμφανή τη δυναμική του μαθήματος των Θρησκευτικών. Χρειά-
ζεται βέβαια προσπάθεια εκ μέρους των θεολόγων και προθυμία για να ενταχθούν πλή-
ρως οι νέες τεχνολογίες στο μάθημα των Θρησκευτικών. Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
είναι πρόθυμοι να πειραματιστούν με τις νέες τεχνολογίες, ε-επιτακτική κρίνεται η ε-
πιμόρφωση των εκπαιδευτικών μέσω ειδικών σεμιναρίων, πάνω στον κλάδο τους, σχε-
τικά με την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στην τάξη. 

Επομένως, ο ρόλος του θεολόγου εκπαιδευτικού είναι ιδιαίτερα σημαντικός για οποια-
δήποτε προσπάθεια εκσυγχρονισμού του μαθήματος των Θρησκευτικών. Ο σύγχρονος 
εκπαιδευτικός καλείται να μεταδώσει τα μηνύματα του χριστιανισμού με έναν 
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διαφορετικό τρόπο που στηρίζεται στις νέες τεχνολογίες. 
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Περίληψη 
Οι Τ.Π.Ε. θεωρούνται, πια, παρά την όποια καχυποψία, ως ένα σημαντικό γνωστικό, 
διερευνητικό και διαμεσολαβητικό εργαλείο, με αξιόλογη μαθησιακή προστιθέμενη α-
ξία. Η ορθολογική χρήση των Τ.Π.Ε. είναι ικανή να δημιουργήσει παρωθητικά, αλλη-
λεπιδραστικά και αναστοχαστικά περιβάλλοντα, κατά τη διάρκεια της καθημερινής δι-
δακτικής πρακτικής, καλύπτοντας οριζόντια, σχεδόν, όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 
Δημοτικού Σχολείου. Στα Μαθηματικά, δε, η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μπορεί να θεω-
ρηθεί και ως διδακτικός μονόδρομος, σε πολλές περιπτώσεις. Η παρούσα εργασία, συ-
νηγορώντας υπέρ αυτής της δυναμικής των Τ.Π.Ε. στο μάθημα των Μαθηματικών, πα-
ρουσιάζει μια ποικιλία ψηφιακών δραστηριοτήτων, με αποκλειστικό σημείο αναφοράς 
την εκμάθηση, κυρίως, των δυο αλγόριθμων της πράξης της αφαίρεσης (με δανεισμό 
και με κρατούμενο). Αξιοποιήθηκαν γνωστά εποικοδομιστικά λογισμικά καθώς και 
διασκεδαστικές πολυμεσικές ιστοσελίδες του διαδικτύου. Μέσω αυτών των παρεμβά-
σεων, πιθανολογείται ότι οι μαθητές θα κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των δυο 
αλγόριθμων της αφαίρεσης και θα αποκτήσουν τους απαραίτητους διαδικαστικούς αυ-
τοματισμούς, κατά την εκτέλεσή τους.  

Λέξεις-Κλειδιά: Μαθηματικά, αλγόριθμος, αφαίρεση, Τ.Π.Ε.  

Εισαγωγή – Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και τα Μαθηματικά 

Η συστηματική εισαγωγή και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-
κοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική διαδικασία, ήδη, διάγει την έβδομη δεκαετία 
της. Το πρόγραμμα PLATO (Programmed Logic for Automatic Teaching Operations), 
που επινοήθηκε από τον Donald Bitzer, το 1959, στο Πανεπιστήμιο του Illinois, κατα-
γράφεται ως η πρώτη μεγάλης κλίμακας απόπειρα, για την ένταξη των υπολογιστών 
στην καθημερινή διδακτική πρακτική (Μαστρογιάννης, 2016α; 2016β). Μάλιστα, μια 
από τις κύριες στοχεύσεις του προγράμματος επικεντρώθηκε στη σύνθεση και αξιοποί-
ηση όλων των, τότε, υφιστάμενων θεωρήσεων για τη διδασκαλία και τη μάθηση (Alpert 
& Bitzer, 1970), με σκοπό τα επιζητούμενα εκπαιδευτικά οφέλη αυτής της άκρως και-
νοτομικής, ριζοσπαστικής κίνησης να αναδειχθούν, να ουσιαστικοποιηθούν και να με-
γιστοποιηθούν. Από τα μέσα, δε, της δεκαετίας του 1980, οι Τ.Π.Ε. είχαν εισαχθεί σε 
πολλά εκπαιδευτικά συστήματα, σε όλο τον κόσμο (Pelgrum & Voogt, 2009).  

Σήμερα, οι Τ.Π.Ε., υπό προϋποθέσεις ασφαλώς, θεωρούνται κομβικό μέσο διδασκα-
λίας και αποτελεσματικό γνωστικό και διαμεσολαβητικό εργαλείο, ικανό να βελτιώσει 
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την παιδαγωγική ατμόσφαιρα και να προσδώσει ισχυρή προστιθέμενη αξία στο καθη-
μερινό μάθημα, μέσω της δημιουργίας και καλλιέργειας γόνιμων, αλληλεπιδραστικών 
και δυναμικών περιβαλλόντων μάθησης, καθώς και παροχής ευκαιριών για μάθηση με 
νέους πιο αποτελεσματικούς και ενδιαφέροντες τρόπους (Hassan & Mirza, 2020; Azmi, 
2017; Μαστρογιάννης, 2016γ; Tay et al., 2012). Με αυτή την αμέσως προηγούμενη 
παραδοχή, συντάσσονται δάσκαλοι και διευθυντές Σχολείων (Carvalho & Santos, 
2020; Foutsitzi & Caridakis, 2019; Scherer & Hatlevik, 2017; Tochukwu & Hocanın, 
2017), αλλά και μαθητές (Zaranis, Oikonomidis & Linardakis, 2020), αφού εκφράζουν 
θετικές απόψεις, σχετικά με τις επιπτώσεις των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση.  

Πολλές έρευνες και μελέτες έχουν δείξει (Alenezi, 2019; Joshi, 2017; Μαστρογιάννης, 
2016γ; Livingstone, 2012; Balanskat & Blamire, 2007) ότι η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
προσφέρεται για βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθη-
σης, καθώς και για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας, συνεργασίας, μεταγνώσης, 
επίλυσης προβλημάτων και αυτομάθησης. Οι Τ.Π.Ε. υποστηρίζουν την εξατομίκευση, 
την ανεξάρτητη μάθηση, τη διαφοροποίηση, την ομαδική εργασία, την αλληλεπίδραση, 
την άμεση ανατροφοδότηση, τη διά βίου μάθηση, την ανακάλυψη, την οικοδόμηση και 
την κατανόηση της γνώσης, αλλά και τη δημιουργία παροτρυντικών, ενθαρρυντικών, 
«μαγευτικών» και τερπνών περιβαλλόντων, στα οποία οι μαθητές παίζουν ενεργό και 
ζωτικό ρόλο κατά τη μαθησιακή διαδικασία. Εξάλλου (Zakaria & Khalid, 2016; 
Higgins, 2003), είναι γεγονός ότι οι Τ.Π.Ε. αλλάζουν πολύ γρήγορα και οι νέες καινο-
τομικές μέθοδοι και τεχνικές, που κομίζουν, παρέχουν νέες δυνατότητες για αποτελε-
σματικότερη διδασκαλία και μάθηση, που σε κάποιες, τουλάχιστον, περιπτώσεις μπο-
ρούν να μεταβάλουν, ακόμη, και τη φύση και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προ-
γράμματος Σπουδών. 

Ωστόσο, η ορθολογική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση αποτελεί ένα πολυπα-
ραγοντικό ζήτημα, που απαιτεί και ανάλογη πολυδιάστατη μελέτη (Shaw & da Silva 
Junior, 2020; Foutsitzi & Caridakis, 2019; Das, 2019; Μαστρογιάννης 2017; Tay et al., 
2012). Η υλικοτεχνική υποδομή, οι πολιτικές σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας στη 
διδασκαλία και τη μάθηση, το ελαστικό Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η ετοιμό-
τητα των δασκάλων και των μαθητών και οι στάσεις τους απέναντι στις Τ.Π.Ε., τα 
ποιοτικά εκπαιδευτικά λογισμικά, η εμπιστοσύνη στις Τ.Π.Ε., τα δημοσιονομικά ζητή-
ματα και μια οργανωμένη, περιοδική και με κίνητρα επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
είναι κάποιοι βασικοί, τουλάχιστον, όροι, που αν καλύπτονται μπορεί να δημιουργή-
σουν ευνοϊκές συνθήκες, ώστε οι Τ.Π.Ε. να αναβαθμιστούν σε αξιόλογο γνωστικό ερ-
γαλείο. Η γνώση τρόπων αποτελεσματικής ενσωμάτωσης και αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. 
στην καθημερινή διδακτική πρακτική είναι αναγκαία συνθήκη εκπαιδευτικής ανάκαμ-
ψης, αν και οι εκπαιδευτικοί, διαχρονικά, εμφανίζουν μια σχετική δυσκαμψία και μια 
αρνητικότητα (Novotná & Jančařík, 2018; Kruger, 2018; Μαστρογιάννης, 2014α; 
Parkay & Stanford, 2010; NCTM, 2000; Alessi & Trollip, 1991), ως προς τη χρήση 
των Τ.Π.Ε., εξαιτίας, κυρίως, της έλλειψης αυτοπεποίθησής τους, για να χρησιμοποιή-
σουν τεχνολογικά εργαλεία. Επίσης, κατά τους εκπαιδευτικούς, οι ανεπαρκείς δεξιότη-
τες και γνώσεις τους, η έλλειψη κινήτρων και η έλλειψη υποστήριξής τους συγκροτούν 
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έναν ιδιαίτερα ανασχετικό και επιβαρυντικό παράγοντα, που ευνοεί και σιγοντάρει τη 
διδακτική περιθωριοποίηση των Τ.Π.Ε.. Σε κάθε περίπτωση, όμως, παρά τις αγκυλώ-
σεις, ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι κεντρικός και αναντικατάστατος, για αυτό η ε-
πένδυση σε έναν περιοδικά και συστηματικά επιμορφωμένο εκπαιδευτικό, αποτελεί 
την κρισιμότερη προϋπόθεση, κατά την αξιοποίηση των παιδαγωγικών και μαθησια-
κών δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε., σε όλα σχεδόν τα μαθήματα. 

Όσον αφορά στα Μαθηματικά, και αυτά δεν αποτελούν εξαίρεση, αφού η τεχνολογία, 
λειτουργώντας και εξισωτικά στην τάξη και ελαττώνοντας «μειονεξίες», είναι ουσια-
στική και ενισχυτική για τη μάθηση των Μαθηματικών, διότι επιδρά δραστικά στη δι-
δασκαλία τους, διευκολύνοντας, σαφώς, τη διερεύνηση, την ανακάλυψη και την οικο-
δόμηση της γνώσης (NCTM, 2000; Fox, Montague-Smith & Wilkes, 2000). Οι μαθητές 
μπορούν, όντως, να επεκτείνουν το μαθηματικό τους γνωστικό κεφάλαιο με τη χρήση 
των Τ.Π.Ε., αφού τα Μαθηματικά διδάσκονται καλύτερα, μέσω οπτικοποιήσεων, προ-
σομοιώσεων και μοντελοποιήσεων, ενώ και πολλά θέματά τους καθίστανται περισσό-
τερο προσβάσιμα (Van de Walle, 2005), με την ενεργοποίηση και αξιοποίηση εικονι-
κών εποικοδομιστικών περιβαλλόντων. Επίσης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι με τη 
χρήση των ψηφιακών εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση των Μαθηματικών 
εξοικονομούνται χρονικοί και οικονομικοί πόροι (π.χ. κάποιες μετρήσεις γίνονται αυ-
τόματα και με ακρίβεια, οι μαθητές χειρίζονται, με ευκολία και πολύ γρήγορα, μεγάλο 
όγκο δεδομένων, γίνονται εύκολα επαληθεύσεις, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ηλεκτρο-
νικός άβακας και όχι φυσικός, ενώ και πολλά τεχνολογικά υλικά είναι επαναχρησιμο-
ποιήσιμα). 

Γενικά, για την αναγκαία προώθηση της εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των 
Μαθηματικών συνηγορούν τρεις λόγοι (Oldknow, Taylor & Tetlow, 2010): 
• η επιθυμητότητα, δεδομένου ότι το μάθημα με Τ.Π.Ε. αιχμαλωτίζει τους μαθητές, διε-

γείρει την περιέργειά τους, τους ενθαρρύνει να αναπτύξουν στρατηγικές επίλυσης προ-
βλημάτων, τους παρέχει μοντέλα, εικόνες και πολλαπλές αναπαραστάσεις εννοιών, 
τους προσφέρει γρήγορες διορθώσεις, ενώ τους βοηθά και να ανταποκριθούν καλύ-
τερα σε τεστ και εξετάσεις.  

• η αναγκαιότητα, επειδή η τεχνολογία καθίσταται αναπόφευκτη, πια, λόγω των ευκο-
λιών και των πλεονεκτημάτων (όπως αναφέρθηκαν παραπάνω) που προσφέρει.  

• η (ευμενής) δημόσια πολιτική, ώστε να γίνονται οι αναγκαίες και κατάλληλες επενδύ-
σεις τόσο σε τεχνολογικό εξοπλισμό όσο και σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. 

Υπάρχουν, βέβαια, και εναντιώσεις και ενστάσεις, οι οποίες αντιδρούν στον ισχυρισμό 
ότι η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία βελτιώνει σημαντικά τη μάθηση των μαθητών 
στα Μαθηματικά, επειδή, κατά τους αρνητές, δεν υφίστανται αδιάσειστα σχετικά ερευ-
νητικά στοιχεία, που καταδεικνύουν την ψηφιακή προικοδότηση στο μάθημα των Μα-
θηματικών (Μαστρογιάννης, 2017; 2016γ; Skryabin et al., 2015; De Witte & Rogge, 
2014; Oldknow, Taylor & Tetlow, 2010).  

Πάντως, μάλλον αποτελεί νομοτελειακή παιδαγωγική αλήθεια ότι η πλήρωση κάποιων 
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προϋποθέσεων, όσον αφορά στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., όπως αναφέρθηκαν λίγο πα-
ραπάνω, με κυριότερη την επένδυση σε έναν άριστα καταρτισμένο εκπαιδευτικό, μπο-
ρεί να χαράξει και να ανοίξει κατηφορικούς, ψηφιακούς «βασιλικούς δρόμους», κατά 
τη διδασκαλία και μάθηση των Μαθηματικών. Μάλιστα, η εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη 
διδακτική πρακτική των Μαθηματικών δεν πρέπει ποτέ να είναι άσκοπη (Novotná & 
Jančařík, 2018) ούτε συμπεριφοριστική, ώστε η προστιθέμενη αξία των μαθησιακών 
ψηφιακών δραστηριοτήτων να αναδειχθεί αβίαστα και, τελικά, να αποβεί άμεσα επω-
φελής, λυτρώνοντας από τη «μαθηματική αγωνία» πολλούς μικρούς μαθητές.  

Η παρούσα εργασία θα παρουσιάσει μερικές ψηφιακές, παιγνιώδεις δραστηριότητες, 
υπό τον γενικό τίτλο «Με μια ψηφιακή αφαιρεσούλα, γλιτώνω απ’ τη σκοτούρα», οι 
οποίες στοχεύουν στη διευκόλυνση και την ενίσχυση της διδακτικής διαδικασίας της 
αριθμητικής πράξης της αφαίρεσης. Θα χρησιμοποιηθούν κοντρουκτιβιστικά λογι-
σμικά αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, Δυναμικά Περιβάλ-
λοντα Γεωμετρίας αλλά και εφαρμογίδια του Διαδικτύου. Μέσω των πολύχρωμων δρα-
στηριοτήτων αυτών, πιθανολογείται, σθεναρά, ότι θα δημιουργηθούν ενθουσιαστικές, 
ελκυστικές διδακτικές συνθήκες, που θα λειτουργήσουν ως πρεσβευτές της επιζητού-
μενης προστιθέμενης αξίας, κατά την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στις τάξεις των Μαθημα-
τικών.  

Ο αλγόριθμος της στοιχειώδους αφαίρεσης 

Η ύλη και η σχολική γνώση των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχολείου (Αγαλιώτης, 
2011; 2000) χωρίζεται στις παρακάτω πέντε κεντρικές ενότητες-κεφάλαια: 
• τη μάθηση εννοιών. 
• τον σημασιολογικό κανόνα του δεκαδικού ινδοαραβικού αριθμητικού συστήματος, 

σύμφωνα με τον οποίο κάθε ψηφίο πολλαπλασιάζεται με μια δύναμη του 10, υψωμένη 
σε εκθέτη, ο όποιος φανερώνει, τη σειρά (θέση) του ψηφίου κατά την αναπαράσταση 
του αριθμού, αρχίζοντας από το μηδέν και από δεξιά προς τα αριστερά. Στο τέλος, 
δημιουργείται άθροισμα με προσθετέους αυτά τα μερικά γινόμενα, κατά σειρά φθίνο-
ντος μεγέθους. Ο αλγόριθμος αυτός, όπως και ο αλγόριθμος της προφορικής αρίθμη-
σης αλλά και οι αλγόριθμοι εκτέλεσης των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής (πρέ-
πει να) μαθαίνονται, από πολύ νωρίς, στο σχολείο (Μαστρογιάννης, 2020). 

• τη διατήρηση και ανάκληση αριθμητικών δεδομένων (αριθμητικά δεδομένα - συνδυα-
σμοί, όροι, σύμβολα, τύποι). 

• τη χρήση αλγόριθμων, κατά την εκτέλεση, κυρίως, των τεσσάρων πράξεων της Αριθ-
μητικής. 

• την επίλυση προβλημάτων, που αποτελεί και την πεμπτουσία του μαθήματος των Μα-
θηματικών. 

Όσον αφορά στις πράξεις της Αριθμητικής είναι γεγονός ότι οι τέσσερις αυτές πράξεις 
ανάγονται στη μία και κυρίαρχη, και εννοείται, φυσικά, την πρόσθεση. Αυτό συμβαί-
νει, διότι η αφαίρεση είναι το αντίστροφο της πρόσθεσης, ο πολλαπλασιασμός είναι 
μια πρόσθεση ίσων προσθετέων και η διαίρεση εκτελείται μέσω συνεχών αφαιρέσεων. 
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Πάντως, και η αίσθηση των πράξεων (operational sense) ερμηνεύεται ως η κατανόηση 
των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής και των σχέσεων μεταξύ αυτών των πράξεων 
(π.χ. αντίστροφες πράξεις, ο πολλαπλασιασμός είναι σύντομη πρόσθεση, η διαίρεση 
είναι συνεχείς αφαιρέσεις κ.λπ.).  

Κατά τον Lagrange, δεν υπάρχουν πολλά να ειπωθούν για την πρόσθεση, αφού αυτή 
είναι μια πολύ απλή πράξη (Pearson, 1986). Η αφαίρεση, όμως, (και πολύ περισσότερο 
ο πολλαπλασιασμός και η διαίρεση) παρουσιάζει δυσκολίες στην κατανόησή της από 
τα παιδιά (Hansen et al., 2017; Vakali, 1985). Οι μαθητές, στο σχολείο, διδάσκονται 
τους δυο γνωστούς «κάθετους» αλγόριθμους της αφαίρεσης: α) με δανεισμό από τον 
μειωτέο και β) με κρατούμενο, με την πρόσθεση κρατούμενου στον αφαιρετέο, δεδο-
μένου ότι πριν προστέθηκαν 10 μονάδες προηγούμενης τάξης στον μειωτέο. Ο δανει-
σμός στηρίζεται περισσότερο στον σημασιολογικό κανόνα αναπαράστασης του αριθ-
μού, ενώ η αφαίρεση, μέσω κρατούμενων, περιέχει μιαν αυθαιρεσία και μια υπέρβαση. 
Βέβαια, και η χρήση του όρου «δανεισμός», προφανώς, δεν είναι δόκιμη, καθώς τίποτε 
δεν επιστρέφεται (Ross & Pratt-Cotter, 2000). Ο δανεισμός συνεπάγεται (προϋποθέτει, 
σωστότερα) επιστροφή «προϊόντος».  

Ωστόσο, κάποιες φορές η μείξη αυτών των δυο τρόπων αφαίρεσης (με δανεισμό και με 
κρατούμενο) μπορεί να προκαλέσει σύγχυση (Ron, 1998), και να οδηγήσει τους μαθη-
τές 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 τρό-
που εκτέλεσης της αφαίρεσης με κρατούμενο). Επιπλέον, η μελέτη, ο σημασιολογικός 
κανόνας (και η εκφώνηση) των αριθμών κινείται από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτή τη 
φορά, όμως, την αντιστρατεύεται ο αλγόριθμος της αφαίρεσης (όπως και της πρόσθε-
σης και του πολλαπλασιασμού), αφού απαιτεί κινήσεις από δεξιά προς τα αριστερά, 
δημιουργώντας, έτσι, προσκόμματα κατανόησης και σύγχυσης (Kamii & Dominick, 
1998) στους μαθητές. 

Στη συνέχεια, λαμβανομένων υπόψη και των παραπάνω δυσκολιών, συγχύσεων και 
παρανοήσεων, θα παρουσιαστούν ενδεικτικές δραστηριότητες, που θα αφορούν στην 
προώθηση και βελτίωση της διαδικαστικής, αλγοριθμικής γνώσης της πράξης της α-
φαίρεσης, σε μαθητές μικρών τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Οι εικονιστικές παρεμ-
βάσεις, καθώς και οι κινούμενες εφαρμογές, που θα παρουσιασθούν, θα καλύπτουν μια 
ποικιλία παραδειγμάτων και τρόπων απόδοσης της αφαίρεσης. Ο σκοπός, που τίθεται, 
είναι να ενισχυθεί η κατανόηση των μαθητών και η διαδικαστική τους γνώση, αλλά και 
να τονισθεί και να αναφανεί (και να καταξιωθεί, ίσως) η διαμεσολαβητικότητα και η 
μεταγνωστικότητα των σχετικών λογισμικών, που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά και να 
πιστωθεί το διαδίκτυο ως ένα γνήσιο, αποδοτικό και ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο μά-
θησης (Μαστρογιάννης, 2015; 2014β), λίαν χρήσιμο και απαραίτητο στις σχολικές αί-
θουσες του 21ου αιώνα.  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες  

Οι δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν και είναι απόλυτα συμβατές με την ύλη του 
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σχολικού βιβλίου των Μαθηματικών της Β΄ τάξης Δημοτικού Σχολείου, έχουν ως 
στόχο, οι μαθητές:  
• να χρησιμοποιούν την αρχή της ομαδοποίησης και ανταλλαγής, που διέπει το δεκαδικό 

αριθμητικό σύστημα, ώστε να αντιληφθούν τον αλγοριθμικό μηχανισμό της πράξης 
της αφαίρεση και με τους δυο τρόπους. 

• να επαληθεύουν με τον κάθετο (ηλεκτρονικό ή εικονιστικό) άβακα κάθετες αφαιρέσεις 
διψήφιων αριθμών με μονοψήφιο ή διψήφιο, με δανεικό ή και χωρίς δανεικό. 

• να βρίσκουν το λάθος μιας κάθετης αφαίρεσης με δανεικό ή και χωρίς και να το διορ-
θώνουν. 

• να μετατρέπουν την αφαίρεση σε πρόσθεση με τη βοήθεια της μεθόδου που θυμίζει 
τρόπο επαλήθευσης της αφαίρεσης, όπου η διαφορά (ή υπόλοιπο) της αφαίρεσης προ-
στιθέμενη στον αφαιρετέο πρέπει να ισούται με τον μειωτέο. 

• να μετατρέπουν οριζόντιες αφαιρέσεις σε κάθετες. 
• να δημιουργούν τα δικά τους μαθηματικά προβλήματα αφαίρεσης με δανεικό βάσει 

κάποιων προϋποθέσεων και να εικονογραφούν ή να απεικονίζουν εικαστικά τις λύσεις 
τους. 

Μια πρώτη δραστηριότητα μπορεί να αφιερωθεί στην κατανόηση των δυο γνωστών 
αλγόριθμων εκτέλεσης της αφαίρεσης. Οι «κάθετοι» αλγόριθμοι της αφαίρεσης με δα-
νεισμό και με κρατούμενο, μπορούν να αποδοθούν εικονιστικά, μέσω του κανόνα της 
ομαδοποίησης και ανταλλαγής, στον οποίο στηρίζεται το οικείο δεκαδικό αριθμητικό 
σύστημα, κατά την αναπαράσταση των αριθμών. «10 μονάδες μιας τάξης ομαδοποιού-
νται και ανταλλάσσονται (ή ισούνται) με μια της επόμενης τάξης». Ο δανεισμός στη-
ρίζεται περισσότερο στη θεσιακότητα και τον σημασιολογικό κανόνα αναπαράστασης 
του αριθμού, ενώ η αφαίρεση, μέσω κρατούμενων, περιέχει μιαν αυθαιρεσία και μια 
υπέρβαση. Στην εικόνα 1 είναι αποτυπωμένοι, ως σύνολα ομοειδών αντικειμένων, ο 
μειωτέος και ο αφαιρετέος (44-27). Οι μονάδες εμφανίζονται ως μικρά αντικείμενα 
(πουλιά) και οι δεκάδες ως μεγαλύτερα.  

 
Εικόνα 1. Ο μειωτέος και ο αφαιρετέος ως ο πληθικός αριθμός συνόλων 

Στην εικόνα 2, εμφανίζεται η τελική εξέλιξη, το αποτέλεσμα της αλγοριθμικής διαδι-
κασίας με τον τρόπο αφαίρεσης, μέσω δανεισμού. Επειδή, η αφαίρεση 4-7 είναι 
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αδύνατη στο σύνολο των φυσικών αριθμών (αφού αυτό δεν είναι κλειστό ως προς την 
πράξη της αφαίρεσης), 1 δεκάδα γίνεται 10 μικρότερες σχηματικά μονάδες (κανόνας 
ομαδοποίησης και ανταλλαγής). Έτσι, οι μονάδες του μειωτέου γίνονται 14 και οι δε-
κάδες του από 4 γίνονται 3. Με αυτόν τον τρόπο, η αφαίρεση, και μέσω αντιστοίχισης-
διαγραφής, είναι εύκολα εκτελέσιμη. 

 
Εικόνα 2. Η ομαδοποίηση και ανταλλαγή κατά την αφαίρεση με δανεισμό 

Παρεμπιπτόντως, ένας «εναλλακτικός» αλγόριθμος αφαίρεσης (Quintero & Rosario, 
2016; Bass, 2003; Madell, 1985) μπορεί να παρακάμψει αυτή τη μη κλειστότητα του 
συνόλου των φυσικών αριθμών, ως προς την αφαίρεση, εισάγοντας, μάλιστα, τους μι-
κρούς μαθητές σε αλγεβρικά πεδία. Οι μαθητές του Δημοτικού μάλλον μπορούν να 
μελετήσουν τους αρνητικούς αριθμούς υπό την έννοια του «χρωστάω» ή «μου λεί-
πουν» (ήδη στην Πέμπτη Δημοτικού, οι αρνητικοί αριθμοί έχουν εισαχθεί στο Πρό-
γραμμα Σπουδών, μέσω του νέου εγχειρίδιου). Η αφαίρεση 44-17 μπορεί να στηριχθεί 
στην ισότητα 44-17 = (40+4)-(10+7) = (40-10)+(4-7) = 30-3= 27. Διαφορετικά, 40-10 
= 20, 4-7 = -3. Άρα, 30-3 = 27. Σε κάθετη μορφή, αυτός ο εναλλακτικός αλγόριθμος 
εκτελείται και ως εξής: 
 

 

Στην εικόνα 3 είναι σχεδιασμένοι ως πληθικοί αριθμοί συνόλων, με την ίδια παραδοχή 
(αξία μεγάλων και μικρών αντικειμένων), ο αριθμός 53 (ως μειωτέος) και ο αριθμός 25 
(ως αφαιρετέος). Κατά την εκτέλεση της αφαίρεσης με κρατούμενο, υπεισέρχεται, ό-
πως αναφέρθηκε, μια υπερβασία και μια αφυσικότητα, καθότι, αυθαίρετα, δίνονται 10 
μονάδες στον μειωτέο και, για λόγους ισοτιμίας και δικαιοσύνης, 1 δεκάδα στον αφαι-
ρετέο. Στην εικόνα 4 παρακάτω, για εποπτικούς λόγους, η παροχή των 10 μονάδων και 
της μιας δεκάδας εμφανίζεται, και στις δύο περιπτώσεις, με πράσινο περίγραμμα. 

    4  4 
   -1  7 
  30 -3 = 27 
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Εικόνα 3. Η αφαίρεση 53-25 αποτυπωμένη σχηματογραφικά, μέσω συνόλων 

Στη συνέχεια, η αφαίρεση μπορεί εύκολα να υλοποιηθεί [(13-5) και (5-3)]. Κατόπιν, 
και μετά τη διευκολυντική αντιστοίχιση-διαγραφή, μπορεί να παρουσιαστεί το αποτέ-
λεσμα. Αυτές οι εικονιστιστικές αποτυπώσεις των τρόπων της αφαίρεσης, μπορούν να 
αποδοθούν, κάλλιστα, και μέσω κινούμενων σχεδίων, μια λειτουργία που παρέχει το 
λογισμικό Revelation Natural Art. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, και κάθε ομάδα 
ζωγραφίζει ένα (ή κάποια) από τα διαδοχικά καρέ του κινούμενου σχεδίου. 

 
Εικόνα 4: Τελικό αποτέλεσμα στην αφαίρεση 53-25 με κρατούμενο 

Ως μια άλλη δραστηριότητα, οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα λογισμικό 
αισθητικής έκφρασης, για να εικονογραφήσουν ένα πρόβλημα αφαίρεσης, να οδηγη-
θούν διαισθητικά στη λύση του και, επιπλέον, να σχεδιάσουν μόνοι τους, χρησιμοποιώ-
ντας τα μενού και τις λειτουργίες του λογισμικού, δικούς τους άβακες που θα τους 
βοηθήσουν στην κατανόηση της διαδικασίας επίλυσης της πράξης της αφαίρεσης. Θα 
μπορούν, βέβαια, να αξιοποιήσουν και τον ηλεκτρονικό άβακα (ηλεκτρονικό αριθμη-
τήριο) του λογισμικού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που βρίσκεται στην ιστοσελίδα: 
https://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-mathimatika-c-d/d05-web/. Για παρά-
δειγμα, η όλη διαδικασία μπορεί να διανθιστεί με το παρακάτω σχετικό σενάριο: «Στον 
βυθό του ωκεανού, δίπλα στις αινιγματικές γοργόνες με τα καστανοκόκκινα μαλλιά, 
κολυμπούσαν αμέριμνα 23 πεταλουδόψαρα. Ξαφνικά, εμφανίζονται από το πουθενά 
δύο μωρά φάλαινες με αποτέλεσμα, 11 από αυτά, να εξαφανιστούν, από τον φόβο τους, 
πολύ γρήγορα. Πόσα πεταλουδόψαρα έμειναν να κολυμπούν δίπλα στις γοργόνες; Ει-
κονογραφήστε το παραπάνω πρόβλημα με το λογισμικό Revelation Natural Art ή το 
Tux Paint. Μετέπειτα, σε μία νέα σελίδα του λογισμικού, επιλύστε το πρόβλημα σχε-
διάζοντας έναν άβακα και γράφοντας σε ένα πλαίσιο κειμένου τη λύση του προβλήμα-
τος πάνω από τον άβακα που σχεδιάσατε». Η παραπάνω εικονογράφηση θα μπορούσε 
να αποδοθεί και μέσω συναρπαστικού κινούμενου σχεδίου, με τη δημιουργία 
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διαδοχικών ενσταντανέ από ομάδες μαθητών. 

Ακολούθως, μια επίσκεψη στην ιστοσελίδα της Εθνικής Βιβλιοθήκης των ψηφιακών 
εργαλείων του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Γιούτα των ΗΠΑ, μπορεί να προσφέ-
ρει μιαν αξιοσημείωτη αλληλεπιδραστική δραστηριότητα. Γενικά, υπάρχουν πάρα πολ-
λοί διαθέσιμοι πόροι στο Διαδίκτυο, η ενσωμάτωση των οποίων στη μαθησιακή πρα-
κτική, μπορεί να συνεισφέρει στην ανάδειξη και βελτίωση πολλών εκπαιδευτικών, δι-
δακτικών και παιδαγωγικών παραμέτρων, αλλά και να μειώσει τον χρόνο της σχετικής 
προετοιμασίας. Στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου της Γιούτα (http:// nlvm.usu.edu), 
και στην ενότητα «Base Blocks Subtractions», οι μαθητές ανακαλύπτουν, μέσω ει-
κονι(στι)κών αναπαραστάσεων, τη διαδικασία της κάθετης αφαίρεσης με δανεισμό (ει-
κόνα 5). Η δραστηριότητα στηρίζεται, όπως πάντοτε, στον σημασιολογικό κανόνα του 
δεκαδικού αριθμητικού συστήματος. Οι μαθητές παρατηρούν πως με τη βοήθεια των 
παρουσιαζόμενων κύβων η δεκάδα του δανεισμού μετατρέπεται σε 10 μονάδες (εικόνα 
6), οπότε η αφαίρεση είναι, πια, δυνατή.  

 
Εικόνα 5: Η αφαίρεση 76-49 με δανεισμό 

 
Εικόνα 6: 10 μονάδες προστέθηκαν στην τάξη των μονάδων του μειωτέου 
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Επίσης, στην ιστοσελίδα http://hoodamath.com/ περιέχονται πολλά μαθηματικά παι-
χνίδια, με τα οποία οι μαθητές μπορούν να εξασκηθούν στην οριζόντια και κάθετη α-
φαίρεση. Ακόμη, για μελέτη προσφέρεται και το (παλιό) λογισμικό του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου «Μαθηματικά Α'-Β'» (https://ts.sch.gr/software), το οποίο, μέσω σχετικών 
σεναρίων, προσφέρει πολλές δυνατότητες για εξάσκηση σε προβλήματα αφαίρεσης. 

Μία άλλη δραστηριότητα μπορεί να αξιοποιήσει το διαδραστικό Δυναμικό Περιβάλλον 
Γεωμετρίας GeoGebra ή οποιοδήποτε άλλο τέτοιου είδους λογισμικό. Οι μαθητές κα-
τασκευάζουν ένα διάστημα (αριθμογραμμή), χωρισμένο σε 10 διαστήματα των 10 μο-
νάδων. Πάνω από την αριθμογραμμή, αντιστοιχίζουν σχετικούς αριθμούς, δημιουρ-
γούν αφαιρέσεις, μετατρέποντάς τες σε προσθέσεις, με τον τρόπο που θυμίζει τη μέ-
θοδο επαλήθευσης της αφαίρεσης. Π.χ. στην αφαίρεση 85-57, οι μαθητές μπορούν να 
διαπιστώσουν (να μετρήσουν) ότι το διάστημα μεταξύ 57 και 83 ισούται με 26 (57+26 
= 83). Πάντως, η χρήση της αριθμογραμμής σε Δυναμικά Περιβάλλοντα Γεωμετρίας, 
ως ένας σημαντικός εννοιολογικός και διδακτικός πόρος (García et al., 2017), αξιο-
ποιείται συχνά στην Αριθμητική, κατά τη μελέτη ακεραίων και κλασματικών αριθμών, 
καθώς και αριθμητικών πράξεων. 

Στη συνέχεια, κάποιες άλλες δραστηριότητες εμπέδωσης μπορούν να αναζητηθούν σε 
άλλες ιστοσελίδες του διαδικτύου. Για παράδειγμα, οι παρακάτω αντιπροσωπευτικές 
ιστοσελίδες είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν, ώστε οι μαθητές να ασχοληθούν, σαν 
σε παιχνίδι, με το δικό τους ρυθμό και εξατομικευμένα, με πολλά κουίζ και παζλ αφαί-
ρεσης: 
• http://www.math-play.com  
• http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/  
• http://www.topmarks.co.uk 
• http://www.abcya.com  
• https://mrnussbaum.com 
• https://www.free-training-tutorial.com/math-games 
• https://www.teachingideas.co.uk/subjects/maths 
• https://www.ictgames.com/mobilePage/index.html 

Ως μία δραστηριότητα αξιολόγησης, οι μαθητές αφού ανοίξουν ένα έγγραφο σε έναν 
επεξεργαστή κειμένου, μπορούν να γράψουν τα δικά τους μαθηματικά προβλήματα 
αφαίρεσης και να τα επιλύσουν αξιοποιώντας Δυναμικά Περιβάλλοντα Γεωμετρίας (α-
ριθμογραμμή) ή την ιστοσελίδα http://nlvm.usu.edu. Τα προβλήματα θα μπορούσαν να 
στηρίζονται και σε επεισόδια από πολύ γνωστά και τρυφερά παιδικά παραμύθια. 

Τέλος, μια μεταγνωστική, ψυχαγωγική και αποθεραπευτική δραστηριότητα θα μπο-
ρούσε να επικεντρωθεί στη συγγραφή, από τους μαθητές, ενός σύντομου θεατρικού 
έργου ή ενός τραγουδιού ή ποιήματος, με τη βοήθεια ενός κειμενογράφου ή του λογι-
σμικού «Ιδεοκατασκευές». Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους 
ρόλους, να μορφοποιήσουν, όπως θέλουν, το κείμενό τους και να το εικονογραφήσουν, 
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εφόσον το επιθυμούν. Θα μπορούσαν, επίσης, να αναμείξουν πολλές από τις περιπέ-
τειες των ηρώων των παραμυθιών, δημιουργώντας, έτσι, τη δική τους «μαθηματική 
παραμυθοσαλάτα». 

Συμπεράσματα, συζήτηση, προτάσεις 

Μια από τις ισχυρές διδακτικές προκλήσεις των Μαθηματικών του Δημοτικού Σχο-
λείου είναι και η εκμάθηση των αλγόριθμων των τεσσάρων πράξεων της Αριθμητικής. 
Οι αλγόριθμοι αυτοί αποτελούν το κύριο και κρίσιμο κομμάτι της σχολικής διαδικα-
στικής γνώσης και συνθέτουν μια πολύ πλούσια και κρίσιμη ενότητα του μαθήματος 
των Μαθηματικών. Είναι, δε, παιδαγωγικά δόκιμο η διδασκαλία των αλγόριθμων να 
υποστηρίζεται από πλήρη κατανόηση και αιτιολόγηση της καθολικής ισχύος τους. Από 
διδακτικής άποψης, μάλιστα, είναι απαραίτητο να τονιστεί η ρουτίνα των αλγόριθμων, 
διότι διαφορετικά τα Μαθηματικά πλαστογραφούνται.  

Όσον αφορά στην πράξη της αφαίρεσης, παρατηρούνται λάθη κατά την εκτέλεση των 
δυο γνωστών αλγόριθμών της (όπως και κατά την εκτέλεση των άλλων αλγόριθμων 
της Αριθμητικής). Γενικά, βέβαια, τα Μαθηματικά βρίθουν λαθών, εσφαλμένων αντι-
λήψεων και παρανοήσεων, που ξεπερνιούνται δύσκολα και μπορεί να συνοδεύουν τους 
μαθητές σε όλη τη σχολική διαδρομή τους.  

Για αυτό η διδασκαλία των αλγόριθμων, στην προκειμένη περίπτωση της αφαίρεσης, 
πρέπει να ενεργοποιεί πολλαπλές αναπαραστάσεις και εικονιστικά μοντέλα και να α-
ξιοποιεί και τις Τ.Π.Ε., οι οποίες είναι δυνατόν να διαμεσολαβήσουν, ώστε να διευκο-
λυνθεί η μαθησιακή διαδικασία. Προς αυτή την ευκταία κατεύθυνση, η παρούσα εργα-
σία, αποπειράθηκε να παρουσιάσει ψηφιακές δραστηριότητες, με σκοπό να γίνει πε-
ρισσότερο κατανοητή η πράξη της αφαίρεσης, μέσω και της παροχής εννοιολογικών 
αποσαφηνίσεων και αιτιολογήσεων του τρόπου λειτουργίας των αλγόριθμών της. Φυ-
σικά, η καλύτερη παιδαγωγική επένδυση, για τη μάθηση της αφαίρεσης, ειδικά στις 
μικρές (και για αυτό γλυκές) τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, είναι η υπομονή. Η υπο-
μονή, η οποία σε συνδυασμό με την εννοιολογική και τη διαδικαστική γνώση αλλά και 
την ενθάρρυνση του δασκάλου, μπορεί να εγγυηθεί πηγαία «μαθη(μα)τικά χαμόγελα», 
τα οποία δε θα αφαιρούν (σε αντίθεση, δηλαδή, με τους αλγόριθμους προς εκμάθηση), 
αλλά θα προσθέτουν, στις μαθητικές συναισθηματικές αποσκευές, αυτή την αγάπη που, 
πράγματι, αξίζουν τα Μαθηματικά αλλά και το σχολείο γενικότερα.  
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Περίληψη 

Η καινοτομία, η αειφορία και η ψηφιακότητα αποτελούν θεμελιώδεις αντιπροσωπευ-
τικούς μοχλούς αλλά και βασικά συστατικά του Νέου Σχολείου. Η συνύπαρξη και των 
τριών αυτών υψηλών παιδαγωγικών προϋποθέσεων είναι δυνατό να δημιουργήσει ι-
σχυρά παρωθητικά, μαθησιακά περιβάλλοντα, στην καθημερινή διδακτική πρακτική. 
Η παρούσα εργασία προτείνει ενδεικτικές και, πιθανώς, καινοτόμες, ψηφιακές δραστη-
ριότητες, υπό τη γενική διδακτική ομπρέλα της εξέτασης και μελέτης δυο σημαντικών 
δασικών οικοσυστημάτων της Αιτωλοακαρνανίας. Ο γενικός σκοπός των διαλαμβανό-
μενων δραστηριοτήτων είναι η καλλιέργεια της υπευθυνότητας των μαθητών, ως αυ-
ριανών πολιτών-καταναλωτών, η ευαισθητοποίησή τους, όσον αφορά στη διατήρηση 
του φυσικού πλούτου, καθώς και η ανάπτυξη και η εδραίωση της οικολογικής και της 
περιβαλλοντικής τους συνείδησης. Οι παρουσιαζόμενες δραστηριότητες αξιοποιούν 
γνωστά εποικοδομιστικά, ως επί το πλείστον, λογισμικά και έχουν διαθεματική κατα-
τομή, αφού εμπλέκουν και εξυπηρετούν πολλά γνωστικά αντικείμενα του Δημοτικού 
Σχολείου. Χωρίζονται, δε, σε δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμα-
σίας, διδασκαλίας, εμπέδωσης και αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου αλλά και 
σε μεταγνωστικές δραστηριότητες.  

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, ψηφιακότητα, αειφορία, δάσος, οικοσύστημα, σχολείο 

Εισαγωγή - Καινοτομία, αειφορία και ψηφιακότητα 

Σύμφωνα με τις «προσταγές» του Νέου Σχολείου, μια πεντάδα ισχυρών προϋποθέσεων 
είναι μάλλον αναγκαία, ώστε να δημιουργηθούν πλούσια εποικοδομιστικά, μεταγνω-
στικά, διερευνητικά, χειραφετικά και μετασχηματιστικά περιβάλλοντα, ικανά να οικο-
δομήσουν πλούσιες διδακτικές και παιδαγωγικές παροτρυντικές συνθήκες στο καθη-
μερινό σχολικό μάθημα. Η ανάπτυξη ενός σχολείου Ολοήμερου, Καινοτόμου, Αειφό-
ρου, Ενταξιακού και προπαντός Ψηφιακού (ΜΠΕ, 2011) αποτελεί κρίσιμη συνιστα-
μένη για την πλήρωση πολλών απαιτήσεων, που αναμένει η σημερινή κοινωνία από τα 
εκπαιδευτικά συστήματα. 

Μάλιστα, τρεις από αυτές τις προϋποθέσεις, η καινοτομία, η αειφορία και η ψηφιακό-
τητα, οι οποίες εύκολα μπορούν να συνδυαστούν και να συνυπάρξουν, είναι πολύ πι-
θανό να συνθέσουν μια ιδιαίτερα κομβική διδακτική τριπλέτα, ως έναν καθοριστικό 

442

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



παιδαγωγικό και μαθησιακό οπλισμό, κατά την υλοποίηση πολλών διδακτικών παρεμ-
βάσεων, στην καθημερινή σχολική πρακτική.  

Με τον όρο καινοτομία (Havelock, 1973), εννοείται κάθε αλλαγή (ή ωφέλεια) που α-
ποτελεί κάτι νέο για τους ανθρώπους που αλλάζουν. Για παράδειγμα, ένα Νηπιαγωγείο, 
που μέχρι πρότινος δεν υπήρχε, είναι μια «καινοτομία» σε ένα σχολικό συγκρότημα. 
Σύμφωνα με ελληνικά λεξικά (ΜΗΛΝΕΓ, 2020; Κριαράς, 2007; Μπαμπινιώτης, 2005; 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, 1999), καινοτομία είναι μια ενέργεια που χαρα-
κτηρίζεται από νέα, πρωτοποριακή αντίληψη των πραγμάτων, είναι ο νεωτερισμός, η 
ριζική αλλαγή, η μεταρρύθμιση, η ουσιώδης τροποποίηση, η πρωτοποριακή, σημα-
ντική και πρωτότυπη τεχνική, κατασκευή ή μέθοδος σε κάποιο επιστημονικό, καλλιτε-
χνικό, πολιτικό ή κοινωνικό τομέα. 

Γενικά, η καινοτομία, που μπορεί να εννοηθεί και ως μια «δημιουργική καταστροφή» 
(με την κατάρρευση, δηλαδή, ενός παλιού και τη γέννηση ενός καινούργιου), αποτελεί 
βασικό παράγοντα οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης και προόδου στις χώρες 
του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) (Looney, 2009; 
Schumpeter, 1942). Για αυτό και οι οικονομολόγοι τονίζουν τη σημασία των επενδύ-
σεων σε καινοτόμα προγράμματα, συμπεριλαμβανομένης και της εκπαίδευσης, τα ο-
ποία, πιθανόν, θα συμβάλλουν στην επώαση και υλοποίηση των οραμάτων για το μέλ-
λον, στα οποία πρεσβεύουν τα εκπαιδευτικά συστήματα, ανά τον κόσμο. 

Τελευταία, λόγω και της «παγκοσμιοποίησης» (Tarman, 2016), η ανάγκη για εκπαι-
δευτικές καινοτομίες έχει γίνει οξεία, καθώς, αναμφίβολα, η ευημερία κάθε χώρας ε-
ξαρτάται, κυρίως, από την ποιότητα της εκπαίδευσης των πολιτών της. Μάλιστα, η 
κύρια επιδίωξη των εκπαιδευτικών καινοτομιών θα πρέπει να εστιάζει στη διδασκαλία 
και τη μάθηση της θεωρίας και της πράξης (όπως θα αποπειραθεί να επιτελέσει η τρέ-
χουσα εργασία), καθώς και στον μαθητή, τους γονείς, τη σχολική κοινότητα αλλά και 
στην κοινωνία ολόκληρη και την κουλτούρα της (Serdyukov, 2017). 

Η άλλη συνιστώσα του Νέου Σχολείου «προπαγανδίζει» τη φυσική βιωσιμότητα, την 
αειφόρο ανάπτυξη και την αλληλεξαρτώμενη, κρίσιμη σχέση, μεταξύ ανθρώπου και 
φυσικού περιβάλλοντος και στοχεύει στην εδραίωση οικολογικής συνείδησης, παρω-
θώντας τους μαθητές, μέσω μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, να καλλιεργήσουν γνώσεις, 
δεξιότητες, αξίες και συμπεριφορές (UNESCO, 2020), που θα ευνοούν και θα διευκο-
λύνουν την πληρότητα και τη σταθερότητα των φυσικών συστημάτων. 

Ειδικά, σήμερα, που οι έννοιες της βιωσιμότητας-αειφορίας και της βιώσιμης-αειφό-
ρου ανάπτυξης έχουν γίνει κεντρικές ιδέες στη διεθνή σφαίρα των συζητήσεων, οι ο-
ποίες αφορούν στο περιβάλλον (Bonnett, 2013), ο ρόλος της (περιβαλλοντικής) εκπαί-
δευσης και των σχετικών Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών είναι καταλυτικός και 
καθοριστικός, για τη δημιουργία διαρκών και αξιόλογων καινοτόμων πρακτικών 
(Hargreaves, 2007), με στόχο μια μακροπρόθεσμη βιώσιμη ανάπτυξη. 

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (O’Flaherty & Liddy, 2018; Rieckmann, 2017), 

443

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



θεωρεί ότι, μέχρι το 2030, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ότι όλοι, ανεξαιρέτως, οι μαθη-
τές θα έχουν αποκτήσει γνώσεις, δεξιότητες, αξίες και στάσεις, που απαιτούνται για 
την προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και του βιώσιμου τρόπου ζωής, για την προα-
γωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ισότητα των φύλων, για την ανάπτυξη μιας 
κουλτούρας ειρήνης και μη βίας αλλά και για την εκτίμηση της πολιτιστικής ποικιλο-
μορφίας και της συμβολής του πολιτισμού στη βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, είναι παιδα-
γωγικά επιθυμητό, οι εκπαιδευτικοί να ενθαρρύνουν τους μαθητές να αντιμετωπίζουν 
κριτικά τη σχέση μεταξύ ανθρώπου και φύσης (Spannring, 2017), υιοθετώντας μια ο-
λιστική προσέγγιση για την αειφορία, ως μια ολοκληρωμένη έννοια, δηλαδή, τριών 
διαστάσεων: του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας (Sinakou, Boeve-
de Pauw & Van Petegem, 2019). Σε κάθε περίπτωση (Barth et al., 2016), η εκπαίδευση 
για την αειφόρο ανάπτυξη διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση της ικανότη-
τας μιας κοινωνίας, ώστε να ανταποκριθεί σε μερικές από τις πιο πιεστικές περιβαλλο-
ντικές και μη προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα. 

Ο «τρίτος πόλος» του Νέου Σχολείου αφορά στην ψηφιακότητα, η οποία μπορεί να 
ενσωματώσει και να υποστηρίξει νέες εξελίξεις, προσεγγίσεις, προκλήσεις αλλά και 
πλούσια, διερευνητικά, διαμεσολαβητικά, μεταγνωστικά και αποτελεσματικά περιβάλ-
λοντα, κατά την καθημερινή διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης. Πράγματι, 
η επιρροή και η θετική μαθησιακή συνεισφορά των ψηφιακών περιβαλλόντων στην 
εκπαίδευση είναι αναμφισβήτητες (Le Thi, 2020; Sharma, Diksha & Bali, 2014). Πέραν 
των όποιων αντιρρήσεων και ενστάσεων (Μαστρογιάννης, 2017; 2016α), καθώς και 
των δυσκολιών (Munje & Jita, 2020; Μαστρογιάννης, 2013; Suryani, 2010), η αξιοποί-
ηση των ψηφιακών περιβαλλόντων στην εκπαίδευση, ως ισχυρών γνωστικών και δια-
μεσολαβητικών εργαλείων, προσθέτει αξία στη διδασκαλία και τη μάθηση και ενισχύει 
την αποτελεσματικότητά τους. Βέβαια, τα εκπαιδευτικά ωφελήματα των ψηφιακών πε-
ριβαλλόντων μπορούν να μετουσιωθούν σε διδακτική πράξη, μόνο υπό την κάθετη 
προϋπόθεση (Okoye, 2019; Μαστρογιάννης, 2016β) ότι ο εκπαιδευτικός είναι ψηφιακά 
εγγράμματος, όπως και συχνά και συστηματικά επιμορφωμένος στη διδακτική αξιο-
ποίηση των ψηφιακών εργαλείων.  

Τα τεχνολογικά οφέλη στην εκπαίδευση μπορεί να είναι γνωστικά, επικοινωνιακά, κοι-
νωνικοποιητικά αλλά και «εξισωτικά» στην περίπτωση των μαθητών με ειδικές ικανό-
τητες. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), που αποτελούν κύριο 
βραχίονα εκπαιδευτικών μετασχηματισμών και σημαντικών καινοτομιών στη σχολική 
πρακτική (Obradović et al., 2018), έχουν υφάνει νέες, ισχυρές προκλήσεις για ποιοτική 
εκπαίδευση, αφού διευκολύνουν τη διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης, δημιουργούν 
ευνοϊκά, δυναμικά μαθησιακά αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα και βοηθούν τους μα-
θητές να σκέφτονται ανεξάρτητα, να επινοούν ευκαιρίες για μάθηση, με νέους τρόπους 
πιο αποτελεσματικούς και ενδιαφέροντες, αλλά και να αναπτύσσουν τη δημιουργική 
σκέψη, την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους (Hassan & Mirza, 2020; Das, 
2019; Μαστρογιάννης, 2014α). Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην καθημερινή διδακτική 
πρακτική (Henderson, 2020; Obradović et al., 2018; Μαστρογιάννης, 2017; 2014β) αιχ-
μαλωτίζει, παρακινεί και παροτρύνει τους μαθητές για άμεση εμπλοκή στη μαθησιακή 
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διαδικασία, προσφέροντας διασκεδαστικά και ενθουσιαστικά περιβάλλοντα, ενώ εν-
θαρρύνει την ενεργό συμμετοχή, την εξατομικευμένη μάθηση, τη συνεργασία, την α-
νατροφοδότηση, τον αναστοχασμό και την αλληλεπίδραση. Επίσης, ευνοεί τη διαφο-
ροποιημένη διδασκαλία, την ατομική μάθηση και την αδύνατη (ασθενή) περιχάραξη 
βηματισμού, αφού οι μαθητές έχουν τον απαραίτητο χρόνο, ώστε να προσεγγίσουν, να 
επεξεργαστούν και τελικά να κατακτήσουν τη νέα γνώση, ακολουθώντας, κάθε φορά 
τον δικό τους (γνωστικό) βηματισμό, κατά την προϊούσα πορεία της μάθησης.  

Η παρούσα εργασία αποπειράται να επωφεληθεί από τα, αμέσως παραπάνω, αναφερό-
μενα πλεονεκτήματα των ψηφιακών περιβαλλόντων, με σκοπό να παρουσιάσει, έστω 
κατά τι, καινοτόμες διδακτικές παρεμβάσεις και δραστηριότητες, οι οποίες, με κύρια 
αειφορική στόχευση, θα αβαντάρουν την οικοδόμηση οικολογικής και περιβαλλοντι-
κής συνείδησης. Για τη διδακτική παρέμβαση επιλέχθηκε ο γενικός τίτλος: «Δύο δάση 
μια φορά… ας τα γνωρίσουμε παιδιά», καθώς οι δραστηριότητες αφορούν σε δύο δη-
μοφιλή και ζωτικής σημασίας δασικά οικοσυστήματα της Αιτωλοακαρνανίας. Μέσω 
της μελέτης αυτών των φυσικών συστημάτων, ως εκπροσώπων και φορέων της αειφό-
ρου ανάπτυξης, οι μαθητές με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. είναι δυνατό να διερευνήσουν 
και να ανακαλύψουν τον φυσικό πλούτο των δυο δασών, να αντιληφθούν τη σημασία 
τους για τη συνέχεια και τη διατήρηση (επιβίωση) των έμβιων και άβιων όντων και, 
τελικά, να οικοδομήσουν σχετική οικολογική γνώση και συνείδηση. Παράλληλα, αξιο-
ποιώντας παιγνιωδώς τις Τ.Π.Ε., οι μαθητές μπορεί να εμπλακούν ενεργά και να αλλη-
λεπιδράσουν μεταξύ τους, ενισχύοντας και επεκτείνοντας τις γνωστικές και ψυχοκινη-
τικές τους ικανότητες και δεξιότητες. 

Η δασική εκπαίδευση ως κρίσιμος βραχίονας ανάπτυξης της αειφορίας 

Η σημασία των δασικών πόρων, για κάθε κράτος στον παγκόσμιο χάρτη, είναι αδιαμ-
φισβήτητη, δεδομένου ότι αυτοί συμβάλλουν, κομβικά και ουσιαστικά, στην οικονο-
μική, περιβαλλοντική και κοινωνική ανάπτυξη και εξέλιξη. Τα δασικά οικοσυστήματα 
ανήκουν, οπωσδήποτε, στους ζωτικούς, καθοριστικούς πόρους του πλανήτη, διότι, ε-
κτός από την οικονομική τους αξία, έχουν μεγάλη στρατηγική σημασία για τη διατή-
ρηση αποδεκτών συνθηκών διαβίωσης στη γη (Tien, 2020). 

Για αυτούς τους λόγους (υπάρχουν, βέβαια, και άλλοι), η δασική εκπαίδευση, όπως 
πολλοί διεθνείς οργανισμοί και χώρες παραδέχονται, πρέπει να ενισχυθεί (Gabay & 
Rekola, 2019). Για παράδειγμα, μια Πρωτοβουλία για τη Δασική Εκπαίδευση (The 
Forest Education Initiative), μεταξύ ορισμένων οργανώσεων και φορέων, που ασχο-
λούνται με τη δασοκομία, το περιβάλλον και την εκπαίδευση, ενεργοποιήθηκε το 1992, 
στη Μεγάλη Βρετανία. Σκοπός του αειφορικού αυτού «κινήματος» ήταν να κατανοή-
σουν και να εκτιμήσουν, ιδίως οι νέοι, την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική 
δυναμική των δέντρων, των δασών και των αναδασώσεων αλλά και τη σχέση μεταξύ 
των δέντρων και των προϊόντων ξύλου για καθημερινές χρήσεις (O’Brien & Lovell, 
2011). 

Σε κάθε περίπτωση, τα δάση μπορεί να λογισθούν ως εκπαιδευτικά περιβάλλοντα 
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κατάλληλα για την ενίσχυση προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων (Lindemann-
Matthies & Knecht, 2011). Άλλωστε, η προώθηση προγραμμάτων δασικής εκπαίδευ-
σης για όλες τις ηλικιακές ομάδες είναι επιθυμητή και βαρύνουσα (Lee et al., 2019), 
ώστε να υπάρξει ή να συνεχιστεί και να βελτιωθεί η ευαισθητοποίηση σε θέματα ισορ-
ροπίας και προστασίας του περιβάλλοντος, καθώς και βιωσιμότητας. Προτείνεται, μά-
λιστα (Lindemann-Matthies & Knecht, 2011), η δασική εκπαίδευση να συμπεριληφθεί, 
απαραιτήτως, και στην εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, με απώτερο σκοπό οι εκπαι-
δευτικοί να αποκτήσουν βασικές και προχωρημένες γνώσεις και πρακτικές, σχετικές 
με τρόπους πληρέστερης και αποτελεσματικότερης υλοποίησης της δασικής εκπαίδευ-
σης, επ’ ωφελεία των μαθητών τους. 

Ήδη, από τα χρόνια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνιστάται τα σχολεία να αφιε-
ρώνουν διδακτικό χρόνο, ώστε να κατοχυρωθεί, κατά το δυνατό, ότι οι επόμενες γενιές 
θα αντιληφθούν τον θετικό ρόλο, που μπορεί να διαδραματίσουν τα δάση για την αν-
θρωπότητα, τη βιοποικιλότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Μια καλή, ίσως άριστη, 
σχολική πρακτική αποτελεί το «δασικό σχολείο», όπου οι μαθητές προσεγγίζουν τη 
μάθηση, εναλλακτικά, εκτός τάξης. Στο «δασικό σχολείο» (Kahriman-Pamuk & Ahi, 
2019), κάθε διδακτική προσέγγιση βασίζεται στο παιχνίδι, με τους μαθητές να επωφε-
λούνται από κοντινά φυσικά περιβάλλοντα-δασικά οικοσυστήματα, συμμετέχοντας σε 
«αειφορικές» δραστηριότητες, οι οποίες είναι ικανές να δημιουργήσουν εσωτερικά κί-
νητρα, και να βελτιώσουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και συνεργασίας, ενώ 
μπορεί να τονώσουν τον αυτοσεβασμό και την αυτοαποτελεσματικότητα. 

Γενικά και αδιαμφισβήτητα, η εκπαίδευση για την αειφορία (Education for Sustainable 
Development), που είναι μετεξέλιξη της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, αποτελεί, 
μάλλον, εγγύηση για τη διασφάλιση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής, πάνω στη 
γη. Μάλιστα, μετά τη διάσκεψη κορυφής του Ρίο το 1992 και του Γιοχάνεσμπουργκ το 
2002, η εκπαίδευση για την αειφορία (πρέπει να) αποτελεί υψηλή προτεραιότητα σε 
όλα σχεδόν τα εκπαιδευτικά συστήματα του κόσμου (Σπυροπούλου-Κατσάνη, 2014). 
Είναι αλήθεια ότι ένας καλά πληροφορημένος και ενημερωμένος λαός θα διατηρήσει, 
θα αναπτύξει και θα βελτιώσει τη φυσική βιωσιμότητα και την αειφορία (Ishola, 
Oyewole & David, 2019). Για αυτό, η εκπαίδευση για το περιβάλλον προσφέρεται, 
ιδανικά, για την ενίσχυση της περιβαλλοντικής ηθικής και της κοινωνικής συνείδησης 
στις ανθρώπινες κοινωνίες. Υπό αυτή την παιδαγωγική κατεύθυνση-μονοδρομικότητα, 
η μελέτη των δασικών οικοσυστημάτων, από τους μαθητές, προβάλλει ως μια εκ των 
ων ουκ άνευ διαδικασία. Αποτελεί μια ευεργετική προοπτική, οι μαθητές, ως μελλοντι-
κοί πολίτες και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων (Kostilainena, 2005), να αποκτήσουν ε-
παρκείς γνώσεις και δεξιότητες, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις μελλοντι-
κές περιβαλλοντικές προκλήσεις. 

Στη συνέχεια, θα παρουσιασθούν οι, πιθανόν, καινοτόμες, δραστηριότητες, που αξιο-
ποιούν την ψηφιακότητα (ψηφιακά δενδροδιαγράμματα) και τις αρχές της αειφορίας 
(δασικά οικοσυστήματα), που συνδυαστικά μπορούν να αποτελέσουν κρίσιμους κρί-
κους για την οικοδόμηση οικολογικής συνείδησης σε μαθητές Δημοτικού. 

446

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Δραστηριότητες οικολογικού περιεχομένου μπορούν, πράγματι, να έχουν θετικό αντί-
κτυπο στους μαθητές και, συνεπακόλουθα, στο «πράσινο» μέλλον του πλανήτη και των 
κοινωνιών, ανά την υφήλιο (Francisco-Carrera & Véliz-Burgos, 2020).  

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

Πολλές δραστηριότητες, που αφορούν στα δασικά οικοσυστήματα, μπορούν να απο-
κτήσουν διαθεματική διάσταση με τη συμμετοχή και αξιοποίηση πολλών μαθημάτων 
- γνωστικών αντικειμένων του Δημοτικού Σχολείου, όπως της Μελέτης Περιβάλλο-
ντος, των Μαθηματικών, της Ιστορίας (Μυθολογίας), της Γλώσσας, της Γεωγραφίας, 
των Φυσικών Επιστημών αλλά και των Εικαστικών και της Μουσικής. Παρακάτω θα 
παρουσιαστούν σχετικές παρεμβάσεις, που αφορούν σε όλα, σχεδόν, τα παραπάνω μα-
θήματα. Μέσω των δραστηριοτήτων αυτών, οι μαθητές αναμένεται: 
• να γνωρίσουν δύο από τα πλέον γνωστά δάση της Αιτωλοακαρνανίας και τα οφέλη 

τους.  
• να γνωρίσουν εικαστικά, ιστορικά και μυθολογικά στοιχεία, που αφορούν σε δάση. 
• να γνωρίσουν την ακριβή τοποθεσία των δασών αυτών. 
• να παρατηρήσουν, να περιγράψουν και να καταγράψουν τη χλωρίδα και την πανίδα, 

που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη περιοχή.  
• να διαπιστώσουν, αν οι ανθρώπινες παρεμβάσεις (π.χ. αποδασώσεις), στο πέρασμα 

των αιώνων, έχουν συμβάλει θετικά ή αρνητικά στη διατήρηση και ανάπτυξη των δα-
σικών οικοσυστημάτων. 

Οι γνωστοί δασικοί παράδεισοι της Αιτωλοακαρνανίας είναι το «Δάσος του Φράξου» 
και το «Βελανιδόδασος Ξηρομέρου». Οι μαθητές, με την επιστράτευση των Τ.Π.Ε., 
αναμένεται να μελετήσουν τη γεωμορφολογία τους, να καταγράψουν τους βιοτικούς 
και αβιοτικούς παράγοντες που αναπτύσσονται σε αυτές τις περιοχές, να εμπλουτίσουν 
τις μυθολογικές τους γνώσεις και να συνειδητοποιήσουν ότι οι όροι «Φύση» και «Μυ-
θολογία» είναι δύο έννοιες άρρηκτα συνδεδεμένες από την αρχαιότητα. Επιπλέον, οι 
μαθητές θα παρατηρήσουν τη θετική και αρνητική επίδραση των ενεργειών του ανθρώ-
που στα δάση και, ίσως, θα ευαισθητοποιηθούν, όσον αφορά στους κινδύνους που α-
ντιμετωπίζουν τα φυσικά οικοσυστήματα. Τέλος, η ενεργοποίηση και η καλλιέργεια 
«ενσυναισθητικών» δεξιοτήτων, πιθανόν να μετασχηματίσει τους μαθητές σε «μικρούς 
ποιητές και ζωγράφους», ώστε μέσα σε καταγάλανο ουρανό θα πλάθουν γλυκές ομοιο-
καταληξίες, ενώ με πράσινο πινέλο θα αποτυπώνουν, πάνω σε οικολογικό καμβά, τα 
αειφόρα, γήινα και ουράνια τρυφερά όνειρά τους.  

Αρχικά, λοιπόν, μπορούν να υλοποιηθούν δραστηριότητες ψυχολογικής και γνωστικής 
προετοιμασίας, για να αποτιμηθεί η υπάρχουσα γνώση και να ανιχνευτούν οι γνωστικές 
δυσκολίες των μαθητών. Μια πρώτη δραστηριότητα ανίχνευσης θα μπορούσε να υλο-
ποιηθεί με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου που θα καταγραφούν σε έναν εν-
νοιολογικό χάρτη, με στόχο να διαπιστωθεί τι γνωρίζουν και τι θέλουν να μάθουν οι 
μαθητές, σε σχέση με τα δασικά οικοσυστήματα (Εικόνα 1). 

Ακολούθως, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν, σε γενικές γραμμές, για τις 
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δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν, όπως και για τους σχετικούς στόχους των παρεμ-
βάσεων. Ακόμη, μια δραστηριότητα ανίχνευσης/γνωστικής προετοιμασίας μπορεί να 
επικεντρωθεί στην αναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών στο Διαδίκτυο, για το 
Δάσος του Φράξου και για το Βελανιδόδασος Ξηρομέρου. Οι μαθητές χωρίζονται σε 
ομάδες, όπου κάθε ομάδα θα έχει συγκεκριμένο έργο, σύμφωνα με τις παρακάτω εν-
δεικτικές διδακτικές κατευθύνσεις: 
• Αναζητήστε συνοπτικές πληροφορίες για τα είδη των δέντρων που αναπτύσσονται σε 

αυτά τα δάση.  
• Αναζητήστε πληροφορίες για τα είδη της χλωρίδας και της πανίδας που επιβιώνουν 

στα δύο δάση.  
• Αναζητήστε χαρακτηριστικές φωτογραφίες που θα απεικονίζουν τις πληροφορίες που 

συγκέντρωσαν οι δύο προηγούμενες ομάδες.  
• Αναζητήστε μύθους και παραδόσεις, οι οποίες σχετίζονται με τα δύο δάση. 
• Αναζητήστε λογοτεχνικά κείμενα με σημείο αναφοράς το δάσος και την αναπόδραστη 

ανάγκη προστασίας του. 
• Αναζητήστε μουσικά ακούσματα-τραγούδια που να έχουν σχέση με τα δάση γενικό-

τερα.  
• Αναζητήστε σχετικούς πίνακες ζωγραφικής μεγάλων καλλιτεχνών με θέματα δασικού 

ενδιαφέροντος. 

 

Εικόνα 1: (αρχικός) Εννοιολογικός χάρτης ανίχνευσης 

Οι μαθητές αποθηκεύουν στην επιφάνεια του υπολογιστή τους, μέσα σε έναν φάκελο 
που θα έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι, χαρακτηριστικές φωτογραφίες και υλικό και τιτ-
λοφορούν τον φάκελο, ανάλογα με τις πληροφορίες και το υλικό που συγκέντρωσαν 
(π.χ. Μύθοι και Παραδόσεις). 

Κατόπιν, ως μια δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, οι μαθητές 
δημιουργούν, με λογισμικό παρουσίασης, διαφάνειες, οι οποίες περιλαμβάνουν τις 
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πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν και αποθηκεύτηκαν από την αμέσως προηγούμενη 
δραστηριότητα. Κάθε ομάδα παρουσιάζει, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα, την εργασία 
της στους συμμαθητές της. Ύστερα, οι μαθητές, μέσω του Google Earth, μπορεί να 
δουν τα δάση από ψηλά, να εντοπίσουν τη γεωγραφική θέση των δύο εκτάσεων, αλλά 
και να έρθουν σε επαφή με τους οικισμούς που αναπτύχθηκαν γύρω από αυτές. Επίσης, 
μπορεί να παρατηρήσουν γνωστούς επαρχιακούς δρόμους, τους οποίους, ενδεχομένως, 
έχουν διαβεί (εποχούμενοι ή μη), σε κάποια παρελθούσα χρονική στιγμή.  

Σε μια τρίτη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, οι μαθητές μπο-
ρεί να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες αισθητικής έκφρασης και απεικόνισης του λογι-
σμικού Tux Paint. Με πειραματισμούς, είναι πολύ πιθανό να αντιληφθούν και να εξοι-
κειωθούν με την τεχνική των «Σφραγίδων» και των «Μαγικών», που διαθέτει το λογι-
σμικό, και να απεικονίσουν τα δάση στα φιλόξενα ψηφιακά εικονοστοιχεία του Tux 
Paint. Μπορούν, επιπλέον να αποδώσουν, εικαστικά, και τα είδη των δέντρων που ευ-
δοκιμούν στα δυο δάση της Αιτωλοακαρνανίας, ειδικά τους νερόφραξους, τις ασημό-
λευκες, τις φτέλιες και τις ασημοϊτιές, που «κοσμούν» το δάσος του Φράξου, το οποίο, 
παρεμπιπτόντως, έχει χαρακτηριστεί ως Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλους και, για 
αυτό, έχει συμπεριληφθεί στο πανευρωπαϊκό δίκτυο Νatura 2000. 

Στη συνέχεια, μπορεί να υλοποιηθούν δραστηριότητες εμπέδωσης του γνωστικού αντι-
κειμένου. Για παράδειγμα, οι μαθητές μπορεί να χρησιμοποιήσουν το λογισμικό 
Google Earth, να εντοπίσουν τις συντεταγμένες του δάσους Φράξου και του Βελανιδο-
δάσους Ξηρομέρου και να μετρήσουν, κατά προσέγγιση, την απόσταση που έχουν με-
ταξύ τους τα δύο δάση. Σε μια δεύτερη δραστηριότητα εμπέδωσης, οι μαθητές απεικο-
νίζουν, εικαστικά, με τη βοήθεια ενός λογισμικού αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης 
της δημιουργικότητας (π.χ. Tux Paint ή Revelation Natural Art) τις απειλές που μπορεί 
να αντιμετωπίσουν τα δύο δάση (αλλά και όλα τα δασικά οικοσυστήματα), εξαιτίας της 
καταστροφικής επίδρασης των ανθρώπινων ενεργειών σε αυτά. Επιπλέον, και σχετικά 
κινούμενα σχέδια, με αξιοποίηση του λογισμικού Revelation Natural Art, θα μπορού-
σαν να κατασκευαστούν από τους μαθητές, στα οποία θα αποτυπώνονται πολλές αλό-
γιστες, ζημιογόνες παρεμβάσεις του ανθρώπου στα δασικά οικοσυστήματα που διατα-
ράσσουν την ισορροπία τους (π.χ. φωτιά, αποψίλωση, βόσκηση, υλοτομία, εκχερσώ-
σεις). 

Στις δραστηριότητες αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου, οι μαθητές μπορεί να 
κληθούν να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο που δημιουργήθηκε με το λογισμικό Hot 
Potatoes. Επίσης, μπορεί να δοθούν από τον εκπαιδευτικό, σε λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης ή αισθητικής έκφρασης, εικόνες με είδη χλωρίδας και πανίδας που 
ζουν στις περιοχές των δυο δασών, ώστε οι μαθητές να τις ταξινομήσουν σωστά, κατά 
δάσος. Επιπλέον, σε έναν επεξεργαστή κειμένου, οι μαθητές μπορεί να συμπληρώσουν 
φόρμες με τα είδη χλωρίδας και πανίδας, που ζουν στην κάθε περιοχή, κυκλώνοντας 
τις σωστές απαντήσεις ή κάνοντας αντιστοιχίσεις, αφού βέβαια, θα έχουν αντλήσει τις 
απαραίτητες πληροφορίες από τις προηγούμενες δραστηριότητες, τις σχετικές με τα 
φυτικά και ζωικά είδη, που ευδοκιμούν στα δυο οικοσυστήματα. 
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Τέλος, ως μια μεταγνωστική δραστηριότητα, ζητείται από τους μαθητές να γράψουν 
ένα κείμενο σε έμμετρη μορφή (ποίημα), χρησιμοποιώντας έναν κειμενογράφο ή το 
λογισμικό «Ιδεοκατασκευές». Στο ποίημα αυτό, οι μαθητές μπορούν να προτείνουν 
τρόπους προστασίας της δασικής κληρονομιάς αλλά και τρόπους ανάπτυξης αειφορι-
κών διαδικασιών. Το ποίημα μπορεί να μορφοποιηθεί, κατά το δοκούν, καθώς και να 
διακοσμηθεί με εικόνες που συλλέχθηκαν από τις δραστηριότητες που προηγήθηκαν. 
Επίσης, είναι δυνατό να εκπονηθεί και ένα πρότζεκτ και να δημιουργηθεί και μια σχε-
τική αφίσα, με θέμα τα οφέλη των δασών στις ανθρώπινες κοινωνίες (ξυλεία, τρόφιμα, 
νερό, χώμα, καύσιμα, οξυγόνο, αναψυχή, διασκέδαση, χαλάρωση, αθλητικές δραστη-
ριότητες, προστασία από φυσικούς κινδύνους και θεομηνίες κ.ά.). Κάποια άλλα πρό-
τζεκτ θα μπορούσαν, μάλιστα, να ασχοληθούν με τραγούδια του δάσους αλλά και με 
ανθρώπινα επαγγέλματα, τα οποία σχετίζονται με το δάσος ή στηρίζονται στα προϊόντα 
του. Ακόμη, και θεατρικά δρώμενα, με θέμα το δάσος, μπορούν να οργανωθούν, ώστε 
οι μαθητές να αναπτύσσουν τη φαντασία τους, καθώς και ιδέες, αξίες και συναισθή-
ματα, συνδεδεμένα με τον δασικό πλούτο, την οικολογία και την αειφορία.  

Συζήτηση, συμπεράσματα, προτάσεις 

Σε γενομένη έρευνα (Torkar & Krašovec, 2019) δείχθηκε ότι οι μαθητές με καλύτερη 
γνώση οικολογικών θεμάτων, όπως και οι συχνοί επισκέπτες των δασών, έδωσαν με-
γαλύτερη σημασία και αξία στην υποστήριξη των δασικών οικοσυστημάτων. Για αυτό, 
η εκπαίδευση, πολύ περισσότερο η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, κατέχει κεντρικό ρόλο 
στην, εξ απαλών μαθητικών ονύχων, προσπάθεια ανάπτυξης οικολογικής ευαισθητο-
ποίησης και αειφορικής συνείδησης. Επίσης, μέσω ερευνών (Gabay & Rekola, 2019) 
έχει καταστεί σαφές ότι η συμμετοχή σε μορφές εκπαίδευσης σε εξωτερικούς (δασι-
κούς) χώρους μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση και άλλων μαθημάτων, όπως τα Μαθη-
ματικά.  

Σήμερα (φθινόπωρο 2020), εξαιτίας και των περιοριστικών (ίσως και δυσφορικών) ε-
πιδημιολογικών μέτρων, το σχολείο έχει παραπάνω λόγους για να δημιουργεί ευκαι-
ρίες, ώστε οι μαθητές να χαίρονται το μάθημα στη φύση, μακριά από τον τυπικό σχο-
λικό χώρο. Ειδικά στα σχολεία αστικών κέντρων, όπου η πρόσβαση σε φυσικά περι-
βάλλοντα είναι περιορισμένη, οι επισκέψεις σε παρακείμενα φυσικά οικοσυστήματα 
είναι μάλλον (και παιδαγωγικά) επιβεβλημένες. Ωστόσο, αν κάτι τέτοιο, μια τέτοια 
(πραξιακή) μετακίνηση, δηλαδή, καθίσταται εκ των πραγμάτων ανέφικτη, οι Τ.Π.Ε. 
και ο εικονιστικός τρόπος αναπαράστασης της γνώσης που υπηρετούν, μπορούν, κατά 
ένα ποσοστό, να υπερκεράσουν αυτό το μειονέκτημα και να γεφυρώσουν, στο μέτρο 
του δυνατού, το χάσμα. 

Η παρούσα εργασία, με κύριο σκοπό την ευαισθητοποίηση των μαθητών στην προστα-
σία της φυσικής κληρονομιάς αλλά και την οικοδόμηση και ενίσχυση της οικολογικής-
αειφορικής συνείδησής τους, παρουσίασε κάποιες διαθεματικές ψηφιακές δραστηριό-
τερες, υπό τον παιδαγωγικό μανδύα της γνωριμίας και μελέτης δυο αξιόλογων δασικών 
οικοσυστημάτων της Αιτωλοακαρνανίας. Σύμφωνα, δε, με τις αρχές του κονστρουκτιο-
νισμού (Papert, 1996), τα παιδιά πρέπει να συμμετέχουν και τα ίδια στη δημιουργία 
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των δραστηριοτήτων, αφού, έτσι, μαθαίνουν ανεπιτήδευτα και φυσικά, καθώς παίζουν, 
ενώ μαθαίνουν και καλύτερα, όταν χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
(ίσως και σαν παιχνίδι), υπό του ενεργού ρόλου τού σχεδιαστή και του κατασκευαστή. 
Η τεχνολογία είναι οικοδομικό υλικό και κάνει πολύ ενδιαφέροντα τα πράγματα, με τα 
οποία ασχολείται κάποιος, μέσω αυτής. Εξάλλου, σύμφωνα, πάλι, με τον κονστρου-
κτιονισμό (Stager, 2006; 2005), η μάθηση καθίσταται ισχυρότερη, όταν είναι μέρος 
πραγμάτων, που τα κάνουμε, επειδή τα βρίσκουμε πραγματικά ενδιαφέροντα, όπως εί-
ναι, ασφαλώς, και η μελέτη του περιβάλλοντος φυσικού πλούτου, μέσω των ενδεικτι-
κών δραστηριοτήτων, που διαλήφθηκαν στην τρέχουσα εργασία.  

Τελικά, ουδείς δικαιούται να διαφωνήσει με τον Βούδα, ο οποίος, 2.500 χρόνια πριν, 
είχε συνειδητοποιήσει την αδιαμφισβήτητη σημαντικότητα των φυσικών πόρων, για 
την υγεία, την καλοζωία, την ευημερία και την ισορροπία των όντων της γης. Ο μεγά-
λος Ινδός φιλόσοφος και πνευματικός ηγέτης (Bene, Beall & Cote, 1977) είχε θέσει τον 
«δάκτυλο επί των τύπων των αειφορικών ήλων», αφού εύστοχα και αφοπλιστικά είχε 
δηλώσει (μια δήλωση που μπορεί να εκληφθεί, οπωσδήποτε, και ως ένα διαχρονικό και 
αειθαλές κοινωνικό μήνυμα, ανά τους αιώνες, καθώς και να αποτελεί γενική σχολική 
προμετωπίδα): «Το δάσος είναι ένας παράξενος οργανισμός, απέραντης καλοσύνης και 
ευγένειας, που όχι μόνο δεν απαιτεί θυσίες για τη διατήρησή του, αλλά και χαρίζει 
γενναιόδωρα τα προϊόντα του σε όλους τους άλλους. Το δάσος παρέχει προστασία σε 
όλα τα δημιουργήματα και όντα, προσφέροντας σκιά, ακόμη, και σε αυτόν τον υλοτόμο 
που το καταστρέφει».  
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Teacher Efficacy: A literature review 

Κουράκου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Ed., georgia.kourakou@gmail.com 

Abstract 

Undoubtedly, student learning is associated with quality teaching, which depends on 
various teacher characteristics. A critical element contributing to successful teacher per-
formance is Teacher Efficacy impacting teacher instructional practices. This paper fo-
cuses on the theories the construct is based on and attempts to highlight its significance 
in the educational sector.  

Keywords: Teacher Efficacy, Locus of Control theory, Self Efficacy theory 

Introduction 

Teacher Efficacy (TE), which is also called Teacher Self-Efficacy or Teacher Sense of 
Efficacy (Dellinger, Bobbett, Olivier & Ellett, 2008) is “the extent to which teachers 
believe they can affect student learning” (Dembo & Gibson, 1985, p.173). Having been 
thoroughly researched regarding student achievement and teacher behavior, it ensures 
that one’s teaching is worth the effort and it is a strong predictor of whether and how 
teachers will perform their tasks (Wolters & Daugherty, 2007). 

Theories underlying Teacher Efficacy 

Two distinct but interwoven theoretical strands have actually determined the develop-
ment of the concept (Tschannen-Moran, Hoy & Hoy, 1998).  

Influenced by Rotter’s locus of control theory (1966), TE is defined as the reflection of 
teachers’ general beliefs of responsibility for and control over learner behavior thus 
making a difference even in the lives of those who lack motivation (Armor et al, 1976). 
Assuming that student motivation and performance were important reinforcers for 
teacher behavior, the Rand researchers relied on Rotter’s views to describe it as the 
degree to which teachers believe they themselves rather than the environment exert 
control on the reinforcement of their actions. Teachers maintaining that factors such as 
violence, substance abuse, the students’ needs and the value attached to education at 
home and by the community are stronger than their ability to influence student learning 
regard the reinforcement of their teaching methods as external to them and experience 
a fall in their TE. Those who are confident they can handle obstacles preventing student 
learning hold that the reinforcement of their teaching approaches is internal to them 
lying within their control. They feel qualified enough and adequately trained to develop 
strategies so as to enhance learner performance and experience an increase in their TE 
(Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Influenced by Rotter, Guskey (1987) perceived it as 
a teacher’s eagerness to assume responsibility for student success or failure instead of 
attributing it to factors beyond their control with positive and negative learner outcomes 
operating as two distinct dimensions differently impacting TE.  
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Grounded in Bandura’s theory (1997), TE is conceptualized as a kind of Self Efficacy 
and is defined as a teacher’s beliefs in their own competence to conceive, design, or-
ganize and implement appropriate tasks to generate student engagement and learning 
(Marsh, Craven, & McInerney, 2008). Bandura (1997) states that beliefs about one’s 
competence to execute certain actions (perceived self-efficacy) are different from be-
liefs about whether actions can influence outcomes (locus of control). The difference 
between Self Efficacy and internal/external control is eloquently described by Tschan-
nen-Moran et al., (1998, p.211): “an individual may believe that a particular outcome 
is internal and controllable… but still have little confidence that he or she can accom-
plish the necessary actions”. 

Regarding behavior, the choice of activities and the effort applied to achieve certain 
goals, Bandura (1997) identifies two types of future-oriented expectations: efficacy ex-
pectations and outcome expectancy. Efficacy expectations depict one’s conviction that 
they can perform a particular task at a specific level in order to generate the desired 
outcome whereas outcome expectancy refers to one’s judgment of the possible conse-
quences brought about by performing an action at an anticipated level of competence; 
in the form of recognition, reward, criticism or punishment, they produce incentives or 
disincentives for a specific behavior. In the teaching context, an example of outcome 
expectancy is when a teacher feels that motivating instructional practices will compen-
sate for the negative impact of an underprivileged home environment (Coladarci, 1992). 
Such beliefs, often referred to as General Teaching Efficacy (GTE) (Woolfolk & Hoy, 
1990) go beyond a teacher’s abilities and express the beliefs held by the “normative 
teacher” (Denham & Michael, 1981, p. 41) or teachers as a group about the power 
exerted by the school and themselves as contrasted to that exerted by external factors 
and student background (Ashton, Olejnik, Crocker & McAuliffe, 1982). In contrast, 
efficacy expectations are reflected when a teacher is confident they can implement 
proper instructional practices to accomplish the requested educational goals. Such a 
conviction referred to as Personal Teaching Efficacy (PTE) (Ashton, 1985) denotes a 
teacher’s perception that they are skilled enough to effectuate change in learning out-
comes and may stem from previous success in student learning and motivation (Tschan-
nen-Moran & Hoy, 2001).  

GTE and PTE are independent constructs because the former indicates a general stable 
belief about achievement limitations in education as contrasted to the latter which is a 
context-specific belief about an individual teacher’s abilities within the limitations 
posed by the environment (Bong & Skaalvik, 2003). They vary in degree and scope, 
thus different teachers will have different views about the efficiency of their efforts and 
their profession (Ashton & Webb, 1986). For example, a teacher may exhibit low GTE 
doubting whether educational experiences are of benefit to students while having high 
PTE at a specific skill (i.e. teaching writing) (Woolfolk & Hoy, 1990). Also, when a 
teacher realises that a specific teaching method will bring about particular results but is 
uncertain about their ability to implement it, their behavior, amount of effort, persis-
tence in case of adversities and initiation of remedial strategies will be influenced 
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(Poulou, 2007). In fact, knowing that acting in a specific way will probably lead to 
particular results does not mean that a teacher is willing or competent to act this way. 
Teaching encompasses the element of unpredictability and predicting potential out-
comes does not necessarily provide security for action (Gibbs, 2003) since people tend 
to avoid being involved in situations exceeding their coping skills whilst they assuredly 
welcome the non-intimidating ones (Bandura, 1997).  

Soodak and Podell (1996) claim that TE consists of three dimensions: personal efficacy, 
outcome efficacy and teaching efficacy. Personal efficacy denotes a teacher’s convic-
tion they possess the teaching ability; outcome efficacy indicates their belief that the 
exertion of this ability will produce specific results; teaching efficacy pertains to the 
idea that teaching can counterbalance the impact of external forces.  

For Tschannen-Moran and Hoy (2001), TE should be examined in relation to three cru-
cial domains of effective instruction: TE for instructional strategies reflecting a 
teacher’s perceptions that they can design and implement tasks to boost student learning 
(Allinder, 1994); TE for classroom management pertaining to a teacher’s capacity to 
establish an orderly, non-distractive classroom environment while encouraging learn-
ers’ on-task behavior (Bostock & Boon, 2012); TE for student engagement referring to 
a teacher’s confidence to facilitate student involvement, investment and motivation for 
learning (Tschannen-Moran & Hoy, 2001).  

Mohamadi & Asadzadeh (2012, p.427) claim that “Efficacy beliefs affect the effort 
teachers invest in teaching, the goals they set, and their level of aspiration”. Regarding 
perseverance in the presence of impediments, Gibbs (2003) identifies four types of TE 
which interact, are neither independent nor mutually exclusive and affect a teacher’s 
eagerness to continue their efforts when difficulties arise: behavioral, cognitive, emo-
tional and cultural TE. Behavioral, cognitive, and emotional TE are one’s beliefs that 
they are capable of exerting control over their behavior, thinking and feeling respec-
tively in order to manage difficult teaching situations. Cultural TE signifies that one 
can adopt culturally appropriate ways to perform certain tasks.  

Sources of Teacher Efficacy 

Bandura (1994) points out that the development and modification of efficacy beliefs is 
mostly affected by four sources of experience:  
a) performance accomplishments or enactive mastery experiences which refer to the 
interpretation of the process resulting in a specific outcome and the outcome itself. Self-
Efficacy rises when outcomes are interpreted as successful whereas failure decreases it 
(Skaalvik & Skaalvik, 2007). In the teaching context, the degree to which efficacy is 
modified is dependent upon teacher’s perseverance in case of impediments, the diffi-
culty of the task, the circumstances, the help they get, the pattern of success and failure 
and the perception of their abilities (Poulou, 2007); 
b) vicarious experiences gained by observing others perform tasks and comparing the 
results to one’s own abilities. They are significant when there is lack of prior experience 
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or uncertainty about one’s skills. Their impact depends on the observer’s similarity to 
the model and the influential power of the model (Schunk, 1986). Comparing them-
selves with colleagues, teachers raise their TE when they outperform them whereas 
their TE is undermined when performing worse (Poulou, 2007); 
c) social/verbal persuasion indicating the interpretation of feedback or encouragement 
given by others concerning one’s competence. It empowers self-change and skill de-
velopment while depending on the expertise, trustworthiness and credibility of the per-
suader (Bandura, 1994). Student encouragement, praise or criticism constitutes social 
persuasion (Mulholland & Wallace, 2001). Therefore, besides praise and verbal feed-
back from colleagues, students’ responses can create a supportive environment for the 
teacher (Milner & Hoy, 2003);  
d) affective state/physiological responses expressing the evaluation and interpretation 
of emotions when experiencing capacity or incapacity to perform effectively. Teachers’ 
mood and emotions are an indicator of their TE because in circumstances of anxiety, 
depression and mood despondency, they are likely to feel incapacitated and give up 
(Gibbs, 2003). 
The cognitive processing of the above sources of information is vital since their inter-
pretation influences the teaching task analysis and the evaluation of PTE (Tschannen-
Moran et al., 1998).  

TE is also shaped by personal stereotypical perceptions and information regarding stu-
dents’ previous achievements. The former adds to the cyclical nature of TE because 
successful performances create new mastery experiences which, after being cognitively 
processed, build future efficacy beliefs: high TE results in greater effort leading to bet-
ter performance, which, in turn, shapes higher TE. The opposite is also true (Tschannen-
Moran et al., 1998). As for the latter, TE beliefs influence not only teacher behavior but 
also student performance in the form of a cycle termed the Pygmalion effect (Friedrich 
et al., 2012). Having formed their expectancies regarding student motivation, teachers 
treat students differently; learners respond accordingly putting in the effort they feel 
matches their teachers’ expectancies (Varghese, Garwood, Bratsch-Hines & Vernon-
Feagans, 2016), which justifies the teacher’s previous assessment and continues the 
cycle (Friedrich et al., 2012). 

TE levels are not uniform; they are situation specific so they are subject to change in 
conjunction with the characteristics, abilities and motivation of the classes taught and 
the instructional circumstances (Raudenbush, Rown, & Cheong, 1992). TE is multidi-
mensional (Skaalvik & Bong, 2003), context specific depending on the school climate 
and teacher support (Zimmerman & Cleary, 2006), domain, task and skill specific 
(Bong, 2006) and subject matter specific since a teacher may feel competent in one 
subject but not in others (Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Finally, the extent and na-
ture of teacher training as well as the school organization may impact TE levels 
(Wolters & Daugherty, 2007). 
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The impact of Teacher Efficacy 

Literature review reveals that TE predicts teacher aspirations and goals (Muijs & Reyn-
olds, 2002), their use of instructional strategies (Allinder, 1994), their attitudes towards 
change and innovation (Guskey, 1988), the probability of their staying in the teaching 
profession (Burley, Hall, Villeme, & Brockmeier, 1991), their commitment to the pro-
fession and cooperation with parents and colleagues (Coladarci, 1992), their job satis-
faction and their enthusiasm for teaching (Caprara, Barbaranelli, Borgogni & Steca, 
2003). High TE Teachers are likely to use effective classroom management practices 
and adequate teaching methods to promote student autonomy (Cousins & Walker, 
2000), manage problems within the classroom and encourage student on task behavior 
(Podell & Soodak, 1993). High TE is related to better performance (Bandura, 1997), 
successful adaptation to job strain thus preventing job burnout (Skaalvik & Skaalvik, 
2007), teacher behaviour in the classroom (Milner, 2002) and their attitude concerning 
student control (Woolfolk & Hoy, 1990). Teachers with high TE levels are less judg-
mental of their students’ mistakes (Ashton & Webb, 1986), less willing to refer a stu-
dent to special education (Jerald, 2007), more supportive towards their learners’ behav-
ioural and emotional difficulties (Poulou & Norwich, 2002) and more persistent with 
weak students (Gibson & Dembo, 1984). They take risks with the curriculum (Varghese 
et al., 2016), experiment with instructional material (Guskey, 1988), get engaged in 
detailed planning and higher efficacy competency activities (Riggs & Enochs, 1990) 
and exhibit lower absenteeism (McDonald & Siegall, 1993). 
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Αντιλήψεις εκπαιδευτικών ως προς την αυτοαποτελεσματικότητά τους 
στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη 

Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. Διοίκηση Εκπαίδευσης, kzogopoulos@gmail.com 

Περίληψη 

Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει σχέση μεταξύ των αντιλήψεων αυτοαποτελεσματικό-
τητας των εκπαιδευτικών στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη και του μαθησιακού 
περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της αυτοαποτελε-
σματικότητας που έχουν οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σε Δη-
μοτικά Σχολεία Γενικής Αγωγής, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, για την ικανότητά 
τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Επίσης, επιμέρους στό-
χος είναι ο έλεγχος της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετε-
χόντων εκπαιδευτικών (φύλο, ηλικία, έτη υπηρεσίας και επίπεδο σπουδών) στις αντι-
λήψεις τους για την ικανότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη. Επιλέ-
χθηκε η ποσοτική μέθοδος προσέγγισης με ερωτηματολόγιο αυτοαναφοράς. Τα αποτε-
λέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της Π.Ε. εκφράζουν 
ικανοποιητικό επίπεδο αυτοαποτελεσματικότητας ως προς την ικανότητά τους στη δια-
χείριση συμπεριφοράς στην τάξη. Επίσης, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμ-
μετεχόντων (φύλο, ηλικία, έτη συνολικής υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) σχετίζονται 
στατιστικά σε σημαντικό βαθμό με τις αντιλήψεις τους για την αυτοπολεσματικότητά 
τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη.  

Λέξεις - Kλειδιά:Αυτοαποτελεσματικότητα, διαχείριση συμπεριφοράς, εκπαιδευτικοί  

Εισαγωγή 

Η μαθησιακή διαδικασία είναι μια από τις πιο σημαντικές ευθύνες των εκπαιδευτικών. 
Οι εκπαιδευτικοί με τις κατάλληλες τεχνικές και μεθόδους διδασκαλίας έχουν τη δυνα-
τότητα να διαμορφώσουν τη διδασκαλία μέσα στην τάξη επηρεάζοντας τη μάθηση των 
μαθητών (Wang et al., 1993). Ένα από τα χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών είναι η 
αντίληψη για την αυτοαποτελεσματικότητά τους, η πεποίθηση δηλαδή για τις ικανότη-
τές τους να οργανώνουν και να εκτελούν ενέργειες που χρειάζονται στον χώρο εργα-
σίας τους και οι οποίες τη μάθηση των μαθητών ή πετυχαίνοντας τους στόχους τους 
(Aston, 1984; Bandura, 1997). Σύμφωνα με τους Caprara et al. (2006) η αυτοαποτελε-
σματικότητα των εκπαιδευτικών αναφέρεται στην πεποίθησή τους για την ικανότητά 
τους να αντιμετωπίζουν με επιτυχία καθήκοντα, υποχρεώσεις και προκλήσεις που σχε-
τίζονται με τον επαγγελματικό τους ρόλο (π.χ. διδακτικά καθήκοντα, διαχείριση προ-
βλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη κ.λπ.). Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευ-
τικών δεν πρέπει να συγχέεται με την επαγγελματική τους ικανότητα. 

Ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών επηρεάζει 
τη διαχείριση της τάξης και τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών (Klassen & 
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Chiu, 2010; Tschannen-Moran & Hoy, 2001). Η διαχείριση της τάξης έχει οριστεί ως 
«ενέργειες που έχουν γίνει για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός θετικού μαθησια-
κού περιβάλλοντος που ευνοεί την πετυχημένη διδασκαλία» (Brophy, 1996:5). Συνί-
σταται στην ενσωμάτωση τεσσάρων τομέων: θέσπιση και ενίσχυση κανόνων, οργά-
νωση διδασκαλίας με εμπλοκή των μαθητών, χρήση πειθαρχικών μέτρων, διατήρηση 
αποτελεσματικών σχέσεων εκπαιδευτικών και μαθητών και διατήρηση θετικού μαθη-
σιακού περιβάλλοντος (Marzano, 2003). Συνεπώς, η διαχείριση της τάξης δεν πρέπει 
να θεωρείται συνώνυμη με την πειθαρχία στην τάξη. Περιλαμβάνει εκείνες τις άλλες 
πτυχές που αναφέρθηκαν παραπάνω που είναι εξίσου εγγενείς στη διδασκαλία. Ο 
Crookes (2003:14) θεωρεί ως καλά διαχειριζόμενη τάξη αυτή όπου «οποιεσδήποτε ε-
πιφανειακές εκδηλώσεις διαταραχής που μπορεί να προκύψουν είτε δεν εμποδίζουν τη 
διδασκαλία και την εκμάθηση, είτε στην πραγματικότητα τις υποστηρίζουν». Το κοινό 
των παραπάνω ορισμών για τη διαχείριση της τάξης είναι η δημιουργία ενός θετικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος για την απρόσκοπτη διδασκαλία και μάθηση. 

Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και διαχείριση τάξης 

Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών στη διαχείριση της τάξης είναι μια διά-
σταση της αυτοαποτελεσματικότητας του έργου των εκπαιδευτικών (Dicke et al., 2014) 
και αναφέρεται στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τις ικανότητές τους να 
οργανώνουν και να εκτελούν ενέργειες που οδηγούν σε ένα θετικό μαθησιακό περι-
βάλλον. Οι Woolfolk και Hoy (1990) εντόπισαν σχέσεις μεταξύ της αποτελεσματικό-
τητας των εκπαιδευτικών (δηλαδή, της εμπιστοσύνης στη θετική διαχείριση της τάξης) 
και των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων των μαθητών. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί με υψηλό-
τερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας είναι πιο πιθανό να διαχειριστούν αποτελε-
σματικά την τάξη (Tschannen-Moran et al., 2007), να παρουσιάζουν υψηλότερη εκπαι-
δευτική ποιότητα (Holzberger et al., 2013), να διδάσκουν τα μαθήματα με ελκυστικό 
τρόπο (Deemer, 2004), να χρησιμοποιούν τη διαχείριση τάξης και εκπαιδευτικές μεθό-
δους με τρόπους που ενθαρρύνουν την αυτονομία των μαθητών και τους εμπλέκουν 
στη μαθησιακή διαδικασία (Miller et al., 2017). Οι Dicke et al. (2014) διερεύνησαν 
συγκεκριμένα τον ρόλο της αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών στη διαχεί-
ριση της τάξης και υποστήριξαν ότι τα χαμηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικότητας 
στη διαχείριση της τάξης αποτελούν προβλεπτικό παράγοντα για τη συναισθηματική 
εξάντληση λόγω διαταραχών συμπεριφοράς στην τάξη. Ωστόσο, αυτή η μελέτη βασί-
στηκε αποκλειστικά στην αυτοαναφορά των εκπαιδευτικών και δεν περιελάμβανε μέ-
τρηση των πραγματικών δεξιοτήτων και γνώσεων των εκπαιδευτικών σε θέματα δια-
χείρισης τάξης. Ομοίως, άλλοι υποστήριξαν την άποψη ότι οι αντιλήψεις των εκπαι-
δευτικών για την αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζονται με πιθανότητες για επιτυχή δια-
χείριση της τάξης (Mujis & Reynolds, 2002). 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ερευνητικός σκοπός 
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών της 
Π.Ε. Ηλείας για την αυτοαποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην 
τάξη. Επιπλέον, η διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, 
ηλικία, έτη συνολικής υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) στις αντιλήψεις τους για την αυ-
τοαποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Ο ερευνητικός σκοπός προσδιόρισε τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν:  

α) Ποιες είναι οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ηλείας για την ικανότητά τους 
στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη; 

β) Υπάρχει συσχέτιση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών Π.Ε. Ηλείας για την ικανότητά 
τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά τους 
(φύλο, ηλικία, έτη συνολικής υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών); 

Ερευνητικό εργαλείο 

Η παρούσα ποσοτική έρευνα, αποτελεί μέρος μια ευρύτερης έρευνας πραγματοποιή-
θηκε με τη χρήση ερωτηματολογίου αυτοναφοράς. Το πρώτο μέρος περιλάμβανε ερω-
τήσεις για την καταγραφή δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών των 
εκπαιδευτικών του δείγματος. Το δεύτερο μέρος που σχετίζεται με την παρούσα έρευνα 
αξιοποίησε το ερωτηματολόγιο «Teacher Classroom Management Strategies 
Questionnaire» στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «The Incredible Years. 
Parents, teachers, and children training series» (Webster-Stratton, 2011) αναφορικά με 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη βεβαιότητά τους ως προς την ικανότητά τους για 
τη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευ-
τικών δόθηκαν σε μια επτάβαθμη κλίμακα Likert από το 1 έως το 7 (1=Πολύ αβέ-
βαιος/η, 2=Αβέβαιος/η, 3=Κάπως αβέβαιος/η, 4=Ουδέτερος/η, 5=Κάπως βέβαιος/η, 
6=Βέβαιος/η, 7=Πολύ βέβαιος/η) αποτυπώνοντας τις αντιλήψεις τους μέσα από 3 ερω-
τήσεις. 

Δείγμα έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019 με τη μέθοδο 
του δείγματος ευκαιρίας. Το ερωτηματολόγιο, εστάλη σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία της 
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας σε μορφή google forms. Το δείγμα της έρευνας απο-
τέλεσαν τελικά 313 εκπαιδευτικοί Δημοτικών Σχολείων οι οποίοι συμπλήρωσαν με 
πληρότητα το ερωτηματολόγιο. 

Ανάλυση δεδομένων 

Τα δεδομένα που προέκυψαν από τους 313 εκπαιδευτικούς Δημοτικών Σχολείων Γενι-
κής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, κωδικοποιήθηκαν και 
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αναλύθηκαν με τη χρήση του στατιστικού λογισμικού πακέτου SPSS 26.0 for 
Windows. Για τις συσχετίσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών έγινε χρήση του 
μη παραμετρικού ελέγχου Kruskal-Wallis H και Mann Whitney U λόγω μη κανονικής 
κατανομής των μεταβλητών (Kolmogorov-Smirnov, p-value=0,000). Ο έλεγχος εσω-
τερικής συνέπειας και εγκυρότητας των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου ήταν αρκετά 
ικανοποιητικός (Cronbach’s alpha=0,812>0,70). 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Δημογραφικά στοιχεία 

Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία του δείγματος, οι 83 (26,5%) ήταν άνδρες και 
οι 230 (73,5%) γυναίκες. Ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων, το 43,1% είναι «47-
57» ετών, το 27,8% είναι «25-35», το 24,9% είναι «36-46» ετών και μόλις το 4,2% 
είναι «58 και άνω» ετών. Σχετικά με τα έτη υπηρεσίας, οι 61 συμμετέχοντες στην έ-
ρευνα έχουν από 0-10 έτη (19,5%), 127 από 11-20 έτη (40,6%), 84 από 21 έως 30 έτη 
(26,8%) και 41 από 31 έτη και άνω (13,1%) έτη συνολικής υπηρεσίας. Αναφορικά με 
το επίπεδο σπουδών οι 148 (47,3%) διαθέτουν μόνο το βασικό πτυχίο, 25 (8%) έχουν 
κάνει Διδασκαλείο/μετεκπαίδευση, 21 (6,7%) έχουν 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ, 112 (35,9%) 
διαθέτουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών και 7 (2,2%) διαθέτουν διδακτορικό. 

Αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών για διαχείριση συμπεριφοράς 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 1 οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της Π.Ε. εκφρά-
ζουν βεβαιότητα για την ικανότητά τους στη διαχείριση τωρινών προβλημάτων (Μέση 
τιμή (Μ.Τ.)=5,84), στη μελλοντική διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη τους 
(Μ.Τ.=5,51) και να προάγουν συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες 
επίλυσης προβλημάτων (Μ.Τ.=5,72). Η συνολική Μ.Τ.=5,69 δείχνει ότι αισθάνονται 
βεβαιότητα ως προς την ικανότητά τους για τη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη.  

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις Μέση 

τιμή* 

Τυπική 
από-
κλιση 

1 Πόσο βέβαιος/η είστε για τη διαχείριση τωρινών προβλη-
μάτων συμπεριφοράς στην τάξη σας; 5,84 0,769 

2 
Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανότητά σας να διαχειρι-
στείτε μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 
σας; 

5,51 1,053 

3 
Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανότητά σας να προάγετε 
τις συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιό-
τητες επίλυσης προβλημάτων; 

5,72 1,047 

 Σύνολο 5,69 0,769 

Πίνακας 1. Βεβαιότητα εκπαιδευτικών Π.Ε. για διαχείριση σχολικής τάξης 
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*Σημείωση. 1=Πολύ αβέβαιος/η, 2=Αβέβαιος/η, 3=Κάπως αβέβαιος/η, 4=Ουδέτε-
ρος/η,  

5=Κάπως βέβαιος/η, 6=Βέβαιος/η, 7=Πολύ βέβαιος/η 

 

Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων με αυτοαποτελεσματικότητα διαχείρισης συ-
μπεριφοράς στην τάξη 

Έγινε συσχέτιση των 3 ερωτήσεων αναφορικά με τις αντιλήψεις για τη σιγουριά τους 
ως προς την ικανότητα διαχείρισης συμπεριφοράς της τάξης (Πίνακας 2) με τα δημο-
γραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών της Π.Ε. Ο έλεγ-
χος Mann Whitney U καταδεικνύει σημαντικές στατιστικά διαφορές με το φύλο, την 
ηλικία, τη συνολική υπηρεσία και το επιπέδο σπουδών των συμμετεχόντων εκπαιδευ-
τικών της Π.Ε.  

Σχετικά με το φύλο (Πίνακας 2) υπάρχει σημαντική στατιστικά διαφορά στην ερώτηση 
2 (Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανότητά σας να διαχειριστείτε μελλοντικά προβλή-
ματα συμπεριφοράς στην τάξη σας;) (U (230, 83)=10.825,500, p-value=0,046<0,05) 
όπου οι άνδρες εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό (mean rank=172,43) βεβαιότητα για 
την ικανότητά τους να διαχειρίζονται μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς στην 
τάξη τους σε σχέση με τις γυναίκες (mean rank=151,43). 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις Φύλο 

Συχνό-
τητα 

(Ν) 

Μέσος 
όρος κα-
τάταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε 
για την ικανότητά σας 
να διαχειριστείτε μελ-
λοντικά προβλήματα 
συμπεριφοράς στην 
τάξη σας; 

Γυ-
ναίκα 

230 151,43 

10.825,500 0,046 
Άν-
δρας 83 172,43 

Πίνακας 2 Έλεγχος συσχέτισης βεβαιότητας με το φύλο 

Αναφορικά με την ηλικία (Πίνακας 3) των ερωτώμενων εκπαιδευτικών της Π.Ε. ο έ-
λεγχος Mann Whitney U έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-
value<0,05) με 2 ερωτήσεις για τη διαχείριση της συμπεριφοράς της τάξης. Οι εκπαι-
δευτικοί μεγαλύτερης ηλικίας, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, εκφράζουν μεγαλύ-
τερη βεβαιότητα σε σχέση με εκπαιδευτικούς μικρότερης ηλικίας για την ικανότητά 
τους να διαχειρίζονται μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη τους και να 
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προωθούν στους μαθητές συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επί-
λυσης προβλημάτων. 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις Ηλικία  Ν 

Μέσος 
όρος κα-
τάταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε για 
την ικανότητά σας να δια-
χειριστείτε μελλοντικά προ-
βλήματα συμπεριφοράς 
στην τάξη σας; 

25-35 87 98,76 

4764,000 0,009 
47-57 135 119,71 

3 

Πόσο βέβαιος/η είστε για 
την ικανότητά σας να προά-
γετε τις συναισθηματικές, 
κοινωνικές δεξιότητες και 
τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων; 

36-46 78 95,35 
4356,000 0,017 

47-57 135 113,73 

36-46 78 43,76 
332,500 0,024 58 και 

άνω 13 59,42 

Πίνακας 3. Έλεγχος συσχέτισης βεβαιότητας με ηλικία 

Όσον αφορά τη συνολική υπηρεσία (Πίνακας 4) των ερωτώμενων εκπαιδευτικών της 
Π.Ε. ο έλεγχος Mann Whitney U έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφορές 
(p-value<0,05) και με τις 3 ερωτήσεις για τη διαχείριση συμπεριφοράς της τάξης. Oι 
εκπαιδευτικοί της Π.Ε. με περισσότερα έτη συνολικής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις α-
ντιλήψεις τους, είναι περισσότερο βέβαιοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς με λιγό-
τερα έτη συνολικής υπηρεσίας στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στης τάξη 
τους στο παρόν και στο μέλλον και στην ικανότητά τους να προωθούν στους μαθητές 
συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις 

Συνο-
λική υ-
πηρεσία 

 Ν 
Μέσος 
όρος κα-
τάταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

1 

Πόσο βέβαιος/η είστε για 
τη διαχείριση τωρινών προ-
βλημάτων συμπεριφοράς 
στην τάξη σας; 

0-10 61 44,93 
850,000 0,002 31 και 

άνω 
41 61,27 

0-10 61 82,52 
3143,000 0,015 

11-20 127 100,25 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε για 
την ικανότητά σας να δια-
χειριστείτε μελλοντικά προ-
βλήματα συμπεριφοράς 
στην τάξη σας; 

0-10 61 61,59 
1866,000 0,003 

21-30 84 81,29 
0-10 61 42,66 

711,500 0,000 31 και 
άνω 41 64,65 
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0-10 61 81,05 
3053,000 0,010 

11-20 127 100,96 

3 

Πόσο βέβαιος/η είστε για 
την ικανότητά σας να προά-
γετε τις συναισθηματικές, 
κοινωνικές δεξιότητες και 
τις δεξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων; 

0-10 61 45,91 

909,500 0,009 
31 και 
άνω 41 59,82 

Πίνακας 4. Έλεγχος συσχέτισης βεβαιότητας με συνολική υπηρεσία 

Σχετικά με το επίπεδο σπουδών (Πίνακας 5) των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της 
Π.Ε. ο έλεγχος Mann Whitney U έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p-
value<0,05) με 1 ερώτηση (Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανότητά σας να προάγετε 
τις συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημά-
των;) για τη διαχείριση συμπεριφοράς της τάξης. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους οι 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί της Π.Ε. οι οποίοι έχουν κάνει Διδασκαλείο/Μετεκπαί-
δευση είναι περισσότεροι βέβαιοι σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι διαθέτουν 
μόνο το βασικό πτυχίο, έχουν 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή έχουν μεταπτυχιακό για την ικανό-
τητά τους να προωθούν στους μαθητές συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες, και 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.  

Α/Α 
Ερ. 

Ερωτήσεις Επίπεδο σπου-
δών 

 Ν 

Μέσος 
όρος 
κατά-
ταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

3 

Πόσο βέβαιος/η εί-
στε για την ικανό-
τητά σας να προά-
γετε τις συναισθημα-
τικές, κοινωνικές δε-
ξιότητες και τις δε-
ξιότητες επίλυσης 
προβλημάτων; 

Διδασκαλείο/ 

Μετεκπαίδευση 
25 29,20 

120,000 0,000 
2ο πτυχίο 
ΑΕΙ/ΤΕΙ 21 16,71 

Βασικό πτυχίο 148 82,30 

1154,000 0,001 Διδασκαλείο/ 

Μετεκπαίδευση 
25 114,84 

Διδασκαλείο/ 

Μετεκπαίδευση 
25 85,28 

993,000 0,010 

Μεταπτυχιακό 112 65,37 

Πίνακας 5. Έλεγχος συσχέτισης βεβαιότητας με επίπεδο σπουδών 
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Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών της 
Π.Ε. Ηλείας για την αυτοαποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην 
τάξη. Επιπλέον, η διερεύνηση της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών (φύλο, 
ηλικία, έτη συνολικής υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) στις αντιλήψεις τους για την αυ-
τοαποτελεσματικότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη. 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί εκφράζουν ικα-
νοποιητικά επίπεδα βεβαιότητας για την ικανότητά τους να διαχειρίζονται τωρινά 
(5,84) και μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς (5,51) να προάγουν συναισθηματι-
κές, κοινωνικές δεξιότητες και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (5,72) στην τάξη 
τους. Συνολικά, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι έχουν ικανοποιητικό επίπεδο βεβαιότητας 
(5,69) ως προς την ικανότητα διαχείρισης συμπεριφοράς στην τάξη. Το ευρήματα αυτά 
συνάδουν με τα αποτελέσματα έρευνας των Rosas και West (2009) σύμφωνα με τα 
οποία οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται σιγουριά αισιοδοξία και εμπιστοσύνη για την ικα-
νότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη τους.  

Αναφορικά με τις συσχετίσεις των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχό-
ντων και τις αντιλήψεις τους για την αυτοαποτελεσματικότητά τους σε θέματα διαχεί-
ρισης συμπεριφοράς στην τάξη προέκυψαν τα εξής; 

α) Σε σχέση με το φύλο, οι άνδρες εκφράζουν σε μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με τις 
γυναίκες βεβαιότητα για την ικανότητά τους στη διαχείριση τάξης. Ανάλογα είναι τα 
ευρήματα της έρευνας του Butucha (2013) όπου οι άνδρες εκφράζουν υψηλότερη βαθ-
μολογία σε σχέση με τις γυναίκες στην αυτοαποτελεσματικότητα διαχείρισης τάξης. 
Αντίθετα, είναι τα ευρήματα άλλων ερευνών (Fives & Looney, 2009; Edwards et al., 
1996) όπου οι γυναίκες εκπαιδευτικοί έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτοαποτελεσματικό-
τητας. 

β) Όσον αφορά την ηλικία, οι εκπαιδευτικοί του δείγματος μεγαλύτερης ηλικίας (47-
57) συγκριτικά με εκπαιδευτικούς μικρότερης ηλικίας, αισθάνονται σε μεγαλύτερο 
βαθμό βέβαιοι ότι διαθέτουν την ικανότητα διαχείρισης συμπεριφοράς στην τάξη. 

γ) Αναφορικά με τη συνολική υπηρεσία, οι ερωτώμενοι με περισσότερα έτη συνολικής 
υπηρεσίας σε σχέση με όσους έχουν λιγότερα έτη (0-10) συνολικής υπηρεσίας αισθά-
νονται περισσότερη βεβαιότητα για την ικανότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς 
στην τάξη. Παρόμοια είναι τα ευρήματα άλλων ερευνών (Klassen & Chiu, 2010; 
Wolters & Daugherty, 2007) σύμφωνα με τα οποία η διδακτική εμπειρία επηρεάζει την 
αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους Paneque και 
Barbetta (2006) δεν υπάρχει σημαντική σχέση μεταξύ της διδακτικής εμπειρίας και της 
αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών.  
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δ) Σχετικά με το επίπεδο σπουδών, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί οι οποίοι έχουν 
κάνει Διδασκαλείο/μετεκπαίδευση, νιώθουν μεγαλύτερη βεβαιότητα για την ικανότητά 
τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη συγκριτικά με όσους διαθέτουν μόνο το 
βασικό πτυχίο ή έχουν επιπλέον σπουδές (2ο πτυχίο, μεταπτυχιακό). Το εύρημα αυτό 
συνάδει με τα ευρήματα άλλων ερευνών (Kazempour & Sadler, 2015; Tuchman & 
Isaacs, 2011) σύμφωνα με τα οποία η επαγγελματική ανάπτυξη και τα προγράμματα 
κατάρτισης των εκπαιδευτικών σχετίζονται θετικά με την αυτοαποτελεσματικότητά 
τους στη διαχείριση τάξης. Το γεγονός ότι όσοι έχουν κάνει Διδασκαλείο/μετεκπαί-
δευση σε σχέση με όσους έχουν 2ο πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή διαθέτουν μεταπτυχιακό παρου-
σιάζουν υψηλότερα επίπεδα βεβαιότητας για την ικανότητά τους στη διαχείριση συ-
μπεριφοράς στην τάξη να ερμηνεύεται με το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών 
τους και εξειδικευμένης κατάρτισης σε ψυχοπαιδαγωγικά θέματα, διδακτικής μεθοδο-
λογίας και διαχείρισης τάξης. 

Η παρούσα έρευνα για την αυτοποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών της Π.Ε. σε θέματα 
διαχείρισης συμπεριφοράς στην τάξη αν και συμβάλλει στη γνώση για την αυτοαντί-
ληψη εκπαιδευτικών Π.Ε. αναφορικά με τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς 
στην τάξη. Ωστόσο, τα ευρήματά της δεν θα μπορούσαν να επεκταθούν λόγω περιορι-
σμένου δείγματος μια συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής. Υπάρχει ανάγκη να επε-
κταθεί η έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα, σε άλλες γεωγραφικές περιοχές και σε άλλες 
βαθμίδες εκπαίδευσης. Παράλληλα, να διευρευνηθεί η αυτοαναφερόμενη αποτελεσμα-
τικότητα των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς στην τάξη με άλλες 
μεθόδους, όπως παρατηρήσεις στην τάξη των πρακτικών διαχείρισης τάξης τις οποίες 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους. Περαιτέρω μελέτη και έρευνα σε θέματα 
γενικά και επιμέρους ζητήματα διαχείρισης τάξης θα συνεισφέρει στην αναγκαιότητα 
επιμόρφωσης και κατάρτισης με τον κατάλληλο σχεδιασμό και περιεχόμενο για να 
μπορούν οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στο δύσκολο έργο τους. 
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Διερεύνηση της  κοινωνικής συνοχής στα σχολικά τμήματα του Γενικού Λυκείου 
 

 Κοπάδη Θάλεια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μαθηματικός, Msc, M.Ed., thalia.kopadi@gmail.com 

Περίληψη 

Αυτό το δοκίμιο ερευνά την κοινωνική συνοχή των μαθητών του Γενικού Λυκείου στα 
τμήματα γενικής παιδείας, το βαθμό έλξης των μαθητών από την ομάδα του τμήματός 
τους  και εξάγει συμπεράσματα. Κοινωνική συνοχή ομάδας είναι η έλξη μεταξύ των 
μελών της ομάδας, καθώς και η έλξη κάθε μέλους προς την ίδια την ομάδα. Η συνοχή 
σηματοδοτεί την υγεία μιας ομάδας. Μια συνεκτική ομάδα είναι πιο πιθανό να 
ευημερήσει με την πάροδο του χρόνου, δεδομένου ότι διατηρεί τα μέλη της και τους 
επιτρέπει να επιτύχουν περισσότερους στόχους. Η ομάδα που στερείται συνοχής είναι 
σε κίνδυνο να σπάσει σε υποομάδες στο πρώτο σημάδι κάποιας σύγκρουσης, να χάσει 
τα μέλη της γρήγορα, ή αυτά, να αποτύχουν να φτάσουν στους «συμφωνημένους» 
στόχους. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο 
Ερωτηματολόγιο  Περιβάλλοντος της Ομάδας (Group Environment Questionnaire-
GAP) εφαρμοσμένο σε φόρμες της Google. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές 
με καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα, ανήκουν σε τμήματα με μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή. Ακόμη, η έλξη των μαθητών μεταξύ τους είναι  μεγαλύτερη από την έλξη του 
καθενός για το τμήμα ολόκληρο. 

Λέξεις-Kλειδιά: Συνοχή, ομάδα, κοινωνική συνοχή, ερωτηματολόγιο GAP, σχολείο 

Εισαγωγή 

Με τον όρο συνοχή εννοούμε την αλληλεγγύη και την ενότητα της ομάδας που 
αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής της. Ορισμένες ομάδες είναι 
συνεκτικές, ενώ κάποιες άλλες δεν είναι. Πολλές έρευνες έχουν γίνει σχετικά με το τί 
είναι αυτό που κάνει μια ομάδα πιο συνεκτική από τις άλλες και πώς η συνεκτικότητα 
μπορεί να επιτευχθεί. Υπάρχουν παραδείγματα ομάδων, που τα μέλη τους δεν ήταν 
ιδιαίτερα ικανά, αλλά κατάφεραν να επιτύχουν εξαιρετικές επιδόσεις δρώντας ως μια 
ενότητα. Συνοχή είναι, επομένως, μια έννοια που σχετίζεται με τις επιδόσεις και την 
επιτυχία μιας ομάδας. 

Στόχος αυτής της μελέτης είναι να διερευνηθεί η κοινωνική συνοχή της ομάδας των 
μαθητών στα σχολικά τμήματα, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους μαθητές. Πιο 
συγκεκριμένα αναζητούνται απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις: 

• Πόσο προσελκύονται κοινωνικά οι μαθητές ο ένας από τον άλλο στα τμήματα 
ενός σχολείου; 

• Πόσο προσελκύει τους μαθητές το τμήμα όπου ανήκουν; 
• Τμήματα με καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα, έχουν μεγαλύτερη συνοχή; 
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Υπόθεση - Περιγραφή 

Η εργασία αυτή αποτελεί μια μελέτη μαθητών της Α΄Λυκείου, ως προς την κοινωνική  
τους συνοχή μέσα στα τμήματα γενικής παιδείας.  Στη μελέτη έλαβαν μέρος  μαθητές 
των τμημάτων Α1 και Α2 ενός Γενικού Λυκείου μιας πόλης 60.000 κατοίκων. Από κάθε 
τμήμα επιλέχτηκαν τυχαία 8 μαθητές.  Οι μαθητές του Α1 είχαν μεγαλύτερο μέσο όρο 
γενικής επίδοσης στα μαθήματα από εκείνους του Α2 και το ερώτημα ήταν αν θα είχαν 
και περισσότερη κοινωνική συνοχή μεταξυ τους ως ομάδα 

Ορισμός της ομάδας 

Ο όρος ομάδα χρησιμοποιείται πολύ συχνά, όμως τί πραγματικά είναι μια ομάδα; Τί 
είναι αυτό που διακρίνει μια ομάδα από μια απλή συλλογή των ανθρώπων; 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ομάδα. Μερικοί από αυτούς τονίζουν τη σημασία 
της επικοινωνίας, ενώ άλλοι τον κοινό σκοπό ή στόχο. Οι περισσότεροι από αυτούς θα 
συμφωνήσουν ότι οι ομάδες δημιουργούνται όταν οι άνθρωποι που συμμετέχουν σε 
αυτες, συνδέονται μεταξύ τους με κάποιο είδος σχέσης. Οι άνθρωποι που εργάζονται 
από κοινού, όπως οι μαθητές στο σχολείο, συνδέονται όχι μόνο με τις εργασίες που 
πρέπει να ολοκληρώσουν συλλογικά, αλλά και με τις φιλίες, συμμαχίες, και 
αναπόφευκτα τους ανταγωνισμούς. Μια ομάδα τότε είναι δύο ή περισσότερα άτομα 
που συνδέονται με κοινωνικές σχέσεις (Forsyth, 2010).  Σύμφωνα με τον Lewin, οι 
ομάδες έχουν μια βαθιά επίδραση στα άτομα και διαμορφώνουν τις δράσεις, τις σκέψεις 
και τα συναισθήματά τους (Lewin 1948,1951;Benne κ.α. 1972). 

Ορισμός της συνοχής της ομάδας 

Κάθε ομάδα έχει ορισμένες ιδιότητες και χαρακτηριστικά τα οποία τη διαφοροποιούν 
από τις άλλες ομάδες. Οι διασυνδέσεις και οι σχέσεις μεταξύ των μελών της, κάνουν 
την ομάδα να αποδίδει καλά ή όχι. Οι ομάδες αλλάζουν συνεχώς, δεν είναι απολύτως 
σταθερές γι 'αυτό και μιλάμε για δυναμική της ομάδας. Ο τρόπος με τον οποίο 
αλλάζουν εξαρτάται από  τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την αύξηση της 
συνοχής και τη βελτίωση των κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών τους. 

Ένα πολύ καλό παράδειγμα μιας συνεκτικής ομάδας είναι η ολυμπιακή ομάδα χόκεϊ 
των ΗΠΑ που έπαιξε το 1980 στους Χειμερινούς ΟλυμπιακούςΑγώνες εναντίον της  
εθνικής ομάδας της Ρωσίας και κέρδισε. Η ρωσική ομάδα είχε κυριαρχήσει στο χόκεϊ 
επί πολλά έτη και αποτελούνταν από εξαιρετικούς παίκτες και επαγγελματίες. Η ομάδα 
των ΗΠΑ αποτελούνταν από φοιτητές ή τελειόφοιτους, λιγότερο έμπειρους, και πιο 
αργούς. Αλλά το θαύμα έγινε και κέρδισαν. Πιστεύεται ότι το στοιχείο που οδήγησε 
στη νίκη ήταν η συνοχή που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Η μέτρηση της συνοχής μιας ομάδας και οι τρόποι ενίσχυσής της, έχουν αποτελέσει 
αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας, ιδιαίτερα στο πεδίο των επιχειρήσεων, καθώς εκεί 
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συνδέεται με την αύξηση της παραγωγικότητας, ενώ στην εκπαίδευση υπάρχει πολύ 
περιορισμένη μελέτη. 

Κοινωνική συνοχή 

Η κοινωνική συνοχή βασίζεται στην έλξη μεταξύ των μελών μιας ομάδας και μεταξύ 
κάθε μέλους και της ομάδας. Η έλξη μπορεί να οφείλεται σε διάφορους λόγους και  
συνθήκες, όπως στην εγγύτητα, στην ομοιότητα των μελών αλλά και στη 
συμπληρωματικότητα. Επίσης έχει παρατηρηθεί ότι όταν οι άνθρωποι έλκονται μεταξύ 
τους αυξάνεται η πιθανότητα να συνεργαστούν καλύτερα. Οι Kurt Lewin (1948, 1951), 
Leon Festinger (1950) και άλλοι κοινωνικοί ψυχολόγοι περιέγραψαν αρκετά νωρίς, τις 
δυνάμεις που κρατούν τα μέλη της ομάδας μαζί ή χώρια, ως συνοχή. Επικεντρώθηκαν 
στην έλξη και στα πειράματά τους ζήτησαν από τους ανθρώπους να προσδιορίσουν 
τους φίλους τους, προκειμένου να υπολογίσουν την αναλογία των επιλογών τους μέσα 
και έξω από την ομάδα. Όσο μεγαλύτερη ήταν η αναλογία τόσο μεγαλύτερη ήταν η 
συνοχή της ομάδας. Οι κοινωνικοί ψυχολόγοι Muzafer και Carolyn Sherif αναφέρουν 
ότι η απλή έλξη μεταξύ των ατόμων σε μια ομάδα  μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρούς 
δεσμούς και να μετατραπεί έτσι μια ομάδα από απλώς ενωμένη σε μια συνεκτική ομάδα 
(Forsyth,2010). 

Περιορισμοί της έρευνας 

Η Συνοχή της Ομάδας είναι μια πολυδιάστατη έννοια. Υπάρχουν διάφοροι τύποι 
ομάδων που ποικίλλουν πολύ μεταξύ τους ως προς τη μορφή, τη φύση και τα 
χαρακτηριστικά, όπως οι στρατιωτικές ομάδες, οι αθλητικές ομάδες, οι ομάδες 
εργασίας, η οικογένεια, οι φίλοι. Ο σκοπός αυτής της μελέτης είναι να διερευνήσει τη 
συνοχή όσον αφορά την ομάδα των μαθητών ενός σχολικού τμήματος. 

Η Συνοχή ως πολυεπίπεδη έννοια, μετράται σε πολλαπλά επίπεδα. Σε ατομικό επίπεδο, 
τα μέλη της ομάδας  προσελκύονται από τα άλλα μέλη της ομάδας, ενώ στο ομαδικό 
επίπεδο, τα μέλη έλκονται από την ίδια την ομάδα. Σε αυτή τη μελέτη, λαμβάνονται 
υπόψη και τα δύο επίπεδα και οι ερωτήσεις στοχεύουν στη μέτρηση της  προσέλκυσης 
και δέσμευσης που αισθάνεται κάθε μέλος προς τα μέλη της ομάδας, καθώς και προς 
την ομάδα ως σύνολο. 

Η Συνοχή είναι επίσης πολυσύνθετη έννοια. Βασίζεται σε πολλαπλούς παράγοντες, 
πέντε από τους οποίους φαίνεται να είναι οι πιο σημαντικοί και συμβάλουν στην 
ενότητα της ομάδας. Αυτοί είναι: ο κοινωνικός, ο εργασιακός παράγοντας της 
απόδοσης στα καθήκοντα, ο συλλογικός, ο συναισθηματικός και ο διαρθρωτικός 
(Langdridge, 2016). Για τις ομάδες που εστιάζονται στις επιδόσεις, η κοινωνική και η 
εργασιακή συνοχή θεωρούνται πρωταρχικές ενώ η συλλογική, συναισθηματική και 
δομική συνοχή δευτερεύουσες.  Το δοκίμιο αυτό επικεντρώνεται στο πρώτο είδος της 
συνοχής. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνική και οι ερωτήσεις επιλέχτηκαν, για τη μέτρηση 
της κοινωνικής συνοχής (social cohesion) στα σχολικά τμήματα. 
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Μέτρηση της συνοχής – Μέθοδος της έρευνας 

Η μέτρηση της συνοχής είναι ένα θέμα της έρευνας εδώ και πολλά χρόνια. Δεδομένου 
ότι υπάρχουν πολλοί τύποι της συνοχής, οι ερευνητές έχουν χρησιμοποιήσει διάφορες 
μεθόδους τόσο ποιοτικές όσο και ποσοτικές. 

Κάποιες μέθοδοι βασίζονται σε στρατηγικές παρατήρησης, στην παρακολούθηση των 
διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών, σημειώνοντας περιπτώσεις συγκρούσεων 
ή εντάσεων, και κρίνοντας πόσο ομαλά η ομάδα δουλεύει μαζί ως μία μονάδα. Η 
κοινωνική συνοχή μπορεί να μετρηθεί με άμεσες ερωτήσεις στα μέλη της ομάδας, όπως 
"Θέλετε να παραμείνετε μέλος αυτής της ομάδας;» και «Πόσο ισχυρή αίσθηση του 
ανήκειν νιώθετε με τους ανθρώπους που εργάζεστε μαζί;» 

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν επίσης πολυπαραγοντικά ερωτηματολόγια που 
περιλαμβάνουν πολλές ερωτήσεις, όπως το Ερωτηματολόγιο του Περιβάλλοντος της 
Ομάδας- GAP: Group Environment Questionnaire (Sarah M. Whitton and Richard 
B.Fletcher), το οποίο χρησιμοποιούμε σε αυτή τη μελέτη. Πρόκειται για ένα από τα 
πλέον χρησιμοποιούμενα και αξιόπιστα ερωτηματολόγια που συλλέγει τις απόψεις και 
τα συναισθήματα των μελών μιας ομάδας, ενώ δεν απαιτεί πολύ χρόνο και προσπάθεια 
για τη συμπλήρωσή του. 

Το ερωτηματολόγιο GAP τροποποιήθηκε, ώστε να απευθύνεται σε μαθητές και 
κρατήθηκαν δύο μέρη ερωτήσεων. Το πρώτο μέρος περιέχει 5 ερωτήσεις για τα 
συναισθήματα του μέλους σχετικά με την ατομική εμπλοκή του στην ομάδα και τις 
σχέσεις του με τα υπόλοιπα μέλη  (Individual Attractions to the Group-Social –  ATG-
S). Το δεύτερο μέρος περιέχει 4 ερωτήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις του μέλους για 
την ομάδα του ως σύνολο κοινωνικά ενοποιημένο(Group Integration Social – GI-S). Η 
διάκριση αυτή της κοινωνικής συνοχής σε δύο επίπεδα είναι σημαντική, καθώς το 
μέγεθος της  συνοχής κάθε επιπέδου έχει διαφορετικά αποτελέσματα (Wech, 
Mossholder, Steel & Bennet, 1998). 

Τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν στα emails των μαθητών με τη μορφή φορμών google. 
Για τις απαντήσεις των 16 μαθητών (8 σε κάθε τμήμα-ομάδα) χρησιμοποιήθηκε η 
εννεαβάθμια κλίμακα Likert από το “Διαφωνώ απόλυτα” μέχρι το “Συμφωνώ 
απόλυτα”, με το 5 ως μέση τιμή που σημαίνει τη βάση για μια ικανοποιητική μέτρηση. 
Χρησιμοποιήθηκαν ερωτήσεις με αρνητική χροιά για να υπάρξει ισορροπία στην 
προσέγγιση και αξιοπιστία στα αποτελέσματα. Το σκορ κάθε αρνητικής ερώτησης 
αντιστράφηκε, π.χ. το 3 έγινε 7, σύμφωνα με τους κανόνες της ερευνητικής 
μεθοδολογίας. Τα ανεστραμμένα σκορ διακρίνονται στους πίνακες με αστερίσκους (*). 

Τα βήματα της διαδικασίας ήταν τα εξής: 1)δημιουργία του ερωτηματολογίου,        
2)τεχνική επεξεργασία του ερωτηματολογίου για δημιουργία φόρμας google,            3) 
αποστολή συνδέσμου στα emails των μαθητών, ζητώντας τους να συμπληρώσουν τη 
φόρμα και να υποβάλλουν τις απαντήσεις τους, 4) συγκέντρωση αποτελεσμάτων σε 
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excel αρχείο, επεξεργασία και δημιουργία πινάκων αποτελεσμάτων και                 5) 
εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Παρουσίαση και ανάλυση των αποτελεσμάτων 

Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από  8 μαθητές του τμήματος Α1 που αποτελούσαν 
την ομάδα-1 και από  8 μαθητές του Α2, την ομάδα-2. Ακολουθούν οι πίνακες με τα 
αποτελέσματα : 

Κατηγορία Ερώτηση Μ1 Μ2 Μ3 M4 M5 M6 M7 Μ8 

Ατομικές κοινωνικές 
έλξεις από την 
ομάδα (ATG - S) 

1. Δεν μου αρέσει να συμμετέχω στις κοινωνικές 
δραστηριότητες του τμήματός μου. * 

3 1 1 1 1 5 3 1 

2. Θα μου λείψουν οι συμμαθητές μου, όταν 
τελειώσει το σχολείο. 7 5 7 9 7 4 7 9 

3. Μερικοί από τους καλύτερους φίλους μου είναι 
σε αυτό το τμήμα. 1 3 3 6 5 3 4 3 

4. Μου αρέσουν άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και 
όχι οι κοινωνικές εκδηλώσεις του τμήματός μου. * 

8 5 2 3 5 8 3 5 

5. Για μένα, αυτό το τμήμα είναι μία από τις πιο 
σημαντικές κοινωνικές ομάδες όπου ανήκω. 3 8 1 4 5 3 9 7 

Κοινωνική 
Ενοποίηση της 
Ομάδας (GI - S) 

6. Τα μέλη του τμήματός μου θα προτιμούσαν να 
πάνε έξω μόνα τους από το να βγουν σαν τμήμα 
όλοι μαζί. * 

6 1 7 2 1 5 5 2 

7. Τα μέλη του τμήματός μου σπάνια οργανώνουν 
κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί. * 

7 2 6 2 2 5 4 3 

8. Οι μαθητές του τμήματός μου θα ήθελαν να 
περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους.   

1 2 2 2 1 4 2 2 

9. Τα μέλη του τμήματός μου, δεν κολλάνε μεταξύ 
τους έξω από το σχολικό περιβάλλον. * 

7 8 7 8 5 6 4 5 

 Ατομικοί Μέσοι Όροι 3,4 5,6 4,4 6,1 6 3,8 5,8 6,1 

Πίνακας 1: Απαντήσεις ερωτηματολογίου GAP ομάδας-1 (τμήμα Α1) 
 
 

Κατηγορία Ερώτηση Μ1 Μ2 Μ3 M4 M5 M6 M7 Μ8 

Ατομικές κοινωνικές 
έλξεις από την 
ομάδα (ATG - S) 

1. Δεν μου αρέσει να συμμετέχω στις κοινωνικές 
δραστηριότητες του τμήματός μου. * 

3 3 1 1 3 5 3 2 

2. Θα μου λείψουν οι συμμαθητές μου, όταν 
τελειώσει το σχολείο. 6 4 7 6 7 4 5 9 

3. Μερικοί από τους καλύτερους φίλους μου είναι 
σε αυτό το τμήμα. 1 3 3 3 5 3 3 3 

4. Μου αρέσουν άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και 
όχι οι κοινωνικές εκδηλώσεις του τμήματός μου. * 

8 5 5 6 5 8 5 5 

5. Για μένα, αυτό το τμήμα είναι μία από τις πιο 
σημαντικές κοινωνικές ομάδες όπου ανήκω. 

3 6 1 2 5 2 7 7 

 

Κοινωνική 
Ενοποίηση της 
Ομάδας (GI - S) 

6. Τα μέλη του τμήματός μου θα προτιμούσαν να 
πάνε έξω μόνα τους από το να βγουν σαν τμήμα 
όλοι μαζί. * 

9 4 7 3 4 5 5 6 

7. Τα μέλη του τμήματός μου σπάνια οργανώνουν 
κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί. * 

8 5 6 4 2 5 4 8 

8. Οι μαθητές του τμήματός μου θα ήθελαν να 
περνούν χρόνο μαζί κατά τη διάρκεια των 
διακοπών τους.   

1 2 2 1 1 2 2 1 
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9. Τα μέλη του τμήματός μου, δεν κολλάνε μεταξύ 
τους έξω από το σχολικό περιβάλλον. * 

9 8 8 8 5 6 6 5 

 Ατομικοί Μέσοι Όροι 2,6 4,4 4 4,4 5,4 3,5 4,8 4,8 

Πίνακας 2: Απαντήσεις ερωτηματολογίου GAP ομάδας-2 (τμήμα Α2) 
 

Ατομικές κοινωνικές έλξεις από την ομάδα (ATG - S) Κοινωνική Ενοποίηση της Ομάδας (GI - S) 

Ερώτηση Σκορ Ερώτηση Σκορ 
1 * 8 6 * 6.375 
2 6.875 7 * 6.125 
3 3.5 8 2 
4 * 5.125 9* 3.75 
5 5   
Άθροισμα 28.5 Άθροισμα 18.25 
Μέσος Όρος 5. 7 Μέσος Όρος 4.5625 

(*) Στοιχεία με ανεστραμμένο σκορ 

Το σκορ κάθε ερώτησης προκύπτει από το μέσο όρο των απαντήσεων των 8 μαθητών του τμήματος . 

Πίνακας 3: Σκόρ κάθε ερώτησης για το Α1 
 

Ατομικές κοινωνικές έλξεις από την ομάδα (ATG - S) Κοινωνική Ενσωμάτωση της Ομάδας (GI - S) 

Ερώτηση Σκορ Ερώτηση Σκορ 
1 * 7,37 6 * 4,62 
2 6 7 * 4,75 
3 3 8 1,5 
4 * 4,75 9 * 3,12 
5 4,12   
Άθροισμα 25,2 Άθροισμα 14 
Μέσος Όρος 5 Μέσος Όρος 3,5 
(*) Στοιχεία με ανεστραμμένο σκορ 

Πίνακας 4: Σκόρ κάθε ερώτησης για το Α2 

Ομάδες με τις υψηλότερες και χαμηλότερες βαθμολογίες 

Από τους πίνακες 1 και 2 παρατηρώντας τους μέσους όρους βαθμολογίας κάθε μαθητή 
σε όλες τις 9 ερωτήσεις, βλέπουμε ότι από το τμήμα Α1 μόνον τρεις μαθητές έχουν 
μέσο όρο κάτω από 5 (μέση τιμή για τη Likert 9), ενώ στο Α2 οι ανάλογοι μαθητές 
είναι 7. Δηλαδή οι περισσότεροι στο Α1 κρίνουν τη συνοχή του τμήματος μεγαλύτερη 
της μέσης τιμής 5 και άρα ικανοποιητική, ενώ αντίθετα στο Α2 η συντριπτική 
πλειοψηφία δίνει βαθμολογία κάτω του μέσου όρου. Επιβεβαιώνεται έτσι η υπόθεση 
ότι το τμήμα με τις καλύτερες επιδόσεις στα μαθήματα, παρουσιάζει και μεγαλύτερη 
συνοχή. 
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Ερωτήσεις με τις χαμηλότερες και υψηλότερες βαθμολογίες 

Από τους πίνακες 3 και 4 προκύπτει ότι οι ερωτήσεις 3, 8 και 9 έχουν πολύ χαμηλά 
σκορ και στα δύο τμήματα. Φαίνεται έτσι ότι οι μαθητές δε θεωρούν τους συμμαθητές 
τους καλύτερους φίλους και δε σκέφτονται να ξοδέψουν μαζί τους χρόνο διακοπών, 
καθώς δεν κολλάνε μεταξύ τους έξω από το σχολείο. 

Αντίθετα, το ερώτημα 1 λαμβάνει υψηλό σκορ και στα δύο τμήματα, πράγμα που 
σημαίνει ότι οι μαθητές θα ήθελαν να συμμετέχουν στις κοινωνικές δραστηριότητες 
των τμημάτων τους. Αυτό είναι αισιόδοξο, καθώς φαίνεται ότι αν καλλιεργηθεί η 
συνοχή στα τμήματα, θα μπορούσαν αυτά να εξελιχτούν σε πιο συνεκτικές κοινωνικά 
ομάδες. 

Κατηγορίες με τη μεγαλύτερη και τη λιγότερη συνοχή 

 Στους πίνακες 3 και 4 μπορεί κανείς να δει ότι η κατηγορία με τη μικρότερη συνοχή,  
φαίνεται να είναι η Κοινωνική Ενοποίηση της Ομάδας (GI-S) με μέσες τιμές 4,56 στο 
τμήμα Α1 και 3,5 στο Α2 . Αυτό δείχνει ότι οι περισσότεροι μαθητές πιστεύουν ότι το 
τμήμα τους δεν είναι πολύ συνεκτικό κοινωνικά και τα μέλη του δεν έλκονται από αυτό. 
Αντίθετα η κατηγορία Ατομικές Έλξεις από την Ομάδα (ATG-S) λαμβάνει μέσες τιμές 
πάνω από 5 και στα δύο τμήματα (5 και 5,7), δείχνοντας ότι κάθε μαθητής 
προσελκύεται περισσότερο από κάποιους συμμαθητές του τμήματός του, παρά από το 
τμήμα αυτό καθαυτό. Η συνοχή σε ατομικό επίπεδο φαίνεται να είναι μεγαλύτερη από 
ότι σε επίπεδο ομάδας. 

Περαιτέρω έρευνα - Επίλογος 

Η μελέτη αυτή θα μπορούσε να επεκταθεί πέρα από το πεδίο της κοινωνικής συνοχής, 
στη διερεύνηση και των άλλων τεσσάρων ειδών της συνοχής στο σχολείο, της 
εργασιακής, της συλλογικής, της συναισθηματικής και της διαρθρωτικής συνοχής. Θα 
ήταν ενδιαφέρον να συγκριθούν τα ευρήματα όλων των κατηγοριών μεταξύ τους. 

Ακόμη, θα είχε ενδιαφέρον αν μετά από κάποιο χρονικό διάστημα επαναλαμβανόταν  
η έρευνα στους ίδιους ή και σε περισσότερους μαθητές, αφού πρώτα εφαρμόζονταν 
κάποιες τεχνικές αναβάθμισης της συνοχής μεταξύ τους, από το πεδίο της 
κοινωνιολογικής έρευνας και της δυναμικής των ομάδων. 

Τέλος, αρκετά χρήσιμες θα ήταν και κάποιες συνεντεύξεις μαθητών για να βγουν πιο 
ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τα συναισθήματά τους απέναντι στους συμμαθητές 
τους και το σχολείο γενικότερα. Δεδομένου ότι η συνοχή μιας ομάδας σχετίζεται με την 
απόδοσή της, θα άξιζε τον κόπο περισσότερη έρευνα του αντικειμένου μέσα στο 
σχολείο, ώστε αυτό να γίνει πιο ελκυστικό για τους μαθητές του. 
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ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

Ερωτηματολόγιο Περιβάλλοντος της Ομάδας (GEQ) 

Αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σχεδιαστεί για να αξιολογήσει τις αντιλήψεις από τους μαθητές του 
τμήματός σας Δεν υπάρχουν σωστές ή λάθος απαντήσεις. Μερικές από τις ερωτήσεις μπορεί να 
φαίνονται επαναλαμβανόμενες, αλλά παρακαλούμε να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις. 

Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 9 ερωτήσεις και θα σας πάρει περίπου 5 λεπτά. 

Ατομική έλξη από την ομάδα - Κοινωνική (ATG - S) 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τα συναισθήματά σας σχετικά με την 
προσωπική εμπλοκή σας στην ομάδα σας (ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ). Παρακαλώ κυκλώστε έναν αριθμό από το 1 
έως 9 για να δείξετε το επίπεδο της συμφωνίας  σας με κάθε μία από τις καταστάσεις. 
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1. Δεν μου αρέσει να συμμετέχω στις κοινωνικές δραστηριότητες του τμήματός 
μου. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

2. Θα μου λείψουν οι συμμαθητές μου, όταν τελειώσει το σχολείο. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

3. Μερικοί από τους καλύτερους φίλους μου είναι σε αυτό το τμήμα. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

4. Μου αρέσουν άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις και όχι οι κοινωνικές εκδηλώσεις 
του τμήματός μου. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

5. Για μένα, αυτό το τμήμα είναι μία από τις πιο σημαντικές κοινωνικές ομάδες 
όπου ανήκω. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Κοινωνική Ενοποίηση της Ομάδας (GI - S) 

Οι ακόλουθες ερωτήσεις έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογήσουν τις αντιλήψεις σας για την ομάδα σας 
ως σύνολο. Παρακαλώ κυκλώστε έναν αριθμό από το 1 έως το 9 που δείχνει καλύτερα το επίπεδο της 
συμφωνίας σας με κάθε μία από τις καταστάσεις. 

6. Τα μέλη του τμήματός μου θα προτιμούσαν να πάνε έξω μόνα τους από το να 
βγουν σαν τμήμα όλοι μαζί. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

7. Τα μέλη του τμήματός μου σπάνια οργανώνουν κοινωνικές εκδηλώσεις μαζί. * 

485

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

8. Οι μαθητές του τμήματός μου θα ήθελαν να περνούν χρόνο μαζί κατά τη 
διάρκεια των διακοπών τους.   

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 

9. Τα μέλη του τμήματός μου, δεν κολλάνε μεταξύ τους έξω από το σχολικό 
περιβάλλον. * 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Διαφωνώ 
Απόλυτα          

Συμφωνώ 
Απόλυτα 
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Επηρεάζει η ηλικία εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
τις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμόζουν; 

Μπαντούνα Μαρία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Ed. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc. Διοίκηση Εκπαίδευσης, 
mabad4250@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η διαχείριση της τάξης αποτελεί διάσταση του ρόλου των εκπαιδευτικών και πολύ-
πλοκη διαδικασία στο πλαίσιο της διδασκαλίας που προβληματίζει νέους και έμπειρους 
εκπαιδευτικούς. Η ικανότητα των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται την τάξη διαμορ-
φώνοντας, με διάφορες τεχνικές, το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα, διαδραματίζει σημα-
ντικό ρόλο στη μάθηση των μαθητών. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως σκοπό να 
διερευνήσει την επίδραση της ηλικίας εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δ.Ε.) Ηλείας στις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμόζουν. Για τη διεξαγωγή της 
έρευνας ακολουθήθηκε η ποσοτική μέθοδος προσέγγισης και χρησιμοποιήθηκε ερω-
τηματολόγιο. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 259 εκπαιδευτικούς σχολείων Δ.Ε. Η-
λείας. Από τα αποτελέσματα της έρευνας, η ηλικία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών 
αναδεικνύεται ως παράγοντας επίδρασης στις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμό-
ζουν, σε μικρό όμως βαθμό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τεχνικές διαχείριση τάξης, ηλικία, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Η έννοια διαχείριση τάξης είναι πολυδιάστατη και ευρεία. O εκπαιδευτικός επιχειρεί 
να πετύχει ταυτόχρονα στην τάξη ένα σύνολο στόχων για να την διαχειριστεί αποτελε-
σματικά, όπως φαίνεται από τους ορισμούς που ακολουθούν. Σύμφωνα με τους Wong, 
Wong, Rogers και Brooks (2012:61) «η διαχείριση τάξης αναφέρεται σε όλα όσα κάνει 
ένας εκπαιδευτικός για να οργανώσει τους μαθητές, τον χώρο, τον χρόνο και το υλικό 
έτσι ώστε η μάθηση για τους μαθητές να μπορεί να συμβεί»1. Οι Hue και Li (2008:59) 
προσεγγίζουν τη διαχείριση τάξης μέσα από τέσσερις κύριες συνιστώσες: τη διευθέ-
τηση του φυσικού περιβάλλοντος της τάξης, τη διαχείριση της διδακτέας ύλης, τη δια-
χείριση των διαδικασιών και των κανόνων της τάξης και τη διαχείριση της πειθαρχίας. 
Οι Emmer και Stough (2001) επισημαίνουν την ύπαρξη ποικιλίας ορισμών για τη δια-
χείριση τάξης, τα κυριότερα χαρακτηριστικά των οποίων σχετίζονται με τις ενέργειες 
του εκπαιδευτικού για να εδραιωθεί η τάξη στην αίθουσα, να εμπλακούν οι μαθητές ή 
να προκληθεί η συνεργασία τους. 

Η αποτελεσματική διαχείριση τάξης αποτελεί κρίσιμο και καθοριστικό παράγοντα για 

1 Αυτή η μετάφραση είναι της συγγραφέως του άρθρου. 
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την αποτελεσματική διδασκαλία (Harlacher, 2015) και τα μαθησιακά επιτεύγματα των 
μαθητών (Marzano, 2003). Οι βάσεις της αποτελεσματικής διαχείρισης τάξης τίθενται 
από τους εκπαιδευτικούς από την αρχή του σχολικού έτους, ήδη από την πρώτη μέρα 
(Emmer, Evertson & Anderson, 1980). Προϋποθέσεις και βασικές αρχές για να διαχει-
ριστεί ο εκπαιδευτικός σωστά μια τάξη είναι η προληπτική διαχείριση και όχι η αντι-
μετώπιση των καταστάσεων καθώς και η αναγνώριση και διδασκαλία των επιθυμητών 
συμπεριφορών στους μαθητές (Emmer & Stough, 2001). Στο ίδιο πνεύμα και η επισή-
μανση των Lewis και Sugai (1999) ότι η διαχείριση τάξης από τους εκπαιδευτικούς 
πρέπει να εστιάζει σε προληπτικού χαρακτήρα τεχνικές παρά στην αντιμετώπιση των 
καταστάσεων με την επιβολή τιμωριών και ποινών. Επίσης, και οι Landrum και 
Kauffman (2011) συμφωνούν με την πρόληψη και αποτροπή καταστάσεων, παρά την 
ανάληψη δράσης από τους εκπαιδευτικούς μετά την εκδήλωση προβληματικών κατα-
στάσεων στην τάξη. 

Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά από ενέργειες του εκπαιδευτικού, οι οποίες αναδεικνύο-
νται από τη βιβλιογραφία και σχετίζονται με την ανάπτυξη θετικού περιβάλλοντος στην 
τάξη, τη δημιουργική αλληλεπίδραση ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, την ε-
νεργή εποπτεία, τη δημιουργία συνόλου κανόνων και διαδικασιών, τα μαθήματα που 
διδάσκουν τις αναμενόμενες συμπεριφορές από τους μαθητές, την υποστήριξη και α-
νακατεύθυνση συμπεριφοράς, την επιδοκιμασία και ανατροφοδότηση και την παρακο-
λούθηση της προόδου τους, συμβάλλουν στην προληπτική διαχείριση της τάξης 
(Banks, 2014). Αναλυτικότερα, το δομημένο πλαίσιο της τάξης αποτελεί σημαντική 
παράμετρο και συμβάλλει στην ανάπτυξη ελέγχου για να προχωρήσει η μαθησιακή 
διαδικασία. Οι μαθητές καθοδηγούνται και υποστηρίζονται από τους εκπαιδευτικούς 
για τις επιθυμητές συμπεριφορές και αποτρέπονται με υποστηρικτικό τρόπο από μη 
επιθυμητές συμπεριφορές (Skinner & Greene, 2008). Σε αντίθετη περίπτωση, η χαλα-
ρότητα και η αδυναμία δομής του προγράμματος δράσης που εφαρμόζει ο εκπαιδευτι-
κός θα πυροδοτήσει με υψηλή πιθανότητα την εμφάνιση ακατάλληλης συμπεριφοράς 
από τους μαθητές (Doyle, 1989). Επιπλέον, η αναγνώριση της υπεύθυνης συμπεριφο-
ράς των μαθητών και οι συζητήσεις με μαθητές για την επίδραση που έχει στους υπό-
λοιπους μαθητές η μη επιθυμητή συμπεριφορά που εκδηλώνουν είναι θετικές και δη-
μιουργικές τεχνικές (Lewis, Roache & Romi, 2011). Η σαφής επικοινωνία των αναμε-
νόμενων συμπεριφορών και των σχολικών επιδόσεων από τους μαθητές για την ανά-
πτυξη παραγωγικού μαθησιακού περιβάλλοντος προκαλείται όταν οι εκπαιδευτικοί 
προάγουν τον σεβασμό, τη συνεργασία και την καλή διάθεση στους μαθητές (Sieberer-
Nagler, 2016). Επίσης, η ανάπτυξη, μέσω αναγκαίων στρατηγικών, δυνατών σχέσεων 
εκπαιδευτικού-μαθητή παρέχει την ουσιαστική βάση για την αποτελεσματική διαχεί-
ριση τάξης. Η επικοινωνία στηρίζεται στην εκδήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος για 
κάθε μαθητή (Marzano & Marzano, 2003). Σε τέτοιο περιβάλλον ο εκπαιδευτικός έχει 
τη δυνατότητα να γνωρίζει τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες των μαθητών αλλά και 
τα ενδιαφέροντά τους (Evertson & Poole, 2008). Επίσης, η ανάπτυξη και ενίσχυση των 
συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών για αποτελεσματική αλλη-
λεπίδραση στην τάξη συμβάλλει στην προληπτική διαχείριση (Webster-Stratton & 
Reid, 2004). Οι τεχνικές αυτές που εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί για να διαμορφώσουν 
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το σωστό μαθησιακό κλίμα και να μεγιστοποιήσουν τον διδακτικό χρόνο χωρίς διακο-
πές και προβλήματα απομακρύνουν τελικά ενέργειες για αντιμετώπιση και αποκατά-
σταση της τάξης (Banks, 2014). Αναμφισβήτητα, όταν συμπεριφορές μαθητών συνεχί-
ζουν να είναι έντονα διαταρακτικές και δεν μπορούν να είναι πλέον ανεκτές είναι ανα-
γκαία η παρέμβαση και αντιμετώπισή τους (Hue & Li, 2008). Οι Webster-Stratton και 
Reid (2002) προτείνουν ένα σχέδιο πειθαρχίας με διαβαθμίσεις ώστε οι μαθητές να 
γνωρίζουν εκ των προτέρων τις συνέπειες ανάλογα με το πόσο έντονη και διαταρακτική 
είναι η συμπεριφορά τους.  

Επομένως, γίνεται αντιληπτή η σημασία που έχει η εκπαίδευση των μελλοντικών εκ-
παιδευτικών σε θέματα παιδαγωγικής στη διαχείριση τάξης ώστε να είναι έτοιμοι για 
το περιβάλλον της τάξης (Akar, 2007). Η διαχείριση τάξης απασχολεί και προβλημα-
τίζει τόσο τους έμπειρους όσο και τους νέους εκπαιδευτικούς (Emmer & Stough, 2008). 
Ελάχιστες έρευνες επικεντρώνονται στη μελέτη της επίδρασης δημογραφικών χαρα-
κτηριστικών όπως η ηλικία των εκπαιδευτικών στις τεχνικές διαχείρισης τάξης που ε-
φαρμόζουν. Οι Martin και Shoho (2000) υποστηρίζουν ότι καθώς αυξάνει η ηλικία των 
εκπαιδευτικών, η διαχείριση ανθρώπων (ανάπτυξη σχέσεων), μια διάσταση της διαχεί-
ρισης της τάξης, γίνεται πιο εξουσιαστική και παρεμβατική. Σε αντίθεση είναι τα ευ-
ρήματα των Salvano-Pardieu, Fontaine, Bouazzaoui και Florer (2009) όπου οι πιο νέοι 
ηλικιακά εκπαιδευτικοί, κάτω των 35 ετών, κρίνουν τους μαθητές περισσότερο αυ-
στηρά, επιβάλλουν κυρώσεις και εφαρμόζουν πρακτικές πειθαρχίας όταν διαταράσ-
σουν την τάξη. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει πώς επιδρά η ηλικία εκπαιδευτικών 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας στις τεχνικές διαχείρισης τάξης που εφαρμό-
ζουν. Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής μελέτης, το ερευνητικό ερώτημα που τέ-
θηκε είναι: Επηρεάζει η ηλικία εκπαιδευτικών Δ.Ε. Ηλείας τις τεχνικές διαχείρισης τά-
ξης που εφαρμόζουν; 

Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσα έρευνας, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτε-
ρης έρευνας (Ζωγόπουλος & Μπαντούνα, 2020), χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις για τα δημογραφικά και 
επαγγελματικά χαρακτηριστικά των εκπαιδευτικών του δείγματος. Το δεύτερο μέρος 
αξιοποίησε, μετά από απαραίτητες προσαρμογές για τα ελληνικά δεδομένα, μέρος των 
δηλώσεων από το ερωτηματολόγιο «Teacher Classroom Management Strategies 
Questionnaire» που αφορά στην εφαρμογή τεχνικών διαχείρισης από τους εκπαιδευτι-
κούς και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «The 
Incredible Years. Parents, teachers, and children training series» (Webster-Stratton, 
2011). Οι ερωτήσεις ομαδοποιήθηκαν σύμφωνα με τη βιβλιογραφία σε τρεις ευρύτερες 
κατηγορίες: τεχνικές πρόληψης, τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς και τε-
χνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς (Ζωγόπουλος & Μπαντούνα, 
2020). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών ως προς τις αντιλήψεις τους 
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για τη συχνότητα χρήσης τεχνικών διαχείρισης αποτυπώθηκαν μέσα από 29 δηλώσεις 
με πεντάβαθμη κλίμακα Likert από το 1 έως το 5 (1=σπάνια/ποτέ, 2=μερικές φορές, 
3=αρκετές φορές, 4=συχνά, 5=πολύ συχνά/πάντα). 

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019. Ακολουθήθηκε η ποσο-
τική μέθοδος προσέγγισης με το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο σε μορφή 
google forms, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Γυμνάσια-Λύ-
κεια της Ηλείας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 259 εκπαιδευτικοί οι οποίοι το 
συμπλήρωσαν. Αναφορικά με το φύλο και την κατανομή του δείγματος, το 62,5% είναι 
γυναίκες και το 37,5% άνδρες. Ως προς την ηλικία των συμμετεχόντων, το 56,4% ανή-
κει στην ηλικιακή κατηγορία «47-57» ετών, το 25,5% στην ηλικιακή κατηγορία «36-
46» ετών, το 16,2% είναι «58 και άνω» ετών και μόλις το 1,9% ανήκει στην ηλικιακή 
κατηγορία «25-35» ετών. 

Πραγματοποιήθηκε ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν με το στατιστικό λογι-
σμικό SPSS 25.0 for Windows. Ο έλεγχος του δείκτη αξιοπιστίας εσωτερικής συνέ-
πειας Cronbach's alpha (Πίνακας 1) ανέδειξε ικανοποιητικά αποτελέσματα 
(Cronbach’s alpha >0,70) για τις επιμέρους ενότητες και το σύνολο των τεχνικών δια-
χείρισης τάξης. Έπειτα, ο έλεγχος Kolmogorov-Smirnov (259>50) έδειξε μη κανονική 
κατανομή των μεταβλητών. Τέλος, ακολούθησαν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι Kruskal-
Wallis H και Mann-Whitney U για να αναδειχθούν συσχετίσεις των τεχνικών διαχείρι-
σης τάξης που επιλέγουν οι εκπαιδευτικοί αναφορικά με την ηλικία τους. 

 Αριθμός Δηλώ-
σεων 

Cronbach's 
Alpha 

Τεχνικές πρόληψης διαχείρισης της τάξης 14 0,800 
Τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφο-
ράς 4 0,739 

Τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συ-
μπεριφοράς 12 0,748 

Σύνολο 30 0,842 

Πίνακας 1. Έλεγχος Cronbach's Alpha 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

Πραγματοποιήθηκε μη παραμετρικός έλεγχος συσχέτισης Kruskal-Wallis H με επίπεδο 
στατιστικής σημαντικότητας α=0.05 (5%) για να ελεγχθεί η συσχέτιση της ηλικίας των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών με τις απαντήσεις τους για τις τεχνικές διαχείρισης 
τάξης (τεχνικές πρόληψης, τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, τεχνικές 
αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς). 
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Σχετικά με τις δηλώσεις για τις τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης, η εκτέλεση του 
ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει στατιστικά σημαντικές διαφορές της ηλικίας με 
4 από τις συνολικά 14 δηλώσεις. 

1) «Προάγω τη συναισθηματική ανάπτυξη» (Δήλωση Β1) (χ2 (3)=8,024, 
p=0,046<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύγκριση της 
ηλικίας των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται 
μεταξύ των κατηγοριών: α) «36-46» και «58 και άνω» (U(66, 42)=1052,500, 
p=0,023<0.05) και β) «36-46» και «47-57» (U(66, 146)=3867,000, p=0,014<0.05). 
Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία «36-46» ετών συμφωνούν 
περισσότερο (mean rank=120,91) με τη δήλωση Β1 σε σχέση με όσους είναι «47-57» 
(mean rank=99,99) και περισσότερο (mean rank=59,55) με όσους είναι «58 και άνω» 
ετών (mean rank=46,56) με τη δήλωση αυτή. 

2) «Διερευνώ τα ενδιαφέροντα των μαθητών» (Δήλωση Β2) (χ2 (3)=13,307, 
p=0,004<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύγκριση της 
ηλικίας των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται 
μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών: α) «36-46» και «47-57» (U(66, 146)=3683,000, 
p=0,004<0.05) και β) «25-35» και «47-57» (U(5, 146)=134,000, p=0,012<0.05). Όσοι 
εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία «47-57» ετών συμφωνούν σε 
μικρότερο βαθμό (mean rank=98,73) με τη δήλωση Β2 σε σχέση με όσους είναι «36-
46» (mean rank=123,70) και λιγότερο (mean rank=74,42) με όσους είναι «25-35» ετών 
(mean rank=122,20) με τη δήλωση αυτή. 

3) «Διδάσκω ειδικές κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια ομαδικών 
δραστηριοτήτων» (Δήλωση Β3) (χ2 (3)=9,317, p=0,025<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-
Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύγκριση της ηλικίας των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι 
στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών: α) 
«47-57» και «58 και άνω» (U(66, 42)= 2347,000, p=0,016<0.05) και β) «25-35» και 
«47-57» (U(5, 146)=181,500, p=0,048<0.05). Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην 
ηλικιακή κατηγορία «47-57» ετών συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό (mean rank=89,58) 
με τη δήλωση Β3 σε σχέση με όσους είναι «58 και άνω» (mean rank=111,62) και 
λιγότερο (mean rank=74,74) με όσους είναι «25-35» ετών (mean rank=112,70) με τη 
δήλωση αυτή. 

4) «Διδάσκω στα παιδιά στρατηγικές διαχείρισης θυμού» (Δήλωση Β4) (χ2 (3)=9,884, 
p=0,020<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 2) για τη σύγκριση της 
ηλικίας των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές διαφορές εντοπίζονται 
μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών: α) «36-46» και «47-57» (U(66, 146)=3978,000, 
p=0,032<0.05) και β) «47-57» και «58 και άνω» ετών (U(146, 42)=2433,500, 
p=0,0432<0.05). Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία «47-57» ετών 
συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό (mean rank=100,75) με τη δήλωση Β4 σε σχέση με 
όσους είναι «36-46» (mean rank=119,23) και σε μικρότερο βαθμό (mean rank=90,17) 
με όσους είναι «58 και άνω» ετών (mean rank=109,56) με τη δήλωση αυτή. 
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ΑἌ Δηλώσεις Ηλικία Ν 
Μέσος ό-
ρος κατά-

ταξης 

Mann-
Whitney 

U 

p-
value 

Β1 Προάγω τη συναισθη-
ματική ανάπτυξη. 

36-46 66 59,55 1052,500 0,023 58 και άνω 42 46,56 
36-46 66 120,91 3867,000 0,014 47-57 146 99,99 

Β2 Διερευνώ τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών. 

36-46 66 123,70 3683,000 0,004 47-57 146 98,73 
25-35 5 122,20 134,000 0,012 
47-57 146 74,42 

Β3 

Διδάσκω ειδικές κοι-
νωνικές δεξιότητες 
κατά τη διάρκεια ομα-
δικών δραστηριοτή-
των. 

47-57 146 89,58 
2347,000 0,016 58 και άνω 42 111,62 

25-35 5 112,70 
181,500 0,048 47-57 146 74,74 

Β4 
Διδάσκω στα παιδιά 
στρατηγικές διαχείρι-
σης θυμού. 

36-46 66 119,23 3978,000 0,032 47-57 146 100,75 
47-57 146 90,17 

2433,500 0,032 58 και άνω 42 109,56 
Πίνακας 2: Συσχέτιση ηλικίας με τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης 

Όσον αφορά τις δηλώσεις για τις τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς 
για τη διαχείριση τάξης, η εκτέλεση του ελέγχου Kruskal-Wallis καταδεικνύει 
στατιστικά σημαντικές διαφορές της ηλικίας με 1 από τις συνολικά 12 δηλώσεις. 

1) «Στέλνω το παιδί στο σπίτι για επιθετική ή καταστροφική συμπεριφορά» (Δήλωση Β1) 
(χ2 (3)=12,264, p=0,007<0,05). Ο μετα-έλεγχος Mann-Whitney U (Πίνακας 3) για τη 
σύγκριση της ηλικίας των εκπαιδευτικών δείχνει ότι οι στατιστικά σημαντικές 
διαφορές εντοπίζονται μεταξύ των ηλικιακών κατηγοριών: α) «47-57» και «58 και 
άνω» ετών (U(146, 42)=2628,000, p=0,007<0.05) και β) «36-46» και «47-57» ετών 
(U(66, 146)=4120,000, p=0,002<0.05). Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν στην ηλικιακή 
κατηγορία «47-57» ετών συμφωνούν σε μικρότερο βαθμό (mean rank=91,50) με τη 
δήλωση Β1 σε σχέση με όσους είναι «58 έτη και άνω» (mean rank=104,93) και σε 
μικρότερο βαθμό (mean rank=101,72) με όσους είναι «36-46» ετών (mean 
rank=117,08) με τη δήλωση αυτή. 

ΑἌ Δηλώσεις Ηλικία Ν 
Μέσος ό-
ρος κατά-

ταξης 

Mann-
Whitney 

U 

p-
value 

Β1 

Στέλνω το παιδί στο 
σπίτι για επιθετική ή 
καταστροφική συμπε-
ριφορά. 

47-57 146 91,50 2628,000 0,007 
58 και άνω 42 104,93 

36-46 66 117,08 4120,000 0,002 
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47-57 146 101,72 
Πίνακας 3: Συσχέτιση ηλικίας με τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς 

Συμπεράσματα  

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε αν η ηλικία επηρεάζει τις τεχνικές διαχείρισης τάξης 
(τεχνικές πρόληψης, τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, τεχνικές αντιμετώ-
πισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς) που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί Δ.Ε. Ηλείας. Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 259 εκπαιδευτικοί. Το 62,5% είναι γυναίκες και το 
37,5% άνδρες. Όσον αφορά την ηλικία των συμμετεχόντων το 56,4% είναι ηλικίας 
«47-57» ετών, το 25,5% είναι ηλικίας «36-46», το 16,2% ηλικίας «58 και άνω» ετών 
και μόλις το 1,9% είναι ηλικίας «25-35 ετών. 

Σημειώνεται ότι η συσχέτιση της ηλικίας με το σύνολο των τεχνικών διαχείρισης τάξης 
είναι μικρή, καθώς από τις 30 δηλώσεις για τις τεχνικές διαχείρισης τάξης βρέθηκε 
συσχέτιση μόνο με 5 δηλώσεις (17%). 

Αναφορικά με τις τεχνικές πρόληψης διαχείρισης τάξης, οι συμμετέχοντες μικρότερης 
ηλικίας («36-46») ετών προάγουν σε μεγαλύτερο βαθμό τη συναισθηματική ανάπτυξη 
σε σχέση με όσους είναι μεγαλύτερης ηλικίας («58 και άνω», «47-57»). Όσοι ανήκουν 
στην ηλικιακή κατηγορία των «47-57» διερευνούν σε μικρότερο βαθμό τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών συγκριτικά με τους συμμετέχοντες μικρότερης ηλικίας («25-35», 
«36-46»). Επίσης, όσοι από τους ερωτώμενους είναι ηλικίας «47-57» ετών διδάσκουν 
λιγότερο ειδικές κοινωνικές δεξιότητες κατά τη διάρκεια ομαδικών δραστηριοτήτων 
σε σχέση με όσους εκπαιδευτικούς είναι μικρότερης ηλικίας («25-35») ή μεγαλύτερης 
ηλικίας («58 και άνω») ετών. Τέλος, οι ερωτώμενοι ηλικίας «47-57» ετών διδάσκουν 
σε μικρότερο βαθμό στα παιδιά στρατηγικές διαχείρισης θυμού σε σχέση με όσους εκ-
παιδευτικούς είναι μικρότερης ηλικίας («36-46») ή μεγαλύτερης ηλικίας («58 και 
άνω») ετών. 

Όσον αφορά τις τεχνικές ενίσχυσης αποδεκτής συμπεριφοράς, σημειώνεται ότι δε βρέ-
θηκαν σημαντικές στατιστικά συσχετίσεις με την ηλικία των συμμετεχόντων.  

Σχετικά με τις τεχνικές αντιμετώπισης μη αποδεκτής συμπεριφοράς για τη διαχείριση 
τάξης, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί ηλικίας «47-57» ετών στέλνουν σε μικρότερο 
βαθμό το παιδί στο σπίτι για επιθετική ή καταστροφική συμπεριφορά σε σχέση με ό-
σους είναι μικρότερης ηλικίας («36-46») ή μεγαλύτερης ηλικίας («58 και άνω») ετών. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, λόγω του περιορισμένου δείγματος, της διεξαγω-
γής της έρευνας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με τη χρήση μόνο του ερωτη-
ματολογίου, δεν είναι δυνατόν να γενικευθούν. Πάρα ταύτα, η παρούσα μελέτη συνει-
σφέρει στη γνώση για τον δημογραφικό παράγοντα ηλικία των εκπαιδευτικών και την 
επίδρασή του στις τεχνικές διαχείρισης τάξης που χρησιμοποιούν. Αναγκαία θεωρείται 
η επέκταση της έρευνας σε άλλες γεωγραφικές περιοχές, σε άλλους πληθυσμούς με 
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άλλα ερευνητικά εργαλεία και μεθόδους και για άλλους παράγοντες που επιδρούν στη 
διαχείριση τάξης. 
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Abstract 

This research studied the process of taking professional decisions and the self- effi-
ciency of career design for high school students in Cyprus. It also studied how these 
factors interact with each other and whether there was an influence from the students’ 
demographic characteristics such as the fathers’ and mothers’ educational level.  

Keywords: self-efficacy, decision-making, career, Lyceum 
 

Introduction 
Decision-making in career planning refers to the actions of an individual, which have 
to do with career decisions, approaches of these decisions, by choosing the best possible 
actions to implement those decisions (Facione & Facione, 2007). Vocational research-
ers and practitioners support that making career decisions does not only refer to the 
content of the decisions, but also to the decision-making process, that is, the way people 
approach their choices (Sidiropoulou-Dimakakou, 2010). In addition, decision manage-
ment helps the individual’s competitiveness in the labor market, in the active search of 
job opportunities and in the adaptation of the individual in the various changes and 
transitions of their career path (Bimrose & Hearne, 2012). However, the technological, 
social and economic changes of recent decades have led to the emergence of an unstable 
world of work, in which the question of what one wants to do as work is becoming 
increasingly difficult to answer (Gati, 2013).  
For that reason, the traditional view that career decisions are made only once in one’s 
lifetime, is now outdated and has been replaced by the view that taking career decisions 
is an ongoing iterative process (Savickas, 2011). Thus, although people used to face 
irreversible choices in their career path, today the young adults often have to go through 
several successive decisions and frequently reassess their previous career decisions or 
even to adapt their behavior and goals in order to effective manage their career planning 
(Di Fabio et al., 2015). In light of this, the strengthening of self-efficacy in making 
career decisions can enable young people to have positive feelings for themselves and 
the changes that occur in their lives, to acquire the ability to adapt to the new situations 
and find solutions acting as co-creators of their career decisions.  
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Method 
Participants 

In the current research 145 senior high school students participated from which 71 
(49%) were male and 74 (51%) female. 6 (4.1%) do not have any siblings, 59 (40.7%) 
have one, 41 (28.3%) have two and 39 (26.9%) said that they have three or more sib-
lings. Moreover, 56 (38.6%) stated that they were first born in the family, 53 (36.6%) 
second born, 35 (24.1%) third born and one (0.7%) was fourth born in the family.  

Considering the educational level of the parents, 76 (52.4%) had fathers with gymna-
sium or high school diploma, 21 (14.5%) had fathers that were college graduates and 
46 (31.7%) said their fathers were university graduates. As for the mothers’ educational 
level, 77 (53.1%) said that they were gymnasium or high school graduates, 28 (19.3%) 
said that they were college graduates and 40 (27.6%) said that they were university 
graduates.Participants had an average grade of 18.28 (SD=1.56) in the previous year. 
The lowest grade was 12 and the largest 20.  

Material 

For the purposes of the research, three different questionnaires were used. The ques-
tionnaire of the process of taking professional decisions (Gati et al., 2010), which has 
36 of 7 points Likert questions. The questions studied seven factors: time for taking the 
final decision, Collection And processing information, Willingness to please others-
addition, Advise search from others, Internal control unit, Pursuit for the ideal profes-
sion and Willingness for settlement. Then, the questionnaire about the self- efficiency 
career design (Sidiropoulou-Dimakakou, Mylonas&Argyropoulou, 2015) was used, 
with 21 of 5 points Likert questions. The questions were distributed in four factors: 
Career management, Career skills, Work flexibility and Work creativity. The third 
questionnaire was constructed by the author and involved questions related to demo-
graphic characteristics.  

Process 

The collection of data lasted 3 weeks, during educational time and it took place in four 
different high schools in Cyprus. All participants were informed about the subject of 
the research and that their participation was voluntarily and withdrawal from the re-
search was possible at any time. The completion of the questionnaires lasted about 10-
15 minutes.  

Statistical Analysis 

Descriptive and inferential statistics were used. Descriptive was used to present the de-
mographic characteristics and the participants’ perception on the issues that they were 
asked. Inferential statistics were used (one -way ANOVA, Pearson index) to test 
whether there were any relationships among the variables of interest. The statistical 
analysis was performed using the statistical package SPSS v.19.0.  
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Results 

Initially, descriptive statistics of the eleven factors of the questionnaires are present. 
Then the effect of the demographic factors (fathers’ and mothers’ educational level) is 
presented for the eleven factors and finally the correlation among the factors and school 
achievement, school grade. 

Descriptive statistical indexes for the subscales of the questionnaires 

Participants presented a high score in the scale of pursuit for the ideal profession 
(M=5.26, SD=1.16, Table 1) revealing that there was an intense pursuit for the ideal 
profession. They also presented an average level of willingness for settlement (M=4.30, 
SD=1.48, Table 1) showing that they were flexible enough to settle with an average 
profession, at least one that covers a list of characteristics of the ideal one. Furthermore, 
the participants presented high scores in all the subscales for the self -efficiency of the 
career design. That suggesting a good level of ability for the sufficient management of 
subjects, such as career problems, good skills for the improvement of a certain task 
especially under difficult circumstances, great level of adjustment in the work changes 
and great skills of energetic response in work.  

Table 1. Means, Standard deviations for the scales used in the study 

 M SD 
Time for taking the final decision  2.83 .878 
Collection And processing information  4.39 .869 
Willingness to please others-addition  2.95 1.250 
Advise search from others  3.11 1.101 
Internal control unit  3.29 1.120 
Pursuit for the ideal profession  5.26 1.258 
Willingness for settlement  4.30 1.480 
Career management  3.82 .678 
Career skills  3.78 .605 
Work flexibility  3.72 .742 
Work creativity  3.75 .666 

The effect of the fathers’ and mothers’ educational level in the process of taking pro-
fessional decisions 

One- way ANOVA was used in order to test whether the fathers’ or the mothers’ educational 
level influence the process of taking professional decisions and the results show that neither 
does (p>0.05, Table 2 and p>0.05, Table 3, respectively). 
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Table 2. The effect of the fathers’ educational level in the process of taking profes-
sional decisions  

    M SD F Df p 
Time for taking 
the final decision  

Gymnasium & High 
  

2.88 .890 
.473 2 , 141 .624 College  2.68 .816 

University  2.83 .862 
Collection and 
processing infor-
mation 

Gymnasium & High 
  

4.38 .906 .002 2 , 141 .998 College  4.39 .776 
University  4.39 .874 

Willingness to 
please others-addi-
tion 

Gymnasium & High 
  

2.97 1.215 
.580 2 , 141 .561 College  3.19 1.528 

University  2.84 1.173 
Advise search 
from others 

Gymnasium & High 
  

3.17 1.095 
.504 2 , 132 .605 College  2.90 1.048 

University  3.07 1.123 
Internal control 
unit 

Gymnasium & High 
  

3.36 1.085 
1.527 2 , 139 .221 College  2.90 1.178 

University  3.36 1.150 
Pursuit for the 
ideal profession 

Gymnasium & High 
  

5.31 1.277 .161 2 , 141 .851 College  5.37 1.085 
University  5.20 1.258 

Willingness for 
settlement 

Gymnasium & High 
  

4.57 1.395 
2.765 2 , 141 .066 College  3.98 1.714 

University  4.00 1.467 

Table 3. The effect of the mothers’ educational level in the process of taking profes-
sional decisions  

    Μ SD F df p 
Time for taking the fi-
nal decision  

Gymnasium & High 
  

2.96 .831 
3.048 2 , 142 .051 College  2.49 .909 

University  2.80 .900 
Collection and pro-
cessing information 

Gymnasium & High 
  

4.40 .834 
.315 2 , 142 .731 College  4.28 .946 

University  4.44 .895 
Willingness to please 
others-addition 

Gymnasium & High 
  

2.81 1.172 
1.210 2 , 142 .301 College  3.21 1.399 

University  3.03 1.283 
Advise search from 
others 

Gymnasium & High 
  

2.96 1.011 1.608 2 , 133 .204 College  3.19 1.193 
University  3.35 1.186 

Internal control unit Gymnasium & High 
  

3.23 1.020 
2.101 2 , 140 .126 College  3.05 1.217 

University  3.57 1.199 
Pursuit for the ideal 
profession 

Gymnasium & High 
  

5.39 1.136 
1.288 2 , 142 .279 College  4.95 1.413 

University  5.23 1.355 
Willingness for settle-
ment 

Gymnasium & High 
  

4.32 1.482 
.014 2 , 142 .986 College  4.27 1.603 

University  4.28 1.425 
 

The effect of the fathers’ and mothers’ educational level in the self -efficiency of ca-
reer design 

One- way ANOVA tests showed that the fathers’ educational level does not influence 
the self -efficiency of career design (p>0.05, Table 4).  
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Table 4. The effect of the fathers’ educational level in the self -efficiency of career de-
sign 

    Μ SD F df p 
Career management Gymnasium & 

   
3.77 .732 

.403 2 , 141 .699 College  3.90 .739 
University  3.86 .561 

Career skills Gymnasium & 
   

3.76 .627 .915 2 , 141 .403 College  3.67 .693 
University  3.87 .524 

Work flexibility Gymnasium & 
   

3.70 .809 
.733 2 , 141 .482 College  3.57 .608 

University  3.80 .687 
Work creativity Gymnasium & 

   
3.75 .682 

.012 2 , 141 .988 College  3.74 .682 
University  3.77 .650 

Some parts of self- efficiency of career design seem to be influence by the mothers’ 
educational level. More specifically, career skills (F (2, 142) =3.164, p=.045, Table 5) 
and work creativity (F (2, 142)=3.279, p=.041, Table 5). The post hoc test of Bonferroni 
resulted that children who had mothers with a university degree had worse career skills 
than those children with mothers that had a college degree (p=.045, Table 5). In addi-
tion, children who had mothers with a college degree had better work creativity than 
those children with mothers that had a gymnasium or high school diploma (p=.041, 
Table 5).  

Table 5. The effect of the mothers’ educational level in the self -efficiency of career 
design 

    Μ SD F df p 
Career management Gymnasium & High 

  
3.81 .766 

.146 2 , 142 .864 College  3.78 .587 
University  3.87 .559 

Career skills Gymnasium & High 
  

3.80 .618 
3.164 2 , 142 .045 College  3.54 .668 

University  3.90 .489 
Work flexibility Gymnasium & High 

  
3.72 .759 

2.214 2 , 142 .113 College  3.48 .784 
University  3.86 .648 

Work creativity Gymnasium & High 
  

3.82 .644 3.279 2 , 142 .041 College  3.46 .764 
University  3.80 .595 

 

Correlational analysis for two pairs, last year’s grade and the process of taking profes-
sional decisions and last year’s grade and the self -efficiency of career design 

A correlational analysis was performed by using the Pearson index. The analysis re-
sulted in a statistical positive correlation of low intense between the last year’s grade 
and the collection and processing information (r=.322, Table 6) and the career manage-
ment (r=.321, Table 6). This means that when either collection and processing infor-
mation or the career management increase then also the last year’s grade increases and 
vice versa.  
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Table 6. Correlational Analysis with the last year’s grade 
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Last year’s 
grade   .085 .322** -.219** .140 .200* .231** -.172* 

    
Career manage-
ment 

Career 
skills 

Work flexi-
bility 

Work creativ-
ity 

Last year’s 
grade  .321** .251** .159 .161 

**p<.01, *p<.05 

Correlation among the scales of the process of taking professional decisions and the 
self -efficiency of career design 

There was a statistical significant positive correlation of low intense between the time 
for taking the final decision and the career skills(r=.330, Table 7), between the collec-
tion and processing information and career management (r=.345, Table 7), career 
skills(r=.399, Table 7) and work flexibility (r=.339, Table 7).  

Table 7. Correlation among the scales of the process of taking professional decisions 
and the self- efficiency of career design 

4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1.Time for taking the final decision  1                     

2.Collection And processing information .097 1                   

3.Willingness to please others-addition -.196* -.071 1                 

4.Advise search from others .045 .181* -.240** 1        

5.Internal control unit .181* .163 -.439** .359** 1       

6.Pursuit for the ideal profession .380** .328** -.096 .062 .191* 1      

7.Willingness for settlement -.063 .193* .326** .089 -.015 .114 1     

8.Career management .237** .345** -.046 .005 .157 .299** -.095 1    

9.Career skills .330** .399** -.105 .059 .182* .291** -.038 .701** 1   

10.Work flexibility .185* .339** -.022 .021 .112 .169* -.040 .585** .706**   

11.Work creativity .255** .288** -.043 .010 .065 .273** -.060 .632** .700** .724** 1 

**p<.01, *p<.05 
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Discussion 

The analysis above resulted in that the process of taking professional decisions was 
mediocre with the exception that the students presented an intense pursuit for the ideal 
profession. Also, presented an average level of flexibility in order to settle with an av-
erage profession, at least one that covers a list of characteristics of the ideal profession. 
In relation to the self- efficiency of career design the result was again mediocre for the 
students.  

As far as the effect of the fathers’ and mothers’ educational level on the process of 
taking professional decisions and the self -efficiency of career design it was discovered 
that the fathers’ educational level did not play any role. The same was true for the moth-
ers’ educational level in respect to the process of taking professional decisions. How-
ever, the mothers’ educational level had some influence in some parts of the self- effi-
ciency of career design. More specifically, the analysis resulted that children who had 
mothers with a university degree had worse career skills than those children with moth-
ers that had a college degree. Also, children who had mothers with a college degree had 
better work creativity than those children with mothers that had a gymnasium or high 
school diploma.  

Additionally, the analysis resulted that when either collection and processing infor-
mation or the career management increase then also the last year’s grade increases and 
vice versa. Finally, the analysis identified a correlation between the process of taking 
professional decisions and the self- efficiency of career design. Specifically, there was 
a statistically significant positive correlation of low intense between the time for taking 
the final decision and the career skills, between the collection and processing infor-
mation and career management, career skills and work flexibility. This result was very 
important since it shows how these two axis that we have studied interact to each other.  

This finding leads us to the conclusion that self-efficacy differs in relation to school 
performance, at least in one of the factors that constitute it. The successes strengthen 
and stabilize self-efficacy beliefs, while the failures undermine the beliefs of the indi-
viduals as to their competence in various fields (Kaliris & Sidiropoulou-Dimakakou, 
2012). From the above it is clear that school performance is not only connected with 
school criteria (e.g. grades, performance in examinations), but also with the develop-
ment of skills, which increases the level of the individuals’ expectations and hence, 
their interest in their career planning and management. 

In any case, what became clear from this work is that both the decision-making charac-
teristics and the self-efficacy in career planning are consider important and necessary 
skills for the effective career management and response in a labor market, which is, 
characterize by complexity and high volatility. The development of decision-making 
skills and faith in ourselves in exploring career decisions attributes the emphasis on the 
concept of employability. That helping us to use our internal powers and to cope with 
the constant changes in our career path (European Lifelong Guidance Policy Network, 
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2012).A major limitation of the study is the use of a sample derived only from one 
region in Cyprus. However, this limitation aim to address in the future by expanding 
the present research into many other regions. Another drawback that should address in 
future research refers to the sample collection method that was coincidental, and the 
conclusions apply only to people with the same characteristics of the study sample. 

All in all, the findings of this research contribute by guiding the career consultants to for-
mulate programs for the development of career decision-making skills and teach young 
people how to monitor their time while developing all aspects of their personality in 
order to assume an active and effective role in the development of their careers. 
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Περίληψη 

Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους στη διδακτική της Φυσικής είναι η χρησι-
μοποιούμενη επιστημονική γλώσσα. Ωστόσο, φαίνεται ότι η γλώσσα αυτή έχει κατα-
στεί τα τελευταία χρόνια αρκετά «ξύλινη» και μάλλον ξενίζει τους μαθητές της ανώτε-
ρης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Λύκειο). Μια από τις αιτίες είναι ότι η ορολογία 
καθορίστηκε πριν από αρκετές δεκαετίες και από τότε η ελληνική γλώσσα έχει εξελι-
χθεί, ενώ η επιστημονική ορολογία παρέμεινε αμετάβλητη, καθώς φαίνεται να περι-
βάλλεται από μια αφύσικη «ιερότητα». Η μελέτη μας επικεντρώθηκε σε δυο συγκεκρι-
μένες λέξεις που δε συνηθίζονται στην καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα αλλά είναι ση-
μαντικές για τη Φυσική. Οι λέξεις είναι «ολίσθηση» και «κύλιση». Οι λέξεις αυτές 
σχετίζονται με την Τριβή, η οποία εμφανίζεται τριβή ολίσθησης, αλλά όταν ένα σώμα 
κυλίεται δεν ολισθαίνει, ωστόσο δέχεται δύναμη Τριβής, την οποία αποκαλούμε Στα-
τική Τριβή. Τα ερωτήματα που εγείρονται είναι πολλά, καθώς είναι αδιευκρίνιστο αν 
οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι ένα σώμα που ολισθαίνει στην πραγματικότητα γλι-
στράει, οπότε δεν μπορεί να κυλίεται (αλλά μπορεί και να κυλίεται εν μέρει), όπως 
επίσης ότι ένα σώμα που κυλίεται δεν θα πρέπει να ολισθαίνει. Πριν φτάσουμε στην 
επίλυση προβλημάτων κύλισης χωρίς ολίσθηση, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι μα-
θητές συνδυάζουν την ολίσθηση με το απλό γλίστρημα της καθημερινής τους ομιλίας, 
όπως και ότι η κύλιση είναι μια διαδικασία που αποκλείει έστω και ελάχιστο γλί-
στρημα, τουλάχιστον στις, προς επίλυση, ασκήσεις της Γ’ Γενικού Λυκείου. Ένα επι-
πλέον σημείο που εξετάσαμε είναι το παράδοξο, να απαιτείται Στατική Τριβή ώστε ένα 
σώμα να κυλίεται. Επίσης, εδώ έχουμε μια αντιφατικότητα Στατικής κατάστασης με 
κίνηση (κύλιση). Διερευνήσαμε κατά πόσο οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι μια στα-
τική δύναμη (ουσιαστικά μια ψευδοδύναμη) μπορεί να είναι το αίτιο μιας κίνησης. Από 
τα ευρήματά μας φαίνεται ότι οι μαθητές δε συνδυάζουν την «επιστημονική» ορολογία 
με λέξεις και έννοιες προσφιλείς σε αυτούς από την καθημερινή ομιλούμενη γλώσσα, 
αλλά λύνουν μηχανικά ασκήσεις μέσα από συστηματική μεθοδολογία. Επίσης, δε γί-
νεται άμεση σύνδεση των φυσικών όρων με φυσικά μεγέθη, αποκαλύπτοντας ουσια-
στικά την αποκοπή των λέξεων (όρων) από τους λειτουργικούς τους ορισμούς που ε-
πέβαλαν τον καθορισμό τους. Φαίνεται, πως οι μαθητές αντιμετωπίζουν την επιστημο-
νική ορολογία ως μια νέα «ξένη» γλώσσα που δεν αντιλαμβάνονται πλήρως. 
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Λέξεις-Kλειδιά: Ολίσθηση, κύλιση, Τριβή, Στατική Τριβή, κύλιση χωρίς ολίσθηση. 

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στην κατανόηση και αντί-
ληψη των φυσικών εννοιών και φαινομένων είναι η χρησιμοποιούμενη γλώσσα 
(Wellington, & Osborne, 2001). Έτσι, για παράδειγμα στην ελληνική γλώσσα υπάρχει 
σοβαρή σύγχυση μεταξύ των όρων Θερμότητα και Θερμοκρασία (Ολυμπίου, et. al. 
2007). Ενώ πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικές έννοιες, η πρώτη αναφέρεται σε 
μορφή ενέργειας, ενώ η δεύτερη στην Κινητική Ενέργεια των μορίων του υλικού που 
μελετάμε, ωστόσο μαθητές και εκπαιδευτικοί ενίοτε συγχέουν τις δυο έννοιες. Στην 
αγγλική γλώσσα δεν υπάρχει η συγκεκριμένη σύγχυση καθώς έχουμε τους όρους Ther-
mal Energyκαι Temperature, οπότε δεν τίθεται θέμα παρερμηνείας. Από την άλλη με-
ριά οι μαθητές αντιλαμβάνονται εντελώς διαφορετικά κάποιες λέξεις-όρους. Η έννοια 
«δύναμη» μπορεί να γίνει αντιληπτή από τους μαθητές ως μυϊκή δύναμη, όπως και η 
έννοια «έργο», ως κινηματογραφικό έργο δημιουργώντας έτσι δυσκολίες στην άμεση 
κατανόηση εννοιών των φυσικών επιστημών. Στις ήδη υπάρχουσες γλωσσικές δυσκο-
λίες πρέπει να προσθέσουμε τη φυσιολογική εξέλιξη της γλώσσας (Christiansen, & 
Kirby, 2003). Έτσι η ομιλούσα γλώσσα ως εξελισσόμενη μεταβάλλεται με ταχύτατους 
ρυθμούς. Είναι σε όλους αντιληπτό ότι λέξεις και εκφράσεις που χρησιμοποιούνταν 
πριν από μια δεκαετία, δεν χρησιμοποιούνται πλέον ή έχουν αντικατασταθεί στην κα-
θομιλουμένη με άλλες λέξεις και εκφράσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 
λέξης «εντροπία» που αν και είναι μοναδική, εντούτοις δεν χρησιμοποιείται πλέον στην 
καθομιλουμένη (Sozbilir, 2003).  

Τα ελληνικά εγχειρίδια των Φυσικών Επιστημών και ειδικά της Φυσικής έχουν συγ-
γραφεί στις δεκαετίες του ΄60 και του ΄70 κυρίως από ακαδημαϊκούς δασκάλους που 
είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό. Η επίσημη ακαδημαϊκή γλώσσα τότε ήταν η καθαρεύ-
ουσα, ενώ ταυτόχρονα υπήρχε η ανάγκη μετάφρασης σύγχρονων επιστημονικών όρων 
από την αγγλοσαξονική επιστημονική ορολογία στην ελληνική. Μια από τις πιο κλασ-
σικές περιπτώσεις είναι η έκφραση «ηλεκτρεγερτική δύναμη» που δεν αποτελεί σε κα-
μία περίπτωση δύναμη, αλλά έχει επικρατήσει να αποκαλείται έτσι από την πρώτη με-
τάφραση του αντίστοιχου αγγλοσαξονικού όρου. Το ίδιο μπορεί κανείς να ισχυριστεί 
για τον όρο «επαγωγή» που δεν χρησιμοποιείται πλέον κατά καμία έννοια που να θυ-
μίζει ή να προϊδεάζει το φυσικό φαινόμενο που καλείται να αποδώσει (Παναγιώτου, 
2009). Στο ίδιο πλαίσιο η Τριβή, μια σχετικά σύνθετη φυσική έννοια έχει δυο πολύ 
διαφορετικές εκφάνσεις (Vermunt, & Verloop, 1999) (Μαυρίδου, 2019). Ένα σώμα 
στέκεται και παραμένει ακίνητο γιατί του «ασκείται» στατική τριβή, δηλαδή μια δύ-
ναμη που το διατηρεί στατικό – ακίνητο. Το ενδιαφέρον είναι ότι όταν ασκήσουμε δύ-
ναμη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να τείνουμε να μετακινήσουμε το στατικό – ακίνητο 
σώμα, τότε αυτό δεν είναι αμέσως κατορθωτό. Η στατική τριβή αυξάνεται ανάλογα με 
τη δύναμη που ασκούμε. Ουσιαστικά η στατική τριβή δεν έχει μια συγκεκριμένη τιμή, 
αλλά αυξάνεται μέχρι μια οριακή τιμή. Μέχρι την οριακή αυτή τιμή δεχόμαστε ότι το 
σώμα είναι ακίνητο και δέχεται στατική τριβή. Μόλις πλησιάσουμε την οριακή αυτή 
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τιμή και την ξεπεράσουμε κατά ελάχιστο τότε το σώμα ξεκινάει να κινείται, γλιστρώ-
ντας ουσιαστικά στο τραχύ δάπεδο. Η οριακή αυτή τιμή Τριβής παραμένει σταθερή και 
αμετάβλητη καθ΄ όλη τη διάρκεια της κίνησης. Η Τριβή αυτή ονομάζεται Τριβή ολί-
σθησης, έχει σταθερή τιμή και είναι η μεγαλύτερη οριακά τιμή στατικής τριβής.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

«Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ο μαθη-
τής ήδη γνωρίζει. Εξακρίβωσέ το και δίδαξέ τον/την σύμφωνα με αυτό» (Ausubel, 
1968). Είναι πολύ σημαντικό να αναφερθεί ότι η διαδικασία της διδασκαλίας σε κάθε 
βαθμίδα επηρεάζεται από τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών, δηλαδή τις ιδέες που 
έχουν τα παιδιά για το φυσικό κόσμο ή για τα φαινόμενα του φυσικού κόσμου. Είναι 
οι ερμηνείες που δίνουν για ό,τι υποπίπτει στην αντίληψή τους και οι οποίες συγκρο-
τούν βιωματικές νοητικές κατασκευές δηλαδή κατασκευές που δημιουργούνται από 
τους μηχανισμούς που τα παιδιά διαθέτουν και με τους οποίους αντιλαμβάνονται ό,τι 
συμβαίνει γύρω τους. Τις περισσότερες φορές αυτές οι ιδέες υποστηρίζονται από τους 
ίδιους και στην υπόλοιπη ζωή τους είτε αυτούσιες είτε ελαφρώς τροποποιημένες. Για 
αυτό το λόγο οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διδασκαλία για παράδειγμα θεμάτων στις Φυ-
σικές Επιστήμες, οφείλουν να συμφιλιώσουν τις προγενέστερες αντιλήψεις και ιδέες 
με τις νεότερες και επιστημονικά ορθές. Σύμφωνα με τον Καριώτογλου (1990), η μά-
θηση στις Φυσικές Επιστήμες δεν περιλαμβάνει µόνο την αποδοχή των νέων ιδεών, 
αλλά και την τροποποίηση ή κατάργηση των προϋπαρχουσών ιδεών.  

Η θεωρία του Εποικοδομητισμού ή κονστρουκτιβισμού (Constructivism), είναι μια θε-
ωρία μάθησης σύμφωνα με την οποία στόχος της μάθησης είναι η τροποποίηση του 
προϋπαρχουσών γνώσεων και στόχος της διδασκαλίας αποτελεί η δημιουργία κατάλ-
ληλου και πλούσιου περιβάλλοντος μέσω του οποίου αλληλοεπιδρά ο μαθητής/φοιτη-
τής, με κύριους εκπροσώπους τους Piaget, Bruner και Papert. Εκτιμάται λοιπόν ότι η 
θεωρία αυτή συνάδει με τις τάσεις διδακτικής των Φυσικών Επιστημών καθώς η διδα-
σκαλία βασίζεται στις προγενέστερες ιδέες των μαθητών και οικοδομεί τη νέα γνώση 
με βάση τις πρότερες ιδέες του. Το μοντέλο των Driver και Oldham (1986) καλύπτει 
τις ακόλουθες φάσεις προσέγγισης της μάθησης αξιοποιώντας τις αρχικές ιδέες των 
μαθητών για την οικοδόμησης νέας γνώσης: (α) τη φάση του προσανατολισμού – όπου 
οι μαθητές ενημερώνονται οι μαθητές για το τι πρόκειται να συμβεί κατά τη διάρκεια 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, (β) τη φάση της ανάδειξης των ιδεών, (γ) τη φάση της 
αναδόμησης των ιδεών τους, (δ) τη φάση της εφαρμογής, όπου αξιοποιείται η προϋ-
πάρχουσα γνώση για την ανάδειξη της νέας γνώσης. Αυτές ακριβώς οι προοπτικές του 
κονστρουκτιβισμού σχετικά με το ρόλο του ατόμου, τη σημασία της δημιουργίας νοη-
μάτων και τον ενεργό ρόλο των μαθητών, αποτελούν τα βασικά στοιχεία που κάνουν 
την θεωρία ελκυστική για τους καθηγητές και για τους μαθητές/φοιτητές.  

Στο κομμάτι λοιπόν που αφορά στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών παρατηρείται 
αυτό που χαρακτηριστικά αναφέρει ο Κώτσης (2011): «Οι πρωτογενείς - διαισθητικές 
αντιλήψεις των μαθητών παρεμβαίνουν καθοριστικά στη μαθησιακή διαδικασία και 
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θέτουν εμπόδια και δυσκολίες στην κατανόηση των επιστημονικών εννοιών». Είναι 
πολύ σημαντικό να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί τις πιο βασικές παρανοήσεις που πα-
ρουσιάζουν οι μαθητές δημιουργώντας έτσι τα κατάλληλα μέσα για την καλύτερη ενη-
μέρωση των μαθητών.  

Ο Φιλίππου Ε. (2014) αναφέρει εκτός των άλλων και τις αντιλήψεις των παιδιών για 
έννοιες της μηχανικής όπως δύναμη, τριβή, βάρος, ενέργεια κ.α. Αναφέρει ότι στην 
έρευνα τους οι Stead και Obsborne (Φιλίππου Ε., 2014) σε μια ομάδα μαθητών ηλικίας 
12 έως 13 ετών, το 50% των μαθητών ηλικίας 13 ετών που άνηκε σε αυτή την ομάδα 
συνέδεε την τριβή με το τρίψιμο (rubbing). Επίσης σε μια άλλη έρευνα όπως αναφέρει 
ο Φιλίππου, η τριβή δεν αναγνωρίστηκε ως δύναμη από τους μαθητές εκείνους που 
θεωρούσαν ότι οι δυνάμεις μόνο «θέτουν τα πράγματα σε κίνηση» και όχι ότι τα «στα-
ματούν». Στην έρευνα της Driver et al. (1998) ορισμένοι μαθητές θεώρησαν την τριβή 
ως μια αντίσταση στην κίνηση που δεν εφαρμόζεται σε κάποια κατεύθυνση και την 
διαχώρισαν από μια δύναμη που αντιστέκεται στην κίνηση.  

Είναι γενικότερα αποδεκτό το γεγονός ότι οι μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
και με την πάροδο του χρόνου εξακολουθούν να έχουν παρανοήσεις και να συναντούν 
δυσκολίες. Επίσης γίνεται φανερό ότι οι ιδέες των παιδιών αναπτύσσονται και διαμορ-
φώνονται από το σχολικό, το κοινωνικό - οικογενειακό, το πολιτισμικό , το φυσικό και 
το τεχνολογικό περιβάλλον, στην προσπάθειά τους να δώσουν νόημα στον κόσμο μέσα 
στον οποίο ζουν 

Στατική Τριβή και Τριβή Ολίσθησης. Λείο και Τραχύ επίπεδο.  
Προβλήματα ορολογίας. 

Το θέμα που προκύπτει τώρα είναι αν οι μαθητές διαφορετικών ηλικιών αντιλαμβάνο-
νται τις έννοιες και τις διαφοροποιήσεις που εμφανίζονται σε προβλήματα φυσικής. 
Σύμφωνα και με τη διεθνή βιβλιογραφία οι μαθητές επηρεάζονται έντονα από τη φυ-
σική τους διαίσθηση (Fischbein, H. (1987). Καθώς, στο περιβάλλον γύρω μας δεν υ-
πάρχουν εντελώς λείες επιφάνειες, οι μαθητές αδυνατούν να αντιληφθούν ή δεν αντι-
λαμβάνονται σε βάθος την κίνηση ενός σώματος χωρίς τη φυσική παρουσία Τριβής. 
Αυτό είναι το πρώτο στάδιο από μια σειρά αντιφάσεων με τη φυσική διαίσθηση που 
δεν επιτρέπει τους μαθητές να αντιληφθούν τη φυσική των κινήσεων (Hestenes, et. al. 
1992). Σε γυμνασιακό και μέχρι το πρώιμο λυκειακό επίπεδο προσεγγίζουμε κυρίως 
μηχανικές διεργασίες με επίπεδα και επιφάνειες εντελώς λείες. Αυτό διευκολύνει βέ-
βαια τους μαθητές στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά στη συνέχεια όταν εισάγεται 
η έννοια της Τριβής, φαίνεται να ξενίζει τους μαθητές. Οι μαθητές αρχικά είτε ξεχνούν 
να λάβουν υπόψη τους τη δύναμη της Τριβής στους υπολογισμούς, είτε προβληματί-
ζονται για το πότε θα πρέπει να συνυπολογίζουν τη δύναμη της Τριβής. Οι εκπαιδευτι-
κοί συνήθως λέμε στους μαθητές μας ότι όταν ζητείται η Τριβή ή όταν στην εκφώνηση 
παρέχεται ο συντελεστής Τριβής, τότε θα πρέπει να τη λαμβάνουν υπόψη τους. Αυτή 
είναι μια καθαρά τεχνοκρατική προσέγγιση της ερώτησης – απορίας των μαθητών που 
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δεν επιλύει ουσιαστικά τον προβληματισμό τους. Σημαντικές νοητικές ασάφειες παρα-
μένουν (Kuhlmann-Wilsdorf, 1980). 

Μια από τις ασάφειες που παραμένει είναι τι γίνεται με ένα σώμα που είναι ακίνητο; 
Ασκείται πάνω του δύναμη Τριβής; Αν οι μαθητές ερωτηθούν δυσκολεύονται να απα-
ντήσουν και ακόμα περισσότερο δυσκολεύονται όταν ερωτηθούν πότε εμφανίζεται η 
Τριβή, όταν κινείται το σώμα ή ήδη από τη στιγμή που είναι ακίνητο και στατικό; Σο-
βαρό προβληματισμό προκαλεί και το αν η Τριβή ενός ακίνητου σώματος (στατική 
Τριβή) είναι ίδια με την Τριβή ενός κινούμενου σώματος. Τέλος, τι γίνεται όταν κανείς 
ανατρέξει στα προβλήματα με το τέλεια λείο επίπεδο (Gebeshuber, et. al. 2005). Όταν 
οι μαθητές έχουν διδαχτεί την έννοια της Τριβής και την έχουν ενσωματώσει στη με-
θοδολογία αντιμετώπισης προβλημάτων Φυσικής, πως αντιλαμβάνονται τα προβλή-
ματα με επιφάνειες μηδενικής Τριβής; Μήπως η φυσική τους διαίσθηση δεν επιτρέπει 
να δεχτούν τέλεια λείες επιφάνειες και άρα να προχωρήσουν συνειρμικά σε μεταγενέ-
στερες διαπιστώσεις. Ένα σώμα που εκτοξεύεται με μια αρχική ταχύτητα σε ένα τέλεια 
λείο επίπεδο θα συνεχίσει επ’ άπειρο να κινείται με την ίδια αρχική ταχύτητα σταθερά. 
Αυτό πόσοι μαθητές μπορούν πραγματικά να το αποδεχτούν, να το κατανοήσουν και 
να είναι απόλυτα πεπεισμένοι ότι έτσι είναι πράγματι. Παράλληλα, πόσοι μαθητές μπο-
ρούν να δεχτούν ότι καθώς ένα σώμα γλιστράει (ολισθαίνει) σε ένα μη λείο επίπεδο η 
δύναμη τριβής έχει μεγαλύτερη τιμή από αυτή της τριβής που είχε σε στατική κατά-
σταση (στατική τριβή); Ταυτόχρονα, οι μαθητές, φαίνεται να αντιλαμβάνονται μέσω 
και της φυσικής τους διαίσθησης, ότι τα βαρύτερα σώματα γλιστράνε (ολισθαίνουν) 
ευκολότερα σε δεδομένη επιφάνεια απ’ ότι τα ελαφρύτερα, οπότε θα πρέπει να υπάρχει 
συσχέτιση μεταξύ του βάρους και της τριβής. Αυτό εν πολλοίς το συσχετίζουν με το 
μαθηματικό τύπο της Τριβής Τ=μΝ, μέσω της συσχέτισης της κάθετης αντίδρασης Ν 
με το βάρος Β. Όμως τι γίνεται όταν ένα σώμα μετακινείται ολισθαίνει σε κεκλιμένο 
επίπεδο; Ολόκληρη η τιμή της δύναμης του Βάρους καθορίζει την Τριβή, ή ένα μέρος, 
μια συνιστώσα του βάρους επηρεάζει την τριβή ολίσθησης; Η στατική Τριβή, επηρεά-
ζεται από το βάρος του ακίνητου αντικειμένου; Όλα αυτά είναι ερωτήματα που προκύ-
πτουν μέσα από την αντιμετώπιση προβλημάτων Τριβής και τη διδασκαλία της αντί-
στοιχης θεωρίας είναι προβληματισμοί που αφορούν τη βαθύτερη κατανόηση του φαι-
νομένου. Η αρχική αντιμετώπιση ασκήσεων στην Α΄ Λυκείου οδηγεί είτε σε παρερμη-
νείες είτε στην ορθή κατανόηση για τη μελλοντική αντιμετώπιση ασκήσεων στη Γ΄ 
Λυκείου ή ακόμα περισσότερο στο Πανεπιστήμιο. Στη Γ΄ Λυκείου οι μαθητές καλού-
νται να αντιμετωπίσουν προβλήματα όπου ζητείται η οριακή τιμή συντελεστή Τριβής 
ώστε το σώμα να παραμένει ακίνητο. Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο συντε-
λεστής Τριβής, αναφέρεται στην Τριβή ολίσθησης, που είναι η μεγαλύτερη τιμή που 
μπορεί να λάβει η στατική Τριβή. Αυτό δυστυχώς δε γίνεται ξεκάθαρο στις προηγού-
μενες τάξεις και αποτελεί μια γνώση που εν πολλοίς ξενίζει και δυσκολεύει τους μα-
θητές. Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να διερευνήσουμε τις αρχικές απόψεις των 
μαθητών για την Τριβή και στη συνέχεια μέσα από μια πειραματική διαδικασία με τρι-
βόμετρο να αναδομήσουμε τις αρχικές ιδέες των μαθητών.  
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Ταυτότητα της Έρευνας 

Η έρευνα διεξάγεται εδώ και 4 συνεχόμενα έτη σε μαθητές της Β΄ και της Γ΄ Λυκείου. 
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου έχουν ολοκληρώσει τη διδασκαλία της μηχανικής στην Α΄ 
τάξη και ερωτώνται σχετικά με τη στατική τριβή και με τη τριβή ολίσθησης, όπως και 
σχετικά με την ορολογία της ολίσθησης. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου έχουν κάνει τα 
πρώτα εισαγωγικά μαθήματα στην κύλιση στερεού σώματος και ερωτώνται σχετικά με 
την ολίσθηση, με την κύλιση, με την κύλιση χωρίς ολίσθηση και με την κύλιση με 
ολίσθηση. Ο συνολικός αριθμός μαθητών που συμμετείχαν με ερωτηματολόγια ήταν 
189. Τα ερωτηματολόγια ήταν ηλεκτρονικά και έγχαρτα, δόθηκαν στους ίδιους μαθη-
τές στην αρχή της Β΄ Λυκείου και προς το τέλος της Γ’ τάξης του Λυκείου.  

Το ερωτηματολόγιο 

Οι ερωτήσεις που δόθηκαν στους μαθητές είναι οι ακόλουθες: 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Β΄ Λυκείου 

1. Αναφέρετε ένα συνώνυμο της λέξης ολίσθηση. 
2. Μπορεί ένα σώμα να ολισθαίνει σε μια τέλεια λεία επιφάνεια και να έχει στα-

θερή ταχύτητα; 
3. Αν ένα σώμα αφεθεί να ολισθήσει σε τέλεια λείο επίπεδο, κάποια στιγμή θα 

σταματήσει, σωστό ή λάθος; 
4. Όσο βαρύτερο είναι ένα σώμα τόσο δυσκολότερα ολισθαίνει σε μια επιφάνεια, 

σωστό ή λάθος;  
5. Σε κεκλιμένο επίπεδο η δύναμη της Τριβής είναι μεγαλύτερη η μικρότερη; 
6. Σε ένα ακίνητο σώμα ασκείται δύναμη Τριβής; 
7. Η Τριβή ολίσθησης είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από τη στατική τριβή; 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ Γ΄ Λυκείου 

8. Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της κύλισης; 
9. Πως αντιλαμβάνεστε την έννοια της κύλισης χωρίς ολίσθηση; 
10. Πως αντιλαμβάνεστε την κύλιση με ολίσθηση; 
11. Η Τριβή ολίσθησης είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την στατική τριβή; 

Απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο - Σχολιασμός 

Ζητήσαμε από τους μαθητές να απαντήσουν με κείμενο στις ερωτήσεις και όχι με τη 
διαδικασία πολλαπλής επιλογής, ώστε να μπορέσουμε να ανιχνεύσουμε τις παρανοή-
σεις.  

Αρχικά οι μαθητές στην ερώτηση 1, στη συντριπτική τους πλειονότητα, απάντησαν 
σωστά, αποδίδοντας ως συνώνυμες λέξεις της ολίσθησης το γλίστρημα και το παρα-
στράτημα, κάποιοι όμως μαθητές ανέφεραν ως συνώνυμο το λάθος, το σφάλμα, την 
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αδεξιότητα, ακόμη και τη βλακεία. Εδώ παρατηρούμε τη διττή φύση των λέξεων και 
την ιδιαιτερότητα της επιστημονικής γλώσσας. Η επιστημονική γλώσσα και ειδικά η 
γλώσσα των φυσικών επιστημών χρησιμοποιεί με διαφορετικό τρόπο κάποιες λέξεις 
και προσδίδει σε αυτές ξεχωριστό περιεχόμενο. Το ίδιο συμβαίνει με λέξεις όπως η 
δύναμη που μπορεί να εκληφθεί ως μυϊκή δύναμη, ή το έργο που μπορεί να θεωρηθεί 
και κινηματογραφικό ή καλλιτεχνικό έργο. Εδώ η ολίσθηση ή το ολίσθημα μπορεί να 
παρεννοηθεί από κάποιους μαθητές ως το λάθος, το σφάλμα, η αδεξιότητα.  

Στην ερώτηση 2, αν και οι μαθητές είχαν διδαχθεί το πρώτο αξίωμα του Νεύτωνα (γνω-
στό και ως πρώτος νόμος του Νεύτωνα), οι απαντήσεις μοιράστηκαν. Θα ανέμενε κα-
νείς ότι η απουσία συνισταμένης δύναμη στον άξονα της κίνησης του σώματος να ση-
ματοδοτεί για τους μαθητές μια κίνηση ευθύγραμμη και ομαλή (με σταθερή, δηλαδή 
και αμετάβλητη ταχύτητα). Ωστόσο, πολλοί μαθητές διατύπωναν την άποψη ότι το 
σώμα θα σταματήσει μετά από λίγο, αδυνατώντας να ξεφύγουν από τη φυσική τους 
διαίσθηση, ότι όλες οι επιφάνειες παρουσιάζουν μια έστω και μικρή Τριβή. Ακόμα και 
όταν τους ζητούσαμε να θεωρήσουν μια επιφάνεια παγωμένης λίμνης (παγοδρόμιο) 
πάνω στην οποία έχει χυθεί λάδι, ακόμα και τότε πίστευαν (ακολουθώντας τη φυσική 
τους διαίσθηση) ότι το σώμα θα σταματήσει.  

Οι απαντήσεις στην ερώτηση 3, συμβαδίζουν με αυτές της ερώτησης 2. Και στην ερώ-
τηση 3 οι μαθητές απάντησαν ότι ένα σώμα που ολισθαίνει σε ένα τέλεια λείο επίπεδο 
αργά η γρήγορα θα σταματήσει. Η φυσική διαίσθηση και εμπειρία των μαθητών ενι-
σχύει την άποψη περί μη τέλεια λείων επιφανειών, άρα και της επιβράδυνσης των σω-
μάτων μέχρι ακινησίας. Στην ερώτηση 4 οι περισσότεροι μαθητές απάντησαν σωστά. 
Ζητώντας τους να αιτιολογήσουν τις απόψεις τους, μας ανέφεραν τη μαθηματική εξί-
σωση της τριβής ολίσθησης Τ=μΝ, όπου από την ισορροπία στον κατακόρυφο άξονα 
προκύπτει ενίοτε η ισοδύναμη σχέση Τ=μΒ. Ωστόσο, είναι πρόδηλη η προσπάθεια των 
μαθητών να αιτιολογήσουν με τη χρήση μαθηματικών τύπων, ενώ αποφεύγουν να δια-
τυπώσουν παραδείγματα από τη φυσική τους διαίσθηση (που δεν είναι πάντα εσφαλ-
μένη), όπως ότι μια βαριά ντουλάπα μετακινείται δυσκολότερα από μια τροχήλατη πο-
λυθρόνα γραφείου. Αυτή η αντίδραση έχει να κάνει με δυο κατευθύνσεις: η μια αφορά 
την εσφαλμένη αντίληψη των μαθητών ότι οι Φυσικές Επιστήμες χαρακτηρίζονται από 
έναν μαθηματικό και επιστημονικό φορμαλισμό αποκομμένο από το περιβάλλον μας 
και τις απτικές μας καταγραφές και εμπειρίες και από την άλλη ότι η φυσική μας διαί-
σθηση πάντα είναι εσφαλμένη και ότι κατανοούμε το κόσμο γύρω μας με λάθος επι-
στημονικά τρόπο. Ενώ οι πρώτοι θεωρητικοί αλλά και πειραματικοί επιστήμονες προ-
σπάθησαν να απλοποιήσουν τα επιστημονικά προβλήματα θέτοντας εξωπραγματικές 
απλουστεύσεις (ανύπαρκτη αντίσταση αέρα, τέλεια λείες επιφάνειες, ιδανικά αέρια), 
καταλήξαμε να θωρούμε ότι ο κόσμος γύρω μας δεν έχει αέρα, άρα δεν υπάρχει και 
αντίσταση του αέρα, ενάντια στις αισθήσεις μας.  

Σχετικά με την τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο οι απαντήσεις ήταν ορθότερες 
πριν από 4 χρόνια στο ξεκίνημα της έρευνας, απ’ ότι τα τελευταία χρόνια, καθώς αφαι-
ρέθηκε από την ύλη η θεωρία και τα προβλήματα των κεκλιμένων επιπέδων. Οι 
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περισσότεροι μαθητές που προσέγγιζαν σωστά την απάντηση αιτιολογούσαν την απά-
ντησή τους μέσω της σχέσης Τ=μΝ όπου αντικαθιστούσαν την κάθετη αντίδραση με 
τη συνιστώσα του βάρους Βσυνφ (συνήθως), οπότε διαφαινόταν ότι θα είναι μικρότερη 
η τιμή Τ=μΒσυνφ από την αντίστοιχη Τ=μΒ σε οριζόντιο επίπεδο (το συνφ<1). Οι υ-
πόλοιποι μαθητές δυσκολεύονταν να απαντήσουν ισχυριζόμενοι ότι η τριβή παραμένει 
ίδια. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλής εξαγωγή συμπερασμάτων δεν μπορεί να διασφα-
λιστεί αφού το κεκλιμένο επίπεδο είναι πλέον μέρος της ύλης που δε διδάσκεται.  

Για την Τριβή σε ακινησία, επίσης έχουμε σημαντικές παρανοήσεις. Οι μαθητές πι-
στεύουν στη μεγάλη τους πλειοψηφία ότι δεν υπάρχει η λεγόμενη στατική Τριβή. Αυτό 
αποδίδεται σε δυο λόγους: Ο πρώτος είναι η αποκλειστική ενασχόληση και επίλυση 
ασκήσεων με σώματα που κινούνται ολισθαίνοντας σε επιφάνειες και ο δεύτερος λόγος 
ότι σε κανένα σχολικό εγχειρίδιο δεν εμφανίζεται γραφική παράσταση της τριβής, αρ-
χικά στατικής και στη συνέχεια ολίσθησης σε συνάρτηση με το χρόνο (σχήμα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Διάγραμμα Στατικής Τριβής και Τριβής Ολίσθησης 

Στη συνέχεια προχωρήσαμε σε ερωτήσεις στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου. Ο μαθητές 
έχουν πλέον διδαχτεί τη θεωρία του στερεού σώματος και τη θεωρία της ομαλής κυ-
κλικής κίνησης με προέκταση στην κύλιση στερεού σώματος. Απαντώντας στην όγδοη 
ερώτηση φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται ότι η κύλιση είναι μία σύνθετη κίνηση που κά-
νει ένα σώμα και η οποία μπορεί να θεωρηθεί σαν σύνθεση μιας μεταφορικής κίνησης 
και μιας περιστροφικής κίνησης που γίνεται περί τον άξονα συμμετρίας του σώματος, 
όπως επίσης ότι ένα σώμα που κάνει κύλιση, κυλάει πάνω σε μια επιφάνεια. Ωστόσο, 
δεν είναι απόλυτα κατανοητό, σύμφωνα και με τις απαντήσεις στην ερώτηση 9, τι είναι 
η κύλιση χωρίς ολίσθηση. Ενώ στην Α΄ Λυκείου καλούμαστε να επιλύσουμε μαζί με 
τους μαθητές μεγάλο αριθμό ασκήσεων με τριβή ολίσθησης, δηλαδή με ένα σώμα που 
ολισθαίνει, δηλαδή γλιστράει, τώρα καλούμαστε να μελετήσουμε μια κίνηση όπου το 
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σώμα κυλάει, αλλά δεν γλιστράει! Για να συμβεί αυτό θα πρέπει στο σώμα να ανα-
πτύσσεται στιγμιαία στο ένα και μοναδικό σημείο επαφής στατική τριβή. Ουσιαστικά, 
δεν επιθυμούμε την παρουσία τριβής ολίσθησης, αλλά είναι αποκλειστικά απαραίτητη 
η παρουσία στατικής τριβής στο μοναδικό σημείο επαφής που αλλάζει συνεχώς καθώς 
το σώμα κυλιέται. Το σημείο στο οποίο ασκείται η στατική τριβή είναι κάθε φορά δια-
φορετικό, είναι δηλαδή το εκάστοτε σημείο επαφής του κυλιόμενου σώματος με την 
επιφάνεια κύλισης. Η στατική αυτή τριβή δεν παράγει έργο αφού συνεχώς ασκείται σε 
διαφορετικό σημείο εφαρμογής, χαρακτηριστικό που μας δίνει τη δυνατότητα να την 
χαρακτηρίσουμε ως «ψευδοδύναμη». Αυτές οι διαπιστώσεις σε καμία περίπτωση δε 
γίνονται αντιληπτές από τους μαθητές, όπως διαπιστώνουμε από τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις 9, αλλά και στην 10, όπου καλούνται οι μαθητές να εξηγήσουν το αντίθετο 
φαινόμενο, της κύλισης με ολίσθηση. Στην ερώτηση 9 οι περισσότεροι μαθητές ανα-
φέρουν και μαθηματικές εξισώσεις από τη θεωρία του σχολικού, αλλά και εξωσχολι-
κών βιβλίων, υποκύπτοντας ξανά στο ολίσθημα της αιτιολόγησης μέσω μαθηματικού 
φορμαλισμού.  

Στην ερώτηση 10 τότε δυσκολεύονται εξαιρετικά, γιατί το φαινόμενο της κύλισης με 
ολίσθηση εκφεύγει των στόχων του σχολικού εγχειριδίου και δεν υπάρχουν αντίστοιχες 
ασκήσεις. Οι μαθητές δεν μπορούν να ανακαλέσουν από τη φυσική τους διαίσθηση και 
εμπειρία παραδείγματα κύλισης με ολίσθηση, αφού δεν μπορούν να ανακαλέσουν ούτε 
παραδείγματα κύλισης χωρίς ολίσθηση, πράγμα που πιστεύουμε ότι οφείλεται στην α-
δυναμία βαθύτερης κατανόησης του φαινομένου που πηγάζει από αδυναμία λεκτικής 
κατανόησης. Πρώτα οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τις λέξεις κύλιση, ολίσθηση, μετά 
δεν αντιλαμβάνονται τη φράση κύλιση χωρίς ολίσθηση και τέλος δεν αντιλαμβάνονται 
το φαινόμενο, άρα δεν μπορούν να επεκτείνουν την αντιληπτική τους ικανότητα στο 
πολυπλοκότερο φαινόμενο της κύλισης με ολίσθηση. Δεν έχει δοθεί στους μαθητές η 
δυνατότητα να κατανοήσουν ότι οι λέξεις και οι εκφράσεις έρχονται να ονοματίσουν 
φαινόμενα, δηλαδή υπάρχει λειτουργικός ορισμός των φυσικών εννοιών. Τα φυσικά 
φαινόμενα προηγούνται της ονομασίας και όχι η ονομασία των φυσικών φαινομένων. 
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποκαλύψουν στους μαθητές το φυσικό φαινόμενο και μετά 
να το ονοματίσουν, ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το λειτουργικό ορισμό και την 
ουσιαστική ανάγκη μελέτης του φαινομένου.  

Τέλος, στην ερώτηση 11 επαναλαμβάνουμε την ερώτηση που θέσαμε στα ίδια παιδιά 
στη Β΄ Λυκείου. Θέλουμε να διαπιστώσουμε αν η ενασχόληση με σύνθετες ασκήσεις 
και με ασκήσεις που περιλαμβάνουν τη στατική τριβή και τη τριβή ολίσθησης συμβάλ-
λει στη γνώση και εμβάθυνση. Παρατηρήσαμε ότι περισσότεροι μαθητές της Γ’ Λυ-
κείου απάντησαν σωστά στο συγκεκριμένο ερώτημα σε σχέση με τους μαθητές της Β΄ 
αλλά ωστόσο στις αιτιολογήσεις φάνηκε μια μηχανιστική, «ασκησιολογική» προσέγ-
γιση όπου οι μαθητές συνήθως έγραφαν ότι πρέπει Τστατική<Τολίσθησης χωρίς να μπορούνε 
να σχεδιάσουν ένα διάγραμμα της μορφής της Εικόνας 1. Από τα ευρήματα μας διαπι-
στώσαμε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους μαθητές να κατανοήσουν και να 
εμβαθύνουν στην έννοια της Τριβής, στατικής και ολίσθησης, μέσω μιας προσεκτικά 
δομημένης εργαστηριακής προσέγγισης. 
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Εργαστηριακή προσέγγιση 

Στην εργαστηριακή μας άσκηση χρησιμοποιήσαμε τη διάταξη που φαίνεται στην πα-
ρακάτω Εικόνα 2. Η διάταξη με το κεκλιμένο επίπεδο (Τριβόμετρο), διαθέτει: 

 ορθοστάτη (πλήρη με βάση μεταλλική και ράβδο) 

 σύνδεσμο 

 ξύλινο επίπεδο με τροχαλία στη μια πλευρά 

 μετροταινία στο πλαϊνό μέρος του ξύλινου τριβομέτρου 

 δυναμόμετρο 

 σετ μαζών 

 ξύλινο κύλινδρο 

 ξύλινο παραλληλόγραμμο με 3 θήκες για μεταλλικά σταθμά 

Μπορούμε να ρυθμίζουμε τη γωνία του τριβομέτρου και να αλλάζουμε τις τριβόμενες 
επιφάνειες. Αρχικά τοποθετήσαμε πάνω στο κεκλιμένο επίπεδο σε συγκεκριμένη γωνία 
το ξύλινο παραλληλόγραμμο και τοποθετώντας βάρη στον αντίποδα, στο δυναμόμετρο 
προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε την ισορροπία. Η ένδειξη του δυναμομέτρου μας 
δίνει αμέσως τη στατική τριβή που διασφαλίζει την ισορροπία. Η διάταξη φαίνεται 
στην Εικόνα 1. Στη συνέχεια μεταβάλλουμε τη γωνία, τοποθετώντας κατάλληλα βάρη 
στην άκρη του δυναμομέτρου ώστε να διασφαλίζουμε πάντα την ισορροπία. Παρατη-
ρούμε ότι όσο μεγαλώνουμε τη γωνία κλίσης, τόσο περισσότερα βάρη απαιτούνται ώ-
στε το σώμα να παραμείνει στατικό και να μην γλιστρήσει στο κεκλιμένο επίπεδο. Οι 
μαθητές αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να υπάρχει στατική τριβή που να ασκείται καθ’ 
όλη τη διάρκεια της ακινησίας του ξύλινου παραλληλόγραμμου. Αυτό γίνεται ακόμα 
πιο πειστικό, αν αποσυνδέσουμε το ξύλινο παραλληλόγραμμο από το δυναμόμετρο και 
μεταβάλλουμε τη γωνία στο τριβόμετρο. Το ξύλινο παραλληλόγραμμο θα αρχίσει να 
γλιστράει στο ξύλινο επίπεδο από μια τιμή γωνίας και μετά.  

Στη συνέχεια εξετάζουμε την εξάρτηση της Τριβής από το βάρος. Προσθέτουμε στις 
θήκες του ξύλινου παραλληλογράμμου βάρη και αντίστοιχα βάρη στην άκρη του δυ-
ναμομέτρου, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία. 
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Εικόνα 2:Τριβόμετρο κεκλιμένου επιπέδου 

Παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το βάρος του ξύλινου παραλληλογράμμου, τόσο αυ-
ξάνεται και η στατική τριβή αποκαλύπτοντας στους μαθητές την ευθεία εξάρτησή τους. 
Για κάθε δεδομένο βάρος μεταβάλλουμε τη γωνία κλίσης, αποκαθιστώντας την αντί-
στοιχη ισορροπία προσθέτοντας ή αφαιρώντας βάρη από το άγκιστρο του δυναμομέ-
τρου. Η τρίτη παράμετρος που εξετάζεται είναι η φύση των τριβόμενων επιφανειών. 
Το ξύλινο παραλληλόγραμμο φέρει μια μεταλλική στιλπνή επιφάνεια, μια λαστιχένια 
και φυσικά μια ξύλινη. Αντιλαμβανόμαστε το μεγάλο βαθμό τριβής της ελαστικής επι-
φάνειας, τον μικρό της λείας μεταλλικής επιφάνειας και τον ενδιάμεσο της ξύλινης. Για 
δεδομένη γωνία εξετάζουμε τις ενδείξεις του δυναμομέτρου για τις τρεις διαφορετικές 
επιφάνειες. Στη συνέχεια μεταβάλλουμε τη γωνία και εξετάζουμε πάλι την ισορροπία 
των τριών διαφορετικών επιφανειών. Οι μαθητές μπορούν να παρατηρήσουν την με-
ταβολή όλων των παραμέτρων, γωνία κλίσης, επιφάνεια και βάρος σώματος, αλλά κυ-
ρίως να αντιληφθούν την ύπαρξη της στατικής τριβής και της εξάρτηση αυτής από όλες 
τις παραμέτρους.  

Στη συνέχεια μελετούμε την τριβή ολίσθησης, χρησιμοποιώντας τον κύλινδρο που φαί-
νεται στη βάση του κεκλιμένου επιπέδου του τριβόμετρου, αντί για το ξύλινο παραλ-
ληλόγραμμο. Ο ξύλινος κύλινδρος κυλάει στο κεκλιμένο επίπεδο και επιδιώκουμε να 
πετύχουμε κύλιση, δηλαδή περιστροφή χωρίς ολίσθηση, δηλαδή χωρίς ο κύλινδρος να 
γλιστράει. Τοποθετώντας κατάλληλα βάρη στο άγκιστρο του δυναμομέτρου πετυχαί-
νουμε αυτή την κύλιση για διαφορετικές γωνίες. Με τοποθέτηση μικρότερου βάρους 
στην άκρη του δυναμομέτρου μπορούμε να παρατηρήσουμε την κύλιση με ολίσθηση, 
ώστε οι μαθητές να συγκρίνουν τις δύο κινήσεις και να έχουν οπτική παράσταση της 
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διαφοράς των δυο ειδών κινήσεων κύλισης. Με τη βοήθεια του κεκλιμένου επιπέδου – 
τριβόμετρου καταφέραμε λοιπόν να δείξουμε και να μετρήσουμε τη στατική τριβή, την 
τριβή ολίσθησης, την κύλιση χωρίς ολίσθηση και την κύλιση με ολίσθηση.  

Στο εργαστήριο ωστόσο διαθέτουμε και ψηφιακό αισθητήρα δύναμη με τον οποίο μπο-
ρούμε να μετρήσουμε τη δύναμη αντικαθιστώντας το δυναμόμετρο. Η ψηφιακή κατα-
γραφή της δύναμης μπορεί να γίνει απευθείας μέσω υπολογιστεί και να δείξει τη μετά-
βαση από τη στατική τριβή στην τριβή ολίσθησης. Υλοποιούμε και αυτό το πείραμα 
ώστε οι μαθητές να δούνε ακριβώς πως η στατική τριβή δεν έχει μια συγκεκριμένη 
τιμή, αλλά αυξάνεται ανάλογα με την εφαρμοζόμενη δύναμη μέχρι μια μέγιστη τιμή 
(οριακή τιμή), την τριβή ολίσθησης, όπου πλέον το σώμα κινείται ολισθαίνοντας (γλι-
στράει) στο μη λείο επίπεδο. Η μέτρηση αυτή δείχνει τη σχέση στατικής τριβής και 
τριβής ολίσθησης, αν και συνήθως παρουσιάζει έντονη διακύμανση. Η πειραματική 
διάταξη και μια ενδεικτική μέτρηση φαίνονται στις παρακάτω Εικόνες 3 και 4: 

 
Εικόνα 3: Ψηφιακός μετρητής δύναμης 

 
Εικόνα 4: Ενδεικτική μέτρηση στατικής τριβής και τριβής ολίσθησης 
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Συμπεράσματα 

Ένα από τα βασικότερα συμπεράσματα της έρευνάς μας είναι οι παρανοήσεις που ει-
σάγει η γλώσσα στην αντίληψη επιστημονικών εννοιών. Διαπιστώσαμε σε συμφωνία 
με τη βιβλιογραφία ότι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τη σημασία κάποιων λέξεων 
ειδικά όσων λέξεων δε χρησιμοποιούνται πλέον στην καθομιλουμένη (Clerk, & 
Rutherford, 2000). Παρατηρήσαμε τη δυσκολία των μαθητών να κατανοήσουν τις έν-
νοιες των λέξεων ολίσθηση και κύλιση και των φράσεων κύλιση χωρίς ολίσθηση ή 
κύλιση με ολίσθηση. Γνωρίζαμε τις παρανοήσεις των μαθητών τις σχετικές με το επι-
στημονικό λεξιλόγιο, όπως η παρανόηση της δύναμης με τη μυϊκή δύναμη ή του έργου 
με το κινηματογραφικό έργο, αλλά δεν είχαμε αρχικά συνειδητοποιήσει το μέγεθος της 
παρανόησης σχετικά με λέξεις που δεν είναι στο λεξιλόγιο της καθομιλουμένης. Δια-
πιστώσαμε ότι οι μαθητές πιστεύουν ότι οι λέξεις αυτές είναι ιδιαίτερες λέξεις που έ-
χουν επινοηθεί για να ερμηνεύουν και να ονοματίζουν επιστημονικές έννοιες και δε 
χρησιμοποιούνται σε καμία άλλη περίπτωση. Εδώ έχουμε μια σημαντική παράμετρο 
της διδακτικής των Φυσικών Επιστημών που αναστρέφει τη φορά του λειτουργικού 
ορισμού. Ενώ θα πρέπει πρώτα να παρατηρούμε το φυσικό φαινόμενο, μετά να το ερ-
μηνεύουμε και τέλος να το ονοματίζουμε, στην περίπτωση μας ακολουθείται η αντί-
στροφη διαδρομή. Αποκαλύπτουμε στους μαθητές μια ονομασία που ξενίζει εντελώς 
και μετά τους καλούμε να κατανοήσουν το φαινόμενο, χωρίς καν να τους έχουμε το 
μελετώμενο φυσικό φαινόμενο και ακόμη περισσότερο τους ζητούμε να επιλύσουν και 
σύνθετα προβλήματα. Στο ίδιο πλαίσιο ονομάζουμε τους παρελθοντικούς χρόνους αό-
ριστο (έγινε στο παρελθόν σε αόριστη χρονική στιγμή), παρατατικός (στο παρελθόν σε 
παρατεταμένο χρόνο) κτλ. Και στην ονομασία των παρελθοντικών χρόνων η ονοματο-
δοσία σχετίζεται άμεσα με το λειτουργικό ορισμό και το τι εκφράζει ο κάθε παρελθο-
ντικός χρόνος (Arons, & Redish, 1997). Ωστόσο, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
άξενες λέξεις και εκφράσεις που θεωρούν ως επιστημονική ορολογία της γραμματικής 
ή της γλωσσολογίας. Στην πραγματικότητα μια αλλαγή, μια μεταγλώττιση ή μια επι-
καιροποίηση – εκσυγχρονισμός των ορολογιών θα καθιστούσε πιο φιλικές τις επιστη-
μονικές έννοιες στους μαθητές. 

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι στην αρχική επαφή των μαθητών με την Τριβή δίδεται α-
σύμμετρα μεγαλύτερη βαρύτητα στην έννοια της Τριβής ολίσθησης, ενώ ενίοτε δε γί-
νεται καν αναφορά στην στατική τριβή. Το διάγραμμα στατικής τριβής και τριβής ολί-
σθησης δε διδάσκεται και δεν αναφέρεται στα σχολικά εγχειρίδια. Μεγάλο μέρος των 
μαθητών αγνοεί τη στατική τριβή μέχρι τη Γ΄ Λυκείου, όπου καλούνται να επιλύσουν 
σύνθετες ασκήσεις, ενώ μαθητές που δεν ακολουθούν την αντίστοιχη κατεύθυνση δε 
διδάσκονται ποτέ τη στατική τριβή που ίσως είναι και η σημαντικότερη μορφή τριβής 
με περισσότερες εφαρμογές στην καθημερινότητά μας. 

Παράλληλα, ανακαλύψαμε ότι οι μαθητές αδυνατούν να κατανοήσουν την έννοια της 
κύλισης χωρίς ολίσθηση και της κύλισης με ολίσθηση, ενώ επιχειρούν να επιλύσουν 
ασκήσεις κύλισης χωρίς ολίσθηση με μηχανικό και μεθοδολογικό τρόπο. Αντίστοιχα, 
όταν κληθούν να δώσουν ένα παράδειγμα κύλισης χωρίς ολίσθηση από την 
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καθημερινότητά τους αδυνατούν και διολισθαίνουν σε παραδείγματα με μαθηματικούς 
τύπους, όπως έχουν διδαχτεί στα σχολικά ή φροντιστηριακά τους μαθήματα. Εδώ έ-
χουμε μια επίσης πολύ σημαντική προβληματική της διδακτικής των Φυσικών Επιστη-
μών, αφού έχουμε αποκοπεί από το πραγματικό νόημα της διδασκαλίας, τη διασύνδεση 
με την καθημερινότητα και της εξήγηση των φυσικών φαινομένων στο ευρύτερο πλαί-
σιο και του επιστημονικού γραμματισμού και έχουμε ελιτοποιήσει τις Θετικές Επιστή-
μες ως θέσφατο και προνόμιο μιας κλειστής κάστας εκλεκτών.  

Μετά την πειραματική εφαρμογή και την εργαστηριακή άσκησης, διαπιστώσαμε αι-
σθητή κατανόηση εννοιών κυρίως στον τομέα της στατικής τριβής και των παραμέτρων 
που την καθορίζουν, στον τομέα της κύλισης χωρίς ολίσθηση και της κύλισης με ολί-
σθηση. Οι μαθητές κατανόησαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό την ύπαρξη της στατικής 
τριβής και την αναγκαιότητα μελέτης της, όπως και τις παραμέτρους που την καθορί-
ζουν. Το ίδιο συνέβη και για την έννοια της κύλισης χωρίς ολίσθηση, αφού για πρώτη 
φορά οι μαθητές έρχονται βιωματικά αντιμέτωποι με ένα σώμα που κυλιόταν, αλλά δεν 
γλιστρούσε, ενώ όταν η κλίση στο τριβόμετρο αυξανόταν παρατηρούσαν και κύλιση 
με ολίσθηση (γλίστρημα). Ο πειραματισμός, σε συμφωνία και με τη βιβλιογραφία βοη-
θάει καταλυτικά στην εμβάθυνση και στην κατανόηση των εννοιών των φυσικών επι-
στημών.  

Τέλος, πιστεύουμε ότι μια επικαιροποίηση των επιστημονικών όρων, μια περαιτέρω 
ενίσχυση του πειραματισμού και η ορθόδοξη πορεία εισαγωγής των φυσικών εννοιών, 
δηλαδή, παρατήρηση φυσικού φαινομένου, επεξήγηση και ονοματοδοσία, αντί για από 
καθέδρας και εξ΄ αρχής ονοματοδοσία θα συμβάλλει τα μέγιστα στην επωφελή διδα-
σκαλία των Φυσικών και όχι μόνο επιστημών.  
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Περίληψη 

Το πρόγραμμα που αναπτύσσεται στην παρούσα μελέτη αποτελεί μία προσπάθεια των 
εκπαιδευτικών να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μαζί με τους μαθητές τους δράσεις, 
που θα τους οδηγήσουν στην επαφή με σημαντικά ιστορικά στοιχεία του τόπου τους, 
με εκείνον τον τρόπο που τον κύριο λόγο θα έχει ο μαθητής, του οποίου ο ρόλος θα 
είναι ερευνητικός και ανακαλυπτικός, ενώ παράλληλα η ιστορική γνώση δεν θα απο-
τελεί μία μονοδιάστατη αφήγηση ιστορικών γεγονότων, αλλά θα εκμαιεύεται μέσα από 
την οποιαδήποτε δραστηριότητα. Έχοντας στόχο η γνώση αυτή να γίνει βίωμα, να κα-
τανοηθεί και να οικειοποιηθεί από τους μαθητές, ούτως ώστε αυτοί να αντιληφθούν ότι 
γνωρίζοντας το παρελθόν γνωρίζουμε το σήμερα, το πρόγραμμα δομήθηκε βασισμένο 
σε πραγματικά ιστορικά στοιχεία της πόλης της Κέρκυρας, με αφετηριακό σημείο τον 
8ο αιώνα π.Χ. και με τελικό προορισμό την πόλη στη σημερινή της μορφή. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διδασκαλία Ιστορίας, Νηπιαγωγείο, Τόπος, Κέρκυρα 

Εισαγωγή 

Κατά το σχεδιασμό και την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Από την 
Παλαιόπολη στο Borgo», καθώς και κατά την οργάνωση του κατάλληλου μαθησιακού 
περιβάλλοντος λήφθηκε υπόψη ότι τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν μέσα 
από ποικίλες διδακτικές προσεγγίσεις και ότι η διερεύνηση του κόσμου που τα περι-
βάλλει θα πρέπει να αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Νηπιαγωγείου. Στο 
πλαίσιο αυτό και προκειμένου η μάθηση να αντληθεί μέσα από τη φυσική περιέργεια 
των μαθητών και τη βιωματική δράση σχεδιάστηκε από τους εκπαιδευτικούς ένα και-
νοτόμο πρόγραμμα, που στόχο έχει να τους οδηγήσει στην ανακάλυψη σημαντικών 
γεγονότων και σημείων-σταθμών, που σχετίζονται με την ιστορία του τόπου τους, αβί-
αστα και μέσα από δραστηριότητες εξερεύνησης και δράσης, που στερούνται της πα-
ροχής έτοιμης γνώσης και συσσώρευσης στείρων πληροφοριών. Άλλωστε, η κατανό-
ηση του παρελθόντος δεν είναι ποτέ εύκολη και αγαπητή, όταν προσφέρεται με τη 
μορφή παράθεσης πληροφοριών, ενώ, αντιθέτως, η αυτοανακάλυψη του κόσμου που 
μας περιβάλλει αποτελεί μία ευχάριστη και εποικοδομητική διαδικασία. Έτσι, λοιπόν, 
ξεκινά η διαδρομή από την παλιά πόλη της Κέρκυρας, την Παλαιόπολη, από το βάθος 
των αιώνων, με σημαντικές στάσεις στο πέρασμα των χρόνων και καταλήγει στην ση-
μερινή πόλη της Κέρκυρας, με τη γνώση ότι τα σημαντικότερά της στοιχεία είναι απο-
τέλεσμα μιας σημαντικής ιστορικής πορείας και, μεταξύ άλλων, ανθρωπογενών επι-
δράσεων. 
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Η διδασκαλία της ιστορίας 

Η χρησιμότητα του μαθήματος της ιστορίας είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Με την ε-
παφή με την ιστορία ο μαθητής αντιλαμβάνεται ότι η ζωή του έχει άμεση σχέση με το 
παρελθόν και ότι το παρόν είναι η συνέχειά του. Προκειμένου να δώσουμε τα εφόδια 
στο μαθητή να καλλιεργήσει την ιστορικότητά του, επιδιώκουμε δράσεις που στοχεύ-
ουν στην προαγωγή της ιστορικής σκέψης και συνείδησής του (Καύκα, 2002). 

Το μάθημα της ιστορίας ως γνωστικό αντικείμενο στα Προγράμματα Σπουδών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν αποτελεί χαρακτηριστικό των τελευταίων μόνο χρό-
νων. Το ερώτημα, όμως, που πάντα παραμένει είναι από ποια ηλικία οι μαθητές μπο-
ρούν να ασχοληθούν και να κατανοήσουν την ιστορία και τις έννοιες που αυτή εμπερι-
κλείει. Πέραν αυτού, οι σύγχρονες έρευνες υποστηρίζουν την ενασχόληση των μαθη-
τών από μικρές ηλικίες, με την προϋπόθεση να μην εμφανίζεται η παρεχόμενη πληρο-
φορία ως καθολική αλήθεια προσδιορισμένη εκ των προτέρων (Ευθυμίου Μπούντα, 
2006). Και ενώ οι μελέτες αναδεικνύουν τους νέους δρόμους, που είναι κατάλληλοι για 
τη διδασκαλία της ιστορίας, εντούτοις στην ελληνική πραγματικότητα η πρακτική ε-
φαρμογή τους φαίνεται να παραμένει προσκολλημένη σε αναχρονιστικές μεθόδους δι-
δασκαλίας, εθνοκεντρικούς προσανατολισμούς και να αξιοποιείται ως βασική πηγή το 
εγκεκριμένο σχολικό βιβλίο. Έτσι, αποκλείεται η βιωματική συμμετοχή των μαθητών, 
καθώς στόχος, τελικά, είναι η αποστήθιση του μαθήματος (Τσίβας, 2009). Από τα πα-
ραπάνω καθίσταται σαφές πως συνεχίζει να κυριαρχεί το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, 
με το μαθητή να είναι παθητικός δέκτης πληροφοριών. 

Η αξιοποίηση, λοιπόν, πηγών και άλλων καταλοίπων είναι βασικό στοιχείο της σύγ-
χρονης διδακτικής, χαρακτηριστικό που προάγει τη δόμηση της ταυτότητας των μαθη-
τών, της ιστορίας τους και του πολιτισμού τους (Κόκκινος, 1998) (Νάκου, 2004). Επι-
πρόσθετα, ενισχύει αφενός το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία, την ιστορία 
και τον πολιτισμό και αφετέρου την υλοποίηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων. Αρωγός στην προσπάθειά τους μπορεί να σταθεί η ενασχόληση με την ιστορία 
του τόπου τους μέσα από την αξιοποίηση των εργαλείων, που η επιστήμη της ιστορίας 
προσφέρει, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, με την απόπειρά τους αυτή να 
είναι κεφαλαιώδους σημασίας (Κόκκινος, 2002) (Νάκου, 2004). Για να κατανοήσουν 
οι μαθητές το περιβάλλον στο οποίο ζουν είναι σημαντικό να τους οδηγήσουμε στη 
μελέτη του παρελθόντος, καθώς αυτό συνδέεται στενά με την ερμηνεία του παρόντος. 
Παράλληλα, οι μαθητές ωφελούνται ως προς το κομμάτι που αφορά στην κοινωνικο-
ποίησή τους (Λεοντσίνης, 2011). Προκειμένου να ενισχυθεί η διανοητική ικανότητα 
των μαθητών ως προς τον κόσμο που τα περιβάλλει, είναι απαραίτητη η αύξηση του 
ιστορικού υποβάθρου με την επαφή με τον σημερινό τρόπο έρευνας και μελέτης των 
ιστορικών επιστημόνων (Γατσωτής, 2004).  

Η διδακτική της ιστορίας κατηγοριοποιεί τον τρόπο προσέγγισης της διδασκαλίας της 
σε δύο μορφές, την παραδοσιακή και την προσέγγιση οικοδόμησης της γνώσης 
(Γκρίτζιος, 2010). Κατά την παραδοσιακή προσέγγιση κυριαρχεί το δασκαλοκεντρικό 
μοντέλο και οι επιδείξεις, όπου στο μαθητή δεν καλλιεργείται η αποκλίνουσα σκέψη 
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και η δημιουργικότητα, καθώς υπεύθυνος για τη μετάδοση της γνώσης και της πληρο-
φορίας είναι ο εκπαιδευτικός (Γκρίτζιος, 2010) (Κουτρούμπα, 1998) και το ένα και 
μοναδικό εγχειρίδιο και η μία και μοναδική ερμηνεία που επιδέχεται, όντας αποτέλε-
σμα αφήγησης και όχι ανάλυσης (Κουτρούμπα, 1998). Κατά την προσέγγιση οικοδό-
μησης της γνώσης στο επίκεντρο της διδασκαλίας είναι ο μαθητής, ο οποίος ενεργο-
ποιείται ουσιαστικά για την κατάκτηση της γνώσης, καθώς δε συμμετέχει άβουλα, 
αλλά προσεγγίσει την ιστορία καλλιεργώντας την κριτική του ικανότητα. Σ’ αυτή τη 
μορφή διδασκαλίας μάς ενδιαφέρει να μάθει πώς να μάθει, ενώ ο ρόλος του εκπαιδευ-
τικού είναι συμβουλευτικός και υποστηρικτικός (Γκρίτζιος, 2010). 

Οι, όχι και τόσο πρόσφατες, αλλαγές στις θεωρίες μάθησης, παρόλο που κατέστησαν 
πρόσφορη την αναγκαιότητα της βιωματικής προσέγγισης, όπως αναπτύχθηκαν από 
τον J. Dewey, εντούτοις δεν στάθηκαν αρκετές ώστε να υπερκεράσουν τις πάγιες θέσεις 
του ελληνικού σχολείου, ήτοι αναλυτικά προγράμματα, διδακτικό υλικό, μεθοδολογία, 
ωρολόγια προγράμματα, το χώρο, και τη μονόπλευρη προσέγγιση της γνώσης 
(Αγγελάκος, 2004, σ. 43). 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Από την Παλαιόπολη στο Borgo» 

Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν με στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν βήμα προς 
βήμα το πώς η πόλη της Κέρκυρας βίωσε την ιστορική διαδρομή της στο πέρασμα των 
αιώνων και πώς τελικά η πρωτεύουσα του νησιού βρίσκεται στο σημείο που είναι σή-
μερα, αλλά και να αγαπήσουν το αντικείμενο της ιστορίας μαθαίνοντας μέσα από αυτή. 
Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στην προσέγγιση θεμάτων που σχετίζονται με το άμεσο πε-
ριβάλλον των μαθητών. Αυτού του είδους η προσέγγιση από το συγκεκριμένο και το 
τοπικό προς το αφηρημένο και το γενικό βοηθά στο να αντιληφθούν τον κόσμο πέρα 
από τοπικούς περιορισμούς (Κυρίτσης & Φούκας, 2010). Τέθηκαν ερωτήματα όπως: 

❏ Η πόλη της Κέρκυρας βρισκόταν πάντα στο ίδιο σημείο; 
❏ Τι έκανε τους κατοίκους να μετακινηθούν; 
❏ Τι κίνδυνοι υπήρξαν; 
❏ Πώς επέλεξαν τη νέα τοποθεσία; 
❏ Πώς οχυρώθηκαν και έκαναν ασφαλή τη νέα πόλη; 

Για να απαντήσουμε σε όλα αυτά τα ερωτήματα, και σε πολλά άλλα που προκύπτουν 
στην πορεία, σχεδιάστηκαν με τους μαθητές βιωματικές δραστηριότητες, που υλοποι-
ήθηκαν με τη μορφή του σχεδίου εργασίας, οι οποίες θα μας ταξίδευαν από την Παλαι-
όπολη στο Borgo και παράλληλα θα μας ξετύλιγαν την ιστορία της πόλης στο πέρασμα 
των αιώνων. Υλοποιήθηκε βασισμένο στις αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης και τις 
θεωρίες των Brunner και Rogers, που η μελέτη του τόπου στηρίζεται στα σχέδια εργα-
σίας, τις ανοιχτές διαδικασίες μάθησης και τη χρήση πολυειδών τεχνικών προσέγγισης 
(Σακκά, 2015). Το «τρένο» που μας ταξίδεψε σε όλη αυτήν την περιπέτεια πέρασε από 
έξι σημαντικούς σταθμούς-ορόσημα, που ο καθένας του είχε να μας διηγηθεί τη δική 
του ιστορία. Οι σταθμοί αυτοί τοποθετούνται κάθε φορά πάνω σε μία ιστοριογραμμή 

523

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



που βρίσκεται σταθερά στην τάξη και εμπλουτίζεται με σχετικές εικόνες ξεκινώντας 
από την αρχαιότητα και φτάνοντας μέχρι σήμερα. 

★ 1ος σταθμός (η αφετηρία του ταξιδιού): Η Παλαιόπολη. 
★ 2ος σταθμός: Από την Παλαιόπολη στο Borgo. 
★ 3ος σταθμός: Το καταφύγιο. 
★ 4ος σταθμός: Η οχύρωση. 
★ 5ος σταθμός: Το Ξωπόλι (Borgo) 
★ 6ος σταθμός: Η Παλιά πόλη της Κέρκυρας. 

Στον ιστορικό χώρο της Παλαιόπολης ξεκινά το ταξίδι. Επισκέπτονται το χώρο, γιατί 
εκεί γύρω στον 8ο αιώνα υπήρξε η πρωτεύουσα της Κέρκυρας. Περιηγούνται στα ερεί-
πια της πόλης και επισκέπτονται το αρχαιολογικό μουσείο. Εκεί ανακαλύπτουν πράγ-
ματα που μας συνδέουν με το παρελθόν. Οι μαθητές τα φωτογραφίζουν, τα αποτυπώ-
νουν με ζωγραφιές στο χαρτί. Μέσα από αυτή την επαφή με το μουσείο και του αρχαι-
ολογικούς χώρους μεταφέρονται από το στενό περιβάλλον της τάξης σε τόπους που θα 
έχουν την ευκαιρία να αποκομίσουν πληροφορίες για το ζήτημα που εξετάζουν, οπότε 
επωφελούνται και οι μαθητές με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο μέσα από το συγ-
χρωτισμό με το κοινωνικό περιβάλλον (Καύκα, 2002). Συνεπώς, ωφελούνται όχι μόνο 
σε επίπεδο γνώσης, αλλά και δεξιοτήτων, στάσεων, συμπεριφορών και όλα αυτά μέσα 
από μία ευχάριστη διαδικασία. Ακολούθως, με τη συνδρομή της εκπαιδευτικού και των 
γονέων, προχωρούν στην αναζήτηση περισσότερων πληροφοριών μέσα από βιβλία και 
διαδίκτυο προκειμένου να σχηματίσουν μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για το πώς ήταν 
η ζωή στην αρχαιότητα. 

Και συνεχίζουν την επαφή και τη σύνδεση με το παρελθόν αναπαριστώντας σκηνές 
από την αρχαιότητα στην τάξη και αναβιώνοντας καθημερινές στιγμές. Άλλωστε, δεν 
παραλείπουμε σημαντικές εκφάνσεις της καθημερινότητας, καθώς αυτές καλά σχεδια-
σμένες σε δράσεις έρχονται να συμφωνήσουν με την άποψη του J. Dewey ότι «το σχο-
λείο θα πρέπει να ασχολείται λιγότερο με την προετοιμασία για τη ζωή και περισσότερο 
με την ίδια τη ζωή» (Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών ΗΠΑ: Επιτροπή Κοινωνικών 
Επιστημών και Εκπαίδευσης, 2006:113). Σημαντικό είναι να σημειωθεί πως προσπα-
θούν να προσεγγίσουν το ρόλο του αρχαιολόγου και των αρχαιολογικών ανασκαφών 
για την εύρεση των βασικών πηγών πληροφόρησης για την εποχή εκείνη, που δεν είναι 
άλλες από τα αρχαιολογικά ευρήματα. Ακόμη, χρησιμοποιούνται τα γεωμετρικά στε-
ρεά για την κατασκευή των οικοδομημάτων της εποχής, όπως αυτά τα παρατήρησαν 
κατά τις επισκέψεις στα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι, είχαν την ευ-
καιρία να αναφερθούν στα γεωμετρικά στερεά που συναντάμε στην τέχνη της εποχής 
και να δημιουργήσουν με τα κατάλληλα σχήματα τις προσομοιώσεις τους. 

Τι ανάγκασε, όμως, τους κατοίκους της πόλης της Κέρκυρας να μετακινηθούν, αφού 
τα είχαν όλα; Η αρχαία αυτή πόλη είχε ναούς, αγορά, εργαστήριο κεραμικής, οι κάτοι-
κοι ήταν έμποροι και ήταν γενικά μία ισχυρή πόλη. Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι τα 
παιδιά αναπαριστούν επιδρομές Γότθων και πειρατών. Αυτές οι επιδρομές αναγκάζουν 
τους κατοίκους να μετακινηθούν, να αναζητήσουν ένα μέρος που θα τους παρέχει 
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φυσική προστασία από τους εχθρούς. Έτσι μετά τον 6ο αιώνα άρχισαν σταδιακά να 
μετακινούνται και να φτιάχνουν την πόλη τους ανάμεσα σε δύο θεόρατους βράχους. 
Οι μαθητές βιώνουν και τη συναισθηματική θέση των κατοίκων, καθώς παίρνουν μέρος 
και σε ποικίλα παιχνίδια συναισθημάτων, που τους δίνουν τη δυνατότητα να βιώσουν 
τη χαρά και τη λύπη, αλλά και να συγκρίνουν τις δύο αυτές καταστάσεις. Με αφετηρία 
τις συγκρούσεις και τις καταστροφές έγινε αναγωγή σε σύγχρονα περιστατικά, που 
βιώνουν στην εποχή μας άλλοι λαοί, εξαιτίας πολεμικών συγκρούσεων, και εξαναγκά-
ζονται να αναζητήσουν νέους τόπους για να επιβιώσουν. 

Στον επόμενο σταθμό του ταξιδιού μας οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες μέσα από 
πίνακες ζωγραφικής, βιβλία και παλιές φωτογραφίες για το χώρο που χτίζεται η νέα 
πόλη, ήτοι το Παλαιό Φρούριο. Επισκέπτονται το χώρο για επιτόπια έρευνα (μελέτη 
πεδίου), παρατηρούν τη φυσική προστασία που παρείχαν οι δύο βράχοι στους κατοί-
κους, συνδέοντας φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, και έπειτα με εικαστικές δη-
μιουργίες αναπαριστούν τα όσα είδαν. Κατά την επίσκεψή τους στον αρχαιολογικό 
χώρο παρατήρησαν και κατέγραψαν τα «έργα της φύσης» και τις ανθρώπινες επεμβά-
σεις και κατασκευές. Τι έκαναν οι κάτοικοι για να προστατευτούν ακόμη καλύτερα; 
Στο σημείο αυτό αναλύθηκε η τεχνολογική εξέλιξη που με τη σειρά της οδήγησε σε 
μεγαλύτερα και ισχυρότερα πλοία και όπλα. Αυτό με τη σειρά του ανάγκασε τους κα-
τοίκους να προβούν σε περαιτέρω διορθώσεις του τρόπου άμυνας με κατασκευαστικά 
έργα, ώστε να ανταποκρίνονται στα νέα προβλήματα που δημιουργούνταν από τις επι-
θέσεις αυτές και η φυσική οχύρωση δεν μπορούσε να καλύψει από μόνη της.  

Την απάντηση τη βρίσκουν μέσα από τις επόμενες δράσεις, που θα τους βοηθήσουν να 
κατανοήσουν πώς και γιατί έγιναν τα οχυρωματικά έργα της πόλης. Μέσα από την ι-
στορική αναζήτηση πληροφοριών ανακαλύπτουν πως η Κέρκυρα για τέσσερις περίπου 
αιώνες ήταν υπό την προστασία των Βενετών. Αυτός ήταν ο λόγος που σταμάτησε να 
δέχεται επιθέσεις από επιδρομές. Όμως πολιορκήθηκε από τους Οθωμανούς, οπότε τα 
οχυρωματικά έργα έπρεπε να επεκταθούν. Οι μαθητές, γεμάτοι πλέον εικόνες και πλη-
ροφορίες, απεικονίζουν στο χαρτί τους τρόπους οχύρωσης της πόλης. Αρχικά φυσική 
προστασία, αργότερα το Φρούριο, η Contra Fossa, η Σπιανάδα και το Ξωπόλι ή Borgo; 
Πώς προέκυψε αυτό; Για την καλύτερη κατανόηση οι μαθητές δημιουργούν μακέτα, 
σύμφωνα με τους χάρτες της εποχής. Η κάθε αλλαγή στη ροή του χρόνου φέρνει στην 
επιφάνεια και κάποιο νέο χάρτη, οπότε και οι μαθητές τροποποιούν κατάλληλα την 
μακέτα, ώστε να συμφωνεί με τα νεότερα δεδομένα και αμυντικά έργα που έγιναν στο 
συγκεκριμένο τόπο. 

Επιβιβαζόμαστε και συνεχίζουμε το ταξίδι για τον επόμενο σταθμό, το Ξωπόλι. Στο 
στάδιο αυτό οι μαθητές καλούνται μέσα από την κατασκευή όλο και περισσότερων 
οικοδομημάτων να κατανοήσουν την αύξηση του πληθυσμού, το χωροταξικό πρό-
βλημα, που προέκυπτε εντός των στενών περιθωρίων του φρουρίου, και την ανάγκη 
για επέκταση του οικιστικού πλέγματος εκτός αυτού. Αλλά και πάλι τίθεται το πρό-
βλημα του χωροταξικού περιορισμού και η ανάγκη για στέγαση του πληθυσμού, που 
μπορεί να εξυπηρετήσει η πόλη. Με άλλα λόγια, οι μαθητές κατανοούν την 
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περιορισμένη έκταση της περιοχής και οδηγούνται στη εύρεση λύσης αναφορικά με 
ερωτήματα για το ύψος των κτιρίων, των στενών δρόμων και της πυκνής δόμησης. Ως 
εποπτικό υλικό αξιοποιούν τα ξύλινα τουβλάκια της τάξης τους, που προσπαθούν να 
χωρέσουν σε ορισμένο χώρο στη μακέτα, αναπτύσσοντας τις αντίστοιχες μαθηματικές 
έννοιες. Επιπλέον καταλαβαίνουν την ανάγκη περιφρούρησης της νέας πόλης και τη 
δημιουργία του Νέου Φρουρίου και των πυλών. 

Έτσι φτάσαμε στον τελευταίο σταθμό και στη σημερινή μορφή της πόλης της Κέρκυ-
ρας. Οι μαθητές περπατούν στα στενά δρομάκια, σταματούν στα βασικά σημεία που 
κάποτε υπήρξαν οι πύλες, παρατηρούν από κοντά και περνούν από την διασωθείσα 
πύλη της Σπηλιάς. Επιστρέφοντας στην τάξη συγκρίνουν τη σημερινή μορφή με τη 
μακέτα που έχουν δημιουργήσει. Βρίσκουν τις ομοιότητες, αλλά και τις διαφορές. Α-
ντιλαμβάνονται την επίδραση του ανθρώπου στο τοπίο στην κάθε εποχή και τις επακό-
λουθες αλλαγές σ’ αυτό. Επιπλέον, οι μαθητές παρατηρούν την απουσία της πλατείας 
στη μακέτα τους και αναρωτούνται αναφορικά με τη δημιουργία της και τους λόγους 
κατασκευής της. Μέσα από θεατρικά παιχνίδια, παιχνίδι ρόλων και εικαστικές δη-
μιουργίες αναπαριστούν τον τρόπο ζωής στην πλατεία του σήμερα και του χθες, συνυ-
πολογίζοντας το ρόλο που αυτή είχε στην κάθε εποχή. 

Για την αξιολόγηση της δράσης χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό «Storyboard That» και 
η δημιουργία βίντεο. Και οι δύο τρόποι αξιοποίησαν τα στοιχεία της ψηφιακής αφήγη-
σης. Ειδικότερα, οι μαθητές για τη δημιουργία του βίντεο χρησιμοποίησαν το υλικό 
που είχαν συγκεντρώσει από τις επισκέψεις τους, αλλά και το παραγόμενο εικαστικό 
υλικό, το οποίο εμπλούτισαν με την ηχογραφημένη περιγραφή των ίδιων των μαθητών. 
Αντίστοιχα, για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης με το παραπάνω λογισμικό κα-
λούνταν να χρησιμοποιήσουν τις σκηνές και τους χαρακτήρες που θα αντιπροσώπευαν 
καλύτερα τον κάθε ιστορικό σταθμό με τον οποίο ασχολήθηκαν. 

Συμπεράσματα 

Το να είσαι τεσσάρων ή πέντε χρονών και να ταξιδεύεις στο παρελθόν δεν είναι εύκολη 
υπόθεση. Αν όμως το βαλιτσάκι που κρατάς είναι εξοπλισμένο με σύνεργα που θα σου 
κινητοποιήσουν το ενδιαφέρον, θα σου ενεργοποιήσουν την περιέργεια και θα σου δώ-
σουν τη δυνατότητα να ανακαλύψεις, τότε αυτόματα το ταξίδι μετατρέπεται σε μια 
ευχάριστη απόδραση. Η ιστορία του τόπου σου γίνεται γνωστή, η φαντασία σου ταξι-
δεύει και σε φέρνει κοντά σε καταστάσεις του παρελθόντος, οικειοποιείσαι πράγματα 
και μεταφέρεσαι στη ζωή κάποιας άλλης εποχής. Η βιωματική προσέγγιση, η παρατή-
ρηση και η επίσκεψη σε πραγματικά σημεία, που άφησαν τα σημάδια τους στο σήμερα, 
οι δράσεις που σχετίζονται με αναπαραστάσεις γεγονότων και καταστάσεων, όλα αυτά 
μαζί μπορούν να οδηγήσουν το μαθητή να αναπτύξει την κριτική και αντιληπτική του 
ικανότητα, να ξεπεράσει δυσκολίες και να οδηγηθεί στην κατ’ ουσίαν γνώση, που τε-
λικά είναι το ζητούμενο. Και όχι μόνο. Μαζί με τη γνώση έρχεται και η αίσθηση της 
προσωπικής χαράς, ανακάλυψης της προσωπικής ταυτότητας και ευχαρίστησης, πετυ-
χαίνοντας τον πρωταρχικό μας στόχο, που ήταν η κατανόηση της σχέση μας με το πα-
ρελθόν.  
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Εν κατακλείδι, μαθητές και εκπαιδευτικοί ενεπλάκησαν σε ένα εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα, που διαρκώς τροφοδοτούσε τους εμπλεκόμενους με άγνωστα στοιχεία του πα-
ρελθόντος, που όμως τελικά υπάρχουν και στη σύγχρονη ζωή, αποτελούν συνέχεια της, 
είναι κομμάτι της. Αρκεί να βρεις τον τρόπο να τα ανακαλύψεις και να μην αρκεστείς 
σε αυτό, αλλά μέσα από τις δυνατότητες, που σου δίνει η επιστήμη της ιστορίας, να 
μπορέσεις να τα κάνεις κτήμα όλων. Έτσι σαν εκπαιδευτικός και μαθητής θα αποκομί-
σεις τη χαρά ότι η ιστορία δε διδάσκεται απλά με λόγια, αλλά διδάσκεται πολύ καλύ-
τερα με την ενεργητική συμμετοχή όλων. 
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Προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη: Αισθάνονται ικανοί οι εκπαιδευτικοί 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας για τη διαχείρισή τους; 

Μπαντούνα Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06, M.Ed Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc Διοίκηση Εκπαίδευσης 

e-Mail: mabad4250@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η διαχείριση των προβλημάτων συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη κυριαρχεί α-
νάμεσα στα ζητήματα ενδιαφέροντος για τους εκπαιδευτικούς. Τα προβλήματα πειθαρ-
χίας των μαθητών είναι ιδιαίτερης σημασίας για τη διαχείριση της τάξης. Η ικανότητα 
των εκπαιδευτικών να διαχειρίζονται τη μη αποδεκτή συμπεριφορά των μαθητών δια-
μορφώνοντας θετικό κλίμα για διδασκαλία και μάθηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο 
στα μαθησιακά επιτεύγματα των μαθητών. Η παρούσα ερευνητική μελέτη έχει ως 
σκοπό τη διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δ.Ε.) Ηλείας για τη σιγουριά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην 
τάξη καθώς και τον έλεγχο της επίδρασης δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμ-
μετεχόντων εκπαιδευτικών στις αντιλήψεις τους για τη σιγουριά τους να διαχειρίζονται 
προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Για τη διεξαγωγή της έρευνας ακολουθήθηκε η 
ποσοτική μέθοδος προσέγγισης και χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Τα δεδομένα 
συλλέχθηκαν από 259 εκπαιδευτικούς σχολείων Δ.Ε. Ηλείας. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας ανέδειξαν μέτριο επίπεδο βεβαιότητας των ερωτώμενων εκπαιδευτικών ως 
προς την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Ε-
πίσης, το φύλο των ερωτώμενων συσχετίζεται στατιστικά σημαντικά με τις αντιλήψεις 
τους ως προς την ικανότητά τους για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην 
τάξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαχείριση συμπεριφοράς, ικανότητα, δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Το ζήτημα της διαχείρισης τάξης έχει προσεγγισθεί από πολλούς μελετητές. Πρόκειται 
για μια έννοια η οποία περιλαμβάνει αρκετές διαστάσεις. Σύμφωνα με τους Evertson 
και Weinstein (2006) η διαχείριση της τάξης σχετίζεται με τις ενέργειες του εκπαιδευ-
τικού για τη διαμόρφωση υποστηρικτικού και διευκολυντικού κλίματος στην τάξη για 
ακαδημαϊκή και κοινωνικό-συναισθηματική μάθηση. Η διαχείριση της τάξης είναι ένας 
από τους βασικούς παράγοντες που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς στη δημιουργία 
θετικού περιβάλλοντος ώστε η μαθησιακή διαδικασία να λάβει χώρα με αποτελεσμα-
τικό τρόπο. Τα προβλήματα συμπεριφοράς που παρουσιάζονται στην τάξη διαταράσ-
σουν και αποδιοργανώνουν τη μαθησιακή διαδικασία και τις εκπαιδευτικές δραστηριό-
τητες (Barbetta, Norona & Bicard 2006). Η επικράτηση χαοτικού περιβάλλοντος στην 
τάξη προκαλεί προβλήματα στη μαθησιακή πορεία των μαθητών (Marzano & Mar-
zano, 2003). Οι Egeberg, McConney και Price (2016) προσεγγίζουν τη διαχείριση τά-
ξης με αναφορά στο πεδίο διαχείρισης διδασκαλίας και σε αυτό της συμπεριφοράς. Τα 
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προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών σχετίζονται άμεσα με τον έλεγχο της τάξης 
(Fontana, 1996β). Η αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς αποτελεί συνεχή και 
αναπόφευκτη πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς (Colvin, 2010) και η ικανότητά τους 
να ελέγχουν τους μαθητές σε μια τάξη αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο περιβάλ-
λον της τάξης (Brouwers & Tomic, 2000). Τα προβλήματα ελέγχου συμπεριφοράς προ-
σθέτουν μια ακόμα έντονη πηγή πίεσης και άγχους στον εκπαιδευτικό (Fontana, 
1996α). 

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αντιμετωπίζουν κατάλληλα τους μαθητές οι οποίοι παρου-
σιάζουν μη αποδεκτή και διαταρακτική συμπεριφορά στην τάξη. Σε αντίθετη περί-
πτωση χάνεται πολύτιμος χρόνος από τη διδασκαλία για τους στόχους που έχουν τεθεί 
για το σύνολο των μαθητών της τάξης (Brouwers & Tomic, 2000). Ο έλεγχος της τάξης, 
η διεύθυνση μιας οργανωμένης τάξης πραγματοποιείται καλύτερα μέσα από την ανά-
πτυξη κλίματος συνεργασίας και σεβασμού. Η αυτοπεποίθηση που αισθάνεται ο εκπαι-
δευτικός αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό στις σχέσεις του με την τάξη (Fontana, 
1996α). Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαθέτουν την ικανότητα οργάνωσης και δια-
χείρισης μιας τάξης που θα παρέχει ένα ομαλό περιβάλλον, θα αυξάνει τον χρόνο της 
μαθησιακής διαδικασίας και θα μειώνει παράγοντες αποδιοργάνωσης (Ryan & Cooper, 
2007). Σε μελέτη των Minor et al. (2002) για τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών σε θέ-
ματα διδασκαλίας οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν τη διαχείριση συμπεριφοράς στην 
τάξη ως ένα από τα πιο σημαντικά γνωρίσματα των αποτελεσματικών εκπαιδευτικών. 
Αναμφισβήτητα, όλοι οι εκπαιδευτικοί δεν αντιλαμβάνονται και δεν αντιμετωπίζουν 
με τον ίδιο τρόπο τα προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη (Fontana, 1996α).  

Ο Fontana (1996α) επισημαίνει την απειλή που αισθάνονται πεπειραμένοι και άπειροι 
εκπαιδευτικοί όταν αμφιβάλλουν για την ικανότητά τους να οργανώσουν το πλαίσιο 
και να διευθύνουν την τάξη. Επιπροσθέτως, δοκιμάζουν τις δεξιότητες διδασκαλίας 
τους και την επαγγελματική τους αυτοεκτίμηση όταν δέχονται την πίεση των μαθητών 
που συμπεριφέρονται διασπαστικά στην τάξη. Η έλλειψη σιγουριάς στον εκπαιδευτικό 
για τις δεξιότητές του να διαχειριστεί την τάξη μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην 
ικανότητά του να είναι αποτελεσματικός (Lane, Menzies, Bruhn & Crnobori, 2010). 
Στο ίδιο πνεύμα και οι Brouwers και Tomic (2000) οι οποίοι υποστηρίζουν ότι εκπαι-
δευτικοί που «δεν έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους στη διαχείριση της τάξης 
αντιμετωπίζουν καθημερινά την ανικανότητά τους». Εξάλλου, εκπαιδευτικοί που δεν 
εμπιστεύονται τις ικανότητές τους στη διαχείριση τάξης και αμφιβάλλουν για αυτές 
ίσως προκαλέσουν την εκδήλωση επαγγελματικής εξουθένωσης (Brouwers & Tomic, 
2000). Οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετική αντίληψη για την ικανότητά τους στη δια-
χείριση τάξης είναι πιο ανοιχτοί σε νέες ιδέες και τείνουν να πειραματιστούν με νέες 
προσεγγίσεις στην τάξη (Cousins & Walker, 2000; Tschannen-Moran & Woolfolk 
Hoy, 2001). Έχουν περισσότερες πιθανότητες να προάγουν τη συνεργατικότητα, να 
υποστηρίξουν την ανάπτυξη των εγγενών κινήτρων των μαθητών τους, να έχουν καλύ-
τερο αυτοέλεγχο των συναισθημάτων τους και να προσαρμόσουν τις προσδοκίες τους 
στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών (Baker, 2005; Rimm-Kaufman & Sawyer, 
2004). Επίσης, έχουν λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάζουν άγχος με συνέπεια την 
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αποφυγή της χρήσης τιμωριών ή πειθαρχικών μέτρων στη διαχείριση συμπεριφορών 
που διαταράσσουν τη μαθησιακή διαδικασία. Έρευνες (Baker, 2005; Treder, Morse & 
Ferron, 2000) έχουν δείξει ότι εκπαιδευτικοί με μεγαλύτερη αίσθηση ικανότητας έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να αναζητήσουν υποστήριξη από τους συναδέλφους τους 
παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ευελιξία στην επιλογή στρατηγικών διαχείρισης συμπερι-
φοράς στην τάξη. Σε έρευνά της η Baker (2005) διαπίστωσε ότι το χαμηλό επίπεδο 
εμπιστοσύνης των εκπαιδευτικών στις ικανότητές τους για τη διαχείριση συμπεριφοράς 
στην τάξη επηρεάζει την ετοιμότητά τους να προσαρμοστούν και να ανταποκριθούν 
στον χειρισμό μαθητών με προβλήματα συμπεριφοράς. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. 
Ηλείας για τη βεβαιότητά τους ως προς την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλή-
ματα συμπεριφοράς στην τάξη. Επιμέρους στόχος της είναι ο έλεγχος της επίδρασης 
των δημογραφικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (φύλο, ηλι-
κία, έτη υπηρεσίας και επίπεδο σπουδών) στις αντιλήψεις τους για τη βεβαιότητά τους 
ως προς την ικανότητα διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη τους. 

Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής μελέτης, τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθη-
καν είναι:  
1) Ποιες είναι οι αντιλήψεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. Ηλείας για τη βεβαιότητά τους ανα-
φορικά με την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη; 

2) Ποια είναι η επίδραση δημογραφικών και επαγγελματικών χαρακτηριστικών του 
δείγματος- του φύλου, της ηλικίας, των ετών υπηρεσίας και του επίπεδου σπουδών-
στις αντιλήψεις τους για τη βεβαιότητά τους ως προς την ικανότητά τους να διαχειρί-
ζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη; 

Ερωτηματολόγιο έρευνας 

Για τη συλλογή των δεδομένων της παρούσα έρευνας, η οποία αποτελεί μέρος ευρύτε-
ρης έρευνας (Ζωγόπουλος & Μπαντούνα, 2020), χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. 
Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περιλάμβανε ερωτήσεις για τα δημογραφικά και 
επαγγελματικά στοιχεία των εκπαιδευτικών του δείγματος. Το δεύτερο μέρος αξιοποί-
ησε ερωτήσεις από το ερωτηματολόγιο «Teacher Classroom Management Strategies 
Questionnaire» που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για τη σιγουριά τους 
αναφορικά με την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην 
τάξη και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «The 
Incredible Years. Parents, teachers, and children training series» (Webster-Stratton, 
2011). Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών καταγράφηκαν μέσα από 3 
ερωτήσεις σε επταβάθμια κλίμακα Likert από το 1 έως το 7 (1=πολύ αβέβαιος, 2=αβέ-
βαιος, 3=κάπως αβέβαιος 4=ουδέτερος, 5=κάπως βέβαιος, 6=βέβαιος, 7=πολύ 
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βέβαιος). 

Το δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2019. Ακολουθήθηκε η ποσο-
τική μέθοδος προσέγγισης με το ερωτηματολόγιο ως ερευνητικό εργαλείο σε μορφή 
google forms, το οποίο στάλθηκε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε Γυμνάσια-Λύ-
κεια της Ηλείας. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 259 εκπαιδευτικοί οι οποίοι το 
συμπλήρωσαν πλήρως. Ως προς το φύλο και την κατανομή του δείγματος, το 62,5% 
είναι γυναίκες και το 37,5% άνδρες. Σχετικά με την ηλικία των συμμετεχόντων, το 
56,4% ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία «47-57» ετών, το 25,5% στην ηλικιακή κατη-
γορία «36-46», το 16,2% είναι «58 και άνω» ετών και μόλις το 1,9% ανήκει στην ηλι-
κιακή κατηγορία «25-35» ετών. Αναφορικά με τα έτη υπηρεσίας των συμμετεχόντων, 
το 8,9% έχει 0‐10 έτη υπηρεσίας, το 46,7% έχει 11‐20 έτη, το 28,6% έχει 21‐30 έτη και 
το 15,8% έχει 31 και άνω έτη υπηρεσίας. Τέλος, ως προς το επίπεδο σπουδών, το 53,7% 
των εκπαιδευτικών έχει μόνο το βασικό πτυχίο, το 9,7% έχει 2ο πτυχίο ΑΕΙ /ΤΕΙ, το 
32% έχει Μεταπτυχιακό και το 4,6% έχει Διδακτορικό. 

Ανάλυση δεδομένων 

Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό λογισμικό πακέτου SPSS 26.0 for Windows για την 
κωδικοποίηση και ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν από τους 259 εκπαιδευτι-
κούς Δ.Ε. Ηλείας. Χρησιμοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος Kruskal-Wallis H και 
Mann Whitney U για τις συσχετίσεις με τα δημογραφικά στοιχεία, αφού o έλεγχος Kol-
mogorov-Smirnov έδειξε ότι δεν υπάρχει κανονική κατανομή των μεταβλητών. Ο έ-
λεγχος εσωτερικής συνέπειας και εγκυρότητας των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου 
ήταν αρκετά ικανοποιητικός (Cronbach’s alpha=0,867>0,70). 

Αποτελέσματα 

Οι ερωτώμενοι εκπαιδευτικοί της Δ.Ε. (Πίνακας 1, Γράφημα 1) εκφράζουν βεβαιότητα 
για τη διαχείριση τωρινών προβλημάτων στην τάξη τους (Μέση τιμή (Μ.Τ.)=5,61), ενώ 
είναι κάπως βέβαιοι για την ικανότητά τους για μελλοντική διαχείριση προβλημάτων 
συμπεριφοράς στην τάξη τους (Μ.Τ.=5,32) και για την ικανότητά τους να προάγουν 
συναισθηματικές, κοινωνικές και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων (Μ.Τ.=5,41). Η 
συνολική Μ.Τ.=5,45 δείχνει ότι αισθάνονται κάπως βέβαιοι για τη διαχείριση προβλη-
μάτων συμπεριφοράς στην τάξη. 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις 

Μέση 
τιμή 

* 

Τυπική 
απόκλιση 

1 Πόσο βέβαιος/η είστε για τη διαχείριση τωρινών προβλη-
μάτων συμπεριφοράς στην τάξη σας; 5,61 1,281 

2 
Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανότητά σας να διαχειρι-
στείτε μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 
σας; 

5,32 1,307 
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3 
Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανότητά σας να προάγετε 
τις συναισθηματικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις δεξιό-
τητες επίλυσης προβλημάτων; 

5,41 1,280 

 Σύνολο 5,45 1,143 
*Σημείωση. 1=Πολύ αβέβαιος/η, 2=Αβέβαιος/η, 3=Κάπως αβέβαιος/η, 4=Ουδέτερος/η, 5=Κάπως βέ-
βαιος/η, 6=Βέβαιος/η, 7=Πολύ βέβαιος/η 

Πίνακας 1. Βεβαιότητα εκπαιδευτικών Δ.Ε. για διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς 
στην τάξη 

Γράφημα 1 Μέση τιμή ικανότητας διαχείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς τάξης 

Συσχετίσεις δημογραφικών στοιχείων με βεβαιότητα ικανότητας διαχείρισης προβλη-
μάτων συμπεριφοράς τάξης  

Έγινε συσχέτιση των 3 ερωτήσεων για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην 
τάξη με τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία των ερωτώμενων εκπαιδευτικών 
της Δ.Ε. Ο έλεγχος Mann Whitney U καταδεικνύει σημαντικές στατιστικά διαφορές 
μόνο με το φύλο, ενώ με την ηλικία, τα έτη υπηρεσίας και τις επιπλέον σπουδές των 
συμμετεχόντων εκπαιδευτικών της Δ.Ε. δεν καταγράφηκαν στατιστικά σημαντικές δια-
φορές. 

Αναφορικά με το φύλο (Πίνακας 2), ο έλεγχος Mann Whitney U έδειξε ότι υπάρχουν 
στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-value<0,05) με δύο ερωτήσεις για τη διαχείριση 
προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη τους: 1). Πόσο βέβαιος/η είστε για τη διαχεί-
ριση τωρινών προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη σας; 2). Πόσο βέβαιος/η είστε 
για την ικανότητά σας να διαχειριστείτε μελλοντικά προβλήματα συμπεριφοράς στην 
τάξη σας; Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών της Δ.Ε. του δείγματος, οι 
άνδρες είναι περισσότερο βέβαιοι (mean rank=142,41) για τη διαχείριση προβλημάτων 
συμπεριφοράς στην τάξη τους συγκριτικά με τις γυναίκες (mean rank=122,57). Επίσης, 
εκφράζουν μεγαλύτερο βαθμό βεβαιότητας (mean rank=144,16) σε σχέση με τις γυναί-
κες (mean rank=121,51) για την ικανότητά τους να διαχειρίζονται μελλοντικά προβλή-
ματα συμπεριφοράς στην τάξη τους. 

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος

Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος
Γενικός τύπος

1 Διαχείριση 
συμπεριφοράς 

στο παρόν

2 Διαχείριση 
συμπεριφοράς 

στο μέλλον

3 Προαγωγή 
δεξιοτήτων 

επίλυσης 
προβλημάτων

Σύνολο

533

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



 
Α/Α 
Ερ. 

Ερωτήσεις Φύλο Ν 
Μέσος ό-
ρος κατά-

ταξης 

Mann 
Whitney 

U 

p-
value 

1 

Πόσο βέβαιος/η είστε για τη 
διαχείριση τωρινών προ-
βλημάτων συμπεριφοράς 
στην τάξη σας; 

Γυναίκα 182 122,57 
9.060,500 0,029 

Άνδρας 97 142,41 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε για 
την ικανότητά σας να δια-
χειριστείτε μελλοντικά προ-
βλήματα συμπεριφοράς 
στην τάξη σας; 

Γυναίκα 182 121,51 

9.231,000 0,012 
Άνδρας 97 144,16 

Πίνακας 2. Έλεγχος συσχέτισης με το φύλο 

Ως προς την ηλικία (Πίνακας 3), ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε ότι δεν υπάρχει 
στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κάποια από τις 3 ερωτήσεις (p-value>0,05). 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις 

Η-
λι-
κία 

Kruskal-
Wallis H df p-

value 

1 
Πόσο βέβαιος/η είστε για τη διαχεί-
ριση τωρινών προβλημάτων συμπερι-
φοράς στην τάξη σας; 

 3,610 3 

0,387 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανό-
τητά σας να διαχειριστείτε μελλοντικά 
προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 
σας; 

0,095 

3 

Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανό-
τητά σας να προάγετε τις συναισθημα-
τικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων; 

0,691 

Πίνακας 3. Έλεγχος συσχέτισης με την ηλικία 

Σχετικά με τα έτη υπηρεσίας (Πίνακας 4), ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κάποια από τις 3 ερωτήσεις (p-
value>0,05). 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις Έτη υπη-

ρεσίας 
Kruskal-
Wallis H df p-

value 

1 
Πόσο βέβαιος/η είστε για τη διαχεί-
ριση τωρινών προβλημάτων συμπερι-
φοράς στην τάξη σας; 

 2,665 3 

0,448 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανό-
τητά σας να διαχειριστείτε μελλο-
ντικά προβλήματα συμπεριφοράς 
στην τάξη σας; 

0,368 
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3 

Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανό-
τητά σας να προάγετε τις συναισθη-
ματικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων; 

0,133 

Πίνακας 4. Έλεγχος συσχέτισης με τα έτη υπηρεσίας 

Ως προς το επίπεδο σπουδών (Πίνακας 5), ο έλεγχος Kruskal-Wallis H έδειξε ότι δεν 
υπάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση με κάποια από τις 3 ερωτήσεις (p-
value>0,05). 

Α/Α 
Ερ. Ερωτήσεις 

Επί-
πεδο 
σπου-
δών 

Kruskal-
Wallis H df p-

value 

1 
Πόσο βέβαιος/η είστε για τη διαχεί-
ριση τωρινών προβλημάτων συμπερι-
φοράς στην τάξη σας; 

 7,136 3 

0,068 

2 

Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανό-
τητά σας να διαχειριστείτε μελλοντικά 
προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη 
σας; 

0,316 

3 

Πόσο βέβαιος/η είστε για την ικανό-
τητά σας να προάγετε τις συναισθημα-
τικές, κοινωνικές δεξιότητες και τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων; 

0,543 

Πίνακας 5. Έλεγχος συσχέτισης με το επίπεδο σπουδών 

Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε τις αντιλήψεις εκπαιδευτικών Δ. Ε. Ηλείας για τη βε-
βαιότητα που έχουν για την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφο-
ράς στην τάξη. Επίσης, εξέτασε την επίδραση δημογραφικών και επαγγελματικών χα-
ρακτηριστικών των συμμετεχόντων στις αντιλήψεις τους για τη βεβαιότητα ως προς 
την ικανότητά τους να διαχειρίζονται προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. Το δείγμα 
της έρευνας αποτέλεσαν 259 εκπαιδευτικοί. Σημειώνεται ότι τα ευρήματα της παρού-
σας έρευνας αναδείχθηκαν από την αυτοαναφορά των εκπαιδευτικών, την αίσθησή 
τους και δεν αποτυπώνουν τις πραγματικές ικανότητες και γνώσεις τους σε θέματα δια-
χείρισης προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη. 

Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη βεβαιότητά 
τους ως προς την ικανότητά τους στη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην 
τάξη, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν ικανοποιητικό επίπεδο βεβαιότητας (5,61) για τη 
διαχείριση τωρινών προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη τους, ενώ εκφράζουν μέ-
τριο επίπεδο βεβαιότητας για την ικανότητά τους στη διαχείριση μελλοντικών προβλη-
μάτων στην τάξη τους (5,32) και στην προαγωγή συναισθηματικών, κοινωνικών δεξιο-
τήτων και δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων (5,41). Συνολικά, η βεβαιότητα των 
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ερωτώμενων για την ικανότητά τους στη διαχείριση συμπεριφοράς στην τάξη, σύμ-
φωνα με τις αντιλήψεις τους, κινείται σε μέτρια επίπεδα (5,45). Τα ευρήματα της πα-
ρούσας έρευνας διαφοροποιούνται εν μέρει με τα αποτελέσματα άλλης έρευνας 
(Lindroos, 2012) σύμφωνα με τα οποία οι εκπαιδευτικοί, αν και δεν είναι ικανοποιημέ-
νοι από την εκπαίδευσή τους σε θέματα διαχείρισης συμπεριφοράς στην τάξη, αισθά-
νονται ότι είναι ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις διαχείρισης της τάξης. 

Σχετικά με τις συσχετίσεις των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για τη βεβαιότητά ως 
προς την ικανότητά τους για τη διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη με 
τα δημογραφικά και επαγγελματικά τους χαρακτηριστικά προέκυψαν τα εξής: 
α) Όσον αφορά το φύλο, οι άνδρες, σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους, σε σχέση με τις 
γυναίκες, παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα βεβαιότητας για την ικανότητα τους να 
διαχειρίζονται προβλημάτα συμπεριφοράς στην τάξη. Παρόμοια είναι τα ευρήματα άλ-
λης ερευνητικής μελέτης (Martin et al., 2006) τα οποία ανέδειξαν τους άνδρες εκπαι-
δευτικούς να εκφράζουν υψηλότερα επίπεδα αυτοπεποίθησης για την ικανότητά τους 
στη διαχείριση τάξης. Αντίθετα είναι τα αποτελέσματα άλλων ερευνών (Rahimi & 
Asadollahi, 2012) σύμφωνα με τα οποία δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις αντι-
λήψεις μεταξύ ανδρών και γυναικών για την ικανότητα διαχείρισης συμπεριφοράς στην 
τάξη. 

β) Σχετικά με δημογραφικά χαρακτηριστικά (ηλικία, έτη υπηρεσίας, επίπεδο σπουδών) 
των εκπαιδευτικών του δείγματος δεν προέκυψαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις 
με τις αντιλήψεις τους για τη βεβαιότητα ως προς την ικανότητά τους να διαχειρίζονται 
προβλήματα συμπεριφοράς στην τάξη. 

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, λόγω του περιορισμένου δείγματος, της διεξαγω-
γής της έρευνας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με τη χρήση μόνο του ερωτη-
ματολογίου, δεν είναι δυνατόν να γενικευθούν. Πάρα ταύτα, η παρούσα μελέτη συνει-
σφέρει στη γνώση αναφορικά με την ικανότητα των εκπαιδευτικών στη διαχείριση προ-
βλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους ίδιους. Ε-
πιπρόσθετα, προβάλλει την αναγκαιότητα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε θέματα 
διαχείρισης τάξης. Αναγκαία θεωρείται η επέκταση της έρευνας σε άλλες γεωγραφικές 
περιοχές, σε άλλους πληθυσμούς με άλλα ερευνητικά εργαλεία και μεθόδους και για 
άλλους παράγοντες που επιδρούν στη διαχείριση τάξης. 
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Πώς η διδασκαλία μιας ιστορικής περιόδου μπορεί να γίνει όχημα για την εμπέ-
δωση κριτικής τοποθέτησης απέναντι στη σύγχρονη πραγματικότητα 

Όλγα Καραδάκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ, o.karadaki@gmail.com 

Περίληψη 

Το σενάριο αυτό προτείνει την παράλληλη εξέταση δύο πινάκων, της «Δημιουργίας 
του Αδάμ» του Μιχαήλ Άγγελου στην Καπέλα Σιστίνα και του πίνακα της Χαρμόνια 
Ροζάλες από το Σικάγο η οποία εμπνεόμενη από τον πίνακα του Μιχαήλ Άγγελου α-
ποτύπωσε το ίδιο θέμα. Στον πίνακα της Χαρμόνια Ροζάλες, όμως, ο θεός είναι 
μαύρη γυναίκα. Επιδιωκόμενος στόχος είναι μέσα από την προσέγγιση των έργων τέ-
χνης οι μαθητές να ερμηνεύσουν την εποχή της Αναγέννησης αλλά και να τοποθετη-
θούν κριτικά τόσο απέναντι στην εποχή της Αναγέννησης όσο απέναντι και στη σύγ-
χρονη εποχή. 

Λέξεις – Κλειδιά: Αναγέννηση, κριτική ιστορική προσέγγιση, δυναμικοί αναγνώ-
στες, κριτική αναγνωστική κοινότητα 

1. Ταυτότητα 

Διδακτικό Αντικείμενο: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία  

Τάξη: Β΄ Λυκείου 

Χρονική διάρκεια: 3-4 διδακτικές ώρες 

Σύντομη Περιγραφή: Κριτική προσέγγιση της ιστορικής περιόδου της Αναγέννησης 
και της σύγχρονης κοινωνικοπολιτικής πραγματικότητας μέσα από την συγκριτική ε-
ξέταση δύο έργων τέχνης 

2. Σκεπτικό 

Το παρακάτω σχέδιο μαθήματος αποτελεί πρόταση που θα οδηγήσει στην κατανόηση 
της ιστορικής περιόδου της Αναγέννησης ως πολυδιάστατου και πολυδύναμου φαινο-
μένου που εξακολουθεί να εμπνέει. 

Θα προηγηθεί η γνωριμία με την εποχή της Αναγέννησης μέσα από το σχολικό βιβλίο. 
Για την εμπέδωση και την εμβάθυνση των γνώσεων που αποκτήθηκαν θα αξιοποιηθεί 
ένα αντιπροσωπευτικό έργο της Αναγέννησης μέσα από την παρατήρηση του οποίου 
θα επιχειρηθεί η προσέγγιση και η ερμηνεία της εποχής.  

Η χρήση της εικόνας θα ενεργοποιήσει τις αισθήσεις των μαθητών και θα τους προ-
σκαλέσει να την αποκωδικοποιήσουν και να την ερμηνεύσουν, πράγμα που θα γίνει 
μέσα από διερευνητικές διαδικασίες και άρα μέσα από την σύμπραξη νοητικών και 
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αισθητικών δεξιοτήτων. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές θα καταλήξουν στη δική τους 
ιστορική αφήγηση μέσα από τη διατύπωση ερωτημάτων και την ανάλυση.  

Η προσπάθεια ερμηνείας της εικόνας αποτελεί αισθητηριακή μάθηση και οδηγεί στην 
αφύπνιση της ιστορικής φαντασίας, στην εμβάθυνση της ιστορικής κατανόησης και 
στην ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων και ιστορικής ενσυναίσθησης.  

Όταν στη συνέχεια το έργο αυτό θα συγκριθεί με ένα σύγχρονο έργο, εμπνευσμένο από 
το ίδιο, οι μαθητές θα κληθούν να επιστρατεύσουν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου 
να κατανοήσουν και να εξηγήσουν την επιλογή του σύγχρονου καλλιτέχνη και να το-
ποθετηθούν κριτικά απέναντι στις δύο εποχές βλέποντας με τα μάτια του καλλιτέχνη 
της Αναγέννησης και του σήμερα και ερμηνεύοντας τις επιλογές τους. 

Η προσπάθεια κατανόησης της ιστορικής περιόδου της Αναγέννησης μέσα από ένα 
αντιπροσωπευτικό έργο θα ενεργοποιήσει το ενδιαφέρον των μαθητών, θα τους βοη-
θήσει να εμπεδώσουν γνώσεις, να καλλιεργήσουν δεξιότητες και να μετατραπούν σε 
δυναμικούς αναγνώστες και ερμηνευτές της ιστορίας. 

Το γεγονός πως το σύγχρονο έργο είναι εμπνευσμένο από το Αναγεννησιακό θα ανα-
δείξει ανάγλυφα ότι η παρούσα ιστορική συγκυρία είναι αποτέλεσμα μιας μακραίωνης 
πορείας, πως οι ιστορικές περίοδοι είναι σχήματα για τη διευκόλυνση της ιστορικής 
μελέτης και όχι στεγανά καθώς και τη διαχρονικότητα του ιστορικού φαινομένου το 
οποίο δεν είναι ποτέ οριστικά συντελεσμένο, αλλά διαρκώς ανανεούμενο. 

Με τον τρόπο αυτό ο μαθητής μετατρέπεται σε ενεργό ιστορικό υποκείμενο στη συγ-
χρονικότητα και τη διαχρονικότητα της Ιστορίας που είναι και το τελικό ζητούμενο της 
διδασκαλίας της Ιστορίας στο σύγχρονο σχολείο. 

3. Επιδιωκόμενες δεξιότητες μαθητών 

Οι μαθητές επιδιώκεται να λειτουργήσουν ως δυναμικοί αναγνώστες – νοηματοδότες 
της ιστορικής περιόδου της Αναγέννησης, να ερμηνεύσουν την σύγχρονη πραγματι-
κότητα μέσα από τη σύγκριση των έργων τέχνης, να παραγάγουν κριτικό λόγο, και η 
τάξη να μετατραπεί σε μια δυναμική, κριτική αναγνωστική κοινότητα. 

4. Στόχοι 

4.1. Μαθησιακοί 

Σε επίπεδο γνώσεων: 

• Να κατανοήσουν την ιστορική περίοδο της Αναγέννησης ως ένα πολυσύνθετο 
πολιτιστικό, ιστορικό και κοινωνικό φαινόμενο 

• Να αποκωδικοποιήσουν οπτικά μηνύματα 
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• Να ερμηνεύσουν το έργο τέχνης ως προϊόν αυτού του πολυσύνθετου φαινομέ-
νου 

• Να εντάξουν το έργο τέχνης στην εποχή του 
• Να ερμηνεύσουν τις επιλογές του καλλιτέχνη με βάση την εποχή 
• Να εξαγάγουν συμπεράσματα για το ρόλο της τέχνης και του καλλιτέχνη μέσα 

στην κοινωνία που ζει και δημιουργεί 
• Να κάνουν υποθέσεις και να τις επιβεβαιώσουν μέσα από την κριτική προσέγ-

γιση του έργου τέχνης 
• Να συγκρίνουν έργα τέχνης και να τα εντάσσουν στην εποχής τους 
• Να ερμηνεύουν έργα τέχνης με βάση το ιδεολογικό κλίμα μέσα στο οποίο έ-

χουν δημιουργηθεί 
• Να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους 
• Να χρησιμοποιούν προηγούμενες εμπειρίες για την προσέγγιση της νέας γνώ-

σης 
• Να μετασχηματίζουν τις γνώσεις τους, ώστε να τις εφαρμόζουν σε μελλοντικές 

καταστάσεις 
• Να αποτιμήσουν καλλιτεχνικά το έργο τέχνης 

Σε επίπεδο στάσεων: 

• Να αποτιμήσουν το ρόλο του καλλιτέχνη μέσα στην κοινωνία 
• Να αναπτύξουν αισθητικά κριτήρια 

4.2. Παιδαγωγικοί 

Το σενάριο αξιοποιεί την ανακαλυπτική και εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώσης 

• Να δουλεύουν σε ομάδες 
• Να κρίνουν, να αξιολογούν, να συνθέτουν 
• Να αναπτύξουν την δεξιότητα να ανακαλύπτουν νέες πληροφορίες, γνώσεις, 

έννοιες μέσα από τη χρήση ιστορικών πηγών 
• Να μετασχηματίζουν αυτές τις γνώσεις σε νέα γνώση 
• Να ελέγχουν αυτές τις γνώσεις  
• Να εφαρμόζουν τη γνώση σε μελλοντικές καταστάσεις 
• Να αναπτύξουν μεταγνωστικές δεξιότητες 

5. Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Αφετηρία είναι τo Κεφάλαιο 6.2 της Ιστορίας του Μεσαιωνικού και του Νεότερου 
Κόσμου 565-1815, Από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις 
των Νέων Χωρών ως τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648), Αναγέννηση και αν-
θρωπισμός 
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5.1. Σύνδεση με Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι απόλυτα συμβατό με τους γενικούς και ειδικούς στό-
χους του ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ στο μάθημα της Ιστορίας. Γενικός σκοπός της διδασκα-
λίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδη-
σης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την κατανόηση των ιστορικών γεγονότων, 
ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συµπεριφοράς 
των ανθρώπων σε συγκεκριµένες καταστάσεις και τη διαµόρφωση αξιών και στά-
σεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συµπεριφοράς στο παρόν και το µέλ-
λον. Έτσι, µε τη διδασκαλία της Ιστορίας ο µαθητής µπορεί να αποκτήσει όχι µόνο 
την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσµος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και 
να γίνει υπεύθυνος πολίτης. 

5.2. Πορεία υλοποίησης της πρότασης 

Α΄ Φάση 

• Οι μαθητές σε ολομέλεια: γίνεται η παρουσίαση του περιεχομένου της Ενότητας: 
Αναγέννηση και ανθρωπισμός από τον διδάσκοντα.  

• Πριν την αφήγηση θα χρησιμοποιηθεί ο καταιγισμός ιδεών προκειμένου οι μαθητές 
να ενθαρρυνθούν να συμμετέχουν ενεργά στη διαδικασία μέσω της ανάκλησης 
γνώσεων και της ελεύθερης έκφρασής τους. 

• Κατά τη διάρκεια της αφήγησης και μετά το τέλος της θα αξιοποιηθούν οι γραπτές 
και παραστατικές πηγές της ενότητας προκειμένου οι μαθητές να αναπτύξουν τις 
αναλυτικές και ερμηνευτικές τους δεξιότητες που είναι απαραίτητες για τη βαθύ-
τερη και πληρέστερη κατανόηση του παρελθόντος, την καλλιέργεια της κριτικής 
σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. 
 

Β΄ Φάση 

Οι μαθητές σε ολομέλεια θα κλιθούν να παρατηρήσουν και να σχολιάσουν με βάση 
το ιστορικό πλαίσιο το έργο «δημιουργία του Αδάμ» από την Καπέλα Σιστίνα του 
Μιχαήλ Άγγελου. 

Οι μαθητές με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του διδάσκοντα αναμένεται να διακρί-
νουν την αδιαφορία και την υπεροψία του Αδάμ ο οποίος με δυσκολία σηκώνει το δά-
χτυλό του να αγγίξει το δάχτυλο του θεού. 

Τη στάση αυτή του Αδάμ θα πρέπει να την ερμηνεύσουν ως απότοκο του πνεύματος 
της εποχής:  

• Ο άνθρωπος της Αναγέννησης έχει αφήσει πίσω του οριστικά το φοβισμένο 
πρόγονό του των Μεσαιωνικών Χρόνων. 
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• Ο άνθρωπος και η ξεχωριστή του προσωπικότητα μπαίνουν στο κέντρο του 
ενδιαφέροντος. 

 

 

 

Γ΄ Φάση 

 

Οι μαθητές σε ολομέλεια θα κλιθούν να παρατηρήσουν τον πίνακα της Χαρμόνιας 
Ροζάλες (Harmonia Rosales) από το Σικάγο. Η Χαρμόνια Ροζάλες ζωγράφισε τον 
Θεό, στην «Δημιουργία του Αδάμ» του Μιχαήλ Άγγελου, ως μαύρη γυναίκα. 

Με τη βοήθεια του διδάσκοντα οι μαθητές θα ενθαρρυνθούν να εκφράσουν τις σκέ-
ψεις τους σχετικά με το συγκεκριμένο έργο τέχνης.  

Στόχος είναι να οδηγηθούν σε συσχέτιση και ερμηνεία των δύο έργων με αναφορές 
στις διαφορετικές ιστορικές, πνευματικές, κοινωνικές, πολιτικές και πολιτιστικές συ-
νιστώσες των δύο εποχών μέσα στις οποίες δημιουργήθηκαν τα δύο έργα τέχνης. Πιο 
συγκεκριμένα τους μαθητές πρέπει να απασχολήσουν τα ερωτήματα σχετικά με τη 
θέση του ανθρώπου στην Αναγέννηση, τη θέση και τα δικαιώματα των μαύρων στην 
Αμερική, τη θέση και τα δικαιώματα των μαύρων γυναικών στην Αμερική. 

 

 

Δ΄ Φάση 
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Θα ζητηθεί από τους μαθητές με ελεύθερη αναζήτηση στο διαδίκτυο να στοιχειοθετή-
σουν τις υποθέσεις και τις ερμηνείες τους. 

Οι άξονες της αναζήτησης θα είναι:  

• Μέσα σε ποιο ιδεολογικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτιστικό πλαίσιο δη-
μιουργήθηκαν τα έργα; 

• Πώς απηχούνται τα παραπάνω στα δύο έργα;  
• Πώς ερμηνεύετε τις ομοιότητες και τις διαφορές τους υπό το πρίσμα του ιδεο-

λογικού, κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού κλίματος της εποχής μέσα 
στην οποία δημιουργήθηκαν; 

6. Ρόλος του διδάσκοντα 

Ο ρόλος του διδάσκοντα είναι καθοδηγητικός, διευκολυντικός και υποστηρικτικός. 
Πιο συγκεκριμένα επιβλέπει τη διαδικασία, επαναπροσανατολίζει την έρευνα, δη-
μιουργεί αυτοπεποίθηση και διευρύνει την κατανόηση των μαθητών. Ο διδάσκοντας 
έτσι οδηγεί τους μαθητές στη σταδιακή απελευθέρωση από τον διδάσκοντα - αυθε-
ντία και μοναδικό πάροχο της γνώσης.  

7. Ρόλος μαθητών 

Οι μαθητές εργάζονται χωρισμένοι σε ομάδες. Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας των 
μαθητών σε ομάδες έχουμε δημιουργία μέσα σε συνθήκες ανάδρασης: η σκέψη κάθε 
μαθητή ανατροφοδοτεί τη σκέψη των υπόλοιπων μαθητών της ομάδας. Με τον τρόπο 
αυτόν, όσα δημιουργούν οι μαθητές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης και α-
ποτέλεσμα συζήτησης μεταξύ των μελών της ομάδας.  

8. Προστιθέμενη αξία 

Οι μαθητές έχουν να απαντήσουν σε ανοιχτά ερωτήματα εμπνευσμένα από την πραγ-
ματική ζωή, πράγμα που προωθεί τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη, καθώς 
καλούνται να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις τους και με τη λογική και το στοχασμό να 
συνθέσουν τη δική τους ερμηνεία. Έτσι οι μαθητές γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί γνώ-
σης, αυτονομούνται και ανεξαρτητοποιούνται. Η μάθηση έτσι συνδέεται με την πραγ-
ματική ζωή, οι μαθητές αναπτύσσουν χαρακτηριστικά και δεξιότητες των ενεργών 
πολιτών. Παράλληλα μέσα από την ενεργητική συμμετοχή αναπτύσσουν θετική 
στάση απέναντι στη μάθηση, ενώ ταυτόχρονα κατανοούν και μαθαίνουν σε βάθος. Η 
συγκεκριμένη διαδικασία βελτιώνει την αυτοεκτίμηση του μαθητή και του δημιουργεί 
εσωτερικά κίνητρα για μάθηση. 
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Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικές τεχνικές 
για τη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Καντάς Κωνσταντίνος 
Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου 1ης Ενότητας Σχολικών Μονάδων Δημοτικής Εκ-

παίδευσης Νομού Δωδεκανήσου, kkantas@sch.gr 

Περίληψη 

Η σημερινή ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα τόσο λόγω 
της έντονης παρουσίας μεταναστών, όσο και λόγω της προσφυγικής κρίσης που βιώνει 
τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να αναδείξει απο-
τελεσματικά αναλυτικά προγράμματα, καινοτόμες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές 
τεχνικές, ώστε να προαχθεί η ισότιμη εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, ανεξαρτήτως 
εθνοτικής προέλευσης. Αποτελεσματικά αναλυτικά προγράμματα είναι τα ευέλικτα α-
ναλυτικά προγράμματα ενώ καινοτόμες και αποτελεσματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι 
είναι αυτές οι οποίες έχουν επίκεντρο τον μαθητή, ο οποίος δρα ενεργά και παράλληλα 
χρησιμοποιεί και τις προσωπικές του εμπειρίες. Όλα τα παραπάνω αναλύονται στο πα-
ρόν άρθρο. 

Λέξεις-Κλειδιά: ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, μέθοδος project, βιωματική μέθο-
δος, διαπολιτισμικότητα 

Εισαγωγή  

Η σημερινή ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από πολυπολιτισμικότητα τόσο λόγω 
της έντονης παρουσίας μεταναστών, όσο και λόγω της προσφυγικής κρίσης που βιώνει 
τα τελευταία χρόνια η χώρα μας. Ως εκ τούτου οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να αλλά-
ξουν τον τρόπο διδασκαλία τους λαμβάνοντας υπόψη τη γλώσσα, τον πολιτισμό, τις 
εμπειρίες των αλλοεθνών μαθητών τους. το παρόν άρθρο παορυσιάζει τρόπους που οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να καταστήσουν τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα ευέλι-
κτα και διαπολιτισμικά. Είναι γνωστή η δυσκολία του συγκεκριμένου εγχειρήματος 
λόγω εμποδίων και δυσκολιών, όπως η πίεση του χρόνου να βγει η απαραίτητη ύλη 
που ορίζουν τα ίδια τα αναλυτικά προγράμματα. Ωστόσο το παρόν άρθρο προσφέρει 
δημιουργικές ιδέες ώστε κάθε εκπαιδευτικός να επωφεληθεί και να τις χρησιμοποιήσει 
όποτε και όπου μπορεί για μια αποτελεσματικότερη και ισότιμη εκπαίδευση.  

Ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα 

Τα σημερινά αναλυτικά προγράμματα πρέπει να χαρακτηρίζονται από ευελιξία, υπό 
την έννοια, ότι ο εκπαιδευτικός μπορεί να παρέμβει σε αυτά ανάλογα με τις ανάγκες 
που επιβάλλει η κάθε σχολική τάξη. Εξάλλου καμία σχολική τάξη δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί ομοιογενής. Μια σχολική τάξη μπορεί να περιλαμβάνει μαθητές από διαφορετι-
κές περιοχές ή ακόμα και μαθητικές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλα τα παρα-
πάνω απαιτούν την ύπαρξη ευέλικτων αναλυτικών προγραμμάτων, στα οποία ο 
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καθηγητής δε λειτουργεί ως παιδαγωγός, αλλά ως συντελεστής, προκειμένου να μεγι-
στοποιήσει την αποδοτικότητα των μαθητών (Κόπτσης & Μητροπούλου, 2010). 

Για να σχεδιαστεί ένα ευέλικτο αναλυτικό πρόγραμμα, πρέπει να μην είναι πολύ λε-
πτομερειακό ως προς το περιεχόμενό του και να μην είναι προσκολλημένο στα σχολικά 
εγχειρίδια, ώστε ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα να αποδεσμευτεί από αυτό και 
να μην περιορίζεται στην απλή εφαρμογή των σχεδιασμών της κεντρικής εξουσίας και 
στην αυστηρή καθοδήγηση των προσχεδιασμένων προγραμμάτων. Ένα ευέλικτο ανα-
λυτικό πρόγραμμα, παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να συσχετίσει τα περιε-
χόμενά του με τις εμπειρίες των μαθητών, αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών για μάθηση και ενισχύοντας τα κίνητρά τους (Τριλιανός, 1991). Στα 
ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, ο εκπαιδευτικός κρατά το βασικό σκοπό της διδα-
κτικής ενότητας και τροποποιεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς βάσει των εμπειριών, 
των ενδιαφερόντων και των ιδιαίτερων αναγκών των μαθητών.   

Προκειμένου για τη δημιουργία ενός ευέλικτου αναλυτικού προγράμματος, απαιτείται 
πρώτα από όλα ο προσδιορισμός των αναγκών των μαθητών. Στη συνέχεια, απαιτείται 
η ανάλυση των αναγκών αυτών και η καθιέρωση στόχων, οι οποίοι θα ικανοποιήσουν 
αυτές τις ανάγκες. Έπειτα προσδιορίζονται και επιλέγονται οι διδακτικές μέθοδοι, που 
θα καλύψουν τις ανάγκες αυτές και στη συνέχεια επιχειρείται μια δοκιμαστική εφαρ-
μογή των προτεινόμενων λύσεων σε πρακτικό επίπεδο. Το τελευταίο στάδιο αφορά 
στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της εφαρμογής, η οποία θα κρίνει το αναλυτικό 
πρόγραμμα, ώστε να το υιοθετήσει ή να το απορρίψει (Γερογιάννης &  Μπούρας, 
2012).  

Διαπολιτισμικά Ευέλικτα Αναλυτικά προγράμματα 

Καθώς οι χώρες προέλευσης των μαθητών που φοιτούν στα σχολεία είναι πολλές και 
διαφορετικές, όσον αφορά την πολιτισμική τους κατάσταση, διαφορετικοί πολιτισμοί 
συμβιώνουν και ερχόμενοι σε επαφή αντιπαραθέτουν τις αξίες τους, την πολιτική τους 
διάσταση, τις ιστορικές τους αναφορές, τα πολιτεύματά τους, τις κοινωνικές τους αξίες 
και την κοινωνική τους οργάνωση. Έτσι, η εκπαίδευση παίρνει έναν ξεχωριστό ρόλο.  
Η αποστολή του σχολείου συνδέεται με στόχους που έχουν να κάνουν όχι μόνο με την 
επαγγελματική αποκατάσταση των μαθητών, αλλά και με την κοινωνικοποίησή τους, 
ώστε να μπορέσουν να μετάσχουν ενεργά στην κοινωνία ως ολοκληρωμένοι πολίτες. 
Στον κοινωνικοποιητικό αυτό ρόλο του σχολείου, αφετηρία και σκοπός του οποίου εί-
ναι η λειτουργία μιας δημοκρατικής κοινωνίας, θα πρέπει να προστεθεί και η διάσταση 
της πολυπολιτισμικότητας. Το σχολείο σήμερα θα πρέπει να προετοιμάζει τους αυρια-
νούς πολίτες μιας δημοκρατικής και πολυπολιτισμικής κοινωνίας.  Με αυτήν την προ-
οπτική, το σχολείο, όντας θεσμός που στοχεύει να εκπαιδεύσει και να διδάξει τη δημο-
κρατική συμβίωση σ’ ένα πνεύμα κατανόησης και συνεργασίας με τους άλλους λαούς, 
αποκτά μεγάλη αξία, είτε ως χώρος όπου κατεξοχήν δημιουργούνται τέτοιας μορφής 
προβλήματα, είτε ως στρατηγικός παράγοντας, ικανός να τα αντιμετωπίσει.  Η απά-
ντηση σ’ αυτές τις παρακινήσεις είναι η Διαπολιτισμική εκπαίδευση, που πρέπει να 
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διαπνέει τα αναλυτικά προγράμματα, και η οποία μπορεί να συνεισφέρει στη λύση της 
αντίθεσης, ανάμεσα στον κόσμο του σχολείου και τον κόσμο της κοινωνίας, την οποία 
αντιμετωπίζει ο «άλλος» μαθητής και η οικογένειά του έξω από το σχολείο (Νικολάου, 
2000:82-85; (Winkler, 2007:12-15).   

Τα αναλυτικά λοιπόν προγράμματα στο πλαίσιο μιας πολυφυλετικής-πολυπολιτισμι-
κής κοινωνίας οφείλουν να λαμβάνουν έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα, αυτόν της διαμεσο-
λάβησης μεταξύ των διαφόρων πολιτισμών, που «κουβαλούν» οι μαθητές. Μια διαμε-
σολάβηση που δεν μειώνει τα διάφορα πολιτισμικά αγαθά, αλλά αντίθετα ενισχύει μια 
συνεχή και παραγωγική αλληλεπίδραση ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα (Ευαγγέλου, 
2007:22-26).   

Στο πλαίσιο ενός πολυπολιτισμικού αναλυτικού προγράμματος ως αντικείμενο γνώσης 
θεωρείται οι μαθητές να γνωρίζουν και να κατανοούν την πολυπολιτισμική σύνθεση 
του τόπου, του έθνους και της παγκόσμιας κοινότητας, να γνωρίζουν και να κατανοούν 
τις αξίες και τα πιστεύω, το είδος ζωής, τις γιορτές μερικών κοινοτήτων, αντιμετωπί-
ζοντας την καθεμία σαν μέλος αυτού του πολιτισμού, να γνωρίζουν και να κατανοούν 
τη συνεισφορά και τα επιτεύγματα διαφόρων εθνικών ομάδων και ατόμων σε διάφο-
ρους τομείς του πολιτισμού (π.χ. στην Ιατρική, τη Λογοτεχνία, τη Μουσική, την Αρχι-
τεκτονική), να αναγνωρίζουν τις ομοιότητες ανάμεσα στους πολιτισμούς, να αναγνω-
ρίζουν τις κοινές αξίες μεταξύ των ανθρώπων, να κατανοούν τα γεγονότα που αφορούν 
τη μετανάστευση, ώστε να τη βλέπουν σαν ένα κοινό φαινόμενο κατά τη διάρκεια της 
ιστορίας. Επίσης να κατανοούν το μέγεθος της ανισότητας μέσα σ’ ένα έθνος και στις 
κοινότητες του κόσμου και να καταλαβαίνουν τις επιζήμιες συνέπειες της διάκρισης 
και της προκατάληψης και ότι ορισμένα προβλήματα δεν μπορούν να ερευνηθούν, ε-
κτός κι αν αντιμετωπισθούν σε παγκόσμια και ιστορική κλίμακα, και δεν μπορούν να 
λυθούν χωρίς συνεργασία (π.χ. φτώχεια, βία, καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμά-
των) (Ευαγγέλου, 2007:22-26). Επίσης η έμφαση δίνεται στην καλλιέργεια στάσεων 
που ευνοούν τον αλληλοσεβασμό και την αλληλεγγύη. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η 
ανάπτυξη θετικής στάσης προς την πολιτισμική αντίθεση, η συνειδητοποίηση των αρ-
νητικών και βλαβερών συνεπειών της προκατάληψης και του ρατσισμού και η αναγνώ-
ριση και εξουδετέρωση των προκαταλήψεων των μαθητών (Ευαγγέλου, 2007:22-26). 

Σε διεθνές επίπεδο, όλο και περισσότερα κράτη ενδιαφέρονται για την επεξεργασία και 
πραγματοποίηση εκπαιδευτικών πολιτικών που από τη μια διασφαλίζουν ίσες ευκαι-
ρίες στους μαθητές ανεξαρτήτως του πολιτισμικού τους υποβάθρου, και από την άλλη 
αξιοποιούν τη διαφορετικότητα ως «καταλύτη» για τη μάθηση και την προσωπική α-
νάπτυξη όλων.  Έτσι, σε πολλά κράτη σήμερα, έχουν κινητοποιηθεί οι κρατικές υπη-
ρεσίες, οι νομαρχίες, οι σχολικές διευθύνσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις για να 
πετύχουν αξιόλογες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών, που δεν αφορούν μόνο τα πε-
ριεχόμενα που διδάσκονται, αλλά κάθε πλευρά της πολιτιστικής πραγματικότητας του 
σχολείου, όπως τις στρατηγικές της διδασκαλίας, το κλίμα μέσα στην τάξη, τους εκ-
παιδευτικούς στόχους, τους τρόπους επαλήθευσης των αποτελεσμάτων (Gundara, 
2011:26-29). 
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Η αναθεώρηση των αναλυτικών προγραμμάτων του σχολείου προσφέρει μια διπλή δυ-
νατότητα. Από τη μια πλευρά, επιχειρείται η εκτίμηση της εθνικής πολιτισμικής ταυ-
τότητας, και από την άλλη η ένταξή της σε υπερεθνικό και διαπολιτισμικό επίπεδο, με 
την ευκαιρία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που προβλέπει η συνθήκη του Μάαστριχτ 
και της παρουσίας των εξω-κοινοτικών μεταναστών στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα προγράμματα για το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο, αλλά και για 
το γυμνάσιο και το λύκειο, πρέπει να λειτουργούν με βάση αυτές τις κατευθύνσεις 
(Banks, 2004:101-104). 

Εκπαιδευτικές μέθοδοι 

Μέθοδος project (διαθεματική προσέγγιση της ύλης) 

Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι βελτιώνει τη σχολική επίδοση των 
μαθητών. Σήμερα, τρία στα πέντε παιδιά ωριμάζουν και αποκτούν ένα σημαντικό μέρος 
της μάθησης από το οικογενειακό περιβάλλον. Πολλά από αυτά τα παιδιά αποτελούν 
μέλη μιας ομάδας στο σχολείο και ένα μεγάλο μέρος της είναι αφιερωμένο σε μαθησια-
κές εμπειρίες κατευθυνόμενες από το δάσκαλο. Αυτές οι εμπειρίες συνήθως δεν προ-
σφέρουν ευκαιρίες να αναλάβει το παιδί κάποια πρωτοβουλία και να γίνει υπεύθυνο ως 
προς τη δουλειά που έχει αναλάβει, όπως γίνεται με τις ευκαιρίες που προσφέρει η ερ-
γασία με project. Διάφορες μελέτες έχουν αποδείξει τα οφέλη που προκύπτουν, όταν 
δίνεται στα παιδιά η ευκαιρία να κατευθύνουν τα ίδια τη δουλειά τους και να ικανοποι-
ήσουν τα ενδιαφέροντά τους επιλέγοντας τα ίδια τις δραστηριότητες και διερευνώντας 
το πάσης φύσεως υλικό.  

Επίσης τα Project επιδρούν θετικά στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη. Οι γο-
νείς οι οποίοι έχουν αρκετό χρόνο και οικονομικούς πόρους μπορούν να δώσουν την 
ευκαιρία στα παιδιά τους να βιώσουν αυτή την εμπειρία μέσα στην οικογένειά τους. 
Μπορούν να παρατηρούν τα νέα ενδιαφέροντα των παιδιών τους και να τα ενισχύουν 
αγοράζοντάς τους βιβλία, πηγαίνοντας εκδρομές και προσφέροντάς τους κάποια βοη-
θήματα για την κατάκτηση περαιτέρω γνώσεων για το θέμα που τα ενδιαφέρει. Οι γο-
νείς δείχνουν στα παιδιά ότι εμπλέκονται συναισθηματικά στη μάθηση του παιδιού. Τα 
παιδιά τα οποία περνούν μεγάλο χρονικό διάστημα σε σταθμούς μπορεί να μην έχουν 
επαρκείς εμπειρίες αυτού του είδους υποστήριξης των ατομικών τους ενδιαφερόντων.  

Πορίσματα ερευνών δείχνουν ότι υπάρχει σχέση μεταξύ του ρόλου που έχουν τα παιδιά 
στον καθορισμό των δραστηριοτήτων με τις οποίες θα μάθουν κάτι και της ανάπτυξης 
κοινωνικών τους δεξιοτήτων. Μια μελέτη σε νηπιαγωγεία που χρησιμοποιούν τρεις δια-
φορετικές διδακτικές προσεγγίσεις (άμεση διδασκαλία, κονστρουκτιβιστική προσέγ-
γιση βασισμένη σε δραστηριότητες για τις οποίες την πρωτοβουλία έχει το παιδί και 
προσέγγιση εκλεκτικής μεθόδου) έδειξε ότι τα παιδιά των τάξεων που είχαν ακολουθή-
σει την κονστρουκτιβιστική μέθοδο αλληλεπιδρούσαν περισσότερο. Παρουσίασαν με-
γαλύτερο ποσοστό και ποικιλία στρατηγικών διαπραγμάτευσης και μοιράζονταν περισ-
σότερες εμπειρίες (Devries, et al., 1991).  
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Όταν τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πάρουν πρωτοβουλίες, να κάνουν έρευνες και να 
ικανοποιήσουν τα ενδιαφέροντά τους, τότε μιλάμε για τη μάθηση που λαμβάνει χώρα 
στηv προσέγγιση project και με τη συμμετοχή του παιδιού. Επειδή αυτές οι δραστηριό-
τητες μοιάζουν τόσο πολύ με τη διαδικασία διερεύνησης που χρησιμοποιούν οι ενήλικοι 
τα παιδιά που υλοποιούν αυτές τις δραστηριότητες αποκαλούνται «μικροί ερευνητές».  

Τα σχέδια εργασίας σε μια πολυπολιτισμική τάξη είναι ιδιαίτερα επωφελή δεδομένου 
ότι η ομαδική εργασία, η δυνατότητα που παρέχεται για συνεισφορά στην έρευνα με 
πολλούς εναλλακτικούς τρόπους, η αποδραματοποίηση της αυστηρής σχολικής εργα-
σίας και η δυνατότητα ενεργητικής προσέγγισης της γνώσης δημιουργούν ένα πλαίσιο, 
στο οποίο κάθε μαθητής έχει την ευχέρεια να είναι χρήσιμος και πολύτιμος αξιοποιώ-
ντας το ιδιαίτερο μορφωτικό του κεφάλαιο.  

Η ανάθεση ομαδικών θεματικών εργασιών στους μαθητές αποτελεί μια διαδεδομένη 
μέθοδο διδασκαλίας. Η συγκεκριμένη μέθοδος, προκύπτει από τη διάθεση των μαθη-
τών να μελετήσουν από πιο κοντά κάποια θέματα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την ικα-
νότητα του εκπαιδευτικού να ορίζει τα θέματα που προσφέρονται για περαιτέρω μελέτη 
παρέχοντας στους μαθητές τη δυνατότητα ανάπτυξης των γνωστικών τους ικανοτήτων. 
Η ανάθεση μιας θεματικής εργασίας γίνεται με σκοπό να αντιληφθούν οι μαθητές πώς 
οι επιστήμες αποτέλεσαν και αποτελούν το σκελετό για την ανάπτυξη της τεχνολογικής 
έρευνας και να κατανοήσουν τις διαδικασίες, οι οποίες αποτελούν τη βάση της επιστη-
μονικής εξέλιξης. Με την ανάθεση θεματικών εργασιών εμπλουτίζεται η σχολική 
γνώση και αναπτύσσεται το πνεύμα της ομαδικής εργασίας.  

Η ποικιλία των θεμάτων, τα οποία θα εξεταστούν, οδηγούν σε απόκτηση γνώσεων που 
δεν είναι δυνατόν να διοχετευθούν στους μαθητές μέσα στον καθορισμένο διδακτικό 
χρόνο. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται με κριτήριο τα ενδιαφέροντα των μαθητών, τις 
δυνατότητες πρόσβασης σε βιβλιογραφία ή πειραματικό εξοπλισμό, τον φόρτο εργα-
σίας τους τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθη-
τές, τους καθοδηγεί αλλά δεν τους κατευθύνει σε κάποια κατεύθυνση που έχει εκείνος 
επιλέξει (Πολίτης κ.α. 2001). 

Μέσω των συνθετικών εργασιών οι μαθητές δραστηριοποιούνται, αναλαμβάνουν πρω-
τοβουλίες, καλλιεργούν τις κλίσεις τους. Η μέθοδος προσφέρεται για την βοήθεια αδύ-
ναμων μαθητών που απελευθερωμένοι από το άγχος της εξέτασης και της απομνημό-
νευσης, μπορούν να αποδείξουν τις ικανότητές τους. Από την άλλη πλευρά, οι καλοί 
μαθητές μπορούν να προχωρήσουν περισσότερο χωρίς να δεσμεύονται από την πρόοδο 
της υπόλοιπης τάξης και να παρουσιάσουν υψηλού επιπέδου εργασίες που τους προ-
σφέρουν ικανοποίηση, περαιτέρω γνώση ενός θέματος με μεγάλο ενδιαφέρον αλλά και 
μια ματιά στον κόσμο της επιστημονικής ανακάλυψης (Πολίτης κ.α. 2001). 
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Βιωματική μάθηση 

Στη βιωματική μάθηση ο μαθητής συμμετέχει πραγματικά στην αναζήτηση της γνώ-
σης. Κάνει υποθέσεις, πραγματοποιεί πειράματα, μετέρχεται επιστημονικών μεθόδων 
και ανακαλύπτει έννοιες, νόμους και αρχές. Σύμφωνα με τον Bruner (Πατάπης, 1995): 
η μέθοδος της ανακάλυψης βοηθά στην καλλιέργεια και αύξηση της διανοητικής ικα-
νότητας του μαθητή. Η ανακάλυψη υποκινείται από εσωτερική ανάγκη του μαθητή και 
δεν επιβάλλεται από τον εκπαιδευτικό. Ο μαθητής αποκτά ικανότητες στην επίλυση 
προβλημάτων, αλλά και τονώνεται η αυτοπεποίθησή του καθώς φτάνει μόνος του στην 
αποκάλυψη των νόμων της φύσης.  

Η ύλη που διδάσκεται ο μαθητής με τον τρόπο αυτό καταγράφεται καλύτερα στη μνήμη 
του καθώς την οργανώνει στη γνωστική του περιοχή με τον δικό του τρόπο. Η ανακά-
λυψη μπορεί να είναι καθοδηγούμενη από τον μαθητή ή ελεύθερη. Στην πρώτη περί-
πτωση ο εκπαιδευτικός έχει προετοιμάσει την τάξη, επιτρέποντας σε κάθε μαθητή να 
κάνει τις παρατηρήσεις του, καθοδηγεί τις δραστηριότητές τους, συγκεντρώνει τα απο-
τελέσματα και βοηθά στην εξαγωγή των συμπερασμάτων. Στη δεύτερη περίπτωση ο 
εκπαιδευτικός παρουσιάζει το πρόβλημα και δίνει στους μαθητές όποιον εξοπλισμό 
απαιτείται, αφήνοντάς τους κατόπιν ελεύθερους να ερευνήσουν το πρόβλημα και να 
βγάλουν τα συμπεράσματά τους (Καμαρινού, 2000). 

Συμπεράσματα  

Το παρόν άρθρο πρόσφερε δημιουργικές ιδέες ώστε κάθε εκπαιδευτικός να επωφεληθεί 
και να τις χρησιμοποιήσει όποτε και όπου μπορεί για μια αποτελεσματικότερη και ισό-
τιμη εκπαίδευση. Είναι πολύ σημαντικό σε μια τάξη όπου συνυπάρχουν γηγενείς και 
αλλοεθνείς μαθητές, η συνύπαρξη να είναι αρμονική. Το τελευταίο μπορεί να επιτευ-
χθεί με ομαδοσυνεργατικές μεθόδους, όπως είναι η μέθοδος project, οι οποίες δίνουν 
τη δυνατότητα σε αλλοεθνείς και γηγενείς μαθητές να αλληλεπιδράσουν ώστε να γνω-
ριστούν, να αποδεχτούν και να σεβαστούν ο ένας τον άλλον.  

Ολοκληρώνοντας δε θα μπορούσε να μη γίνει αναφορικά στον τρόπο αξιολόγησης σε 
μια διαπολιτισμική/πολυπολιτισμική τάξη. συγκεκριμένα, πέρα από τη βαθμολογική 
κλίμακα, θα πρέπει να καθιερωθεί και ένα ποιοτικό σύστημα αξιολόγησης. Με τον 
τρόπο αυτό η έμφαση της αξιολόγησης μετατοπίζεται από την απομνημόνευση της με-
ταδοθείσας γνώσης στον περιγραφικό σχολιασμό της επίδοσής τους και της συνολικής 
τους πορείας. Επίσης θα πρέπει οι μαθητές να αποκτήσουν τη δεξιότητα της αυτοαξιο-
λόγησης, εκφράζοντας και επιδεικνύοντας τη μάθηση που απέκτησαν κατά τη διάρκεια 
της διδασκαλίας τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ποιοτικής αυτοαξιολόγησης των μαθητών είναι ο Φάκε-
λος Εργασιών του Μαθητή (portfolio), ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές 
να αναγνωρίζουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, προωθώντας έτσι την ικανότητά 
τους να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την περαιτέρω σχολική τους βελτίωση. Επίσης 
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με την ποιοτική αυτοαξιολόγηση ο μαθητής γνωρίζει τα επίπεδα γνώσεών τους και α-
ποκτά εσωτερικά κίνητρα μάθησης. 
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Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. (προσομοίωσης) στη διδασκαλία της νευρικής ώσης-Σύ-
γκριση αποτελεσμάτων σε σχέση με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο 

Χρυσοστόμου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, Διδάκτορας Βιολογίας, Μ.Ed., anachrysos@yahoo.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή συγκρίνονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εφαρμογή 
δύο διδακτικών μεθοδολογιών (δασκαλοκεντρικής, χρήση ΤΠΕ) ως προς την επίτευξη 
των μαθησιακών στόχων και των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων, κατά τη διδασκα-
λία της νευρικής ώσης. Και στις δύο παρεμβάσεις αξιοποιήθηκαν εσφαλμένες αντιλή-
ψεις των μαθητών για τον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων και την αποσαφή-
νιση παρερμηνειών, γιατί ενώ αποτελεί βασικό μηχανισμό της λειτουργίας των νευρι-
κών κυττάρων και είναι ιδιαίτερα σημαντική από άποψη γνώσεων και πληροφοριών, 
περιλαμβάνει έννοιες που δύσκολα γίνονται αντιληπτές. Τα κρίσιμα στοιχεία αφορούν 
στη σύνδεση της ακεραιότητας και σωστής λειτουργίας των νευρώνων. Το μάθημα δί-
νει στους μαθητές έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και προβληματισμό σχετικά με την 
αξιοποίηση των νεότερων επιτευγμάτων της Επιστήμης της Βιολογίας, όπως η αναγέν-
νηση νευρικών κυττάρων, η δημιουργία τεχνητών νευρώνων με σκοπό την αποκατά-
σταση της λειτουργίας τους που αφορά τη μετάδοση της νευρικής ώσης σε περίπτωση 
τραυματισμών, νευροεκφυλιστικών νόσων κ.λπ. 

Λέξεις-Κλειδιά: νευρώνες, νευρική ώση, αντλία ιόντων, δυναμικό ενεργοποίησης 

Το διδακτικό αντικείμενο 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ)-Διάρκεια 

Η ανάπτυξη των διδακτικών μεθοδολογιών ακολουθεί το ΑΠΣ της Βιολογίας της Α’ 
Λυκείου. Η προς διδασκαλία θεματική ενότητα αφορά τον μηχανισμό δημιουργίας και 
μετάδοσης της νευρικής ώσης του Κεφαλαίου 9-Νευρικό Σύστημα. Απαιτείται μία δι-
δακτική ώρα για την υλοποίηση της κάθε διδασκαλίας. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

• Δομή και λειτουργία νευρώνων 
• Εξοικείωση των μαθητών στη χρήση Η/Υ και περιήγησης στο διαδίκτυο  

Εφαρμογή των διδακτικών προτάσεων 

Οι διδακτικές παρεμβάσεις λάβανε χώρα σε δύο τμήματα της Α’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ 
Γρεβενών. Οι γνωστικές περιοχές που ενεπλάκησαν ήταν η ιστολογία, κυτταρική βιο-
λογία (δομή νευρώνα) αλλά και άλλες διαθεματικές όπως: η χημεία (συγκέντρωση ιό-
ντων), η φυσική (ηλεκτρικό δυναμικό, μηχανικά ερεθίσματα). 
Στο ένα τμήμα η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο, ενώ 
στο άλλο υλοποιήθηκε αυτή μέσω χρήσης ΤΠΕ (προσομοιώσεων). Και στις δύο διδα-
κτικές παρεμβάσεις κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων δόθηκε έμφαση στην 
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κατανόηση του μηχανισμού και των αλλαγών που συμβαίνουν στην κυτταρική μεμ-
βράνη του νευρώνα και οδηγούν στη δημιουργία και μετάδοση της ώσης.  

Εναλλακτικές αντιλήψεις μαθητών 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών ή παρανοήσεις διαμορφώνονται μέσω προη-
γούμενων διδακτικών παρεμβάσεων, ελλιπούς πληροφόρησης, από νοητικά μοντέλα 
του πραγματικού κόσμου που αυτοί διαθέτουν και οδηγούν σε διαφορετική κατανόηση 
των πραγμάτων από την επιστημονικώς αποδεκτή άποψη (Σκούρας, 2004; Lazarowitz 
& Lieb, 2006; Driver, 2008). Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών αξιοποιήθηκαν στο 
σχεδιασμό των διδακτικών δραστηριοτήτων για την αποφυγή μεταφοράς τους στη με-
τέπειτα ζωή. Εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών συνέπεσαν με παρανοήσεις από τη 
βιβλιογραφία και προηγούμενη εμπειρία και ήταν: 
• Η αντλία νατρίου-καλίου προκαλεί την πτώση φάσης του δυναμικού δράσης με 

άντληση ιόντων Na + από τον νευρώνα. 
• Η νευρική ώση δε σχετίζεται με την αλλαγή στο δυναμικό της κυτταροπλασματικής 

μεμβράνης του νευρώνα. 
• Η διαφορά δυναμικού στην μεμβράνη του νευρικού κυττάρου δεν οφείλεται σε αλ-

λαγές της συγκέντρωσης των ιόντων Ν+ και Κ+ στο εσωτερικό και εξωτερικό.  
• Ερέθισμα οποιασδήποτε έντασης προκαλεί τη μετάδοση του νευρικού σήματος. 

Στόχοι 

Γνωστικοί  
• Εξήγηση της νευρικής ώσης ως μεταβολή του δυναμικού της μεμβράνης του νευ-

ρώνα λόγω μεταβολής της συγκέντρωσης των ιόντων Ν+ και Κ+ στο εσωτερικό και 
εξωτερικό της κυτταρικής μεμβράνης. 

• Κατανόηση ότι το νευρικό σήμα διαδίδεται κατά μήκος ενός νευρώνα όταν υφίστα-
ται την επίδραση συγκεκριμένης έντασης ερεθίσματος. 

• Περιγραφή του μηχανισμού διάδοσης της ώσης κατά μήκος των νευρώνων. 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 
• Εξοικείωση στη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού (προσομοιώσεις). 
• Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων.  
• Υιοθέτηση τρόπου ζωής με σκοπό την προστασία των νευρώνων. 

Αξιοποίησης των Τ.Π.Ε.: 

• Εξοικείωση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. 
• Αξιοποίηση των προσομοιώσεων και των δυνατοτήτων που παρέχουν για οπτι-
κοποίηση, αναζήτηση, ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών. 

Οργάνωση της τάξης- Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Το τμήμα στο οποίο αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ οι μαθητές ήταν οργανωμένοι σε ομάδες 
2-3 ατόμων, για να μην περιορίζεται η δραστηριότητά τους και η διδασκαλία πραγμα-
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τοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Τα ψηφιακά μέσα που χρησιμο-
ποιήθηκαν ήταν προσομοίωση του ψηφιακού αποθετηρίου PhET για τη νευρική ώση. 
Η δασκαλοκεντρική διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στην τάξη. 

Για τον καθορισμό των διδακτικών στρατηγικών και τεχνικών λαμβάνονται υπόψη η 
ενεργοποίηση ποικιλίας αισθήσεων, εμπειρίες και εναλλακτικές ιδέες των μαθητών σε 
σχέση με τo μαθησιακό αντικείμενο για την προσαρμογή και επίτευξη των μαθησιακών 
στόχων (Σολομωνίδου, 2006; Durmus, 2016). 

Η δασκαλοκεντρική μέθοδος είναι η παραδοσιακή μέθοδος διδασκαλίας όπου ο εκπαι-
δευτικός οργανώνει το μάθημα. Η διδακτική αλληλεπίδραση περιορίζεται ανάμεσα σε 
αυτόν και τους μαθητές. Βασική επιδίωξη είναι η μετάδοση γνώσεων σε μικρό χρονικό 
διάστημα, με τους μαθητές να προσέχουν, να ακούν, να συσσωρεύουν και να απομνη-
μονεύουν γνώσεις (Χρυσαφίδης, 1994). Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του δασκα-
λοκεντρικού μοντέλου συνίστανται κυρίως στο ότι δεν απαιτεί ιδιαίτερη οργάνωση, 
στις μικρές απαιτήσεις σε χρόνο και υλικά μειώνοντας ουσιαστικά τον χρόνο προετοι-
μασίας του εκπαιδευτικού, ενδείκνυται για ταυτόχρονη διδασκαλία πολλών ατόμων, 
καθίσταται εύκολα εφαρμόσιμο (Παυλάτου, nd). 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας (ΤΠΕ) οδηγώντας στη μελέτη και ανάπτυξη λογισμικών για εκπαι-
δευτική χρήση, για όλα τα γνωστικά πεδία συμπεριλαμβανομένου και αυτό των Φυσι-
κών Επιστημών. Η προτεινόμενη διδακτική παρέμβαση στο ένα τμήμα της Α’ Λυκείου 
στηρίχθηκε στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, συγκεκριμένα σε προσομοίωση 
(PhET), συνδυάζοντας την οπτικοποίηση με χαρακτηριστικά μοντελοποίησης και παι-
γνιώδους μάθησης. Μέσω των ΤΠΕ αυξάνεται το ενδιαφέρον των μαθητών για το μά-
θημα, δημιουργείται ευχάριστο εκπαιδευτικό περιβάλλον, προάγεται η εμπλοκή των 
μαθητών ενισχύοντας τη βαθύτερη κατανόηση και διερεύνηση των προς διδασκαλία 
θεματικών ενοτήτων της Βιολογίας και όχι απλά τη στείρα απομνημόνευση 
(Vosniadou, 1994; Κόμης, 2005). Οι προσομοιώσεις παρέχονται δωρεάν, δίνοντας τη 
δυνατότητα ταυτόχρονης οπτικής παρουσίασης μεγάλου όγκου δεδομένων προς επε-
ξεργασία, κατανόηση και ερμηνεία, προβάλλουν νέες πληροφορίες και φαινόμενα ώ-
στε να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά ως μέσα μάθησης. Οι μαθητές εξερευνούν 
και πειραματίζονται αξιοποιώντας περιέργεια και δημιουργικότητά (στοιχεία της εναλ-
λακτικής παιγνιώδους διδακτικής), κάνοντας αποδοτικότερη τη μάθηση (Πανταζής, 
2004; Δαφέρμου κ.α., 2006), ανακαλύπτοντας παράγοντες που συμβάλλουν στη δη-
μιουργία και μετάδοση του νευρικού σήματος. 

Και στις δύο διδακτικές παρεμβάσεις αξιοποιήθηκαν στοιχεία του εποικοδομητισμού, 
τα οποία προκάλεσαν γνωστική σύγκρουση με λανθασμένες, παγιωμένες αντιλήψεις 
των μαθητών, που δεν συμφωνούσαν με επιστημονικά δεδομένα και αναπροσαρμόστη-
καν παλαιότερα νοητικά σχήματά τους (Σολομωνίδου, 2006; Taber, 2011). Η διδασκα-
λία με χρήση ΤΠΕ στηρίχθηκε και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες που υποστηρί-
ζουν τη συνεργατική μάθηση, με τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από αυτή (ενί-
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σχυση επικοινωνίας, αυθόρμητη έκφραση γνώμης, ενίσχυση συλλογικότητας, σεβα-
σμός στη διαφορετική άποψη, απελευθέρωση μαθητών από το φόβο της προσωπικής 
αποτυχίας) (Tanner et al., 2003; Στυλιαράς, & Δήμου, 2005). 

Η εκπαιδευτική τεχνική που εφαρμόσθηκε και στις δύο διδακτικές προτάσεις είναι η 
συζήτηση με καταιγισμό (Στυλιαράς, & Δήμου, 2005) γιατί εξασφαλίζει υψηλό βαθμό 
συμμετοχής, αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και τις εμπειρίες των μαθητών, βοηθάει 
στην ανάπτυξη της ελεύθερης έκφρασης και κριτικής σκέψης, δίνοντας το έναυσμα για 
συζήτηση στην ολομέλεια μέσω της οποίας θα επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.  

Διδακτικές Δραστηριότητες  

Η παρέμβαση στη διδασκαλία υλοποιήθηκε μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων, στις 
οποίες της εννοιολογικής αλλαγής προηγήθηκε η γνωστική σύγκρουση. 

Στάδιο 1: Ερεθίσματα – Προσανατολισμός (διάρκεια 3 λεπτά) 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινά με την παρουσίαση και προβληματοποίηση των θεματικών ε-
νοτήτων. Στο στάδιο αυτό γίνεται η εισαγωγή στο γνωστικό αντικείμενο, χρησιμοποιώ-
ντας ως αφόρμηση την εικόνα 1. Αυτή παρουσιάζει έναν άνδρα να δέχεται την επίθεση 
ενός σκύλου. Οι μαθητές στη συνέχεια απαντούν στις ερωτήσεις της πρώτης δραστη-
ριότητας. Είναι σημαντικό, για την επιτυχία της διδασκαλίας, η επιλογή ερωτήσεων 
που να μην περιέχουν την απάντηση, να οδηγούν σε εσφαλμένες απαντήσεις που θα 
βασίζονται σε παρανοήσεις των μαθητών, θέτοντας τους διλήμματα (Modell et al., 
2005; Crowe et al., 2008).Ο εκπαιδευτικός ακούει αμέτοχος τις συζητήσεις των μαθη-
τών που παράλληλα εκφράζουν και απορίες. Η ίδια τακτική βρίσκει εφαρμογή και στο 
δασκαλοκεντρικό μοντέλο, με προφορικές ερωτήσεις. 

Στάδιο 2: Ανάδειξη Ιδεών (διάρκεια 7 λεπτά) 

Στο στάδιο αυτό επιχειρείται μέσω της βιωματικής προσέγγισης η ένταξη των μαθητών 
στη θεματική. Εκτελείται η δραστηριότητα 2-συμπλήρωση κενών, στην οποία ανακα-
λούν έννοιες που σχετίζονται με τη δομή και λειτουργία των νευρικών κυττάρων και 
αποτελούν τη βάση του μηχανισμού δημιουργίας και διάδοσης της νευρικής ώσης, συ-
ζητούν, διατυπώνουν επιχειρηματολογώντας τις απόψεις τους (ανάδειξη ιδεών) σαν υ-
ποθέσεις προς έλεγχο, τις οποίες στη συνέχεια επαληθεύουν ή απορρίπτουν. Ο εκπαι-
δευτικός καταγράφει στον πίνακα έννοιες σχετικές με τα νευρικά κύτταρα και τις λει-
τουργίες τους, αποκαλύπτοντας εσφαλμένες αντιλήψεις και ανιχνεύονται γνωστικές 
δυσκολίες.  
Στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις του εκπαιδευτικού 
(ανάδειξη ιδεών) σχετικών με τη διδασκαλία του νέου γνωστικού αντικειμένου της 
νευρικής ώσης, ανακαλώντας έννοιες από προηγούμενα μαθήματα. 

Στάδιο 3: Αναδόμηση Ιδεών (διάρκεια 15 λεπτά) 

Στο δασκαλοκεντρικό μοντέλο διδασκαλίας ο εκπαιδευτικός περιγράφει τον μηχανισμό 
δημιουργίας και μετάδοσης της νευρικής ώσης με χρήση εννοιολογικού χάρτη και σχη-
μάτων που αποτυπώνει στον πίνακα. Επίσης οι μαθητές ανατρέχουν στις εικόνες και 
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στα διαγράμματα του σχολικού βιβλίου. Στη συνέχεια τους υπαγορεύει το αντίστοιχο 
κείμενο προσαρτήσεων. 

Στην 3η δραστηριότητα, στη διδακτική παρέμβαση στην οποία αξιοποιούνται οι ΤΠΕ, 
οι μαθητές παροτρύνονται από τον εκπαιδευτικό να ανοίξουν και να ασχοληθούν με 
την προσομοίωση του PhET, που περιγράφει τον πολύπλοκο μηχανισμό δημιουργίας 
και μετάδοσης της νευρικής ώσης. Η παρατήρησή του σε πραγματικό χρόνο είναι αδύ-
νατη γιατί διαρκεί απειροελάχιστα και λαμβάνει χώρα σε κυτταρικό επίπεδο. Λόγω 
εικονοποίησης του με την αξιοποίηση της προσομοίωσης, καθιστά δυνατή την επίτευξη 
βαθύτερης κατανόησης του, ενώ παράλληλα φέρνει τους μαθητές σε γνωστική σύ-
γκρουση με τις παρανοήσεις τους. Η απλοποίηση του μηχανισμού βοηθά τους μαθητές 
να επικεντρώσουν τη προσοχή τους σε σημαντικά στοιχεία του (ιόντα Na+ και Κ+-συ-
γκέντρωση, φορτία, δυναμικό-κανάλια εισόδου και εξόδου).  

Στην προσομοίωση ο εκπαιδευτικός προτρέπει τους μαθητές να εστιάσουν στη συγκέ-
ντρωση των ιόντων Na+ και Κ+ και την κατανομή τους εξωτερικά και εσωτερικά της 
πλασματικής μεμβράνης. Έπειτα οι μαθητές διαγείρουν το νευρώνα παρατηρώντας τη 
μετάδοση του ερεθίσματος κατά μήκος του νευράξονα. Τα θεωρητικά στοιχεία είναι 
ενσωματωμένα στο υπόμνημα με δυνατότητα επίδειξης ή μη ορισμένων από τους μα-
θητές. Η μαζική εισροή ιόντων Na+ στο εσωτερικό του (κυτταρόπλασμα), η αλλαγή 
στη συγκέντρωση των ιόντων Κ+ και Na+, η αύξηση του θετικού φορτίου στο κυττα-
ρόπλασμα μεταβάλλει το δυναμικό της μεμβράνης, όπως φαίνεται με την επιλογή εμ-
φάνισης των μη ορατών στοιχείων (ιόντα, φορτία συγκέντρωση και γράφημα). Έτσι 
καταλήγουν οι μαθητές στο συμπέρασμα ότι η μαζική εισροή ιόντων Na+ μεταβάλλει 
το φορτίο εσωτερικά της πλασματικής μεμβράνης και αλλάζει το δυναμικό ηρεμίας (-
70mv) σε δυναμικό ενεργοποίησης (+50mV), αίτιο δημιουργίας και μετάδοσης της 
νευρικής ώσης. Η αναπαράσταση του φαινομένου με ταυτόχρονη εξέλιξη του γραφή-
ματος σε πραγματικό χρόνο προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών στην οθόνη και 
στις μεταβολές των παραμέτρων (δυναμικό). Διευκολύνει έτσι την εννοιολογική σύν-
δεση του δυναμικού της μεμβράνης με την παρουσία των ιόντων Na+. Στη συνέχεια 
επανέρχεται το δυναμικό ηρεμίας. 

Στάδιο 4:Εμπέδωση Ιδεών και Ανατροφοδότησης της κατανόησης (διάρκεια 5 λεπτά) 

Σε αυτό το στάδιο και στα δύο τμήματα ο εκπαιδευτικός προβαίνει σε ανακεφαλαίωση 
των στοιχείων που προέκυψαν από τη διδασκαλία. Αυτή είναι απαραίτητη καθώς συ-
στηματοποιεί και εμβαθύνει τη μάθηση ενώ παράλληλα επισημαίνονται αλλαγές στις 
αρχικές ιδέες των μαθητών για τη θεματική ενότητα. 

Στάδιο 5: Aξιολόγηση- Συζήτηση (διάρκεια 15 λεπτά) 

Η αξιολόγηση των γνώσεων που αποκτούν για τη λειτουργία των νευρώνων γίνεται με 
την 5η δραστηριότητα, με σκοπό να διαπιστωθεί ο βαθμός κατανόησης του μαθησιακού 
αντικειμένου και ο βαθμός επίτευξης των στόχων. 

Οι ερωτήσεις της 6ης δραστηριότητας συμβάλλουν στη σύνδεση της θεματικής ενότη-
τας με τις εμπειρίες των μαθητών και στη μετέπειτα εφαρμογή τους στην καθημερινή 
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ζωή. Οι ερωτήσεις για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να απευθύνονται στο μέσο 
επίπεδο των μαθητών, να είναι κατανοητές, να προκαλούν το ενδιαφέρον τους και να 
στοχεύουν σε υψηλότερα επίπεδα κατανόησης κατά Bloom (1956). Και στα δύο τμή-
ματα η ορθότητα των απαντήσεων τους και η σύνδεση της θεματικής με την καθημε-
ρινότητα γίνεται μέσω της ανάγνωσης άρθρου (Μανουσέλης, 2019) που σχετίζεται με 
την επίδραση των ατυχημάτων στη λειτουργία των νευρώνων. Μέσα από την ανάλυση 
των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης επιχειρείται η αξιολόγηση των γνώσεων 
που αποκτήθηκαν και η σύνδεση της με άλλες έννοιες και τομείς. 

Συμπεράσματα 

Σε σχέση με την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκαλία η προστιθέμενη αξία της 
διαφοροποιημένης διδασκαλίας που βασίστηκε στη χρήση και αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών καθιστώ-
ντας διασκεδαστικό και αλληλεπιδραστικό το εκπαιδευτικό περιβάλλον, οδηγώντας 
τους στην αυθόρμητη έκφραση περισσότερων αποριών λόγω των οπτικών ερεθισμά-
των. Η εικονοποίηση και απλοποίηση των σταδίων του πολύπλοκου μηχανισμού δη-
μιουργίας και μετάδοσης της ΝΩ, στην προσομοίωση του ψηφιακού αποθετηρίου εκ-
παιδευτικού υλικού PhET, έκανε δυνατή την επίτευξη της βαθύτερης κατανόησης του. 
Η επιτυχία στην επίτευξη όλων των διδακτικών στόχων καθορίστηκε από τη συμμε-
τοχή και τον ενθουσιασμό των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία.  

Στον αντίποδα η δασκαλοκεντρική διδασκαλία στην κλασσική τάξη της ίδιας ενότητας, 
έδωσε περισσότερο χρόνο να απαντηθούν αναλυτικότερα ερωτήματα-απορίες που έθε-
σαν οι μαθητές, μειώνοντας τον κίνδυνο απόσπασης της προσοχής τους από τα πολλά 
ερεθίσματα, αντιμετωπίζοντας δυσκολίες στη διαχείριση του χρόνου. Επίσης δεν υπήρ-
ξαν τα προβλήματα της υλικοτεχνικής υποδομής όπως να αργεί να ανοίξει και να τρέξει 
η προσομοίωση. Δεν εκπληρώθηκαν όμως όλοι οι διδακτικοί στόχοι, ο ρόλος των μα-
θητών ήταν περισσότερο παθητικός και υστερούσε στην βαθύτερη κατανόηση και μά-
θηση της θεματικής ενότητας. 
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Φύλλο Εργασίας  

Δραστηριότητα 1η 

Παρατηρείστε την εικόνα και εξηγήστε τι συμβαίνει στο σώμα του άντρα απαντώντας 
στις παρακάτω δύο ερωτήσεις. 

 
Εικόνα 1. Άνδρας και σκύλος 

1. Ποιο σύστημα του σώματος του ενεργοποιήθηκε προκειμένου να αντιδράσει;  
α) νευρικό  β) μυϊκό  γ) κυκλοφορικό  δ) όλα τα προηγούμενα 
2.  Ποια είναι η λειτουργία των κυττάρων του συστήματος της ερώτηση 1. 
α) μετάδοση πληροφοριών  β) κίνηση γ) μεταφορά ουσιών δ) όλα τα προηγούμενα

  
Δραστηριότητα 2η 

Συμπληρώστε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις: 
Τα κύτταρα του νευρικού συστήματος είναι οι …………… και τα …………………. 
Τα πρώτα είναι υπεύθυνα για τη …………….. και ……………. των νευρικών ώσεων  

Δραστηριότητα 3η 

Τι προκαλεί τη δημιουργία και μετάδοση του νευρικού σήματος σε ένα νευρώνα:  
α) αλλαγή στο περιβάλλον β) ένα ερέθισμα γ) η δομή του νευρώνα δ) όλα  

Δραστηριότητα 4η 

Ανοίξτε την προσομοίωση του μηχανισμού δημιουργίας και μετάδοσης της νευρικής 
ώσης.  

• Εστιάστε στη συγκέντρωση των ιόντων Na+ και Κ+ και την κατανομή τους εξωτε-
ρικά και εσωτερικά της πλασματικής μεμβράνης. Τι παρατηρείτε; 

• Διεγείρετε το νευρώνα και παρακολουθείστε τη μετάδοση ερεθίσματος κατά μήκος 
του νευράξονα. Η προσομοίωση σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την ταχύ-
τητα σε αργή, κανονική και γρήγορη. Τι παρατηρείτε; 
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• Ενεργοποιήσετε την επιλογή εμφάνισης των μη ορατών στοιχείων, ένα για κάθε 
φορά (ιόντα, φορτία συγκέντρωση και γράφημα) διαγείροντας τον νευρώνα.  

• Διεγείρετε άλλη μία φορά τον νευρώνα αφού επιλέξετε την εμφάνιση όλων των 
ορατών στοιχείων. Διεγείρετε το νευρώνα. Τι παρατηρείτε; 

Δραστηριότητα 5η 

Συζητήστε με τους συμμαθητές σας και απαντήστε στο ερώτημα με βάση την προσο-
μοίωση για τη μετάδοση της νευρικής ώσης που επεξεργαστήκατε.  

Τι προκάλεσε τη δημιουργία και μετάδοση της νευρικής ώσης:  
α) η μαζική εισροή ιόντων Na+ β) η αύξηση του θετικού φορτίου στο κυτταρόπλασμα 
γ) η αλλαγή του δυναμικού της μεμβράνης δ) όλα τα προηγούμενα 

Δραστηριότητα 6η 

α)Από τη μέχρι τώρα εμπειρία σας ποιοι νομίζετε είναι οι κίνδυνοι που απειλούν τη 
σωστή λειτουργία των νευρώνων;  
β) Διαβάστε το άρθρο που αναφέρεται στις δυνατότητες αποκατάστασης της λειτουρ-
γίας των νευρώνων μετά από βλάβες. Σχολιάστε το. 
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Επανεξετάζοντας τη διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνά-
σιο: Ένα διδακτικό παράδειγμα με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδα-

σκαλίας. 

Καλαούζη Κωνσταντίνα  
Φιλόλογος – Δρ. Νεοελληνικής Φιλολογίας Α.Π.Θ,  

kalaouzi@hotmail.com,  kalaouzi@sch.gr  

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να επανασυστήσει μία μεθοδολογική προσέγ-
γιση στη διδασκαλία της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας με όρους διαφοροποίησης. Η 
υιοθέτηση μεθόδων συμπερίληψης μαθητών διαφορετικών δυνατοτήτων βοηθά σημα-
ντικά στην επιτυχή διδασκαλία του μαθήματος διασφαλίζοντας τη διδασκαλία πυρηνι-
κών γνώσεων για τους αδύναμους μαθητές, ενώ ταυτόχρονα, η ενσωμάτωση χρήσης 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) βοηθά στην αξιοποίηση και 
προώθηση διαφορετικών ειδών νοημοσύνης (Gardner, 1999), ώστε να προάγεται η συ-
νεργατική μάθηση μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky, 1962, 1978). Οι 
μαθητές, μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, έρχονται σε επαφή με το αρχαίο 
ελληνικό κείμενο, το οποίο συνδιαλέγεται με σύγχρονα ζητήματα που τους αγγίζουν, 
ενώ η διδασκαλία της γραμματικής επιδιώκεται να γίνει μέσω της ανακαλυπτικής με-
θόδου βασιζόμενη σε φυλλάδια διαφοροποίησης με σκοπό την κάλυψη του συνόλου 
των αναγκών της τάξης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Αρχαία ελληνική γλώσσα, διαφοροποιημένη διδασκαλία, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ακο-
λουθείται συχνά από έναν έντονο προβληματισμό που αφορά αφενός τη χρησιμότητα 
διδασκαλίας της Αρχαίας ελληνικής στο πρωτότυπο (στο εξής Α.Ε.Γ.) στην υποχρεω-
τική εκπαίδευση, αλλά και τις ώρες που θα πρέπει να αφιερώνονται σε αυτόν το σκοπό, 
γεγονός που καθιστά το μάθημα αντικείμενο συζήτησης και διχασμού της εκπαιδευτι-
κής κοινότητας1 (Γκλαβάς, Σ. & Καραγεωργίου, Α., 2007: 11-14), μερίδας της ελληνι-
κής κοινωνίας και διανόησης· Στην προβληματική που συνοδεύει το μάθημα της 
Α.Ε.Γ. θα πρέπει να προσθέσουμε κάποιους σημαντικούς παράγοντες που επιτείνουν 
την αμφισβήτηση ως προς την «αποτελεσματικότητα» της διδασκαλίας του: Η 

1 Βλ κείμενο 52 πανεπιστημιακών που υποστηρίζουν την ανάγκη κατάργησης διδασκαλίας αρχαίων ελ-
ληνικών από πρωτότυπο στο γυμνάσιο με την παράλληλη αύξηση διδασκαλίας νεοελληνικής γλώσσας  
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/187953_na-ayxithoyn-oi-ores-didaskalias-ton-neon-ellinikon-sto-
gymnasio-na-katargithoyn όπως και το κείμενο 132 πανεπιστημιακών και εκπαιδευτικών 
https://www.alfavita.gr/ekpaideysi/190278_neo-ihiro-keimeno-132-panepistimiakon-kai-
ekpaideytikon-gia-ti-didaskalia-ton όπου και πάλι ασκείται με επιστημονικά κριτήρια έντονη κριτική 
στις στρεβλώσεις που στηρίζονται σε αμφισβητούμενα ιδεολογήματα. 
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διάσταση μεταξύ των επιδιωκόμενων στόχων του Α.Π.Σ. – Δ.Ε.Π.Π.Σ (Δ.Ε.Π.Π.Σ Αρ-
χαίας ελληνικής γλώσσας και Γραμματείας: 78) και της πρακτικής εφαρμογής του 
(Φλουρής & Ιβρίντελη, 2007), η σοβαρή αναντιστοιχία των Α.Π.Σ της Α.Ε.Γ. (Φλου-
ρής 1992, 1995), και των υπαρχόντων σχολικών εγχειριδίων. Η αλληλεπίδραση των 
παραπάνω προβλημάτων εν πολλοίς συντελεί στις χαμηλές επιδόσεις που σημειώνο-
νται στο μάθημα της Α.Ε.Γ στο Γυμνάσιο, και δικαιολογεί τη στάση διαμορφώνουν οι 
μαθητές απέναντι στην αποτελεσματικότητα και τη χρησιμότητα των εγχειριδίων και 
των γνώσεων που αποκομίζουν (Σακέλλη, 2018: 109- 132). 

Στους παραπάνω λόγους θα πρέπει να συνυπολογίσουμε τη ραγδαία αλλαγή του κοι-
νωνιογράμματος των σχολικών τάξεων και την έλλειψη σύγχρονων μεθοδολογικών και 
διδακτικών προσεγγίσεων εκ μέρους των διδασκόντων. Τα τελευταία χρόνια οι τάξεις 
του Γυμνασίου, εκτός από το γεγονός ότι είναι πολυπληθείς, ιδιαίτερα στα μεγάλα α-
στικά κέντρα, χαρακτηρίζονται και από γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία 
(UNICEF 2001). Σε ένα οποιοδήποτε σχολείο της χώρας ο / η εκπαιδευτικός καλείται 
να διδάξει σε ένα σύνολο παιδιών µε διαφορετικές γλωσσικές καταβολές, αλλά και µε 
διαφορετικά επίπεδα γνώσης της Ελληνικής. Κατά συνέπεια, τίθεται το ζήτημα της συ-
νεκπαίδευσης των µαθητών αυτών µε τους γηγενείς µαθητές και μάλιστα σε μαθήματα, 
όπως η Α.Ε.Γ. που προϋποθέτουν μία εξαιρετική γνώση της νέας ελληνικής. Εκτός από 
τους αλλοδαπούς μαθητές δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε και τον όλο και αυξανόμενο 
αριθμό μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, για τους οποίους η κατανόηση κειμένων 
στα αρχαία ελληνικά συνιστά μία διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα λόγω της δυ-
σκολίας τους να χρησιμοποιήσουν στρατηγικές κατανόησης και αποκωδικοποίησης 
(Σαμαρά, 2014: 96-98). Σήμερα, λοιπόν, όσο ποτέ άλλοτε, οι σχολικές τάξεις αποτε-
λούν ένα πολυδιάστατο μωσαϊκό, το όποιο μεταμορφώνεται δυναμικά και απαιτεί την 
απομάκρυνση από μονοδιάστατες, παραδοσιακές διδακτικές πρακτικές. Αντιθέτως, ε-
πιζητεί την εφαρμογή των παιδοκεντρικών πρακτικών της εξατομίκευσης και διαφο-
ροποίησης (Βαστάκη, 2010).  

Διδακτική Μεθοδολογία και η ανάγκη διαφοροποίησης της διδασκαλίας 

Η πραγματικότητα που περιγράφτηκε παραπάνω δημιουργεί ένα πολυσύνθετο πρό-
βλημα σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία της Α.Ε.Γ το οποίο θα λέγαμε ότι διαιωνίζει μία 
σοβαρή ανισότητα ως προς τις παρεχόμενες ευκαιρίες μάθησης του μαθήματος στο 
ελληνικό σχολείο. Η διδασκαλία ως πράξη παραμένει ακόμη κυρίως μια προσπάθεια 
μεταφοράς γνώσης σε τάξεις που θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν έναν αδιαφοροποί-
ητο, ομοιογενή πληθυσμό. Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόβλημα της αδιαφοροποίητης δι-
δασκαλίας και μάθησης καθίσταται ουσιώδες δεδομένου ότι ένας μεγάλος αριθμός μα-
θητών είναι ανίκανος να μάθει αυτό που «διδάσκεται» και ότι η πλειονότητα αυτών 
που χαρακτηρίζονται «δύσκολοι» ή «κακοί» μαθητές είναι μαθητές με προβλήματα 
μάθησης ή με σοβαρές συσσωρευμένες μαθησιακές ελλείψεις που δεν μπορούν μαθη-
σιακά να ακολουθήσουν τη «διδακτέα ύλη». Το αποτέλεσμα είναι ότι οι εκπαιδευτικοί 
διδάσκουν, όμως οι μαθητές δε μαθαίνουν.  
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Ως αντίδοτο (όχι πανάκεια) σε αυτό το πρόβλημα θα μπορούσε να προταθεί η διαφο-
ροποίηση της διδασκαλίας. Η διαφοροποίηση συνιστά παιδαγωγική πρόταση που στο-
χεύει στην επίτευξη ισότητας, μιας ισότητας που αφορά στην πρόσβαση, στις παρεχό-
μενες ευκαιρίες, στα αποτελέσματα και, τελικά, στην επιτυχία. Η διαφοροποίηση μπο-
ρεί να υποστηρίξει την αποτελεσματική διδασκαλία και μάθηση για όλους τους μαθη-
τές (Kyriakides & Creemers, 2008), στοχεύοντας πάντα στη υπέρβαση των ανισοτήτων 
και στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης (Koutselini & Agathagelou, 2009). 

Η διαφοροποίηση της διδασκαλίας σχετίζεται με την αναγνώριση των χαρακτηριστι-
κών, των ιδιαιτεροτήτων και των αναγκών των μαθητών, σε επίπεδο γνωσιολογικό, και 
επίπεδο δεξιοτήτων, αλλά και σε κοινωνικο- συναισθηματικό και πολιτισμικό επίπεδο. 
Οι μαθητές αντιμετωπίζονται ως μοναδικές προσωπικότητες που καθοδηγούν και 
προσδιορίζουν τα χαρακτηριστικά της διδασκαλίας ώστε να συμπεριλαμβάνει στα-
διακά όλους τους εμπλεκόμενους και να τους οδηγεί αποτελεσματικά στη μάθηση και 
την κατάκτηση των πυρηνικών γνώσεων και δεξιοτήτων. Πρόκειται κατ ΄ουσίαν για 
μία πολιτική που βασίζεται στο σχολείο και την τάξη και σύμφωνα με την οποία, οι 
κατάλληλες εκπαιδευτικές παροχές και υλικά μέσα στην τάξη, μπορούν να βελτιώσουν 
την επίδοση των μαθητών. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει έμφαση στην αλλαγή 
των διαδικασιών διδασκαλίας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις διαφορετικές μορφές μάθη-
σης, τα ενδιαφέροντα, το ρυθμό, την πρωθύστερη γνώση και τις δεξιότητες των μαθη-
τών. 

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν ούτε να εμφυτεύσουν τη γνώση στα κεφάλια των μαθη-
τών, ούτε να τους εγκαταλείψουν αβοήθητους στην προσπάθειά τους να μάθουν. 
Χρειάζεται, αντιθέτως, να οργανώνουν την παρέμβασή τους βασισμένοι στην επιστη-
μονική γνώση βασισμένοι κατά κύριο λόγο στις διαδικασίες εποικοδόμησης γνώσης 
(Resnick, 1989: 436) και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (Vygotsky). Η εργασία του 
Tomlinson (1995, 1999) για τη διαφοροποίηση σε τάξεις μεικτής ικανότητας θεωρού-
νται ότι έχουν δημιουργήσει τη βάση για την πρακτική εφαρμογή της διαφοροποίησης.  

Η Διαφοροποίηση της διδασκαλίας στην Α.Ε.Γ. στο Γυμνάσιο. 

Η κάθε ενότητα της Α.Ε.Γ θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ως προς το περιεχόμενο, 
τη διαδικασία και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Όταν μιλούμε για διαφοροποίηση 
περιεχομένου δεν εννοούμε την αλλαγή της ύλης, αλλά του αναγνωστικού επιπέδου 
και των μέσων που επιλέγονται, ώστε να δοθεί στον κάθε μαθητή η απαραίτητη «πυ-
ρηνική» γνώση που λειτουργεί ως προαπαιτούμενο για να γίνει κατανοητό το περιεχό-
μενο που διδάσκεται. Με αυτή τη λογική, η διαφοροποίηση της διαδικασίας σημαίνει 
την επιλογή κατάλληλων δραστηριοτήτων που ανταποκρίνονται σε διαφορετικά επί-
πεδα δυσκολίας. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα, τα τεκμήρια δηλαδή ότι ο μαθητής 
έχει κατανοήσει και μπορεί να χρησιμοποιήσει τις κατακτημένες γνώσεις, μπορεί να 
έχουν ποικίλες μορφές που ανταποκρίνονται στα ειδικά ενδιαφέροντα και ικανότητες 
των μαθητών. Έτσι, τα αποτελέσματα δεν είναι ανάγκη να προκύπτουν μόνο από 

565

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



ατομικές αλλά και από ομαδικές δραστηριότητες και τρόπους εργασίας που συμβαδί-
ζουν και προωθούν τους πολλαπλούς τύπους νοημοσύνης. 

 Η διαφοροποίηση μπορεί να γίνει βάσει της ετοιμότητας του κάθε μαθητή κάτι το ο-
ποίο σημαίνει ότι παρέχονται πολλαπλές επιλογές σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας, 
ενώ πάντα δίνεται βαρύτητα στην ανάκληση των προϋπαρχουσών γνώσεων, ώστε να 
επιτευχθεί η ζώνη επικείμενης ανάπτυξης. Τέτοιες δραστηριότητες είναι τα ιεραρχη-
μένα φύλλα δραστηριοτήτων (ιεράρχηση από το εύκολο στο δύσκολο, από το γνωστό 
στο άγνωστο), τα διαβαθμισμένα φύλλα δραστηριοτήτων (υλοποίηση του ίδιου στόχου 
με διαφορετικού επιπέδου εργασίες), οι εργασίες στην τάξη (εργασίες εμπέδωσης, εμ-
βάθυνσης ή μετασχηματισμού της νέας γνώσης), η τρίλιζα με εργασίες διαφορετικών 
επιπέδων ως εργασία για το σπίτι κ.ά.2  

 Επιπλέον, τα θέματα ή εργασίες που προτείνονται βάσει των διδασκομένων θα πρέπει 
να ενδιαφέρουν τους μαθητές. Χρησιμοποιούνται διαφορετικά υλικά, μέσα και τεχνο-
λογίες και υπάρχει δυνατότητα επιλογής του τρόπου προσέγγισης ενός θέματος από 
τους ίδιους τους μαθητές. Εδώ παίζει σημαντικό ρόλο και η χρήση των Τεχνολογιών 
της Πληροφορικής και Τεχνολογίας (στο εξής Τ.Π.Ε). Η παιδαγωγική και διδακτική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική προσέγγιση των αρχαίων ελληνικών μπορεί να 
προκαλέσει θετικά συναισθήματα στους μαθητές, και αυτό διότι η ανακάλυψη, η συ-
νεργασία και η συνοικοδόμηση της νέας γνώσης, όπως οι μαθητές την αντιλαμβάνο-
νται, δημιουργεί εσωτερική ικανοποίηση και συναισθηματική πληρότητα. Αυτό γίνεται 
εύκολα αντιληπτό, εάν αναλογιστεί κανείς, για παράδειγμα, ότι οι μαθητές, μέσω των 
Τ.Π.Ε., έχουν τη δυνατότητα να καταστούν οι ίδιοι δημιουργοί νέων ψηφιακών πόρων. 
Παράλληλα, η χρήση τους διαμορφώνει ένα ανοιχτό διερευνητικό κοινωνικο-πολιτι-
σμικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο λειτουργεί ευνοϊκά για τον μαθητή, εφόσον 
ενισχύει τη συμμετοχή και την κοινωνική αλληλεπίδραση.  

 Η αρχαία κλασική γραμματεία δύναται να αναπαρασταθεί πολυτροπικά μέσω συγκε-
κριμένων ψηφιακών εργαλείων του Web 2.0, εμπλέκοντας τους μαθητές σε νέες πρα-
κτικές ψηφιακού γραμματισμού που βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση μέσω της 
εικονοποίησης, όπως επί παραδείγματι η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών 
(Mindomo, Mindmeister, Comapping), ενώ δραστηριότητες όπως η δημιουργία κόμικς 
(Toondoo, Pixton) μπορούν να βοηθήσουν μαθητές να αποδώσουν το νόημα των αρ-
χαίων κειμένων ενσωματώνοντας διαλόγους και εικόνες που διδάχτηκαν ή να δημιουρ-
γήσουν νέους.  

 

2 Βλ. Στρατηγικές διαφοροποίησης της διδασκαλίας όπως προτείνονται στην ιστοσελίδα του Ι.Ε.Π 
https://www.iep.edu.gr/moodle/mod/book/view.php?id=1214&chapterid=24 
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Ενδεικτική πρόταση διαφοροποίησης διδασκαλίας για τη προσέγγιση του κειμέ-
νου και της γραμματικής στην 6η ενότητα Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Α΄ Γυ-

μνασίου: «Η Ομορφιά δεν είναι το παν». 

Το κείμενο της συγκεκριμένης ενότητας στηρίζεται σε έναν Αισώπειο μύθο, επομένως 
θέτει στους μαθητές τον μυθολογικό λόγο ως αλληγορία για σύγχρονες και επίκαιρες 
ιδέες. Συγκεκριμένα, τίθεται το θέμα της υπερεκτίμησης της φυσικής ομορφιάς και της 
αξίας της αποδοχής του εαυτού και των ιδιαίτερων χαρισμάτων που φέρει ο καθένας. 
Πρόκειται για ένα κείμενο, λοιπόν, που με την κατάλληλη διαχείριση εκ μέρους του 
εκπαιδευτικού μπορεί να μετεξελιχτεί σε μία γόνιμη συζήτηση που ενδιαφέρει ιδιαί-
τερα τους εφήβους και έτσι να επιτευχθεί η γεφύρωση του παρελθόντος με τη συγχρο-
νία. Στόχος, λοιπόν, των ανατιθέμενων εργασιών είναι η ανάδειξη των ζητημάτων του 
κειμένου μέσα από ασκήσεις που προάγουν τη γλωσσική εξομάλυνση, επομένως η σύν-
δεση της μεταφραστικής διαδικασίας ως μεθόδου κατανόησης του περιεχομένου και 
αποκάλυψης ζητημάτων προς συζήτηση.  

 Σε ό,τι αφορά τη γραμματική, ο βασικός στόχος έγκειται στη διδασκαλία της Α΄ κλίσης 
ουσιαστικών. Για να επιτευχθεί ο στόχος σχεδιάζονται φυλλάδια διαφοροποίησης βά-
σει της ετοιμότητας των μαθητών. Συγκεκριμένα, δίνονται στους μαθητές φύλλα εμπέ-
δωσης διαφοροποιημένης δυσκολίας που αφορούν μαθητές με χαμηλή επίδοση, μαθη-
τές με μεσαίο επίπεδο ετοιμότητας και μαθητές με υψηλό επίπεδο.  

Α. Γλωσσική εξομάλυνση – νοηματική απόδοση. 

Εκκίνηση – έναρξη διδασκαλίας: Αφόρμηση: Ο διδάσκων κρατά στα χέρια του ένα από 
τα βιβλία του Αισώπου (ανθολογία) και ζητά από τους μαθητές να αναφέρουν αν γνω-
ρίζουν τι είναι οι μύθοι και αν μπορούν να αφηγηθούν κάποιον αισώπειο μύθο που 
θυμούνται. Στη συνέχεια διαβάζει με τρόπο εκφραστικό δύο μύθους (π.χ. «Ο τζίτζικας 
κι ο μέρμηγκας», «το Λιοντάρι και το ποντίκι») και ζητά από τους μαθητές να εντοπί-
σουν, αν υπάρχουν κάποια κοινά στοιχεία ως προς τους πρωταγωνιστές ή ως προς το 
αποτέλεσμα, ενώ ζητά να του αναφέρουν, αν οι μύθοι αυτοί θα μπορούσαν να χαρα-
κτηριστούν επίκαιροι ή όχι και γιατί.  

 Στη συνέχεια, εξηγεί ότι θα διαβάσουν έναν μύθο στη γλώσσα του Αισώπου και ότι 
θα πρέπει να χωριστούν σε ομάδες προκειμένου να τον αποκωδικοποιήσουν και να 
καταλάβουν το νόημά του. Ο μύθος αναγιγνώσκεται και στη συνέχεια μοιράζεται το 
κείμενο χωρισμένο σε νοηματικές ενότητες, όπως για παράδειγμα (για λόγους οικονο-
μίας χρησιμοποιείται εδώ μόνο η πρώτη πρόταση). 

Ἔλαφος εὐμεγέθης 

 ὥρᾳ θέρους διψῶν μτχ (επιρ) 

παραγίνεται ἐπί τινα πηγὴν διαυγῆ α-πρότ 
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 καὶ 

 βαθεῖαν 

καὶ 

 πιὼν μτχ (επιρ) 

 ὅσον ἤθελεν ὅσον(αναφ)-πρότ 

 προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. α-πρότ 

Στη συνέχεια ανατίθεται ομαδική εργασία ως εξής: 

«Να συνεργαστείτε με τον/τη διπλανό/ή σας και να αποδώσετε το κείμενο στα Νέα 
Ελληνικά, αξιοποιώντας τις νοηματικές ενότητες, όπως σας δίνονται, αλλά και το λε-
ξιλόγιο. Στο πλάι δίνονται κάποιες πληροφορίες, τις οποίες είναι καλό να αξιοποιήσετε. 
Για να διευκολυνθείτε χρησιμοποιήστε τα φύλλα ερωτήσεων που σας δίνονται».  

Τα φύλλα ερωτήσεων είναι φύλλα διαφοροποίησης που περιέχουν ερωτήσεις που κα-
λύπτουν τον νοηματικό σκελετό του κειμένου και στηρίζονται στην ανακαλυπτική προ-
σέγγιση. Το πρώτο φύλλο απευθύνεται σε μαθητές με χαμηλό επίπεδο και στην ουσία 
προσφέρει τη νοηματική εξομάλυνση ζητώντας από τους μαθητές μόνο να κατανοή-
σουν παρατηρώντας και επιλέγοντας τις σωστές απαντήσεις ή διορθώνοντας τις λαν-
θασμένες. Το δεύτερο αφορά μαθητές με μεσαίο επίπεδο και τους ζητά να καταγρά-
ψουν παρατηρώντας προσεκτικά το κείμενο, ενώ το τελευταίο αφορά σε μαθητές με 
υψηλότερο επίπεδο και ζητά να εξομαλύνουν και να προχωρήσουν σε συγκρίσεις των 
αρχαίων με τις νεοελληνικές λέξεις. 

Φύλλο εργασίας 1ο (Επίπεδο 1) 
Να παρατηρήσετε προσεκτικά και να συμπληρώσετε Σ ή Λ δίπλα σε κάθε διατύπωση 
που δίνεται στην πρώτη στήλη. Αν η απάντηση είναι λάθος σημειώστε στα νεοελλη-
νικά το σωστό. 
 Απαντήσεις Σας δίνονται οι λέξεις μέσα από το κεί-

μενο που φανερώνουν την απάντηση 
Ο πρωταγωνιστής 
του μύθου είναι έ-
νας λύκος; 

 Ἔλαφος 

Τα γεγονότα εκτυ-
λίσσονται την ά-
νοιξη. 

 θέρους 

Το ζώο πλησιάζει 
μία πηγή. 

 ἐπί τινα πηγὴν 
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Ήθελε να βρει 
τροφή. 

 πιὼν 

Θαύμαζε τη μορφή 
του. 

 προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ 

 

Φύλλο εργασίας 1ο (Επίπεδο 2) 
Ερωτήσεις Απαντήσεις  Βρείτε λέξεις μέσα στο 

κείμενο που θα τεκμηριώ-
νουν την απάντησή σας. 

Ποιος είναι ο πρωταγωνι-
στής του μύθου; 

  

Σε ποια εποχή του γίνο-
νται τα γεγονότα; 

  

Σε ποιο μέρος βρισκόμα-
στε; 

  

Για ποιον λόγο βρέθηκε ε-
κεί το ζώο; 

  

Τι κάνει αρχικά;   

 

Φύλλο εργασίας 1ο (Επίπεδο 3) 
Ερωτήσεις Απαντήσεις Βρείτε αρχαίες λέ-

ξεις στο κείμενο 
που τεκμηριώνουν 
τις απαντήσεις σας. 

Βρείτε τη σημασία 
των λέξεων στα 
νέα ελληνικά. 

Ποιος είναι ο πρω-
ταγωνιστής του μύ-
θου; 

   

Σε ποια εποχή του 
γίνονται τα γεγο-
νότα; 

   

Σε ποιο μέρος βρι-
σκόμαστε; 

   

Για ποιον λόγο 
βρέθηκε εκεί το 
ζώο; 

   

Τι κάνει αρχικά;    

Τα φυλλάδια βοηθούν στη νοηματική εξομάλυνση και οδηγούν σταδιακά τους μαθητές 
να κατανοήσουν, ώστε να συνεργαστούν μεταξύ τους επί ίσοις όροις και να 

569

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



αποκωδικοποιήσουν συνολικά το νόημα του κειμένου ερχόμενοι συνεχώς σε επαφή 
τόσο με το κείμενο όσο και μεταξύ τους.  

 Με την ολοκλήρωση της εργασίας των ομάδων μοιράζονται από τον εκπαιδευτικό σε 
μορφή παζλ καρτέλες με τη νοηματική απόδοση του κειμένου. Ο αριθμός των καρτε-
λών θα προσδιοριστεί από το διδάσκοντα, είτε βάσει του αριθμού των μελών της τάξης, 
είτε βάσει του αριθμού των προτάσεων του κειμένου. Οι νεοελληνικές καρτέλες θα 
μοιραστούν τυχαία στα παιδιά και καθώς ο διδάσκων θα διαβάζει το κείμενο πρόταση-
πρόταση, ταυτόχρονα όλοι οι μαθητές θα επιχειρούν να αποδίδουν το νόημα των προ-
τάσεων, αλλά και το κάθε παιδί θα ψάχνει να βρει σε ποιο σημείο του κειμένου αντι-
στοιχεί η καρτέλα του. Αφού οι καρτέλες μπουν σε σειρά και αποκαλυφθεί η νεοελλη-
νική του απόδοση, θα ζητηθεί από τους μαθητές σκεφτούν ποιο είναι το νόημα του 
συγκεκριμένου κειμένου και αν θεωρούν ότι ο Αίσωπος περιγράφει μία συμπεριφορά 
που ισχύει και στις μέρες μας.  

Β. Γραμματική: Α΄ Κλίση Ουσιαστικών 

Ανάκληση πρότερων γνώσεων: Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν μέσα στο 
κείμενο ουσιαστικά της Β΄ κλίσης που είχαν μάθει και να συμπληρώσουν φύλλο ανά-
κλησης με τη βοήθεια της Γραμματικής. Στη συνέχεια δίνονται φυλλάδια διαφοροποι-
ημένης διδασκαλίας που στοχεύουν στη συμπλήρωση των τύπων που ανήκουν στην Α΄ 
Κλίση μέσω της παρατήρησης (για το Επίπεδο 1), και της σύνθεσης – ανάκλησης (για 
τα Επίπεδα 2, 3). Οι ασκήσεις εμπέδωσης που προσφέρονται είναι επίσης επιπεδοποι-
ημένες: Δίνονται συνοπτικά παραδείγματα:  

Επιλέξτε στις παρακάτω προτάσεις τον σωστό τύπο της Α΄ Κλίσης (Επίπεδο 1) 
Θαυμάζομεν α) τους νεανίας β) τους νεανίους 
Φοβουμαι α) την μέλισσαν β) την μέλισσα 
Διώκομεν α) τους προδότες β) τους προδότας 

  

Να βάλετε τα ουσιαστικά στην κατάλληλη πτώση. (Επίπεδο 2) 

τοῦ (ὁ νεανίας) …………….  

τὴν (ἡ θάλαττα) ……………..  

τὰς (ἡ αἰχμὴ) ……………….. 

Για την εμπέδωση της γραμματικής παρατίθεται μία τρίλιζα διαφοροποίησης όπου ζη-
τείται από τους μαθητές να σχηματίσουν τουλάχιστον ΜΙΑ γραμμή, επιλέγοντας τις 
αντίστοιχες ασκήσεις. Όλες οι γραμμές (οριζόντια, κάθετα ή διαγώνια) πρέπει απαραι-
τήτως να περνάνε από το μεσαίο κουτάκι. Η άσκηση είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε οι 
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μαθητές, ανάλογα με το επίπεδό τους, να μπορούν να συμπληρώσουν επιτυχώς την 
αντίστοιχη γραμμή, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δε δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να 
συμπληρώσουν όσες γραμμές θέλουν.  

Επίπεδο 1 Επίπεδο 2 Επίπεδο 4 
Να υπογραμμίσετε τον 
σωστό τύπο.  

(α) τοῦ θεατῇ τοῦ θεατοῦ 
τοῦ θεατὰ  

(β) τῷ νεανίᾳν, τὸν νεα-
νίαν τοῦ νεανία  

(γ) τοῖς προφήτοις, ταῖς 
προφήταις τοῖς προφήταις 
(δ) τῆς ὥρης τῆς ὥρας τῆς 
ὥρᾳς 

Συμπληρώστε σωστά τις 
καταλήξεις.  

τοῦ πολίτ… 

αἱ ἀρετ… 
τῷ πολίτ… 

τῆς ἀρετ… 

τῆς θαλάσσ… 
τὸν στρατιώτ… 
ὦ στρατιώτ… 
 

Συμπληρώστε τις καταλή-
ξεις, μεταφέρετε στον α-
ντίθετο αριθμό τα ουσια-
στικά και αποδώστε στα 
νεοελληνικά το νόημα της 
πρότασης. 

Οἰ ὁπλῖτ… (ὁπλίτης), ἔφε-
ρον τοὺς τραυματί… 
(τραυματίας)  

Επίπεδο 3 Πυρηνική Γνώση Επίπεδο 3 
Συμπληρώστε τις καταλή-
ξεις στα παρακάτω ουσια-
στικά και να τα μεταφέ-
ρετε στον αντίθετο α-
ριθμό. 

Ποσειδῶν τὴν ὁρμ… 
(ὁρμή) τῶν θαλασσ… (θά-
λασσα) ἐφύλαττε καὶ ὁ 
Ἀρης τὰς στρατι…. (στρα-
τιά) ἐν ταῖς μάχ… (μάχη) 
διέσῳζεν. 

Να υπογραμμίσετε τα ου-
σιαστικά της Α΄ Κλίσης 
στο παρακάτω κείμενο και 
να αναφέρετε το γένος, 
την πτώση και τον α-
ριθμό τους. 

Τῶν ἀρετῶν πρώτη μέν 
ἐστιν ἡ εὐσέβεια, δευτέρα 
δ’ ἡ δικαιοσύνη. (…)Ἡ 
ἀσέβεια καὶ ἡ ἀδικία 
αἰσχύνην τοῖς ἀνθρώποις 
φέρουσι. Τῶν ἀρετῶν ἐστι 
καὶ ἡ ἀνδρεία. Ἐκ τῆς ἀν-
δρείας τῇ στρατιᾷ νῖκαι, 
ἐκ δὲ τῶν νικῶν τιμαί εἰσι 
τοῖς στρατιώταις και τοῖς 
πολίταις. 

Να επιλέξετε την κατάλ-
ληλη λέξη και να τη βά-
λετε στην κατάλληλη 
πτώση. 

 

 Ἔλεγε τὴν σωφροσύνη / 
κακία…….. εἶναι τὴν 
αἰτία/ δόξα……….. τῆς 
εὐδαιμονία / ἡδονὴ……… 

Επίπεδο 4 Επίπεδο 2 Επίπεδο 1 
Μεταφέρετε τις παρακάτω 
φράσεις από τα νέα ελλη-
νικά στα αρχαία ελληνικά 

Να αναγνωρίσετε γραμ-
ματικά τα παρακάτω ου-
σιαστικά 

Να γράψεις τις καταλήξεις 
των ουσιαστικών βάσει 
των πτώσεων που δίνο-
νται. 
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Η αξία της ελληνικής 
γλώσσας είναι μεγάλη. 

 

Κύριε διευθυντή λέω την 
αλήθεια. 

Λοχίου , τραυματίαις, ἐπι-
γραφῶν, τραπέζης 

Τράπεζα  Γεν. ενικού 

μοῖρα  δοτ. Ενικού 

στρατιώτης  γεν. πληθ. 

ποιητής  κλητ. ενικού. 

Στη συνέχεια στόχος είναι να δουν οι μαθητές τον συσχετισμό μεταξύ της αρχαίας κλί-
σης με την νεοελληνική, όπως:  

Πώς νομίζετε ότι λέμε στα αρχαία; 
Κύριε διευθυντή Κύριε διευθυντ… 
Τα όπλα του λοχία τὰ ὅπλα του λοχί…. 
Κύριοι δικαστές Κύριοι δικαστ… 

Επίσης, προτείνονται δραστηριότητες εμπέδωσης που στηρίζονται στην αυτενέργεια 
και τη συνεργασία. Ενδεικτικές δραστηριότητες που μπορούν να ανατεθούν ως εργα-
σίες για το σπίτι και εμπερικλείουν τη χρήση Τ.Π.Ε. ενώ στοχεύουν στην ενσωμάτωση 
παιδιών με διαφορετικούς τύπους νοημοσύνης και επίπεδα ετοιμότητας είναι οι εξής: 
α) Να παρουσιάσετε το μύθο του Αισώπου σε κόμικ χρησιμοποιώντας την εφαρμογή 
pixton ενσωματώνοντας σχόλια από το βιβλίο στα αρχαία ελληνικά (επίπεδο 1) ή Να 
παρουσιάσετε έναν μύθο του Αισώπου επιλογής σας ενσωματώνοντας διαλόγους με τη 
βοήθεια του λεξικού της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και του καθηγητή σας (επίπεδο 2 
-3). β) Γράψτε μία ιστορία με πρωταγωνιστές ζώα (μπορεί να είναι ιστορία από τη χώρα 
καταγωγής σας ή απλώς μια φανταστική ιστορία) από την οποία απορρέει ένα ηθικό 
δίδαγμα για το σεβασμό του περιβάλλοντος / τον σεβασμό των συνανθρώπων μας / την 
αξία της φιλίας κ.λ.π. γ) Ζωγραφίστε μία σκηνή από τον μύθο του Αισώπου και βάλτε 
έναν τίτλο στα Αρχαία ελληνικά δ) Μεταμορφώστε την ιστορία του Αισώπου σε ψη-
φιακή αφήγηση χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές Moviemaker ή Powerpoint ενσωμα-
τώνοντας εικόνες, την αφήγηση στα αρχαία ελληνικά και την κατάλληλη μουσική υ-
πόκρουση ώστε να προβάλετε την ιστορία στους συμμαθητές σας. 

Συμπεράσματα 

Η ανάγκη αναδιαμόρφωσης των στόχων (Α.Π.Σ) των μέσων (διδακτικά εγχειρίδια), 
των μεθόδων (μεθοδολογική αναδιάρθρωση – εκσυγχρονισμός διδασκαλίας μέσω της 
διαφοροποίησης / εξατομίκευσης) είναι ιδιαίτερα έντονη και απαραίτητη, ώστε το μά-
θημα της Α.Ε.Γ. να προσληφθεί από το μαθητικό δυναμικό ως μέσο αναγνώρισης της 
διαχρονικότητας της γλώσσας, ως δυνάμει μέσο εμπλουτισμού της, αλλά και – κυρίως 
– ως τρόπος ανάδειξης ζητημάτων διαχρονικών και ανθρωπιστικών αξιών απαραίτη-
των όχι τόσο λόγω της σύνδεσής τους με το παρελθόν, όσο λόγω της χρησιμότητάς 
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τους για το παρόν και το μέλλον. Στην επίτευξη αυτού του στόχου είναι πρωτεύων ο 
ρόλος της διαφοροποίησης ως μέσου παροχής ίσων ευκαιριών στη διδασκαλία και τη 
μάθηση της Α.Ε.Γ.  

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία ελληνόγλωσση 

Βαστάκη, Μ., (2010). Η διαφοροποίηση στη διδασκαλία, Επιστημονικό Βήμα, τ. 12, 
Ιανουάριος 2010, σ.σ. 121 – 135. Ανακτήθηκε στις 19/1/20 από τη διεύθυνση 

 https://cutt.ly/grmHov3  

Γκλαβάς, Σ. & Καραγεωργίου, Α., (2007). Πανελλαδική Έρευνα για το μάθημα της 
Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Θεμά-
των, σ.σ. 5 – 23. Ανακτήθηκε στις 19/1/20 από τη διεύθυνση http://www.pi-
schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Α. & Α. Φλιάτουρας. (2018). Από το λόγιο επίπεδο της νέας 
ελληνικής στην αρχαία ελληνική: Εφαρμογή και διδακτικές προοπτικές. Μελέτες 
για την ελληνική γλώσσα 38 (2018) σελ. 37-50. 

Δ.Ε.Π.Π.Σ Αρχαίας ελληνικής γλώσσας και Γραμματείας, ΦΕΚ 303Β/13-03-2003, 
σ.σ.78 – 97. Ανακτήθηκε στις 10/1/20 από τη διεύθυνση 
http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf 

Μαυροσκούφης, Δ. Κ., (2002), Η διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση: μορφωτικό αγαθό ή εκπαιδευτικό αδιέξοδο;, Στο Φιλόλογος, 
108, 258-266, Αθήνα. 

Οδηγίες διδασκαλίας της Α.Ε.Γ. και Γραμματείας για το σχολικό έτος 2018 – 2019: 51 
ανακτήθηκε στις 10/1/20 από τη διεύθυνση https://cutt.ly/hrmHfht  

Σακέλλη, Δέσποινα. 2018. Η διδασκαλία της Αρχαίας ελληνικής Γλώσσας στην Α΄ Γυ-
μνασίου, Διερεύνηση των στάσεων εκπαιδευτικών και μαθητών για το μάθημα και 
το διδακτικό εγχειρίδιο «Αρχαία ελληνική Γλώσσα» της Α΄ Γυμνασίου, Διδακτο-
ρική διατριβή, Φιλοσοφική Σχολή, Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχο-
λογίας, ΕΚΠΑ. Ανακτήθηκε στις 19/1/20 από τη διεύθυνση 
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45404 

Σαμαρά, Ειρήνη (2014), Στρατηγικές αναγνωστικής κατανόησης των Αρχαίων κειμέ-
νων της Γ΄ Γυμνασίου των τυπικών μαθητών και των μαθητών με μαθησιακές 
δυσκολίες, Διπλωματική Εργασία, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανακτήθηκε στις 10/ 
1/20 από τη διεύθυνση http://ikee.lib.auth.gr/record/135918/files/GRI-2015-
13860.pdf 

573

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

https://cutt.ly/grmHov3
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/publications/epitheorisi/teyxos12/glavas.pdf
http://ebooks.edu.gr/info/cps/5deppsaps_ArxaionEllinikon.pdf
https://cutt.ly/hrmHfht
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45404
https://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/45404
http://ikee.lib.auth.gr/record/135918/files/GRI-2015-13860.pdf
http://ikee.lib.auth.gr/record/135918/files/GRI-2015-13860.pdf


Φλουρής, Γ. (1992). Δυσαρμονία εκπαιδευτικών νόμων, σχολικού προγράμματος, δι-
δακτικών βιβλίων και διδακτικής πράξης: Μια πτυχή της κρίσης της Ελληνικής 
Εκπαίδευση. Στο: Πυργιωτάκης, Ι., Κανάκης, Ι. (επιμ.). Παγκόσμια κρίση στην 
Εκπαίδευση. Αθήνα: Γρηγόρης, σσ. 206-239.  

Φλουρής, Γ. (1995). Αναντιστοιχία μεταξύ Eκπαιδευτικών Σκοπών, Αναλυτικού Προ-
γράμματος και Εκπαιδευτικών Μέσων: Μερικές Όψεις της Εκπαιδευτικής Αντι-
φατικότητας. Στο: Α. Καζαμίας, Μ. Κασσωτάκης (επιμ.). Ελληνική Εκπαίδευση: 
Προοπτικές ανασυγκρότησης και εκσυγχρονισμού. Αθήνα: Σείριος, 1995, σ.σ. 
328-367.  

Φλουρής, Γ., Ιβρίντελη, Μ. (2007). Ασυμβατότητα, αναντιστοιχία, ασυμμετρία, ασυ-
νέχεια. Οι τέσσερις πληγές του ελληνικού σχολικού προγράμματος. Ένα παλιό 
φαινόμενο και η σύγχρονη συνέχειά του. Στο Γ. Δ. Καψάλης & Α. Ν Κατσίκης 
(επιμ.), Η Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και οι προκλήσεις της εποχής μας. Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων, 17 – 20 Μαΐου 2007, σ.σ. 40-48. 

Unicef (2001). ∆ιακρίσεις – Ρατσισµός – Ξενοφοβία στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύ-
στηµα http://www.unicef.gr/reports/racism.php 

Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση 

Gardner, H. (1999). Intelligence reframed: Multiple Intelligences in the 21st century. 
New York: Basic Books. 

Koutselini, M. & Agathangelou, S. (2009) Human rights and teaching: equity as praxis 
in mixed ability classrooms. In P. Cunningham (Ed.), Proceedings of the eleventh 
Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe (CICE) Thematic 
Network: Human Rights and Citizenship Education, 237-244, (CD-ROM). 
London: CiCe Publication 

Kyriakides, L. & Creemers, B. P. M. (2008) Using a multidimensional approach to 
measure the impact of classroom level factors upon student achievement:a study 
testing the validity of the dynamic model. School Effectiveness and School Im-
provement, 19(2), 183–205 

Resnick, L.B. (1989). (ed.) Knowing, Learning and Instruction: Essays in honor of 
Robert Glaser: L.E.A. Publishers. 

Tomlinson, C.A. (1995). How to differentiate instruction in mixed ability classroom. 
Alexandria, USA: ASCD. 

Tomlinson, C.A. (1999). The Differentiated Classroom: Responding to the Needs of All 
Learners. Alexandria, USA: ASCD. 

574

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

http://www.unicef.gr/reports/racism.php


Vygotsky L. S., (1962), Thought and Language (Cambridge, MA: MIT Press, 1962).  

Vygotsky, L.S. (1978) Mind and Society: the Development of Higher Psychological 
Processes, Harvard University Press, Cambridge. MA 

575

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Η διαπολιτισμική διάσταση του σχολικού εγχειριδίου 
της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου 
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Περίληψη 

Η πολυπολιτισμική σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού στα σύγχρονα ελληνικά σχο-
λεία δημιουργεί την ανάγκη υιοθέτησης των αρχών της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Σημαντική προς αυτήν την κατεύθυνση είναι η α-
ξιοποίηση των σχολικών εγχειριδίων με στόχευση τη διδασκαλία με διαπολιτισμικό 
προσανατολισμό. Στο πλαίσιο αυτό διερευνήθηκε το σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής 
Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου ως προς τη διαπολιτισμική του διάσταση. Τα αποτελέσματα 
της διερεύνησης έδειξαν ότι το συγκεκριμένο βιβλίο περιέχει άμεσες ή έμμεσες διαπο-
λιτισμικές αναφορές. Με βάση αυτές τις αναφορές προτείνονται τρόποι δημιουργίας 
μαθησιακού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για την επίτευξη των στό-
χων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Νεοελληνική Γλώσσα, Γυμνάσιο, διαπολιτισμικότητα, σχολικό εγ-
χειρίδιο 

Εισαγωγή 

Η εισροή πληθυσμών με προσφυγική/μεταναστευτική βιογραφία στη χώρα μας δη-
μιουργεί διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες για εξοικείωση όλων των μαθητών με τις έν-
νοιες της πολυμορφίας, της πολιτισμικής αυτογνωσίας, της πολιτισμικής έκφρασης, της 
αλληλεπίδρασης και της συνεργασίας (Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2007). Η 
παρουσία αλλόγλωσσων μαθητών στο ελληνικό σχολείο αναδεικνύει την αναγκαιό-
τητα διαπολιτισμικού προσανατολισμού στη διδακτική πράξη, η οποία είναι σημα-
ντικό να διέπεται από βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπως είναι η 
ισοτιμία των πολιτισμών, η αποδοχή του μορφωτικού κεφαλαίου των μαθητών, το 
δικαίωμα της πολιτιστικής αυτοδιάθεσης, η παροχή ίσων ευκαιριών, η διασφάλιση 
της κοινωνικής συνοχής (Κανακίδου & Παπαγιάννη, 1998; Δαμανάκης, 2002; Κεσί-
δου, 2014). 

Ο ρόλος της γλώσσας είναι σημαντικός για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοι-
νωνίας και αλληλεπίδρασης, της κοινωνικής συνοχής και της ειρηνικής διαβίωσης σε 
ένα πλαίσιο δημοκρατικών αξιών και αποδοχής της διαφορετικότητας (Κεσίδου, 2008). 
Η γλωσσική εκμάθηση διασφαλίζει στους αλλόγλωσσους μαθητές επάρκεια στις 
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γλωσσικές δεξιότητες, πρόσβαση στη σχολική γνώση και, παράλληλα, την ενεργό συμ-
μετοχή τους στην καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα ενισχύοντας τις διαπροσω-
πικές τους επαφές. Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας προσφέρεται ιδιαίτερα για 
την ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών 
της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο, σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος εί-
ναι, μεταξύ άλλων, οι μαθητές «να εκτιμήσουν τη σημασία της γλώσσας ως βασικού 
φορέα της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού, να εκτιμήσουν την πολιτιστική 
τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο και φορέας είναι η γλώσσα, σεβόμενοι συγ-
χρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες άλλων λαών, να κατανοήσουν, τέλος, ότι 
οι αλληλεπιδράσεις των λαών αποτυπώνονται και στη γλώσσα τους» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
Α.Π.Σ., 2003: 3778). 

Τα αλλόγλωσσα παιδιά συχνά δυσκολεύονται να αποκωδικοποιήσουν τις κοινωνικές 
συμβάσεις της χώρας υποδοχής και ο εκπαιδευτικός καλείται με κατάλληλες πρακτικές 
να δημιουργήσει «γέφυρες» ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες μέσα στην τάξη, ώστε 
η ανταλλαγή εμπειριών να γίνει μοχλός της μαθησιακής, της κοινωνικής και της αξια-
κής ανάπτυξης των μαθητών (Harwayne, 2000; Coehlo, 2007). Για τη διαμόρφωση του 
συστήματος αξιών, στάσεων και πεποιθήσεων των μαθητών είναι σημαντικός ο ρόλος 
των σχολικών εγχειριδίων, καθώς το περιεχόμενό τους μπορεί να αξιοποιηθεί από τον 
εκπαιδευτικό για τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας με διδακτικές παρεμβάσεις που έ-
χουν διαπολιτισμική στόχευση (Μπονίδης, 2004; Ξωχέλλης, 2008). Στο πλαίσιο αυτό 
διερευνήθηκε το σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου, προ-
κειμένου να εντοπιστούν κείμενα με άμεσες διαπολιτισμικές αναφορές και, κυρίως, 
κείμενα που, χωρίς να έχουν εμφανή διαπολιτισμικό προσανατολισμό, διαμορφώνουν 
κατάλληλο μαθησιακό και παιδαγωγικό περιβάλλον, ώστε η διδασκαλία να ανταποκρί-
νεται σε βασικές αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Βασικό ζητούμενο είναι τα 
ευρήματα της διερεύνησης να αποτελέσουν ένα χρήσιμο «εργαλείο» που διευκολύνει 
και υποστηρίζει τον εκπαιδευτικό στην προσπάθεια να ενισχύσει την ομαλή προσαρ-
μογή και την αποτελεσματική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο σχολείο, καθώς και 
τη μαθησιακή τους απόδοση. Ο εκπαιδευτικός, ορμώμενος από κείμενα, λέξεις, φρά-
σεις ή χωρία των κειμένων και επικουρούμενος από τις δραστηριότητες που συνοδεύ-
ουν τα κείμενα, έχει τη δυνατότητα οργάνωσης συστηματικών παρεμβάσεων με τη δια-
πολιτισμική οπτική. Τα κείμενα που καταγράφονται στην παρούσα εργασία θα προ-
σφέρουν έρεισμα στους μαθητές, γηγενείς και αλλοδαπούς, για να σκεφτούν, να μιλή-
σουν και να γράψουν τα δικά τους κείμενα μέσα και έξω από την τάξη, σχετικά με 
θέματα που προωθούν τους στόχους της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Με βάση τα 
κείμενα προτείνονται θέματα συζήτησης ή εργασίας που θα αποτελέσουν το πλαίσιο 
ενός γόνιμου προβληματισμού και πρόσφορο πεδίο για την παρουσίαση της αλληλεπί-
δρασης μεταξύ πολιτισμών, λαών, ομάδων, ατόμων με διαφορετικό γλωσσικό, πολιτι-
σμικό, ιστορικό, κοινωνικό υπόβαθρο και παρελθόν. Επίσης, τα προτεινόμενα θέματα 
θα λειτουργήσουν ως έναυσμα προληπτικών παρεμβάσεων για τον περιορισμό των κοι-
νωνικών διακρίσεων και κάθε είδους ρατσισμού, καθώς και για ανάπτυξη της ενσυναί-
σθησης, ο ρόλος της οποίας είναι σημαντικός για την ενεργοποίηση και ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών στην αρμονική συνύπαρξη και στον σεβασμό της ετερότητας. Ο 
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εκπαιδευτικός έχει την ευχέρεια να επιλέξει κείμενα και τα κατάλληλα θέματα συζή-
τησης, τα οποία μπορεί να τα εμπλουτίσει και να τα τροποποιήσει. 

Διερεύνηση της διαπολιτισμικής διάστασης του σχολικού εγχειριδίου 
της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου 

Το σχολικό εγχειρίδιο Νεοελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου περιλαμβάνει ποικίλα 
κείμενα (δημοσιογραφικά, επιστημονικά, λογοτεχνικά, αλλά και σκίτσα, φωτογραφίες 
κ.τ.λ.) (Κατσαρού κ.ά., 2006). Το περιεχόμενο του εγχειριδίου διατάσσεται σε οκτώ 
ενότητες, καθεμιά από τις οποίες έχει ένα θεματικό άξονα. Αρκούν οι τίτλοι των οκτώ 
θεματικών ενοτήτων του βιβλίου, για να κατανοήσουμε ότι ολόκληρο το περιεχόμενό 
του προσφέρεται για διδασκαλία με διαπολιτισμική οπτική: 1. H Ελλάδα στον κόσμο 
– 2. Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου – 3. Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε 
όλοι Διαφορετικοί – 4. Ενωμένη Ευρώπη και Ευρωπαίοι πολίτες – 5. Ειρήνη – Πόλεμος 
– 6. Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών – 7. Τέχνη: Μια γλώσσα 
για όλους, σε όλες τις εποχές – 8. Mπροστά στο μέλλον. 

Ποσοτική καταγραφή 

Από τα 85 συνολικά κείμενα του σχολικού εγχειριδίου τα 25 προέρχονται από ξένες 
πηγές. Τα κείμενα ξένων συγγραφέων/ποιητών, που εμπεριέχονται στο βιβλίο του μα-
θητή, είναι, ανά ενότητα, κατά μέσο όρο 2 ή 3. Αναλυτικά, στην πρώτη ενότητα, 2 από 
τα 13 κείμενα είναι ξένης προέλευσης (σ.σ. 10 και 14), στη δεύτερη ενότητα, 2 από τα 
11 (σ.σ. 31 και 40), στην τρίτη ενότητα, 3 από τα 11 (σ.σ. 46, 48 και 53 με μορφή 
κόμικ), στην τέταρτη ενότητα, 7 από τα 13 κείμενα (σ.σ. 72, 73, 75, 77 με μορφή ξένης 
ιστοσελίδας, 79, 80 και 80), στην πέμπτη ενότητα, 1 από τα 8 κείμενα (σ.σ. 93), στην 
έκτη ενότητα, 4 από τα 9 κείμενα (σ.σ. 107, 107, 108 με μορφή κόμικ και 111, κείμενο-
αφήγηση στο πλαίσιο δραστηριότητας), στην έβδομη ενότητα διαπιστώνουμε ότι δεν 
υπάρχει κείμενο ξένου δημιουργού στο σύνολο των 8 κείμενων και στην όγδοη ενότητα 
από τα 12 κείμενα τα 6 έχουν ξένη προέλευση (σ.σ. 135, 141, 144, 145, 148 με μορφή 
σκίτσου και 149). Ο μεγαλύτερος αριθμός κειμένων ξένης προέλευσης εντοπίζεται 
στην τέταρτη ενότητα (από τα 13 κείμενα της ενότητας τα 7 είναι ξένα) και στην όγδοη 
(από τα 12 κείμενα τα 6 είναι ξένα), ενώ, αντίθετα, στα 8 κείμενα της έβδομης ενότητας 
δεν υπάρχει κανένα κείμενο ξένου συγγραφέα. Όσον αφορά το πλούσιο εικονιστικό 
υλικό του συγκεκριμένου βιβλίου, αρκετές από τις εικόνες και τα σκίτσα, που εντάσ-
σονται στις θεματικές ενότητες και δεν χαρακτηρίζονται ως κείμενα για επεξεργασία, 
μπορούν να αξιοποιηθούν για συζήτηση ή εργασία με διαπολιτισμική οπτική: πρώτη 
ενότητα, 2 εικόνες (σ.13), δεύτερη ενότητα, 1 εικόνα (σ. 29), τρίτη ενότητα, 7 εικόνες 
(σ.σ. 45, 47, 48, 52, 57, 58: 2 εικόνες), τέταρτη ενότητα, 4 εικόνες (σ.σ. 63, 64, 72, 84), 
πέμπτη ενότητα, 1 εικόνα (σ. 102) και 1 κόμικ (σ.94), έκτη ενότητα, 4 εικόνες (σ.σ. 
105, 109, 118), έβδομη ενότητα, 1 εικόνα (σ.σ. 121 και 122), όγδοη ενότητα, 1 εικόνα 
(σ.133). 
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Ενδεικτικές προτάσεις παρέμβασης με διαπολιτισμική οπτική 

Τα κείμενα, που μπορούν να αποτελέσουν έναυσμα για ανάπτυξη διαλόγου διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης πλαισιωμένα και από τις δραστηριότητες που τα συνοδεύουν, πα-
ρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα, ενδεικτικά, μαζί με συναφή θέματα που προτεί-
νονται για συζήτηση ή εκπόνηση εργασιών/δραστηριοτήτων, τα οποία ακολουθούν 
μετά την άνω και κάτω τελεία (:). Οι τίτλοι των κειμένων και η αρίθμησή τους παρου-
σιάζονται όπως και στο σχολικό εγχειρίδιο. Στην αναλυτική παρουσίαση που ακολου-
θεί, οι αριθμοί σε παρένθεση αντιστοιχούν στις σελίδες του σχολικού εγχειριδίου της 
Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, ενώ το γράμμα Κ υποδηλώνει τη λέξη «Κεί-
μενο». Για παράδειγμα, η κωδικοποιημένη ένδειξη Κ1 αφορά το Κείμενο υπ’ αριθμ. 1 
(με την αρίθμηση του σχολικού εγχειριδίου). Όπου προσφέρεται, τα κείμενα παρου-
σιάζονται ομαδοποιημένα και ακολουθεί το θέμα συζήτησης/εργασίας που σχετίζεται 
με τη συγκεκριμένη ομάδα κειμένων (χαρακτηριστικές είναι οι ομαδοποιήσεις στις ε-
νότητες 4 και 5). 

1η ενότητα «H Ελλάδα στον κόσμο». K1 [Η συνεισφορά των Ελλήνων] (10): η συνει-
σφορά του πολιτισμού των χωρών από τις οποίες προέρχονται οι αλλοδαποί μαθητές, 
στον παγκόσμιο πολιτισμό. - K3 [Η ελληνική κοινωνία αλλάζει] (11): το ζήτημα συνύ-
παρξης διαφορετικών εθνοπολιτισμικών ομάδων. K5 [Ελλάδα, σταυροδρόμι των 
λαών] (12): η επικοινωνία μεταξύ των λαών, γενικότερα. - K6 [Μελετώντας τον χάρτη 
της Ελλάδας] (13): στοιχεία που ενώνουν τους μεσογειακούς και βαλκανικούς λαούς 
και, γενικότερα τους ανθρώπους. - Κ10 Ρωμιοσύνη (18) και 11 [Χίος] (19): οι μαθητές 
περιγράφουν προφορικά ή γραπτά ένα τοπίο της περιοχής τους ή τον τόπο καταγωγής 
τους. - K12 Γραικός, Γραικοί και Έλληνες (21): ονομασίες χωρών και λαών. 

2η ενότητα «Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου». K1 [Γλώσσες που χάνο-
νται] (30): η μητρική γλώσσα των μαθητών, γηγενών και αλλοδαπών – το πλήθος των 
διαφορετικών γλωσσών, ως επιθυμητό αγαθό και πολύτιμη κληρονομιά. - K2 [H δύ-
ναμη της γλώσσας] (31): γλωσσικές δυσκολίες και δυσκολίες επικοινωνίας και κατα-
νόησης για τα άτομα με διαφορετική μητρική γλώσσα από τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία ζουν. - K3 [O εφιάλτης της Νέας Ομιλίας] (31): γλωσσικός πλούτος των γλωσ-
σών και οφέλη. - K4 [Παπαφίγκος] (32): ξένες λέξεις στο λεξιλόγιο των μητρικών 
γλωσσών όλων των μαθητών και γλωσσικά δάνεια μεταξύ των γλωσσών αυτών. Διε-
πίδραση γλωσσών. - K6 [Mια λέξη, πολλές σημασίες] (37): πολυσημία της λέξης, κοινό 
χαρακτηριστικό στις μητρικές γλώσσες των μαθητών. - K7 Δύο γλώσσες σ’ ένα μυαλό 
(38): δίγλωσσοι μαθητές. Οφέλη και δυσκολίες διγλωσσίας. - K9 [Η γλώσσα της Φυ-
σικής] (40): ορολογία επιστημονικών κλάδων και επαγγελματικών ομάδων στις διάφο-
ρες γλώσσες. Συμβολή της ελληνικής γλώσσας. Καταγραφή ορολογίας από διάφορα 
μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές (Φυσική, Βιολογία, Μουσική, Μαθηματικά, 
Χημεία). - K10 [Xωρίς γλωσσική αντίσταση] (42) και K11 [H αφομοιωτική δύναμη 
της ελληνικής] (42): η αφομοιωτική δύναμη των γλωσσών (της ελληνικής και των 
γλωσσών των χωρών προέλευσης των αλλοδαπών μαθητών). Αφήγηση χιουμοριστικού 
επεισοδίου παρεξήγησης λόγω της πολυσημίας κάποιας λέξης ή δημιουργία σχετικών 
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σκίτσων όπως αυτά της σελ. 38. Αξιοποιώντας την προσωπική τους εμπειρία οι μαθη-
τές γράφουν άρθρο στην εφημερίδα του σχολείου, εξηγώντας τους λόγους για τους 
οποίους είναι απαραίτητη η γνώση μίας ή και δύο ξένων γλωσσών στον σύγχρονο νέο. 

3η ενότητα «Είμαστε όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί». K1 O ρατσισμός όπως τον 
εξήγησα στην κόρη μου (46): ανισότητα, ρατσιστική συμπεριφορά· πώς εκφράζονται, 
εναντίον ποιων. - K3 [Διακρίσεις σε βάρος των γυναικών] (48): προκαταλήψεις και 
μεροληπτικές συμπεριφορές στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή εναντίον των μαύ-
ρων, των γυναικών, των μειονοτικών ομάδων. - K4 [Πολυεθνικές τάξεις στο σχολείο] 
(52): τα ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα. Πολυπολιτισμικές τάξεις, ετερότητα. Εκπαιδευ-
τικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά προβλήματα στη συνύπαρξη παιδιών διαφορετικής 
εθνικότητας, με διαφορετικό επίπεδο επάρκειας της ελληνικής γλώσσας, διαφορετικό 
γνωστικό και πολιτισμικό κεφάλαιο και συνθήκες ζωής. - K5 [Eγώ προκατειλημμένη;] 
(53): στερεότυπα και προκαταλήψεις κατά των γυναικών και των ξένων που έρχονται 
στη χώρα μας, ρατσιστικές συμπεριφορές προς άτομα με εθνικές, θρησκευτικές, φυλε-
τικές και άλλες διαφορές. Ισότητα, ευαισθητοποίηση πολιτών για αλλαγή τέτοιου εί-
δους στάσεων και αγώνες που έγιναν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κατάργηση 
των κοινωνικών διακρίσεων. K6 O μπαμπάς ο πόλεμος (53): συναισθήματα ατόμων 
που υφίστανται ρατσιστικές συμπεριφορές. - K7 [Oι μαθητές ερευνούν] (54): ρατσι-
σμός ανθρώπινα δικαιώματα. Σύνταξη σχετικού ερωτηματολογίου για διερεύνηση στά-
σεων. - K8 H γενετική είναι… αντιρατσίστρια (57): η διαφορετικότητα δεν έχει βιολο-
γική βάση. Ομοιότητες μεταξύ των ανθρώπων, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά χαρα-
κτηριστικά και την κατηγοριοποίησή τους ως προς την προέλευσή τους, τον τόπο κα-
τοικίας τους, το χρώμα κτλ. - K9 [O διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους 
Ναζί] (58): οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και η πολυπολιτισμική φυσιογνωμία της πό-
λης διαχρονικά έως και σήμερα. - K10 [Ό,τι χωράει η καρδιά] (58): φόβος για το δια-
φορετικό, ρατσισμός, προκαταλήψεις, στερεότυπα, διακρίσεις και τρόποι αποτροπής 
τους. Ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

4η ενότητα «Ενωμένη Ευρώπη και ευρωπαίοι πολίτες». K1 [Περίπατος στην Ευρώπη] 
(64), Κ2 [Ευρωπαϊκή Ένωση και ελληνική ταυτότητα] (65), Κ3 [O ευρωπαϊκός πολι-
τισμός με μια ματιά] (66), Κ4 [Η Ευρώπη των 25] (66): η ιδιαίτερη φυσιογνωμία των 
χωρών και λαών της Ευρώπης. Το διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο, 
τάσεις πολιτισμικής ομογενοποίησης και ομοιομορφίας των σύγχρονων κοινωνιών 
(στους τομείς διατροφής, τέχνης, ενδυμασίας, τρόπου ζωής κ.ά..), τρόποι διατήρησης 
και σεβασμός της ιδιαίτερης πολιτιστικής ταυτότητας. - Κ5 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
ΝΕOΛΑIΑ (69): επικοινωνία μεταξύ των νέων της Ευρώπης. Προγράμματα για νέους 
όλης της Ευρώπης, χωρίς διακρίσεις. Κοινές ανάγκες όλων των νέων, πολλά κοινά ό-
νειρα και προσδοκίες και κοινά προβλήματα και ανησυχίες, ανεξάρτητα από φυλή, 
φύλο, καταγωγή κ.τ.λ.. Ανάγκη συνεργασίας για την ειρήνη και την κοινή ευημερία. 
Επέκταση στις κοινωνικές και στις σχολικές δραστηριότητες, στις οποίες όλα τα παιδιά 
έχουν δικαίωμα συμμετοχής. - Κ6 [Η Ευρώπη του Kόσμου] (72) με τη συνοδευτική 
εικόνα, το σκίτσο του Charley Case (84), Κ7 Μετανάστες, οι είλωτες της Ευρώπης... 
(72): ανάγκη προσπάθειας των Ευρωπαίων για οικοδόμηση μιας Ευρώπης πιο δίκαιης, 
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που υπερασπίζεται τα δικαιώματα του ανθρώπου, που αγωνίζεται εναντίον των ανισο-
τήτων, της ανεργίας και του αποκλεισμού. Μετανάστες: πολίτες δεύτερης και τρίτης 
κατηγορίας; Αντίφαση με την επιδίωξη της Ευρώπης για τη συγκρότηση ενός δημο-
κρατικού κοινωνικού μοντέλου σε ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο. Αποκλεισμός 
και δικαιώματα μεταναστών, συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας υποδοχής. - Κ9 
[Ελληνικά… στα αγγλικά] (77), Κ10 [Σελίδα λεξικού] (78), Κ11 [Tίτλοι από τον γαλ-
λικό Τύπο] (79), Κ12 [Ελληνικά και… στα ισπανικά] (79), Κ13 [Πίνακας περιεχομέ-
νων] (80): οι αλληλεπιδράσεις των λαών, όπως αποτυπώνονται στη γλώσσα τους. 

5η ενότητα «Ειρήνη - Πόλεμος». Τα κείμενα της ενότητας προσφέρονται για διδασκα-
λία με διαπολιτισμική οπτική λόγω των προσφύγων ως μίας από τις ολέθριες συνέπειες 
του πολέμου, του συνακόλουθου αγώνα επιβίωσής τους και των προβλημάτων που α-
ντιμετωπίζουν, μεταξύ των οποίων σημαντικό είναι οι αρνητικές και ρατσιστικές συ-
μπεριφορές εναντίον τους. K1 Η ειρήνη δεν είναι φυσική κατάσταση [Oικοδομείται 
παντού και κάθε στιγμή] (88) και το συνοδευτικό σκίτσο (88): η ειρήνη δεν είναι δεδο-
μένη, αλλά πρέπει να οικοδομείται συνεχώς. Συμπεριφορές από την καθημερινή (και 
τη σχολική ζωή) που μπορεί να οικοδομούν την ειρηνική συνύπαρξη ή να ενισχύουν 
συγκρουσιακές καταστάσεις. - K3 [H σκληρή πραγματικότητα του πολέμου] (89) και 
η συνοδευτική εικόνα, K4 […Όσα φέρνει ο πόλεμος] (91) και η συνοδευτική εικόνα, 
K5 [Γκουέρνικα] (93) και η συνοδευτική απεικόνιση του γνωστού πίνακα του Πικάσο: 
η αγριότητα του πολέμου. Οι ολέθριες συνέπειες του πολέμου στους ανθρώπους, ανε-
ξαρτήτως ηλικίας, φύλου, εθνότητας, θρησκείας ή όποιας άλλης ταυτότητάς τους: βιαι-
ότητες, καταστροφές, μετακινήσεις, ξεσπιτωμοί, προσφυγιά, αδικίες, καταπιέσεις 
πείνα, θάνατος. Φθορά στο ήθος και τον λόγο των ανθρώπων, συνέπειες για το φυσικό 
περιβάλλον κ.ά.. Ευημερία σε καιρούς ειρήνης. - Κ6 Μια γενιά που της έκλεψαν το 
χαμόγελο… (95) και η συνοδευτική φωτογραφία. - Κ7 Η φριχτή πολιτεία (97), Κ8 H 
πορεία προς το μέτωπο (99) και η συνοδευτική εικόνα: οι φοβερές συνέπειες του πο-
λέμου για τα παιδιά (φόβος, υποσιτισμός, τραυματισμοί, χαμένες ώρες στο σχολείο, 
χαμένες ευκαιρίες στη ζωή, υιοθέτηση βίαιων προτύπων και, κυρίως, η έλλειψη χαμό-
γελου). Εκπαίδευση για την ειρήνη. 

6η ενότητα «Ενεργοί πολίτες για την υπεράσπιση οικουμενικών αξιών». K1 O νεανικός 
ιδεαλισμός (106): δικαιώματα παιδιού, αρχές ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, ευαι-
σθητοποίηση σε θέματα φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού μέσα από ερωτήσεις. - 
K2 [Αν δώσεις…] (107): έμφαση στο αγαθό της εκπαίδευσης. Αναφορά στα δικαιώ-
ματα στην εκπαίδευση όλων των παιδιών και, γενικότερα, στις ανάγκες των παιδιών 
που έρχονται σε μια ξένη χώρα είτε ως πρόσφυγες είτε ως μετανάστες. Ανάπτυξη δη-
μιουργικού διαλόγου και κριτικής προσέγγισης σε θέματα σοβαρών διακρίσεων που 
ταλαιπωρούν πολλές ανθρώπινες ομάδες, περιθωριοποιημένες εθνικές μειονότητες, ε-
κατομμύρια παιδιών που εργάζονται και δεν πηγαίνουν στο σχολείο. - Κ3 κόμικς (108): 
θέματα κακώς εννοούμενης αλληλεγγύης, εντοπισμός ρατσιστικών αναφορών για τους 
φτωχούς. - Κ4 Πώς ξεκινά μια αποστολή; (108) και Κ5 Unicef (109): καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης και αλληλεγγύης, συζήτηση για τις ανάγκες των παιδιών που έρχονται 
σε μια ξένη χώρα είτε ως πρόσφυγες είτε ως μετανάστες. - K6 [Γράμμα από τη 
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Σομαλία] (110): ευαισθητοποίηση στον εθελοντισμό, καλλιέργεια ενσυναίσθησης 
μέσα από τα βιώματα του γιατρού. - Κ7 [Μη Κυβερνητικοί Οργανισμοί (ΜΚO) στο 
Διαδίκτυο] (113), Κ8 [Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις] (116): ενδεχόμενες εμπειρίες 
παιδιών από τα κέντρα προσφύγων. - Κ9 [Δεν τη βλέπεις…] (117): συζήτηση για τη 
φτώχεια. 

7η ενότητα: «Τέχνη: μια γλώσσα για όλους, σε όλες τις εποχές». K1 Για το τραγούδι 
(122): το τραγούδι αμβλύνει τις διαφορές, ενώνει τους λαούς. - Κ7 Ελληνικό Θέατρο 
Σκιών: Φιγούρες από φως και Ιστορία (125): οι αλλοδαποί μαθητές περιγράφουν ανά-
λογο είδος τέχνης της πατρίδα τους (αν υπάρχει). Κοινά στοιχεία. 

8η ενότητα: «Μπροστά στο μέλλον». Κ2 Οικοδομώντας το μέλλον (134): διαφορές στις 
αντιλήψεις και στη νοοτροπία φυλετικών κοινοτήτων. - Κ7 [Δεν είναι η επιστήμη αυτή 
που προκαλεί καταστροφές] (144): η εκμετάλλευση της επιστήμης για να δικαιολογη-
θούν εκδηλώσεις ρατσισμού (γενοκτονίες λαών). - Κ9 Το μέλλον θα είναι άλλο (146), 
Κ10 Don’ t worry be happy και Κ11 Save the humans (148): συζήτηση για τα πιθανά 
προβλήματα που επιφέρει η πρόοδος της επιστήμης αλλά και για τον ρόλο της στην 
αντιμετώπιση των ζωτικών προβλημάτων της ανθρωπότητας. 

Συμπεράσματα 

Με βάση τα ευρήματα της διερεύνησης του σχολικού εγχειριδίου της Νεοελληνικής 
Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου, διαπιστώνεται ότι η διαπολιτισμική διάσταση του εν λόγω εγ-
χειριδίου είναι ικανοποιητική. Οι θεματικές ενότητες και το περιεχόμενό τους εξυπη-
ρετούν την επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης σχετικά με τη διαπολιτισμικότητα. 
Πολλά κείμενα δίνουν ευκαιρίες όχι μόνο σε Έλληνες αλλά και σε αλλοδαπούς μαθητές 
να εκφραστούν και να παρουσιάσουν στοιχεία της δικής τους χώρας και του δικού τους 
πολιτισμού, συνεισφέροντας έτσι στην ισότιμη αντιμετώπιση και στην ενίσχυση της 
αυτοεκτίμησης των μαθητών αυτών, καθώς και στη γνωριμία, αλληλοκατανόηση και 
αλληλοσεβασμό μεταξύ όλων των μαθητών. 

Ορισμένες ενότητες προσφέρονται ιδιαίτερα για διδασκαλία με διαπολιτισμική οπτική. 
Πρόκειται για τις ενότητες 1 και 4, στις οποίες επισημαίνονται ζητήματα ετερότητας 
και ταυτότητας, τη 2η ενότητα, στην οποία προσεγγίζονται όψεις/εκδηλώσεις κοινωνι-
κών ανισοτήτων, όπως η ηγεμονία ή ο εκφυλισμός γλωσσών, την 3η, βασική, ενότητα, 
γιατί αναδεικνύονται ζητήματα κοινωνικών ανισοτήτων και διακρίσεων, την 5η ενό-
τητα, που αναφέρεται στον πόλεμο, ως την ακραία συνέπεια κοινωνικών ανισοτήτων 
σε κάθε επίπεδο και την 6η ενότητα, στην οποία προβάλλεται η αξία της αλληλεγγύης 
ως πρόταση για την αντιμετώπιση της φτώχειας, της κοινωνικής αδικίας και της παρα-
βίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων.  

Οι προτεινόμενες διδακτικές παρεμβάσεις εκτιμάται ότι συμβάλλουν στην αλληλοκα-
τανόηση και τη δημιουργία ικανοποιητικών διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ όλων των 
μαθητών και συντελούν στη δημιουργία μαθησιακού και παιδαγωγικού περιβάλλοντος, 
κατάλληλου για την επίτευξη των στόχων της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 
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Σημαντικές παράμετροι για μια αποτελεσματικότερη διδασκαλία σε πολυπολιτισμική 
τάξη είναι ο βαθμός κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαί-
δευσης, ο βαθμός στον οποίο οι εκπαιδευτικοί είναι ενημερωμένοι για τη φιλοσοφία 
των Προγραμμάτων Σπουδών ως προς τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και ο βαθμός 
στον οποίο λαμβάνουν υπόψη τη διαπολιτισμικότητα κατά τον προγραμματισμό, την 
οργάνωση και τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Βασική παράμετρος επίσης είναι κατά 
πόσο και με ποιον τρόπο αξιοποιείται το γλωσσικό και πολιτισμικό κεφάλαιο των αλ-
λοδαπών μαθητών από τους διδάσκοντες με κατάλληλη διαχείριση της προς διδασκα-
λία ύλης. 
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Η διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση (Γ΄ Γυμνασίου). Δύο διδακτικά σενάρια, κίνητρα 

και στάσεις μαθητών/μαθητριών. 

Ορφανίδης Γεώργιος 
Υποψήφιος Διδάκτωρ ΑΠΘ και U.T.2J. , georgiosorfa@gmail.com 

Περίληψη 

Παρουσιάζεται τμήμα ενός ευρύτερου καινοτόμου προγράμματος (project) ομαδοσυ-
νεργατικής, διεπιστημονικής και σημειωτικής εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας και 
πολιτισμικής παράδοσης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γ΄ Γυμνασίου, Επίπεδο 
Γλωσσομάθειας Α2: «Βασικές Γνώσεις»), το οποίο έλαβε χώρα σε δύο σχολικές μονά-
δες του Ν. Θεσσαλονίκης. Σκοπός της έρευνας, από τη μία πλευρά, είναι η παρουσίαση 
δύο προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων με πυρήνα τη δημιουργικότητα, την ελεύ-
θερη έκφραση ιδεών, τη λήψη πρωτοβουλιών, και την αλληλο-συνεργασία εντός της 
ομάδας, και από την άλλη, ο εντοπισμός και σχολιασμός της αποδοχής ή μη των νέων 
(εσωτερικών) κινήτρων, στάσεων/αντιλήψεων και ιδεών, από την πλευρά των μαθη-
τών/μαθητριών. Προς υλοποίηση του παραπάνω στόχου διεξήχθη επιτόπια, περιορι-
σμένη και εθνογραφική ποιοτική έρευνα, υπό τη μορφή ημι-δομημένων συνεντεύξεων 
με τους/τις μαθητές/μαθήτριες.  

Λέξεις-Κλειδιά: ιταλικά, διδακτική, στάσεις, κίνητρα, σημειωτική 

Εισαγωγή 

Ο σχηματισμός θετικής άποψης και η απόκτηση εσωτερικών κινήτρων κατά τη διαδι-
κασία της μάθησης αποτελούν ακρογωνιαίους λίθους της εκπαιδευτικής πράξης, συμ-
βάλλοντας σημαντικά στην ανάπτυξη μίας υγιούς ψυχο-πνευματικής σχέσης μεταξύ 
του/της εκπαιδευτικού και του/της μαθητή/μαθήτριας. Υπό το πρίσμα αυτών των αρ-
χών και παραμέτρων παρουσιάζονται τα κάτωθι προτεινόμενα διδακτικά σενάρια σχε-
τικά με τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας (δεύτερη/ξένη γλώσσα), καθώς και απο-
τελέσματα-συμπεράσματα της εφαρμογής των σεναρίων αυτών εντός της σχολικής αί-
θουσας. Τα αποτελέσματα-συμπεράσματα προέκυψαν μέσα από την διεξαγωγή συνε-
ντεύξεων με τους μαθητές/μαθήτριες που συμμετείχαν κατά τη διάρκεια εκτύλιξης των 
προτεινόμενων διδακτικών σεναρίων.  

Διδακτικά Σενάρια 

Γενικές Πληροφορίες 

Εγχειρίδιο Διδασκαλίας: Οποιοδήποτε εγχειρίδιο διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας 
και πολιτισμού (με θεματική ενότητα, όπως παρακάτω). Θεματική Ενότητα – Κεφά-
λαια: “Monumenti italiani” («Ιταλικά μνημεία»). Διδακτικά Σενάρια: α) “Roma, una 
città con molti monumenti” («Ρώμη, μία πόλη με πολλά μνημεία»), και β) La Galleria 
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degli Uffizi a Firenze (H Γκαλερί Ουφίτσι στη Φλωρεντία). Θεατρικό Δρώμενο (Παι-
χνίδι) με τίτλο: “Roma, una città con molti monumenti” («Ρώμη, μία πόλη με πολλά 
μνημεία»), βασισμένο στη μνημειακή τοπογραφία της Ρώμης, όπως αυτή διαμορφώ-
θηκε κατά το πέρασμα των αιώνων, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Οι μορφοσυ-
ντακτικές, λεξιλογικές και πολιτισμικές αναφορές του θεατρικού έργου αφενός, ακο-
λουθούν τις – έως την περίοδο παρουσίασής του – αποκτηθείσες γνώσεις γλωσσομά-
θειας των μαθητών/μαθητριών, και αφετέρου, επιχειρούν να καλύψουν επαρκώς τις 
ανάγκες-επιθυμίες των μαθητών/μαθητριών, όσον αφορά την γνωριμία των τελευταίων 
με χαρακτηριστικές πτυχές της πολιτισμικής ιστορίας και της μνημειακής τέχνης, της 
Ρώμης-Ιταλίας, ήδη από τα πρώτα στάδια εκμάθησης της ξένης γλώσσας. Το παρόν 
θεατρικό προϊόν συγγράφηκε και υλοποιήθηκε από το γράφοντα. Μύθος (Fabula), για 
το Πρώτο Διδακτικό Σενάριο: Η πρωτεύουσα της Ιταλίας, Ρώμη, δέχεται σχεδόν κα-
θημερινά πλήθος επισκεπτών/επισκεπτριών για διάφορους λόγους (από εναργώς του-
ριστικούς έως αυστηρά επαγγελματικούς). Τα πολυάριθμα και καλαίσθητα μνημεία της 
σηματοδοτούν την σπουδαιότητα της πόλης στην εκτύλιξη του ιστορικού ρου ήδη από 
την αρχαιότητα. Ωστόσο, ο μεγάλος αριθμός των μνημείων σε συνδυασμό με το αξιο-
σημείωτο πολεοδομικό μέγεθος της πόλης καθιστούν πολύ δύσκολη την αθρόα προ-
σέγγιση των πρώτων σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ως εκ τούτου, όσοι/όσες δεν δια-
θέτουν ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα παραμονής στην πόλη και ταυτόχρονα εν-
διαφέρονται για το πολιτισμικό παρελθόν της Ρώμης, συνήθως, αποφασίζουν να επι-
σκεφθούν μόνο ένα ευάριθμο σύνολο μνημείων. Στην υλοποίηση αυτού του στόχου 
επικουρεί σημαντικά η αξιοποίηση του αναπτυγμένου δικτύου των Μέσων Μαζικής 
Μεταφοράς (ΜΜΜ) της πόλης. Πλοκή (Intreccio), για το Πρώτο Διδακτικό Σενά-
ριο: Ένας/Μία έφτασε εχθές το πρωί από την Ελλάδα στη Ρώμη. Επισκέφθηκε την 
πόλη για λόγους επαγγελματικούς. Οι επαγγελματικές του υποχρεώσεις, όμως, τελείω-
σαν γρηγορότερα από ό,τι υπολόγιζε. Επομένως, αποφάσισε να επισκεφθεί τα μνημεία 
της πόλης. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που διαθέτει (μόλις μία ημέρα), επέλεξε 
τυχαία τρία πολύ γνωστά μνημεία της πόλης, το Κολοσσαίο (il Colosseo), β) τα Σκαλιά 
της Εκκλησίας της Αγιοτάτης Τριάδας των Όρεων (la Scalinata di Trinità dei Monti), 
και γ) τη Φοντάνα ντι Τρέβι (la Fontana di Trevi). Δεν γνωρίζει τίποτα σχετικό για τα 
μνημεία. Βρίσκεται στην Πιάτσα ντελ Πόπολο (Piazza del Popollo). Κρατάει έναν 
χάρτη στα χέρια του, γνωρίζει λίγα ιταλικά, και αναζητάει συνεχώς βοήθεια από διά-
φορους γηγενείς κατοίκους της πόλης, προκειμένου να φτάσει κάθε φορά στον επιθυ-
μητό προσδιορισμό του.  

Η πλοκή του θεατρικού παιχνιδιού στην πραγματικότητα διαρκεί τριάντα λεπτά (30΄). 
Αυτό σημαίνει ότι το παρόν χρονικό περιθώριο κατανέμεται ισόποσα σε τρία μέρη, 
ήτοι σε κάθε μνημείο αντιστοιχούν δέκα λεπτά (10΄). Σκοπός του θεατρικού παιχνιδιού 
είναι ο/η τουρίστας/τουρίστρια να λύσει όλες τις απορίες του σχετικά με το επιλεχθέν 
μνημείο μέσα σε δέκα λεπτά (10΄), διότι αν αυτό δεν επιτευχθεί τότε θα χάσει το χρόνο 
που διαθέτει και θα αποχωρήσει εκνευρισμένος. Ρόλοι, για το Πρώτο Διδακτικό Σε-
νάριο: α) Εκπαιδευτικός: Τουρίστας/Τουρίστρια, και β) Μαθητές/Μαθήτριες: Ιταλοί/Ι-
ταλίδες, κάτοικοι Ρώμης. Γλώσσα: Ιταλικά, Ελληνικά. Οι γλώσσες θα χρησιμοποιού-
νται εναλλάξ, αλλά σαφώς λόγω χαμηλού επιπέδου γλωσσομάθειας των 
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μαθητών/μαθητριών πολλές οδηγίες και επεξηγήσεις θα δίνονται αποκλειστικά ή/και 
ταυτόχρονα και στα ελληνικά. Βαθμίδα Εκπαίδευσης και Σχολική Τάξη: Δευτερο-
βάθμια, Γ΄ Γυμνασίου Επίπεδο Γλωσσομάθειας: Α2-Βασικές Γνώσεις (Κοινό Ευρω-
παϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες – ΚΕΠΑ). Πρότερες Γνώσεις: Εκ-
μάθηση στοιχειωδών και ορισμένων βασικών γραμματικών, συντακτικών, λεξιλογικών 
και πολιτισμικών στοιχείων της ιταλικής γλώσσας [π.χ. άρθρα, αριθμοί, προσωπικές 
και κτητικές αντωνυμίες, ενεστώτας ομαλών ρημάτων, χαιρετισμός, παρουσίαση του 
εαυτού), που αντιστοιχούν σε δύο διδακτικές ώρες, περίπου σαράντα πέντε λεπτά (45΄) 
x 2] ανά εβδομάδα. Στάσεις: Αναμένεται αποδοχή της παρούσας πολιτισμικής ενότη-
τας, με παράλληλη σύλληψη της διαφοροποίησης μεταξύ του «ελληνικού» και «ιταλι-
κού» γίγνεσθαι (διαπολιτισμική προσέγγιση). Διδασκόμενη Γλωσσική Ικανότητα: 
Κατανόηση και Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 
για τις Ξένες Γλώσσες – ΚΕΠΑ). Τύπος Εφαρμογής: α) Πιλοτικός (προσομοίωση σε 
φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, της Φιλοσοφι-
κής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης), β) Υλοποιήθηκε εντός 
της σχολικής αίθουσας, σε δύο σχολεία του Ν. Θεσσαλονίκης, στην τάξη της Γ΄ Γυ-
μνασίου (βλ. πιο αναλυτικά παρακάτω). Χρονολογία Εφαρμογής: 2019. Διάρκεια Ε-
φαρμογής: Σαράντα λεπτά (40΄) Διδακτικό Υλικό: Φωνή, Σχολικό Εγχειρίδιο, «Νέα 
Μέσα», Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)-Οπτικοαου-
στικό Υλικό (Διαφάνειες Προβολής-Power Point με σύντομα κείμενα, φωτογραφίες με 
πολιτισμικά στοιχεία σχετικά με ορισμένα εκ των γνωστότερων μνημείων της Ρώμης-
Ιταλίας), τρεις κάρτες, μία φωτοτυπία («Φύλλο Επανάληψης») με το λεξιλόγιο που δι-
δάχθηκε. Σημειώσεις: Για την υλοποίηση του θεατρικού δρωμένου προτείνεται η 
χρήση αντικειμένων που θα βοηθήσουν τον/την εκπαιδευτικό να προσλάβει με τον βέλ-
τιστο τρόπο το ρόλο του, κατά τη διάρκεια εξέλιξης του θεατρικού δρωμένου, π.χ. κα-
πέλο, περούκα, γυαλιά, χάρτης, εκδρομικό σακίδιο, κ.άλλ. Επίσης, για το σχετικό φω-
τογραφικό υλικό, βλ.: https://it.wikipedia.org/wiki/Roma, 
https://it.wikipedia.org/wiki/Galleria_degli_Uffizi. Μεθοδολογία της Διδασκαλίας: 
α) Μέθοδος: Διαθεματική, Επικοινωνιακή, Θεατρική, β) Μορφή: Μεικτός Τύπος Μορ-
φών Διδασκαλίας (συνδυασμός Δασκαλοκεντρικών-Μαθητοκεντρικών μορφών, συν-
δυασμός Βιωματικής, Θεατρικής και Ομαδικής Δραστηριότητας, Ομαδοσυνεργατική 
(ο αριθμός των ομάδων μεταβάλλεται ανάλογα με τη δυναμική της τάξης προκειμένου 
να καλυφθεί ο απαιτούμενος αριθμός των διδασκόμενων λέξεων, αν και για το εν λόγω 
σενάριο προτείνονται ιδανικά τρεις ομάδες), Δραστηριοκεντρική (task-based learning), 
σε απλοποιημένη μορφή· ειδικότερα: διδακτικός μονόλογος-παράδοση, επεξήγηση, ε-
πίδειξη και περιγραφή πληροφοριών, καθοδηγούμενος διάλογος, ερωταποκρίσεις, ε-
λεύθερος διάλογος, διανομή θεατρικών ρόλων (role-play), λήψη πρωτοβουλιών και δη-
μιουργία-εφευρετικότητα μέσω της αξιοποίησης πολιτισμικών στοιχείων από την ευ-
ρύτερη Ιταλία). Πορεία Διδασκαλίας: Τετραμερής (Παρουσιάζοντας, Εφαρμόζοντας, 
Διερευνώντας, Αναπλαισιώνοντας). Στρατηγικές και Τεχνικές Διδασκαλίας: «Πα-
ρατήρηση και Περιγραφή» [«Παιχνίδι Επεξεργασίας» (Elaboration Game)], «Θεατρικό 
Παιχνίδι» (Role-Play Game). Στόχοι – Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα: 
Μετά το πέρας της παρούσας δραστηριότητας οι μαθητές/μαθήτριες θα είναι πλέον σε 
θέση: α) να γνωρίζουν το βασικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με ειδικές πτυχές της 
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μνημειακής τοπογραφίας της Ρώμης-Ιταλίας, β) να δίνουν απλές και σύντομες κατευ-
θυντήριες οδηγίες, γ) να αναγνωρίζουν δημοφιλή πολιτισμικά στοιχεία της Ιταλίας που 
σχετίζονται με την προαναφερθείσα θεματική, ερχόμενοι/ερχόμενες σε επαφή με τις 
αξίες και αρχές του «Γεωγραφικού/Πολιτισμικού Γραμματισμού» 
(Geographic/Cultural Literacy) (Crang, 1998), ή με άλλα λόγια, να διακρίνουν τις ι-
διαιτερότητες της δικής τους πολιτισμικής ταυτότητας και κουλτούρας ως προς άλλες 
ταυτότητες, και να αντιλαμβάνονται την ύπαρξη γνωρισμάτων εκείνων που διατηρούν 
ζωντανές τις κουλτούρες και ενδυναμώνουν τις ταυτότητες των όποιων πολιτισμικών 
κύκλων (Γαλάνη, 2014: 378-380), δ) να αναπτύξουν την επικοινωνιακή-προφορική ι-
κανότητά τους (παραγωγή και κατανόηση) μέσω της συμμετοχής τους σε ένα ειδικά 
για τις ανάγκες τους σχεδιασμένο σύντομο θεατρικό δρώμενο (παιχνίδι), ήτοι να έρ-
θουν σε επαφή με τις αρχές και αξίες της σύγχρονης εκδοχής του «Θεατρικού Γραμμα-
τισμού» (Even, 2011· Piazzoli, 2011, όπου δίνεται έμφαση στην καταπολέμηση του 
γλωσσικού άγχους μέσω της δραματοποιημένης συμμετοχής· Schewe, 2013· Winston, 
2012). Ειδικότερα, αυτό το τελευταίο επιτυγχάνεται μέσα από την εφαρμογή της υπε-
ρώνυμης «Δραστηριοκεντρικής Μεθόδου» (βλ. Μέθοδοι Διδασκαλίας). Βασικός στό-
χος αυτής της μεθόδου είναι η εμπλοκή των μαθητών/μαθητριών σε δραστηριότητες 
επίλυσης «προβλημάτων» μέσω της ενεργούς συμμετοχής τους εντός ενός ευρύτερου 
«σεναρίου» διάδρασης, προωθώντας την συνδυαστική ανάπτυξη των γλωσσικών δε-
ξιοτήτων, ενισχύοντας την κριτική τους σκέψη, την ικανότητα της αναγνώρισης αντι-
κειμένων και εννοιών, καθώς και το αίσθημα της αλληλο-συνεργασίας (Carson, 2012· 
Long & Robinson, 1998· Van de Branden, 2006· Willis, 1996· Willis & Willis, 2007).  

1.2. Σχεδιασμός Διδακτικών Εφαρμογών  

1.2.1. Πρώτο Διδακτικό Σενάριο  

Παρουσιάζοντας (3΄): Ο/Η εκπαιδευτικός προαναγγέλλει πολύ σύντομα το περιεχό-
μενο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδακτέας θεματικής ενότητας που πρόκειται να 
αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα λεπτά, παροτρύνοντας τους/τις μαθητές/μαθήτριες να 
συμμετέχουν ενεργά στην όλη διδασκαλία, καθώς θα αναλάβουν νέους «ρόλους», ενώ 
παράλληλα, θα έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν πρότερες γνώσεις της ιταλικής 
γλώσσας και της, εν γένει, πολιτισμικής παράδοσης της ιταλικής χερσονήσου. Ταυτό-
χρονα, ρωτάει τους/τις μαθητές/μαθήτριες εάν ξέρουν οποιοδήποτε μνημείο της Ρώ-
μης. Εάν οι μαθητές/μαθήτριες γνωρίζουν καταγράφει το όνομα του μνημείο στην ιτα-
λική γλώσσα στον πίνακα. Εν συνεχεία, ο/η εκπαιδευτικός προβάλλει στον πίνακα έναν 
ιταλικό (ψηφιακό) χάρτη της Ρώμης, στον οποίο αποτυπώνονται με εμφανή τρόπο τα 
σημαντικότερα μνημεία της Ρώμης. 

Εφαρμόζοντας (3΄): Ο/Η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές σε ομάδες. Κατά 
προτίμηση σε τρεις ομάδες, προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος συμμετοχής όλων 
των μαθητών/μαθητριών κατά την εξέλιξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο τρίτο και 
κυριότερο μέρος αυτής, στο «Διερευνώντας». Κατόπιν, ο/η εκπαιδευτικός σε κάθε ο-
μάδα μοιράζει μία κάρτα, όπου, αφενός, υπάρχει μία μικρή εικόνα ενός γνωστού 
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μνημείου της Ρώμης, και αφετέρου, αναγράφονται διάσπαρτες λέξεις (ουσιαστικά, ε-
πίθετα, ρήματα, κ.λπ.) ή/και σύντομες φράσεις-προτάσεις, σχετικές με την ιστορική 
πορεία και τη γενικότερη περιγραφή του προαναφερθέντος μνημείου. Τέλος, ο/η εκ-
παιδευτικός ενημερώνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες σχετικά με το μύθο και την πλοκή 
του αφηγηματικού άξονα που διέπει το επικείμενο θεατρικό δρώμενο (παιχνίδι), δια-
νέμοντας τους αντίστοιχους ρόλους.  

Τα μνημεία της Ρώμης που επιλέχθηκαν, και κατ’ επέκταση, προτείνονται, είναι αυτά 
που σημειώθηκαν νωρίτερα, αναφορικά με το πρώτο διδακτικό σενάριο.  

Διερευνώντας (30΄): Το παρόν τμήμα της διδακτικής διαδικασίας, θα υλοποιηθεί σε 
τρεις διαδοχικές φάσεις. Κάθε φάση διαρκεί δέκα λεπτά (10΄), αντιστοιχώντας σε ένα 
θεατρικό δρώμενο (παιχνίδι) διαλόγου με μία εκ των τριών ομάδων. Ο/Η εκπαιδευτικός 
πλησιάζει μία-μία τις τρεις ομάδες ως τουρίστας/τουρίστρια, κάνοντας απλές και σύ-
ντομες ερωτήσεις στους/στις μαθητές/μαθήτριες, οι οποίοι/οποίες έχουν λάβει το ρόλο 
των γηγενών κατοίκων της Ρώμης. Οι ερωτήσεις αυτές δεν περιορίζονται αριθμητικά. 
Οι μαθητές/μαθήτριες δεν γνωρίζουν, λοιπόν, το μέγιστο αριθμό τους. Οφείλουν να 
αξιοποιήσουν ένα συνδυασμό γλωσσικών και πολιτισμικών γνώσεων προκειμένου να 
καλύψουν τις απορίες του/της τουρίστρια/τουρίστριας, μέχρι εκείνος/εκείνη να εκφρά-
σει τις ευχαριστίες του, και να προχωρήσει στην επόμενη ομάδα, προκειμένου να λάβει 
εκ νέου πληροφορίες για το επόμενο μνημείο.  

Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες οφείλουν να συμβουλεύονται συνεχώς το χάρτη της Ρώ-
μης, όπως αυτό προβάλλεται στην οθόνη ή επιδεικνύεται σε χαρτί από τον/την τουρί-
στα/τουρίστρια κατά τη διάρκεια του θεατρικού δρώμενου (παιχνιδιού).  

Επισημαίνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός οφείλει να διατυπώνει απλές, σύντομες και σαφείς 
ερωτήσεις, τονίζοντας με τη φωνή του ή/και με επανάληψη ισοδύναμων λεξιλογικών 
δομών-μορφοσυντακτικών δομών το σημείο της πρότασης/περιόδου που κρίνεται κάθε 
φορά πιο σημαντικό. Ασφαλώς, στο σημείο αυτό δεν δύναται να καταγραφούν με α-
κρίβεια όλες οι σχετικές ερωτήσεις, καθώς σε μεγάλο βαθμό επαφίονται στην κρίση 
του/της εκπαιδευτικού. Ωστόσο, δίνονται ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα ε-
ρωτήσεων:  

Dove si trova questo monumento? (Που βρίσκεται αυτό το μνημείο;), Questo monu-
mento si trova vicino a ...? (Αυτό το μνημείο βρίσκεται κοντά στο...;), Posso prendere 
l'autobus per andare a questo monumento? (Μπορώ να πάρω το λεωφορείο για να πάω 
σε αυτό το μνημείο;), Questo monumento è molto importante / famoso / il più importante 
/ il più famoso a Roma? (Αυτό το μνημείο είναι πολύ σημαντικό / γνωστό / το πιο σημα-
ντικό / το πιο γνωστό στη Ρώμη;), Questo monumento è molto grande / il più grande a 
Roma? (Αυτό το μνημείο είναι πολύ μεγάλο / το πιο μεγάλο στη Ρώμη;), Quando è cos-
truito questo monumento? (Πότε χτίστηκε αυτό το μνημείο;), Questo monumento è 
dell'antichità, del Medioevo o degli Anni Moderni? (Αυτό το μνημείο είναι της Αρχαιό-
τητας, του Μεσαίωνα ή των Νεότερων Χρόνων;), Potete descrivermi questo monumento 
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/ Potete descrivere a me questo monumento / Potete desrivere questo monumento a me? 
(Μπορείτε να μου περιγράψετε αυτό το μνημείο;), Quanto costa il biglietto? (Πόσο κο-
στίζει το εισιτήριο;), È gratuito / gratis? (Είναι δωρεάν;).  

Αναπλαισιώνοντας (2΄): Δίνονται φωτοτυπίες («Φύλλο Επανάληψης») των λέξεων, 
φράσεων-προτάσεων που μόλις διδάχθηκαν σε κάθε μαθητή/μαθήτρια. 

Το παρόν διδακτικό σενάριο δεν περιλαμβάνει «Αξιολόγηση» με την κλασική-παρα-
δοσιακή έννοια του όρου. Μία τέτοια διαδικασία δύναται να πραγματοποιηθεί σε ένα 
δεύτερο χρονικό επίπεδο, υπό τη μορφή κάποιας δημιουργικής εργασίας. Για παρά-
δειγμα, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ζητήσει από κάθε ομάδα των μαθητών/μαθητριών 
να φτιάξει ένα κολλάζ με φωτογραφίες και μικρά ενδιάμεσα επεξηγηματικά κείμενα. 
Το κολλάζ θα αφορά την ιστορική εξέλιξη και περιγραφή των μνημείων που περιγρφά-
φησαν στη σχολική αίθουσα. Μάλιστα, προτείνεται κάθε ομάδα να αναλάβει το μνη-
μείο που είχε σχολιάσει κατά την εκπαιδευτική διαδικασία μία άλλη ομάδα, και όχι 
αυτό που είχε παρουσιάσει η ίδια. Τα κολλάζ αυτά θα αναρτηθούν στην τάξη, λειτουρ-
γώντας ως εργαλεία εύκολης και ευχάριστης επανάληψης σε κάθε περίοδο του σχολι-
κού έτους.  

1.2.2. Δεύτερο Διδακτικό Σενάριο  

Παρουσιάζοντας (2΄): Ο/Η εκπαιδευτικός προαναγγέλλει πολύ σύντομα το περιεχό-
μενο και τον τρόπο διεξαγωγής της διδακτέας θεματικής ενότητας που πρόκειται να 
αναπτυχθεί μέσα στα επόμενα λεπτά, ακολουθώντας τη γενική λογική περί γνωριμίας 
του ιταλικού πολιτισμού του πρώτου διδακτικού σεναρίου.  

Εφαρμόζοντας (4΄): Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει κάποιες (κατά την κρίση του/της) βασι-
κές πληροφορίες για το Μουσείο-Γκαλερί Ουφίτσι (Galleria degli Uffizi) της Φλωρε-
ντίας, προσκαλώντας τους/τις μαθητές/μαθήτριες να συμμετέχουν ανά ομάδες σε ένα 
παιχνίδι ανακάλυψης με επίκεντρο την ιστορία της τέχνης, γνωρίζοντας μερικά από τα 
πιο σημαντικά έργα ζωγραφικής τέχνης που φυλάσσονται σήμερα στους χώρους της 
Γκαλερί Ουφίτσι. Οι βασικές πληροφορίες δύναται να περιλαμβάνουν με πολύ απλά 
λόγια και σύντομες προτάσεις στην ελληνική και ιταλική γλώσσα (σχεδόν σε κατά λέξη 
μετάφραση) στοιχεία σχετικά με την ιστορία της Γκαλερί, καθώς και τη θέση αυτής 
στο σύγχρονο, αφενός, ιταλικό, και αφετέρου παγκόσμιο πολιτισμικό γίγνεσθαι. Έ-
πειτα, ο/η εκπαιδευτικός χωρίζει τους/τις μαθητές/μαθήτριες σε ομάδες. Προτείνονται 
τρεις ομάδες. Κάθε ομάδα επιλέγει έναν/μία εκπρόσωπο. Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει από 
μία κάρτα σε κάθε ομάδα. Η κάρτα αυτή αποτυπώνει σε έγχρωμη και ευκρινή μορφή 
ένα διάσημο έργο ζωγραφικής που βρίσκεται σήμερα στη Γκαλερί Ουφίτσι. Προτείνο-
νται τα εξής: α) Η Γέννηση της Αφροδίτης, Σάντρο Μποτιτσέλι, 1483-1485 (La Nascita 
di Venere, Sandro Botticelli), β) Η Προσκύνηση των βοσκών, Ντομένικο Γκιρλαντάιο, 
1485 (L’Adorazione dei pastori, Domenico Ghirlandaio), και γ) Μέδουσα, Καραβάτζιο, 
1597 (Scudo con testa di Medusa, Caravaggio).  
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Διερευνώντας (30΄): Κάθε ομάδα διαθέτει πέντε λεπτά (5΄) για να παρατηρήσει την 
εικόνα που της έχει δοθεί, και έπειτα να σημειώσει σε ένα πρόχειρο μερικές λέξεις/φρά-
σεις-κλειδιά, που θα την βοηθήσουν να την περιγράψει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 
Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει κύρια ονόματα ή/και προσωνύμια 
(π.χ. Ιησούς/Gesù, Παρθένος Μαρία/Virgine Maria, Μέδουσα/Medusa). Μετά το πέ-
ρας αυτού της σύντομης παρατήρησης, ο/η εκπαιδευτικός ζητάει από κάθε εκπρόσωπο 
των ομάδων να αρχίσει να περιγράφει μεγαλόφωνα ενώπιον όλων την εικόνα της ομά-
δας του. Βεβαίως, τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας βοηθούν τον/την εκπρόσωπο χαμηλό-
φωνα, προσθέτοντας λέξεις, φράσεις, προτάσεις, και γενικά όπως κρίνουν απαραίτητο. 
Η ομάδα έχει στη διάθεση της δέκα λεπτά (10΄) προκειμένου να συνθέσει προφορικά 
την περιγραφή της. Συν τω χρόνω, ο/η εκπαιδευτικός, δεδομένου του χαμηλού επιπέ-
δου ιταλικής γλωσσομάθειας των μαθητών/μαθητριών, συνεπικουρεί την όλη προσπά-
θεια, δίνοντας κατά τη δική του/της κρίση πληροφορίες ή/και διατυπώνοντας στα ιτα-
λικά και στα ελληνικά (σχεδόν σε κατά λέξη μετάφραση) ερωτήσεις βοηθητικού πε-
ριεχομένου, σχετικές με τα βασικά πρόσωπα, το σκηνικό/τοπίο, τα χρώματα, κ.λπ. των 
ζωγραφικών έργων. Για παράδειγμα, ορισμένα χαρακτηριστικά βοηθητικά παραδείγ-
ματα φράσεων (σε καταφατική ή ερωτηματική μορφή) θα μπορούσε να είναι τα εξής:  

Quante persone ci sono / sono rappresentate? (Πόσα άτομα υπάρχουν / απεικονίζο-
νται;), Cosa indossa la figura principale? È nuda? (Τι φοράει η κεντρική φιγούρα; Είναι 
γυμνή;), L’argomento del dipinto è legato alla mitologia greca e romana? (Το θέμα του 
ζωγραφικού πίνακα έχει σχέση με την ελληνική και ρωμαϊκή μυθολογία;), Il soggetto del 
dipinto è legato alla tradizione cristiana? (Το θέμα του ζωγραφικού πίνακα έχει σχέση 
με την χριστιανική παράδοση;), Sono raffigurati animali? Quale; Bue; Asino? (Απεικο-
νίζονται ζώα; Ποια; Βόδι; Γαϊδουράκι;), Quali colori predominano? (Ποια χρώματα 
κυριαρχούν;), Che cosa è / è rappresentato sullo sfondo / in background? (Τι υπάρχει / 
απεικονίζεται στο βάθος;), I capelli della figura femminile sono lunghi o corti? Hanno 
la forma di serpenti? (Τα μαλλιά της γυναικείας μορφής είναι μακριά ή κοντά; Έχουν τη 
μορφή φιδιών;), Cosa fa la figura femminile raffigurata? Ride? Piange? Grida forte / 
Urla? Perché è visibile solo la sua testa? Posete descriverla in modo più dettagliato? 
(Τι κάνει η εικονιζόμενη γυναικεία μορφή; Γελάει; Κλαίει; Φωνάζει δυνατά / Ουρλιάζει; 
Γιατί φαίνεται μόνο το κεφάλι της; Μπορείτε να την περιγράψετε ποιο αναλυτικά;).  

Σκοπός της όλης διαδικασίας είναι οι υπόλοιπες ομάδες να προσπαθήσουν να μαντέ-
ψουν ποιος ζωγραφικός πίνακας περιγράφεται κάθε φορά, ή τουλάχιστον να καταλά-
βουν το εικονιζόμενο θέμα, καθώς είναι πιθανόν οι μαθητές/μαθήτριες να μην γνωρί-
ζουν εκ προοιμίου τον (ακριβή) τίτλο των περιγραφόμενων έργων.  

Κατά της εκτυλισσόμενης διαδικασίας ο/η εκπαιδευτικός γράφει στον πίνακα στα ιτα-
λικά και στα ελληνικά όσα λένε οι μαθητές/μαθήτριες, όπως και όσα διατυπώνει ο/η 
ίδιος/ίδια. Ακόμα, σημειώνεται ότι ο/η εκπαιδευτικός δύναται να χρησιμοποιήσει και 
ορισμένες λίγο δυσκολότερες για το γλωσσικό επίπεδο Α2 λέξεις-φράσεις-προτάσεις, 
υπό την προϋπόθεση να τις επαναλαμβάνει αρκετές φορές προφορικά ή/και γραπτά, 
καθώς και να τις συνδέσει οπωσδήποτε με το ειδικό περιεχόμενο της παρούσας 
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θεματικής, π.χ. οι ρηματικές φράσεις: è rappresentato (απεικονίζεται), sfondo (βάθος, 
background), la figura raffigurata (η εικονιζόμενη μορφή)  στενά συνδεδεμένες με 
την περιγραφή έργων τέχνης.  

Αναπλαισιώνοντας (4΄): Όπως και το προηγούμενο προτεινόμενο διδακτικό σενάριο. 
Το ίδιο ισχύει και για την όποια πιθανή «Αξιολόγηση».  

2. Έρευνα Στάσεων και Κινήτρων 

2.1. Σκοπός, Ειδικοί Στόχοι και Ερευνητικά Ερωτήματα 

Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό να παρουσιάσει, αφενός μία σειρά προτεινόμενων 
διδακτικών σεναρίων, και αφετέρου, να αναδείξει τις απόψεις που σχημάτισαν οι μα-
θητές/μαθήτριες κατά την εφαρμογή αυτών. Τα προτεινόμενα σενάρια σχετίζονται με 
τη διδακτική της ιταλικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσα στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
(Γ΄ Γυμνασίου, Επίπεδο Γλωσσομάθειας Α2: «Βασικές Γνώσεις»). Έμφαση δίνεται 
στην παροχή γνώσεων και την ανάπτυξη εμπειριών, στενά συνδεδεμένων με την ιτα-
λική πολιτισμική πραγματικότητα σε διαχρονικό επίπεδο, κατόπιν επιλογής χαρακτη-
ριστικών «σημείων» (σημειωτική του πολιτισμού). Η αποδοχή ή μη αυτών, από την 
πλευρά των μαθητών/μαθητριών, διερευνάται μέσα από την διεξαγωγή επιτόπιας, πε-
ριορισμένης και εθνογραφικής ποιοτικής έρευνας, υπό τη μορφή ημι-δομημένων συνε-
ντεύξεων με τους/τις μαθητές/μαθήτριες.  

Οι ειδικοί στόχοι δομούνται, ασφαλώς, βάσει πολύπλευρων ερευνητικών ερωτημάτων 
που κινούνται γύρω από τη διδακτική της ιταλικής γλώσσας και της διαχρονικής πολι-
τισμικής πραγματικότητας, της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας των κι-
νήτρων, αναφορικά μάλιστα με μία ιδιαιτέρως ευαίσθητη πληθυσμιακής ομάδα, εκεί-
νης των εφήβων. Πιο συγκεκριμένα, στόχοι της παρούσας εργασίας είναι:  

α) να ικανοποιηθεί το πλήθος των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων, όπως 
αυτά παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα νωρίτερα. 

β) να μελετηθεί-χαρτογραφηθεί το εύρος των σχηματιζόμενων – εσωτερικών κυρίως – 
κινήτρων, και εν γένει νεοαποκτηθέντων στάσεων εκ μέρους των μαθητών/μαθητριών, 
όσον αφορά τη διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας και πολιτισμικής (υλικής) παράδο-
σης, υπό το πρίσμα των θεωριών και εφαρμοσμένων σχεδίων της διδακτικής της δεύ-
τερης/ξένης γλώσσας σε (ελληνόφωνο) μαθητικό κοινό.  

 Ενδεικτικά ερωτήματα:  

1. Υπάρχουν ισχυρά προγενέστερα εσωτερικά ή εξωτερικά κίνητρα για την εκμά-
θηση της ιταλικής γλώσσας και πολιτισμικής παράδοσης; Αν ναι, ποια είναι 
αυτά;  

2. Δημιουργήθηκαν νέα σχετικά κίνητρα; Αν ναι, σε τι βαθμό και ποια είναι αυτά;  

592

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



3. Υπήρξαν παρόμοιες εμπειρίες κατά τη διδακτική πράξη στο παρελθόν (σε άλλο 
μάθημα, σε άλλο μάθημα δεύτερης/ξένης γλώσσας, στο ίδιο μάθημα);  

4. Ποια στοιχεία άρεσαν περισσότερο, ποια λιγότερο, και γιατί;  
5. Ποια γλωσσικά ή/και πολιτισμικά στοιχεία καταγράφηκαν εν τέλει στη μνήμη;  
6. Θα επιθυμούσαν οι μαθητές/μαθήτριες να επαναληφθεί κάτι παρόμοιο, αν ναι, 

πως το φαντάζονται, και γιατί;  

2.2. Συμβολή στην Έρευνα 

Ανανέωση των πρακτικών διδασκαλίας της ιταλικής γλώσσας στο σχολείο (δεύ-
τερη/ξένη γλώσσα), με έμφαση στον πολιτισμό.  

2.3. Μεθοδολογία Έρευνας  

2.3.1 Ποιοτική Μέθοδος 

Επιλέχθηκε η διεξαγωγή μίας επιτόπιας περιορισμένης εθνογραφικού τύπου έρευνα. 
Εργαλείο για την ποιοτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε αποτελεί η ατομική ημιδο-
μημένη συνέντευξη. Εφαρμόστηκε αυτό το είδος συνέντευξης, διότι το γεγονός ότι οι 
υποβαλλόμενες ερωτήσεις είναι κοινές για όλους/όλες, παρέχει τη δυνατότητα να συ-
γκέντρωσης ομοιόμορφων δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια δύναται να επεξεργα-
στούν συγκριτικά. Μάλιστα, τούτος θεωρείται ως ο πιο ευέλικτος τρόπος προσέγγισης, 
καθώς η σειρά των προκαθορισμένων ερωτήσεων μεταβάλλεται ανάλογα με την πο-
ρεία της συζήτησης ή/και τη διάθεση των υποκειμένων που συμμετέχουν σε αυτήν. 
Τέλος, δύναται η διατύπωση επιπλέον ερωτήσεων, από όσες έχουν ορισθεί πριν την 
συνέντευξη, εάν διαπιστωθεί η ανάγκη για μεγαλύτερη εμβάθυνση σε συγκεκριμένες 
πτυχές της υπό συζήτηση θεματικής (Creswell, 2009).  

Η διαδικασία σύνθεσης και επιλογής των ερωτήσεων ερείδεται, ασφαλώς, στους επι-
μέρους άξονες της βιβλιογραφίας περί εφαρμοσμένης διδακτικής της δεύτερης/ξένης 
γλώσσας και της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, όπως αυτοί παρουσιάστηκαν πρωτύτερα 
μέσα από τη δομή, το περιεχόμενο και τη φιλοσοφία των προτεινόμενων διδακτικών 
σεναρίων.  

2.3.2. Δείγμα και Συνεντεύξεις  

Οι συνεντεύξεις δόθηκαν από εικοσιπέντε (25) μαθητές/μαθήτριες (5 αγόρια, 20 κορί-
τσια) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και πιο συγκεκριμένα της Γ΄ Τάξης του Γυ-
μνασίου, που είχαν επιλέξει το μάθημα της Ιταλικής Γλώσσας, ως μάθημα επιλογής, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών της οικείας σχολικής τάξης του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το μαθητικό κοινό που έλαβε μέρος στην έρευνα 
προέρχεται από δύο σχολεία του Ν. Θεσσαλονίκης (2 μαθητές και 8 μαθήτριες, και 3 
μαθητές και 12 μαθήτριες, αντιστοίχως από κάθε σχολική μονάδα), και ανήκει στην 
κατηγορία του βιβλιογραφικά επονομαζόμενου «τυπικού πληθυσμού» (π.χ. όχι άτομα 
που παρουσιάζουν νευροπαθολογικές δυσκολίες, υπαίτιες για τη διαμόρφωση 
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μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας, κ.λπ.). Επίσης, οι μαθητές/μαθήτριες είχαν ως μη-
τρική την ελληνική γλώσσα, ενώ τρεις μαθητές/μαθήτριες δήλωσαν ότι έχουν και δεύ-
τερη μητρική γλώσσα (δύο εξ αυτών την αγγλική). 

Προηγήθηκε πιλοτική εφαρμογή των συνεντεύξεων σε δείγμα πέντε μαθητών/μαθη-
τριών.  

Οι συνεντεύξεις έγιναν περίπου δύο εβδομάδες μετά την ολοκλήρωση και του τελευ-
ταίου διδακτικού σεναρίου, κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων-κηδεμόνων, σε φιλικό-
οικείο περιβάλλον, εντός του σχολείου, δεν διήρκησαν πολύ, καθώς δεν υπερέβησαν 
το χρονικό διάστημα των είκοσι λεπτών (20΄), και κινήθηκαν σε συγκεκριμένους θε-
ματικούς άξονες (βλ. παραπάνω). Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων δε ζητήθηκαν 
δημογραφικά στοιχεία, διότι δεν θεωρήθηκε ότι η επισήμανσή τους θα συμβάλει ιδιαί-
τερα στα αποτελέσματα της οικείας έρευνας. Σημειώθηκε μόνο το βιολογικό φύλο των 
μαθητών/μαθητριών, εάν συμφωνούσαν οι ίδιοι/ίδιες. 

Κατά την εκτύλιξη της όλης διαδικασίας τηρήθηκε η πλήρης ανωνυμία για τη διασφά-
λιση των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/μαθητριών. Η συμμετοχή των μαθη-
τών/μαθητριών χαρακτηρίζεται, επιπρόσθετα, ως εθελοντική, με αποτέλεσμα να δη-
μιουργηθεί εν τέλει ένα κλίμα ασφάλειας, οικειότητας και εμπιστοσύνης μεταξύ των 
δύο πόλων της εκπαιδευτικής πράξης. Βεβαίως, σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την 
έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης και της επικείμενης 
συμμετοχής στην έρευνα, διανεμήθηκε εντός των σχολικών μονάδων γραπτή ενημέ-
ρωση, συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση σύμφωνης γνώμης-συγκατάθεσης για 
συμμετοχή των ανήλικων μαθητών/μαθητριών σε επίσημη εμπειρική έρευνα. Η δή-
λωση υπογράφτηκε από τους γονείς/κηδεμόνες.  

2.3.3. Αποτελέσματα 

Σε γενικές γραμμές οι μαθητές/μαθήτριες σχημάτισαν πολύ θετικές εντυπώσεις. Κανέ-
νας/Καμία μαθητής/μαθήτρια δεν εξέφρασε αρνητική άποψη για το περιεχόμενο, τη 
δομή και τη φιλοσοφία των εκπαιδευτικών πρακτικών που πραγματοποιήθηκαν. Ό-
λοι/Όλες δήλωσαν έκπληξη, ενθουσιασμό και διάθεση να συμμετάσχουν εκ νέου σε 
μία παρεμφερή διδασκαλία, όχι μόνο αναφορικά με το μάθημα των ιταλικών. Μάλιστα, 
φαίνεται ότι το διδακτικό σενάριο με το θεατρικό παιχνίδι διατήρησε αμείωτο το εν-
διαφέρον του μαθητικού ακροατηρίου μέχρι το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
Επί παραδείγματι, οι μαθητές/μαθήτριες ανέφεραν χαρακτηριστικά: Ένοιωσα έκπληξη 
που είδα τον καθηγητή να υποδύεται μπροστά σε όλους έναν ρόλο. Αυτό μου τράβηξε 
αμέσως το ενδιαφέρον, Ενθουσιάστηκα με το θεατρικό παιχνίδι. Δεν ήθελα να τελειώσει. 
Ένοιωθα χαρά και μπόρεσα να μιλήσω στα ιταλικά άνετα, μπροστά σε άλλους, χωρίς να 
φοβάμαι πολύ αν κάνω λάθος…βέβαια έκανα και κάποια λάθη…αλλά κανένας δεν είπε 
κάτι κακό. Όλοι περνούσαμε πολύ ωραία!, Θα ήθελα να ξαναπαίξουμε ένα τέτοιο παι-
χνίδι. Μπορούμε να το παίξουμε και στα αγγλικά. Μακάρι να το έβλεπε και η καθηγήτρια 
των αγγλικών.  
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Ακόμα, φαίνεται ότι όλοι/όλες οι μαθητές/μαθήτριες και των δύο σχολικών μονάδων 
είχαν λίγες παρόμοιες εμπειρίες, κυρίως, από το μάθημα των αγγλικών. Ωστόσο, αυτές 
οι εμπειρίες δεν περιελάμβαναν θεατρικά παιχνίδια (προ-σχεδιασμένα παιχνίδια ρό-
λων) ή/και αναπτυγμένα παιχνίδια παρατήρησης, επεξεργασίας και σημειωτικής ερμη-
νείας σε τέτοιο εύρος. Ενδεικτικά, ένας μαθητής ανέφερε: Μία φορά, τα Χριστούγεννα, 
στην Α΄ Γυμνασίου, η καθηγήτρια των αγγλικών μας έφερε μπισκότα που τρώνε στην 
Αγγλία τα Χριστούγεννα, για να τα δοκιμάσουμε. Τα είχα δει στην τηλεόραση αλλά δεν τα 
είχα δοκιμάσει ποτέ μέχρι τότε. Επιπρόσθετα, ο ίδιος δήλωσε: Κάποιες φορές η καθηγή-
τρια (των αγγλικών) τα Χριστούγεννα μας έφερνε να ακούσουμε και να τραγουδήσουμε 
όλοι μαζί τα κάλαντα που λένε στην Αγγλία. Τα είχα ακούσει μόνο σε ταινίες παλαιότερα. 
Μία άλλη μαθήτρια, ανέφερε: η καθηγήτρια των αγγλικών μας φέρνει να δούμε ταινίες 
στα αγγλικά με υπότιτλους. Όμως, δεν μας ρωτάει ποια ταινία να φέρει. Πολλές ταινίες 
είναι ιστορικές και βαρετές. Είναι μεγάλες…και χάνουμε και το διάλλειμά μας για να τις 
δούμε…Συνήθως μας μοιράζει και κάποιες φωτοτυπίες με την πλοκή της ταινίας στα αγ-
γλικά…Αλλά δεν έχει και πολύ νόημα όλο αυτό…Μετά δεν τις θυμόμαστε…Καλύτερα να 
παίζαμε κάποιο παιχνίδι για να τις θυμόμαστε και να μάθουμε διάφορα πολιτισμικά στοι-
χεία για την Αμερική, την Αγγλία… 

Κατά κύριο λόγο, οι μαθητές/μαθήτριες παρατήρησαν ότι έμαθαν εύκολα και άμεσα, 
με σχεδόν «μηχανικό» τρόπο, πολλές νέες λέξεις ή/και ολόκληρε φράσεις, οι οποίες 
συνδέονται με διάφορες πτυχές του πολιτισμικού γίγνεσθαι της Ιταλίας. Μάλιστα, αρ-
κετοί/αρκετές εξ αυτών (2 μαθητές, 5 μαθήτριες, και 2 μαθητές και 7 μαθήτριες, αντι-
στοίχως, από κάθε σχολική μονάδα, συνολικά 16) υπογράμμισαν ότι πολλές από αυτές 
τις λέξεις-φράσεις – κατά κανόνα – δεν τις ήξεραν μέχρι τότε, ή στην καλύτερη περί-
πτωση τις γνώριζαν αλλά τις χρησιμοποιούσαν μη ορθά (π.χ. γραμματικά λάθη). Δειγ-
ματοληπτικά, ένας μαθητής δήλωσε: Έμαθα να ρωτάω πληροφορίες για το πού βρίσκε-
ται ένα μνημείο, όπως και να ρωτάω για να μάθω για την ιστορία του. Η αλήθεια είναι 
ότι το φανταζόμουν πιο δύσκολο. Ξέρετε κάνουμε λίγες ώρες ιταλικά, και δεν γράφω 
πάντα και τόσο καλά σε όλα τα διαγωνίσματα…Εγώ πάντως αυτή τη φορά μίλησα και τα 
είπα όλα σωστά. Με βοήθησε πολύ που ο καθηγητής έλεγε τα ίδια πράγματα πολλές φο-
ρές, γιατί με αυτόν τον τρόπο μετά τα θυμόμουν γρήγορα και σωστά. Και τώρα τα θυμά-
μαι. Αν θέλετε μπορώ να σας τα πω. Ρωτήστε! Παράλληλα, μία μαθήτρια τόνισε ότι το 
θεατρικό παιχνίδι βοηθάει στην απομνημόνευση λέξεων-φράσεων, είναι αρκετά διασκε-
δαστικό και μειώνει το άγχος έκθεσης των μαθητών/μαθητριών, όταν αυτοί/αυτές κα-
λούνται να μιλήσουν ιταλικά σε κοινό, έστω και αν αυτό το κοινό αποτελείται από 
συνομήλικα άτομα. Μία άλλη μαθήτρια, ανέφερε ότι: Δεν είχα τόσο άγχος όταν έπρεπε 
να μιλήσω μπροστά σε όλους στο θεατρικό παιχνίδι, γιατί είδα ότι και άλλοι έκαναν λάθη, 
ότι δεν τα ήξεραν όλα, και γενικά όλοι γελούσαμε και περνούσε ευχάριστα η ώρα….Ο 
καθηγητής ήταν ευγενικός, φιλικός και αρκετά βοηθητικός. Επαναλάμβανε πολλές φορές 
διάφορες φράσεις στα ιταλικά και έκανε νοήματα για να καταλάβουμε καλύτερα τι ση-
μαίνουν. Ευτυχώς, μιλούσε καθαρά και αργά για να καταλαβαίνουμε.  

Εν τούτοις, φαίνεται ότι οι περισσότεροι/περισσότερες μαθητές/μαθήτριες (2 μαθητές, 
8 μαθήτριες, και 2 μαθητές και 10 μαθήτριες, αντιστοίχως, από κάθε σχολική μονάδα, 
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συνολικά 22), αναφορικά με το πρώτο διδακτικό σενάριο, ότι δεν θυμούνται και τόσο 
καλά το πώς γράφονται οι όλες οι λέξεις-φράσεις, καθώς το γραπτό στοιχείο, αν και 
δεν απουσίαζε πλήρως (βλ. κάρτες), δεν ήταν συχνά στο προσκήνιο. Εν αντιθέσει, α-
κριβώς οι ίδιοι/ίδιες μαθητές/μαθήτριες υπογράμμισαν, όχι μόνο μία φορά, ότι έμαθαν 
καλύτερα το πώς γράφονται οι λέξεις-φράσεις του δεύτερου διδακτικού σεναρίου, κατά 
την εξέλιξη του οποίου οι χρησιμοποιηθείσες λέξεις-φράσεις αναγράφονταν ευκρινώς 
στον πίνακα της σχολικής αίθουσας.  

Όλοι/Όλες οι μαθητές μαθήτριες δήλωσαν ότι ανέπτυξαν αρκετά, κατά κύριο λόγο, την 
ικανότητα κατανόησης αλλά και παραγωγής προφορικού λόγου.  

4. Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, αξίζει να σημειωθεί ότι, όπως αποδεικνύεται από τη συγκριτική προ-
σέγγιση των δεδομένα των συνεντεύξεων, η εφαρμογή των παραπάνω διδακτικών σε-
ναρίων πρόσφερε μία σειρά, κυρίως εσωτερικών, κίνητρων ενεργούς-συνεχούς συμμε-
τοχής στο μάθημα της ιταλικής γλώσσας, καθώς καλλιεργήθηκαν η αγάπη, η περιέρ-
γεια, και η φαντασία προσέγγισης προς το «διαφορετικό», ήτοι τον ιταλικό πολιτισμό. 
Οι μαθητές/μαθήτριες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν όψεις της πολιτισμικής παρά-
δοσης δύο σημαντικών ιταλικών πόλεων, της Ρώμης και της Φλωρεντίας, μέσα από 
ευχάριστες δραστηριότητες μάθησης, χωρίς να βιώνουν αγχωτικές καταστάσεις (π.χ. 
φόβος του γλωσσικού λάθους), νοιώθοντας συμβιβασμένοι/συμβιβασμένες με το όποιο 
ολίσθημα. Παράλληλα, σύσσωμο το μαθητικό κοινό εξέφρασε έντονα την επιθυμία 
μίας εκ νέου συμμέτοχής του σε μία παρόμοιου τύπου εκπαιδευτικής διαδικασίας, με 
προτίμηση προς τη δραματοποιημένη εκδοχή της, είτε στο μάθημα της ιταλικής γλώσ-
σας, είτε και σε κάποιο άλλο σχολικό μάθημα. Τέλος, φαίνεται ότι οι στάσεις των μα-
θητών/μαθητριών τόσο απέναντι στη δομή και φιλοσοφία της ιταλικής γλώσσας, όσο 
και ως προς τη θέση-αξία του ιταλικού υλικού πολιτισμού στο παγκόσμιο πολιτισμικό 
τοπίο, ανανεώθηκαν συλλήβδην αποκτώντας ιδιαίτερα ενισχυμένο θετικό πρόσημο.  
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Η διδασκαλία των τραυματικών γεγονότων βίας της Ιστορίας: 
Το Ολοκαύτωμα 

Γιαννάκης Ιάσων, Βαλκανιολόγος – Ιστορικός, Μ.Α., jasonnakis@yahoo.gr 
Προδρόμου Δημήτριος, Φιλόλογος – Ιστορικος,.M.Sc., dimitrispro.DP@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία των τραυματικών και συγκρουσια-
κών γεγονότων της ιστορίας. Το Ολοκαύτωμα, ένα καθοριστικό γεγονός για την πα-
γκόσμια κοινότητα, διδάσκεται στους/στις μαθητές/μαθήτριες μέσω του σχολικού εγ-
χειριδίου Ιστορίας της Γ’ Γυμνασίου. Καθώς πρόκειται για ένα βίαιο έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας με πολλές κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις, η διδασκαλία του είναι 
σίγουρα μια πρόκληση για κάθε εκπαιδευτικό. Η διδακτική πρόταση βασίζεται στη θε-
ωρία της μετασχηματίζουσας μάθησης επιδιώκοντας να χρησιμοποιήσει και να ανα-
προσαρμόσει με νέα δεδομένα την ήδη υπάρχουσα γνώση των παιδιών. Η προσέγγιση 
που αξιοποιείται ονομάζεται «never again», δηλαδή «ποτέ ξανά», ως ένα αντιπολεμικό 
σύνθημα. Με άξονα το σχολικό βιβλίο και την τεχνική του «mind mapping» τα παιδιά 
γνωρίζουν τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος από ένα άλλο πρίσμα και προβληματίζο-
νται σχετικά με τις συνέπειες του πολέμου.  

Λέξεις – Κλειδιά: τραυματικό γεγονός, Ολοκαύτωμα, διδακτική Ιστορίας, Γυμνάσιο 

Εισαγωγή 

Αυτός που δεν θυμάται την ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει, κατα-
γράφει ο φιλόσοφος Santayana (1905). Ένα από τα σημαντικότερα θέματα στη διδα-
σκαλία της Ιστορίας είναι οι πολλές αντιπαραθέσεις που κυριαρχούν για φλέγοντα ζη-
τήματα του παρελθόντος και η κατάτμηση της διδακτέας ύλης ανά τάξη. Οι στόχοι της 
διδασκαλίας της σχολικής Ιστορίας, όπως καταγράφονται από τα αναλυτικά προγράμ-
ματα σπουδών, είναι η όξυνση της κριτικής σκέψης των μαθητών/μαθητριών και η 
καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης (ΦΕΚ 2020/Β/3-6-2019).   

Το μάθημα της Ιστορίας, όπως διδάσκεται, δεν συνάδει με τις εξελίξεις στον τομέα της 
επιστημονικής ιστορικής έρευνας και απέχει από την χρήση Τεχνολογιών της Πληρο-
φορικής και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.). Τα ιστορικά γεγονότα αποτυπώνονται στο 
σχολικό εγχειρίδιο με εθνοκεντρική σκοπιά και αναλύονται αποκλειστικά υπό το πρί-
σμα της στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας σε γραμμική συνέ-
χεια (Χανδρινού, 2019). Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η διδασκαλία της ιστορίας 
να δημιουργεί ασάφειες στην εικόνα που σχηματίζουν οι μαθητές/μαθήτριες σχετικά 
με την ιστορική ροή και συνέχεια των γεγονότων, ενώ συμβάντα που άφησαν ανεξί-
τηλα σημάδια στην ανθρώπινη ιστορία, όπως το Ολοκαύτωμα, να μην αναφέρονται 
επαρκώς. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω έμφαση στην ανάλυση των τραυ-
ματικών και συγκρουσιακών γεγονότων στη σχολική Ιστορία ως μια ωφέλιμη 
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διαδικασία για τον/την σημερινό/σημερινή μαθητή/μαθήτρια και τον αυριανό πολίτη 
(Μόλχο, 2015).  

Θεωρητική προσέγγιση μάθησης 

Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στις αρχές της μετασχηματίζουσας μάθησης 
(transformative learning). Δημιουργός αυτής της θεωρίας είναι ο Mezirow το 1975, ο 
οποίος την ορίζει ως εξής: είναι μια διεργασία μέσω της οποίας μετασχηματίζουμε προ-
βληματικά πλαίσια αναφοράς έτσι ώστε να τα κάνουμε πιο περιεκτικά, ευδιάκριτα, ανοι-
κτά, στοχαστικά και συναισθηματικά δεκτικά στην αλλαγή (Mezirow, 2009:92). Αν και 
θεωρείται ως ένα μοντέλο μάθησης που εφαρμόζεται στην εκπαίδευση ενηλίκων επειδή 
εστιάζει στα στάδια πρόσληψης γνώσης από την παιδική ηλικία σε ένα άλλο ηλικιακό 
στάδιο - στην παρούσα περίπτωση θα εφαρμοστεί στους/στις μαθητές/μαθήτριες Γυ-
μνασίου. Πριν τη διαδικασία μετασχηματισμού, προηγείται το στάδιο της διαμορφωτι-
κής διαδικασίας κατά την οποία τα άτομα αφομοιώνουν πληροφορίες. Στη συνέχεια, η 
μετασχηματική μάθηση καλεί τα άτομα να επαναπροσδιορίσουν και να επαναπλαισιώ-
σουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις εμβαθύνοντας (Κουλαουζίδης, 2008, Κόκκος, 2010).  

Ο Mezirow (1990 & 1997) αναφέρει τρία στάδια της μετασχηματικής μάθησης: α) η 
τελεσουργική μάθηση: τα άτομα έρχονται σε πρώιμη επαφή με την γνώση και αναγνω-
ρίζουν τη σχέση αιτίου-αιτιατού, β) η επικοινωνιακή μάθηση: στάδιο κατά το οποίο 
επιχειρείται προσπάθεια του ατόμου να κατανοήσει τα άλλα άτομα και να ανταλλάξουν 
απόψεις και γ) απελευθερωτική ή χειραφετική μάθηση: στάδιο που ενισχύει τον κριτικό 
(ανα)στοχασμό και την αναγνώριση βαθύτερων νοημάτων. 

Σκοποί και Στόχοι 

Ο σκοπός της διδακτικής πρότασης είναι να αποδοθεί στους μαθητές μια πιο σφαιρική 
προσέγγιση  για τα γεγονότα του Ολοκαυτώματος και τις ηθικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις του στην παγκόσμια ιστορία. Οι επιμέρους στόχοι είναι οι μαθητές/μαθήτριες: 
α) να γνωρίσουν το Ολοκαύτωμα, β) να παρατηρήσουν και να περιγράψουν τα αποτε-
λέσματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, γ) να ενεργοποιηθούν ερευνητικά και κριτικά 
σχετικά με τα ιστορικά γεγονότα, δ) να προβληματιστούν για την ηθική της βίας και 
τις προκαταλήψεις και ε) να διατυπώσουν τη γνώμη τους βάσει των αρχών του διαλό-
γου. 

Μεθοδολογία 

Η διάρκεια της διδακτικής πρότασης προγραμματίζεται σε δύο διδακτικές ώρες (90 
λεπτά). Τα εργαλεία που χρειάζεται ο/η εκπαιδευτικός είναι: 1) Εγχειρίδιο Ιστορίας Γ’ 
Γυμνασίου, 2) Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, 3) Πίνακας, 4) Βιντεοπροβολέας, 5) Πα-
ρουσίαση (σε μορφή Powerpoint) που θα περιλαμβάνει τα βασικά σημεία του μαθήμα-
τος και το φύλλο εργασίας του μαθήματος, 6) Φωτοτυπίες – Φύλλο εργασίας. 
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Οι μαθητές/μαθήτριες έχουν ήδη λάβει τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με τον Β’ Πα-
γκόσμιο Πόλεμο από τη ΣΤ’ Δημοτικού (εγχειρίδιο Ιστορίας: Ενότητα Ε’, κεφ.8) και 
καλούνται εφαρμόζοντας την τεχνική του mind mapping και της προβολής των ερεθι-
σμάτων – εικόνων (βλ. Φύλλο εργασίας, Δραστηριότητα 1), που προέρχονται από τα 
στρατόπεδα συγκέντρωσης, να θυμηθούν και να προσδιορίσουν το παρόν γνωστικό 
τους υπόβαθρο (στάδιο τελεσουργικής μάθησης). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές δια-
τυπώνουν λέξεις και σκέψεις τους, που ο/η εκπαιδευτικός καταγράφει στον πίνακα (βλ. 
Η τεχνική mind mapping). Στη συνέχεια, με τη συμβολή του σχολικού εγχειριδίου (Ε-
νότητες: 46 & 49), των προτεινόμενων δραστηριοτήτων (Δραστηριότητα 2) του φύλ-
λου εργασίας και της παρουσίασης (σε μορφή Powerpoint) στον βιντεοπροβολέα, θα 
καταφέρουν να ανακατασκευάσουν τις αντιλήψεις τους σχετικά με το τραυματικό γε-
γονός βίας του Ολοκαυτώματος (στάδιο επικοινωνιακής μάθησης) και να αποκομίσουν 
περισσότερες πληροφορίες. Τέλος, με στόχο την καλλιέργεια ενός γόνιμου διαλόγου, 
δίνοντας το έναυσμα από τον/την εκπαιδευτικό βάσει του Φύλλου Εργασίας (Δραστη-
ριότητα 3), οι μαθητές θα κληθούν να αναπτύξουν κριτική άποψη για το ζήτημα και τις 
επιπτώσεις του Ολοκαυτώματος από ηθική και κοινωνική σκοπιά (στάδιο απελευθε-
ρωτικής μάθησης).  

Η τεχνική mind mapping 

Η διαδικασία του mind mapping (διάγραμμα μυαλού) είναι ένα διερευνητικό εργαλείο 
που βοηθάει στην δημιουργική και παραγωγική σκέψη καθώς και στην σχηματική κα-
ταγραφή της. Ουσιατικά, αποτελεί ένα διάγραμμα το οποίο βοηθάει στην εικόνική α-
ποτύπωση ιδεών και οργάνωση πληροφοριών. Όσον αφορά στη δομή του, συνήθως οι 
πληροφορίες κατατάσσονται ιεραρχικά και οι σχέσεις μεταξύ τους καταδεικύονται ως 
σύνολο (Hopper, 2012:164).  

Στην παρούσα πρόταση διδασκαλίας, η προτεινόμενη μορφή mind mapping βοηθάει 
τους μαθητές να απεικονίσουν σχεδιαγραμματικά τις γνώσεις τους για το Ολοκαύτωμα, 
με σκοπό τη συγκέντρωση σχετικών πληροφοριών και την καταγραφή τους στον πί-
νακα. Με αυτόν τον τρόπο, η σχολική τάξη λειτουργώντας ως σύνολο, ανατρέχει σε 
πληροφορίες όπως αυτές αποτυπώθηκαν σε προγενέστερα εκπαιδευτικά έτη, συμπλη-
ρώνει ελλιπείς πληροφορίες ενώ δυνητικά μπορεί να χρησιμοποιήσει πληροφορίες που 
συγκεντρώθηκαν από άλλα μέσα της καθημερινότητας (π.χ. ταινίες, βιβλία, αφηγήσεις, 
εκθέσεις). Στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρότασης για το Ολοκαύτωμα, προτείνεται 
ο νοητικός διαχωρισμός και καταγραφή των πληροφοριών σε δύο τομείς: α) Θεωρία 
(π.χ. βία, ρατσισμός, μίσος) και β) Γεγονότα (π.χ. βασανιστήρια, Άουσβιτς, Χίτλερ). 
Με τον τρόπο αυτόν, οι μαθητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν ευκολότερα τη δια-
φορά μεταξύ των δύο, την άμεση και άρρηκτη σχέση τους και, ειδικότερα, τον τρόπο 
που η έννοια οδηγεί στην πράξη.  

Το Ολοκαύτωμα 
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Στα πλαίσια της παρούσας εκπαιδευτικής προσέγγισης του Ολοκαυτώματος, η παρά-
θεση του ορισμού της έννοιας κρίνεται απαραίτητη για την κατανόηση της ιστορικής 
του σημασίας. Σύμφωνα με τον Fischel (2010:115) το Ολοκαύτωμα ορίζεται ως η ολο-
κληρωτική καταστροφή των Εβραίων της Ευρώπης από τις δυνάμεις της Ναζιστικής Γερ-
μανίας κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, αυτός ο γενικός ορισμός 
επιδέχεται κριτικής καθώς θύματα των φρικαλεοτήτων υπήρξαν πέρα από τον Εβραϊκό 
πληθυσμό, ο πληθυσμός των Ρομά, οι ομοφυλόφιλοι, οι άνθρωποι με αναπηρίες καθώς 
και πληθυσμός σλαβικής προέλευσης από την Ανατολική Ευρώπη. Συνολικά τα θύ-
ματα του Ολοκαυτώματος υπολογίζονται στα 10 εκατομμύρια, εκ των οποίων περίπου 
6 εκατομμύρια υπολογίζεται ότι ήταν μόνο ο Εβραϊκός πληθυσμός (Μόλχο, 2015).  

Η προσέγγιση never again 

Η έννοια του never again χρησιμοποιείται σε ποικιλία προσεγγίσεων με αντιπολεμικό 
χαρακτήρα (Fripp, 2018). Βιβλιογραφικά και ιστορικα σηματοδοτεί την προσπάθεια 
και υπόσχεση της διεθνούς κοινότητας να αποφύγει παρόμοια γεγονότα με τις φρικα-
λεότητες του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και των Ναζί, καθώς το κόστος ήταν ανυπολό-
γιστο τόσο σε ανθρώπινες απώλειες όσο και στην ηθική των συμβαλλόμενων κρατών, 
στην οικονομία και σε άλλους τομείς. Πιο συγκεκριμένα, στο διδακτικό σενάριο προ-
τείνεται ως το βασικό πρίσμα κατανόησης της ιστορίας του Ολοκαυτώματος. Ο Jarvis 
(1995:54) υπογραμμίζει πως μια πιθανή κατάσταση μάθησης προκύπτει όταν υπάρχει 
μια δυναμική ένταση μεταξύ των εμπειριών του ατόμου και των φορέων της μετάδοσης 
της κουλτούρας της κοινωνίας. Στο παραπάνω σημείο εντοπίζεται και η σύνδεση με την 
παρούσα πρόταση διδασκαλίας. Οι πληροφορίες που θα δοθούν στους μαθητές, η πα-
ραγωγική συζήτηση, οι προτεινόμενες δραστηριότητες καθώς και η κατανόηση των 
συνθηκών του πολέμου αλλά και του Ολοκαυτώματος θα παρέχουν την απαράιτητη 
ένταση και θα λειτουργήσουν ως έναυσμα για την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Φύλλο εργασίας 

Δραστηριότητα 1: Παρατηρώντας τις εικόνες, ας σκεφτούμε και να αναφέρουμε πλη-
ροφορίες που γνωρίζουμε. 

 

Εικόνα 1. Στρατόπεδο συγκέντρωσης: συνθήκες διαβίωσης (Britannica) 
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Εικόνα 2. Άουσβιτς: πρώτη διαλογή (Wikipedia) 

Δραστηριότητα 2: Ας διαβάσουμε την παρακάτω μαρτυρία της Εβραίας επιζήσασας 
από το Άουσβιτς και το παράθεμα 1 της Ενότητας 46 σε συνδυασμό με τις ιστορικές 
γνώσεις του βιβλίου. Στη συνέχεια, να περιγράψουμε μέσα στην τάξη τις συνθήκες που 
επικρατούσαν σε ένα στρατόπεδο συγκέντρωσης. 

«Είδα τελευταία φορά τους γονείς μου στη ράμπα στο Άουσβιτς, όπου μας χώρισαν. Θυ-
μάμαι ότι καθώς απομακρύνονταν στην καρότσα ενός φορτηγού, φώναξαν σε εμένα και 
στην αδερφή μου: “Κορίτσια να διαφυλάξετε την τιμή σας”. Μία μέρα που μας κούρευε 
μια αιχμάλωτη, με ρώτησε τι απέγιναν οι γονείς μου. Της απάντησα πως δεν γνωρίζω και 
εκείνη μου είπε δείχνοντας τις φλόγες που έβγαιναν από τα κρεματόρια: “να, εκεί καίγο-
νται...”». (Μαρτυρία της Εσθήρ Κοέν, επιζήσασα από το Άουσβιτς – από την Εφημε-
ρίδα «Έθνος», 04.05.2019) 

Δραστηριότητα 3: Α) Επιχειρείστε να σκεφτείτε τα συναισθήματα των Γερμανών να-
ζιστών γραφειοκρατών που κατέγραφαν και καταλογογραφούσαν τα θύματα και τις 
περιουσίες τους. Αναλογιστείτε το μέγεθος της ηθικής ευθύνης τους. Β) Ο Β’ Παγκό-
σμιος Πόλεμος λήγει με την ήττα των δυνάμεων του Άξονα, ωστόσο οι απώλειες που 
υπέστησαν οι αντιμαχόμενες δυνάμεις ήταν υπεράριθμες. Θεωρείτε πως σε έναν πό-
λεμο υπάρχει πραγματικός νικητής και ηττημένος; 

Βιβλιογραφία 

Ελληνόγλωσση: 

Εφημερίδα «Έθνος»: Μαρτυρίες από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης: «Πώς σωθήκαμε 
από το Άουσβιτς», 04.05.2019. (Διαθέσιμο on line: https://www.ethnos.gr/el-
lada/36513_martyries-apo-ta-stratopeda-sygkentrosis-pos-sothikame-apo-
aoysbits , προσπελάστηκε στις 07/02/2020) 
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Η χρήση του διαδραστικού τετραδίου στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας 

Καπερώνη Παρασκευή  
Καθηγήτρια Αγγλικών, Μεταπτυχιακό στα παιδαγωγικά 

Vicky_kaperoni@windowslive.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η παρουσίαση του θεωρητικού πλαισίου αλλά και 
κάποιων δειγμάτων από την εφαρμογή του διαδραστικού τετραδίου στην τάξη. Η διδα-
σκαλία μιας ξένης γλώσσας εμφανίζει δυσκολίες καθώς πέρα από τις εγγενείς ιδιαιτε-
ρότητες της κάθε γλώσσας υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να υπολογι-
στούν. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες ενίσχυσης της μάθησης είναι το 
κίνητρο και η προσωποποίηση της μάθησης. Αυτούς τους δύο παράγοντες ενισχύει το 
διαδραστικό τετράδιο το οποίο βασίζεται στην βιωματική μάθηση και στις πολλαπλές 
νοημοσύνες του Gardner. 

Λέξεις-Κλειδιά: διαδραστικό τετράδιο, βιωματική μάθηση, πολλαπλές νοημοσύνες, 
αγγλικά 

‘The use of Interactive Notebook in English Language Teaching’ 

Abstract 

The purpose of this study is to present the theoretical framework of interactive notebook 
as well as some examples of its application in the classroom. Teaching a foreign lan-
guage is difficult, as except for the inherent peculiarities of each language there are 
other factors that need to be taken into account. One of the most important factors in 
enhancing learning is motivation and personalization of learning. These two factors re-
inforce interactive notebook based on experimental learning and Gardner's multiple in-
telligences. 

Key words: interactive notebook, experimental learning, multiple intelligences,English 

Εισαγωγή 

Μελέτες με βάση  το επιστημολογικό πλαίσιο «Universal Design for Learning»1  μαζί 
με τη θεωρία των πολλαπλών νοημάτων του Gardner 2(1993) όπως επίσης και η βιω-
ματική μάθηση του Dewey αποτελούν το θεωρητικό πλαίσιο του διαδραστικού τετρα-
δίου.  

1 Howard, K.L. (2004). Universal design for learning: Meeting the needs of all students. Learning & 
Leading with Technology, 31, 26-29. 
2 Gardner, H. (1993). Multiple intelligences: The theory in practice. New York, NY: Basic Books 
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Ο John Dewey3 και ο Jerome Bruner4 ήταν ηγέτες στον τομέα της εκπαίδευσης ο οποίος 
βοήθησε να αναπτύξει μια συνειδητοποίηση της σημασίας της μεταγνώσης στην εκ-
παίδευση. Ο Dewey πίστευε ότι η εκπαίδευση δεν είναι απλά εξέλιξη των σπουδών 
αλλά η ανάπτυξη των στάσεων, των ενδιαφερόντων και των ίδιων των εμπειριών των 
παιδιών που οδηγούν στην ανάπτυξη διαδικασιών σκέψης. 

Ο Bruner περιγράφει τρεις φάσεις που σχετίζονται με την μάθηση: απόκτηση νέων 
πληροφορίων, μετασχηματισμός μάθησης και αξιολόγηση. Απόκτηση νέων γνώσεων 
συμβαίνει όταν το άτομο επεξεργάζεται νέες πληροφορίες ή αναπτύσσει ή / και αντι-
καθιστά προγενέστερη γνώση. Ο μετασχηματισμός της μάθησης εμφανίζεται όταν οι 
πληροφορίες μπορούν να αναλυθούν έτσι ώστε να είναι κατανοητές. Κατά την αξιολό-
γηση, οι μεμονωμένες διαδικασίες, αναλύονται και τα άτομα είναι σε θέση να εφαρμό-
σουν τις πληροφορίες σε άλλες καταστάσεις, πέρα από αυτές που αρχικά δόθηκαν. 

Η θεωρία του «Universal Design for Learning» είναι ένα πλαίσιο που δίνει έμφαση 
στην ανάπτυξη ευέλικτων προγραμμάτων σπουδών που παρέχουν πολλαπλές οδούς για 
την εμπλοκή των ενδιαφερόντων των μαθητών, επιτρέποντάς τους έτσι να έχουν πρό-
σβαση στο περιεχόμενο με διάφορους τρόπους και να εκφράζουν την κατανόησή τους 
σε διάφορες μορφές. Επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς μια πολυδιάστατη άποψη των 
μαθητών τους ως μαθητευόμενων, παρέχοντάς τους έτσι μοναδικές γνώσεις για την 
εκτίμηση της γνώσης, του ενδιαφέροντος και της κατανόησης. Οι μαθητές έρχονται σε 
ένα μαθησιακό περιβάλλον με ποικίλες εμπειρίες και ικανότητες και επομένως κατα-
σκευάζουν διαφορετικές έννοιες των πληροφοριών που παρέχονται από τον δάσκαλο 
στην τάξη. Αυτές οι έννοιες υφίστανται συνεχή μετασχηματισμό λόγω των αλληλεπι-
δράσεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και προγραμμάτων σπουδών5. 

H θεωρία των πολλαπλής νοημοσύνης διαφοροποιεί την ανθρώπινη νοημοσύνη σε συ-
γκεκριμένες «μορφές», αντί να βλέπει τη νοημοσύνη ως μια ενιαία γενική ικανότητα. 
Σύμφωνα µε τη θεωρία αυτή, που βασίζεται σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών ερευ-
νών (ψυχολογικών, ανθρωπολογικών, βιολογικών), η νοημοσύνη µας χωρίζεται σε εν-
νέα τομείς οι οποίοι είναι εξίσου σημαντικοί, όχι όμως και το ίδιο αναπτυγμένοι σε 
κάθε άτομο. Τα είδη νοημοσύνης είναι: 

1. Μουσική - ρυθμική νοημοσύνη 
2. Χωροταξική νοημοσύνη 
3. Γλωσσική νοημοσύνη 
4. Λογικομαθηματική νοημοσύνη 
5. Κιναισθητική νοημοσύνη 
6. Διαπροσωπική νοημοσύνη 

3 Dewey, J. (1982). Tο σχολείο που µ’ αρέσει, µτφ. Μ. Μιχαλοπούλου. Αθήνα: Γλάρος. 
4 Bruner, J. (1999). The Process of Education. Cambridge MA: Harvard University Press 
5 Piaget,J.(1990) Η ψυχολογία του παιδιού, εκδόσεις Δαίδαλος 
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7. Ενδοπροσωπική νοημοσύνη 
8. Νατουραλιστική νοημοσύνη 
9. Υπαρξιακή νοημοσύνη 

Επομένως, τα διαδραστικά τετράδια είναι μια ευκαιρία για ανοικοδόμηση της γνώσης 
των μαθητών. Επιπλέον, είναι μεταγνωστικά εκπαιδευτικά εργαλεία που παρέχουν 
στους μαθητές ευκαιρίες να καταγράψουν αυτό που κάνουν, να μάθουν και να προσω-
ποποιήσουν το έργο τους με ουσιαστικούς τρόπους μέσα από τον προβληματισμό6. 

Το διαδραστικό τετράδιο 

Τα διαδραστικά Τετράδια είναι συνήθως σπιράλ τετράδια που χωρίζονται στη δεξιά 
πλευρά και στην αριστερή πλευρά. Η δεξιά πλευρά χρησιμοποιείται για τις εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σημειώσεις, διαλέξεις, βίντεο ή οποιαδήποτε 
άλλη πρωτογενή ή δευτερεύουσα πηγή. Η αριστερή πλευρά είναι για τους μαθητές να 
καταγράψουν τις πληροφορίες που δίνονται από τους δασκάλους ενώ η δεξιά πλευρά, 
να τις επεξεργάζονται και να τις εκφράζουν με δημιουργικούς τρόπους χρησιμοποιώ-
ντας όπως διαγράμματα Venn, χάρτες ιδεών, διαγράμματα, ποιήματα ή τραγούδια 7. 

Στην χρήση του στη διδασκαλία των αγγλικών διαφοροποιείται εν μέρει. Σε αυτή την 
περίπτωση το τετράδιο δεν χωρίζεται σε μέρη αλλά όλο αποτελεί την  προσωπική έκ-
φραση του μαθητή.Μέσα από σχεδιαγράμματα , χρήση σχεδίων και αυτοκόλλητων 
χαρτιών γίνεται η προσωποποίηση των διαφόρων γραμματικών ή λεξιλογικών φαινο-
μένων. Επιπλέον δίνονται εικόνες και ο,τιδήποτε βοηθητικό υλικό για την ενίσχυση της 
νέας γνώσης. Στην συνέχεια ο μαθητής αναπαράγει το δικό του υλικό έχοντας αφο-
μοιώσει την νέα διδαγμένη ύλη. 

Έτσι προωθείται η βιωματική μάθηση στην ξένη γλώσσα καθώς ο μαθητής μόνος του 
κατασκευάζει αυτό το οποίο θα μάθει. 

Δείγματα χρήσης του στην τάξη 

Η χρήση του διαδραστικού τετραδίου μέσα στην τάξη εφαρμόστηκε ως τεχνική διδα-
σκαλίας σε δυο κυρίως τομείς: πρώτον στην εκμάθηση της αλφαβήτας και δεύτερον 
στην εκμάθηση και ενίσχυση κάποιων γραμματικών φαινομένων. 

Αλφαβήτα 

Η χρήση του διαδραστικού τετραδίου στην εκμάθηση της αγγλικής αλφαβήτας υπήρξε 
πολύ δημιουργική. Στα μαθήματα ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: 

6 Dewey, J. (1910).  How we think. Boston: Heath 
7 Wist, C. (2006). Putting it all Together: Understanding the Research Behind Interactive Notebooks. 
Master’s thesis, College of William and Mary, Williamsburg, VA 
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1. Αρχικά, ο μαθητής καλείται να κόψει τα γράμματα και στην συνέχεια να τα κολλή-
σει και να τα χρωματίσει. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύθηκε η κιναισθητική μάθηση 
καθώς η σχηματοποίηση των γραμμάτων και το κόψιμο ενίσχυσε την αποτύπωση 
της μορφής του γράμματος. Πέρα από την οπτική μνήμη του ενισχύθηκε και η κι-
ναισθητική. 

2. Έπειτα ο μαθητής καλείται να ιχνηλατήσει τα γράμματα πάνω στο τετράδιο και 
παράλληλα παράγει τον ήχο των γραμμάτων που σχεδιάζει. Έτσι ενεργοποιούνται 
περισσότεροι δίαυλοι πρόσληψης της γνώσης και γίνεται πιο ισχυρή η παγίωση της 
μνήμης. 

3. Έπειτα ακολουθούν ασκήσεις αναγνώρισης γραμμάτων όπου ο μαθητής καλείται 
είτε να χρωματίσει το σωστό γράμμα είτε να το κυκλώσει ανάμεσα σε διαφορετικά 
γράμματα. Έτσι ενισχύεται η φωνολογική επίγνωση και σταθεροποιείται η γνώση. 

4. Τέλος, ακολουθούν ασκήσεις με εικόνες που είτε περιέχουν το γράμμα είτε αρχί-
ζουν με αυτό όπου ο μαθητής ακούει και επαναλαμβάνει σε μια προσπάθεια να 
αντιστοιχίσει ήχο με εικόνα.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) 

Επιπλέον ενισχύθηκε η διαδικασία εκμάθησης της αλφαβήτας και με άλλες δραστηριό-
τητες όπως ιχνηλάτηση στην  άμμο και ψηλάφιση γραμμάτων από σύρμα πίπας. 

Γραμματική 

Το διαδραστικό τετράδιο χρησιμοποιήθηκε και συμπληρωματικά με την μέθοδο διδα-
σκαλίας για να ενισχύσει την εκμάθηση των γραμματικών φαινομένων. Συγκεκριμένα 
χάρτες , χρωματιστά χαρτόνια και αυτοκόλλητα χαρτάκια μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν για να ενισχύσουν την μνήμη. Πιο συγκεκριμένα τα αυτοκόλλητα χαρτά-
κια(postit) μπορούν να βοηθήσουν στον σχηματισμό ερώτησης και άρνησης, κάτι που 
δυσκολεύει πολλούς μαθητές στα αγγλικά, καθώς μπορούν να μετακινηθούν να ενι-
σχύσουν έτσι την κιναισθητική μάθηση.  

Επιπλέον, σχεδιαγράμματα και διαγράμματα σχεδιασμένα από τον ίδιο τον μαθητή βο-
ήθησαν στην ενίσχυση της μνήμης όσων αφορά το σχηματισμό των χρόνων. Τέλος, 
ποιήματα και ακρωνύμια βοηθούν στην καλύτερη εκμάθηση της γραμματικής.  Με αυ-
τόν τον τρόπο προσωποποιείται η γνώση και ο μαθητής είναι πιο ενεργητικός στην 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας. 

Συμπέρασματα 

Η χρήση του διαδραστικού τετραδίου την εκμάθηση της ξένης γλώσσας καθώς αφενός 
εμπλέκει τον μαθητή στην διαδικασία ενεργητικά και αφετέρου ενεργοποιεί διαφορε-
τικούς διαύλους πρόσληψης της πληροφορίας όπως οπτική, ακουστική και κιναισθη-
τική. Ο μαθητής δεν δέχεται παθητικά την γνώση αλλά αλληλεπιδρά με αυτή και κα-
τασκευάζει τις δικές του νοητικές εικόνες. 
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Επιπλέον μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες εμφανίζουν μεγαλύτερο κίνητρο συμμε-
τοχής και καλύτερη επίδοση όταν έχουν χρησιμοποιήσει το δικό τους τετράδιο στην 
εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας.Η απλοποίηση της γνώσης που το διαδραστικό τε-
τράδιο προσφέρει καθώς και η δυνατότητα να οπτικοποιήσει τα γραμματικά φαινό-
μενα. Η συμβολή τους στην τάξη φαίνεται να είναι ευεργετική και στους μαθητές τυ-
πικής αλλά και μη τυπικής ανάπτυξης. 

Το διαδραστικό τετράδιο μπορεί να είναι μια τρισδιάστατη αναπαράσταση των επι-
τευγμάτων των μαθητών και ένας τρόπος καταγραφής για τις έννοιες που έμαθαν αλλά 
και πώς έμαθαν τις έννοιες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως διαγνωστικό εργαλείο τόσο 
για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς για να αξιολογήσουν και να γνωστο-
ποιήσουν την κατανόησή τους για τις έννοιες χωρίς τον φόβο της αποτυχίας.Επιπλόν, 
μπορούν να επιτρέψουν στους μαθητές να αναλάβουν την ιδιοκτησία της εκμάθησης 
τους. 

Σύμφωνα με την Bandura8 οι προσδοκίες, το επίπεδο κινήτρων και η ακαδημαϊκή επι-
τυχία των μαθητών εξαρτώνται από τις πεποιθήσεις τους για ικανότητα τους να ελέγ-
ξουν τη δική τους μάθηση και να κυριαρχήσουν στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες 
τους. Ως εκ τούτου το διαδραστικό τετράδιο μπορεί να βοηθήσει στην διδασκαλία της 
αγγλικής γλώσσας ενισχύοντας τα κίνητρα, την αυτοεικόνα, την προσωποίηση της 
γνώσης και δίνοντας την ευκαιρία στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν με το υλικό που 
θα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, συνδυάζουν την τέχνη με την εκπαίδευση και ενισχύουν 
την διαθεματικότητα της μάθησης. 
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Ο ρόλος του αναλυτικού προγράμματος στον συγκερασμό αξιών 
και αγοράς εργασίας 

Κιτσάκης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Ed., bkitsakis@gmail.com 

Περίληψη 

Ζούμε σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται από έντονες αλλαγές σε μικρό χρονικό διά-
στημα. Οι πληροφορίες διαδέχονται η μία την άλλη, οι οικονομικές συνθήκες είναι 
ευμετάβλητες, η αγορά εργασίας λειτουργεί με τα δικά της μέσα και τους δικούς της 
κανόνες, υπάρχει συνεχής μετακίνηση πληθυσμών, καθώς και ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας και των επιστημών. Σε ένα τέτοιο μεταβαλλόμενο περιβάλλον ιδιαίτερη 
είναι η σημασία των αναλυτικών προγραμμάτων και του εκπαιδευτικού για τη διαμόρ-
φωση των αυριανών πολιτών, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες του επαγ-
γελματικού και κοινωνικού βίου ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες, εμφορούμενες 
από ηθικές και κοινωνικές αξίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Αναλυτικά προγράμματα, αξίες, αγορά εργασίας 

Εισαγωγή 

Η κοινωνία μεταβάλλεται με πρωτόγνωρα γρήγορους ρυθμούς διαμορφώνοντας ένα 
κοινωνικό σύνολο που τα στοιχεία του συνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Οι 
έντονες αλλαγές που παρατηρούνται σε κοινωνικό, πολιτικό, ιδεολογικό, πολιτισμικό, 
επιστημονικό και τεχνολογικό επίπεδο κάνουν «δυσδιάκριτα τα σύνορα μεταξύ της φα-
ντασίας και της πραγματικότητας και άμεσα επηρεάζουν την παραγωγή και την κατανά-
λωση» (Βεργίδης, 2008:30). Σε αυτό το συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, με τις 
διαρκώς διαφορετικές και πολυποίκιλες απαιτήσεις, τα εκπαιδευτικά συστήματα κα-
λούνται να ανταποκριθούν, να αναθεωρήσουν και να επαναπροσδιορίσουν τον ρόλο 
τους, ώστε να διαμορφώσουν πολίτες που θα διαπνέονται από δημοκρατικές και ηθικές 
αξίες, τις οποίες θα εντάξουν στον σύγχρονο τρόπο ζωής και εργασίας. Επίσης, τα τε-
λευταία χρόνια, οι αλλαγές στον κοινωνικό ιστό της χώρας, λόγω της οικονομικής α-
στάθειας και της ύφεσης, με αποτέλεσμα την υποαπασχολησιμότητα και την ανεργία, 
αλλά και των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, επιτείνουν την ανάγκη για ε-
ξέταση των απαιτήσεων του κοινωνικού συνόλου από τη λειτουργία του εκπαιδευτικού 
συστήματος. 

Το σχολείο λειτουργεί ως πυλώνας για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του σημε-
ρινού μαθητή και αυριανού πολίτη με πρότυπα συμπεριφοράς εμφορούμενα από αν-
θρωπιστικές και πνευματικές αρχές και ιδανικά. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητος ο σχε-
διασμός εκείνος στο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της 
σημερινής εποχής, αλλά θα έχει και αυτή τη δυναμική και ευελιξία, που θα μπορεί να 
απαντά στα νέα δεδομένα και στις νέες προκλήσεις του μεταβαλλόμενου κοινωνικού 
συγκείμενου. Βέβαια, αρκετοί πιστεύουν ότι το σχολείο και η εκπαίδευση λειτουργεί 
ως μηχανισμός διαχωρισμού των κοινωνικών τάξεων και μεγέθυνσης των ανισοτήτων, 
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καθώς εκτός από τους μορφωτικούς σκοπούς υποστηρίζεται η ιδεολογία του πολιτικού 
συστήματος και αναπαράγονται απόψεις και αντιλήψεις παγιωμένες στο κοινωνικό σύ-
νολο (Ξωχέλλης, 2006). Σε αυτό το σημείο, ο ρόλος του σχολείου, μέσω των αναλυτι-
κών προγραμμάτων και των σχολικών εγχειριδίων κρίνεται ιδιαίτερος για τη διαμόρ-
φωση υπεύθυνων πολιτών, που θα λειτουργούν με ενσυναίσθηση και σεβασμό προς 
τον συνάνθρωπο και τις αξίες που πρεσβεύει. 

Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της εκ-
παιδευτικής κοινότητας, καθώς είναι σημαντικός ο ρόλος τους στην παροχή ίσων ευ-
καιριών μάθησης και άμβλυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων, σε ένα περιβάλλον με 
ποικιλομορφία γλωσσικών, πολιτισμικών, θρησκευτικών, εθνοτικών, κοινωνικών και 
οικονομικών χαρακτηριστικών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., 2003). Για το αναλυτικό πρό-
γραμμα (Α.Π.) δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός, καθώς συμπεριλαμβάνει 
διάφορες παραμέτρους και καταστάσεις που εξελίσσονται (Φλουρής, 2005). Τα Α.Π. 
ορίζουν την κατεύθυνση και την έκταση των διδακτικών αντικειμένων, καθώς και τις 
διαδικασίες που θα ακολουθηθούν, για να ελεγχθεί η επίτευξη των εκπαιδευτικών σκο-
πών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-Α.Π.Σ., 2003. Χρυσαφίδης, 2004). Οι στόχοι που τίθενται σε προτε-
ραιότητα από τα Α.Π. έχουν να κάνουν με τον γνωστικό τομέα και την απόκτηση γνώ-
σεων και ικανοτήτων, με τον συναισθηματικό τομέα, που περιλαμβάνει την αναζήτηση 
της επιστημονικής γνώσης και την υιοθέτηση αξιών, καθώς και τον ψυχοκινητικό το-
μέα, που αναφέρεται στις δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξει ο μαθητής (Δ.Ε.Π.Π.Σ.-
Α.Π.Σ., 2003). Στα Α.Π. λαμβάνονται υπόψη κριτήρια σχετικά με τον σκοπό, την απο-
τελεσματικότητα της εκπαίδευσης, τη σύνδεσή της με την κοινωνία και τον ρόλο που 
διαδραματίζει το κάθε μέλος της. Επιπρόσθετα, σημαντική παράμετρο αποτελούν τα 
τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται και τα πολιτιστικά χαρακτηριστικά και οι α-
ξίες που εμφυσούνται στους μαθητές (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013). 

Τα στοιχεία αυτά αποτελούν το λεγόμενο επίσημο Α.Π., που αποτελεί υπουργική από-
φαση και προσπαθεί να διασφαλίσει, από την πλευρά της πολιτείας, την ισότιμη πρό-
σβαση όλων των μαθητών σε βασικές γνώσεις και αξίες για να ανταποκριθούν σε προ-
σωπικό και κοινωνικό επίπεδο (Βρεττός & Καψάλης, 2010). Κατά τον σχεδιασμό του 
λαμβάνονται υπόψη ποικίλες δραστηριότητες, ικανές να καλύψουν ευρύ φάσμα μορ-
φωτικών και παιδαγωγικών τομέων (Χατζηγεωργίου, 2012). Ο εκπαιδευτικός καλείται 
να υλοποιήσει το επίσημο Α.Π. και να μεταφέρει τις προθέσεις της πολιτείας στον σχο-
λικό χώρο, με αποδέκτες τους μαθητές. Σε αυτή τη φάση, όμως, η δυναμικότητα, η 
στάση, η συμπεριφορά, οι ενέργειες και αξίες του εκπαιδευτικού κρίνονται καθοριστι-
κές για την εφαρμογή του επίσημου Α.Π. και τον αντίκτυπο που θα έχει στον μαθητή. 
Συνεπώς, με το ανεπίσημο Α.Π. που λειτουργεί παράλληλα και συμπληρωματικά προς 
το επίσημο, οι μαθητές δε θα αντιληφθούν και δε θα βιώσουν με τον ίδιο τρόπο το 
επίσημο Α.Π., γιατί η προσωπικότητα και η επίδραση του εκπαιδευτικού θα είναι κα-
ταλυτικές ως προς την επίτευξη των παιδαγωγικών και κοινωνικοποιητικών επιδιώ-
ξεων της πολιτείας (Βρεττός & Καψάλης, 2010). 
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Εκτός από το επίσημο και ανεπίσημο Α.Π., υπάρχει και διδάσκεται και αυτό που δε 
φαίνεται, αλλά μπορεί να έχει ιδιαίτερη αξία, το κρυφό Α.Π. (Χατζηγεωργίου, 2012). 
Ο μαθητής αποκτά γνώσεις και εμπειρίες από την αλληλεπίδραση που αναπτύσσεται 
με τον εκπαιδευτικό κατά την εκπαιδευτική διεργασία. Λαμβάνει ερεθίσματα από συ-
μπεριφορές και στάσεις που μπορούν να συμβάλουν θετικά στη διαδικασία διαμόρφω-
σης υγιών χαρακτηριστικών σε παιδαγωγικό και προσωπικό επίπεδο, άμεσα συναρτη-
μένα με τη δημιουργία ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων που μπορούν να επηρεάσουν 
το κοινωνικό γίγνεσθαι. Το κρυφό Α.Π., είναι μια άτυπη μορφή διδασκαλίας, που τρο-
φοδοτεί τους μαθητές με αξίες, με έμμεσο, μη συνειδητό συχνά, αλλά αποτελεσματικό 
τρόπο (Βρεττός & Καψάλης, 2010). Έτσι, οι μαθητές είναι δυνατόν να αντιληφθούν 
κανόνες συμπεριφοράς και ηθικές νόρμες, αρκεί να υπάρξουν τα κατάλληλα και ξεκά-
θαρα ερεθίσματα και μηνύματα από τον πομπό, που είναι ο εκπαιδευτικός (Κουλου-
μπαρίτση, 2011), γιατί διαφορετικά μπορεί να υπάρξει μια ανατροφοδότηση με τις α-
ξίες και στάσεις που πρεσβεύει η κοινωνία. Επίσης, ευρέως χρησιμοποιείται και ο όρος 
παραπρόγραμμα, εντάσσοντας σε αυτό «τη σιωπηλή διδασκαλία στους μαθητές των α-
ξιών, των αντιλήψεων και των ιδεών που προβάλλονται με τη συμμετοχή του μαθητή και 
με την αντιμετώπιση των θεσμικών προσδοκιών και τη ρουτίνα της σχολικής εργασίας» 
(Apple, 1971 όπ. αναφ. στο Ματσαγγούρας, 1999:138). Ο όρος παραπρόγραμμα, εισή-
χθη από τον Hargreaves, και δεν έχει την έννοια του κάτι ξεχωριστού, διαφορετικού 
και πέρα από το επίσημο Α.Π., αλλά αντίθετα κάτι που συμπορεύεται με αυτό, το συ-
μπληρώνει, δίνει το δικό του στίγμα και τη δική του κατεύθυνση. Το παραπρόγραμμα 
αποκτά δυναμική και αναπτύσσεται, όταν συνδέεται με το επίσημο Α.Π., καθώς φανε-
ρώνει την αυτονομία, την ευελιξία, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, την παιδα-
γωγική και επιστημονική δυνατότητα του εκπαιδευτικού να μεταφέρει και να προσαρ-
μόσει στη σχολική αίθουσα και στους μαθητές, με ευαισθησία και αίσθημα ευθύνης, 
το επίσημο Α.Π., διασφαλίζοντας ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες προς όλους να ανα-
πτύξουν και να αποκτήσουν ισχυρά προσωπικά και κοινωνικά εφόδια (Ιωαννίδου-Κου-
τσελίνη, 2013). 

Η έννοια της αξίας στην εκπαίδευση 

Οι αξίες σε μια κοινωνία διαμορφώνονται από την ίδια την κοινωνία, μεταφέρονται 
στα μέλη της μέσω των διαφόρων μορφών κοινωνικοποίησης και λειτουργούν ανεξάρ-
τητα από τις αξίες και πεποιθήσεις του κάθε ατόμου. Οι αξίες ή αρετές, όπως τις ονό-
μαζαν οι αρχαίοι Έλληνες, είναι ο συνδετικός κρίκος στη βάση μιας κοινωνίας (Μάρα-
ντος, 2007), είναι η έκφραση ενός πλέγματος αρχών, ιδεών, ιδανικών, πεποιθήσεων, 
συμπεριφορών που καθορίζουν τον τρόπο ζωής και σκέψης και αναγνωρίζονται από 
μια ομάδα ατόμων (Μπαμπινώτης, 2002). Ο Αριστοτέλης, στα Ηθικά Ευδήμεια, ανα-
φέρει τις αξίες με την έννοια της μεσότητας, του μέτρου. Σύμφωνα με τον Rokeach 
(1973:5), «Αξία είναι μια σταθερή πεποίθηση ότι ένας συγκεκριμένος τρόπος συμπερι-
φοράς ή μια συγκεκριμένη τελική κατάσταση της ύπαρξης είναι είτε προσωπικά είτε κοι-
νωνικά προτιμότερη από την αντίθετή της συμπεριφορά ή τελική κατάσταση ύπαρξης», 
δίνοντας έμφαση στην ατομική συμπεριφορά και τον αντίκτυπό της στο κοινωνικό σύ-
νολο. 
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Οι αξίες μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε ατομικές (υπομονή, υπευθυνότητα, θάρ-
ρος, δικαιοσύνη) και συλλογικές (ανεξαρτησία, αλληλεγγύη), κοινωνικές (συμπόνοια, 
ανεκτικότητα, αλληλεγγύη) και πολιτικές (διάλογος, ισότητα, ελευθερία), οικονομικές 
(κέρδος, εργατικότητα, ηθική) και διαχρονικές (σεβασμός στα Θεία και στους νεκρούς) 
(Μάραντος, 2007). Οι αξίες, με τη μορφή που έχουν, μαθαίνονται με την αλληλεπί-
δραση με τους συνανθρώπους και καλό είναι από μικρή ηλικία τα παιδιά να τις βιώνουν 
(Stiles & Jernigan, 2010). Με το παράδειγμα του θα μας διδάξει κάποιος να σεβόμαστε 
την αξιοπρέπεια των ανθρώπων, να αποζητούμε τη φιλαλήθεια και τη δικαιοσύνη, να 
προστατεύουμε την ελευθερία, τη δημοκρατία, το φυσικό περιβάλλον, τα ατομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα. 

Οι αξίες δε διατηρούνται πάντα σταθερές στον χρόνο και για κάθε έθνος, αλλά μετα-
βάλλονται, όπως μεταβάλλονται και οι ανάγκες, οι προσδοκίες, τα θέλω των κοινωνιών 
(Μάραντος, 2007). Επηρεάζονται από το εκάστοτε πολιτιστικό και πολιτισμικό περι-
βάλλον, από οικονομικές διακυμάνσεις και συγκυρίες, από δημογραφικές μεταβολές 
και υγειονομικά ζητήματα, από πολιτικές και ιδεολογικές ανακατατάξεις, από την τε-
χνολογική και επιστημονική ανάπτυξη, από τις εκπαιδευτικές και παιδαγωγικές μεταρ-
ρυθμίσεις (Άχλης, 1996). Οι αξίες δέχονται επιδράσεις και πιέσεις από πολλές πλευρές 
και αναδιαμορφώνονται, τροποποιούνται και εξελίσσονται, δημιουργώντας το αξιακό 
σύστημα της κοινωνίας. 

Η σχολική κοινότητα αποτελεί έναν θεσμό, ιδιαίτερα σημαντικό, που μπορεί να φέρει 
σε επαφή και να γαλουχήσει τους νεαρούς μαθητές με αξίες. Ο ρόλος της, μάλιστα, 
είναι διττός, καθώς από τη μια παρουσιάζει τις υπάρχουσες αξίες και παραδοχές της 
κοινωνίας και από την άλλη μεταφέρει τις ιδέες και πεποιθήσεις που θα πραγματωθούν 
από τους αυριανούς πολίτες και θα δράσουν ανανεωτικά και βελτιωτικά ως προς το 
αξιακό σύστημα. Η εκπαιδευτική διαδικασία χαράζει τις κατευθυντήριες γραμμές και 
οδηγεί σε κοινωνικά πρότυπα αποδεκτά ή μη, συμπεριφορές που αρμόζουν ή όχι (Ξω-
χέλλης, 2018). Το σχολείο λειτουργεί με κανόνες, είναι ένα οργανωμένο σύνολο αν-
θρώπων και ξεφεύγει από τα στενά, προστατευτικά πλαίσια του οικογενειακού περι-
βάλλοντος. Σε αυτόν τον χώρο ο νεαρός μαθητής έρχεται για να αποκομίσει όχι μόνο 
γνώσεις, αλλά και να συνεργαστεί, να σεβαστεί και να αγαπήσει τον πλησίον του. Είναι 
ο χώρος που θα συναναστραφεί με συνομηλίκους του, θα ανταλλάξει απόψεις, θα εν-
στερνιστεί συμπεριφορές, θα ασπαστεί ιδέες, θα υιοθετήσει αξίες. Παρότι ο ρόλος του 
σχολείου είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, δεν υπάρ-
χει ένας συγκεκριμένος τρόπος, με θεσμοθετημένες διαδικασίες, να καταστεί αυτό ε-
φικτό. 

Ανθρωπιστικές αξίες ή αγορά εργασίας 

Η εποχή μας διακατέχεται από στοιχεία ανταγωνισμού, επιφανειακών σχέσεων, ανά-
δειξης του προσωπικού εγώ, αμοραλισμού και διάκρισης με οποιοδήποτε μέσο και κό-
στος. Υπό αυτές τις συνθήκες, το σχολείο έχει απολέσει ένα τμήμα του ρόλου του, 
καθώς ενδιαφέρεται περισσότερο για την επιστημονική γνώση και τις θετικές 
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επιστήμες και όχι τόσο για τις ανθρωπιστικές. Η τεχνολογική πρόοδος, με τη συνεχή 
εξέλιξη και αναβάθμιση, κέντρισε το ενδιαφέρον και σαγήνευσε τον σύγχρονο άν-
θρωπο, καθώς του παρείχε τη δυνατότητα να βελτιώσει πολλούς τομείς της ζωής του. 
Παράλληλα, όμως, σε καλύτερες θέσεις εργασίας και καλύτερα αμειβόμενες, ο άνθρω-
πος απέκτησε χρήματα και υλικά αγαθά, που τον έκαναν να αισθάνεται ισχυρός, με 
επιρροή και δύναμη εξουσίας, και σε αρκετές περιπτώσεις έγινε δέσμιός τους (Μετο-
χιανάκης, 2000). Η πρόοδος και η ποιότητα ζωής ταυτίστηκε με την οικονομική ευχέ-
ρεια, την αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος και την απόκτηση υλικών αγαθών 
(Ίκκου, 2014). Η καλλιέργεια του πνεύματος παραμερίστηκε και ο άνθρωπος άρχισε 
να απομακρύνεται από τις αξίες και να χάνει τον προσανατολισμό του. 

Σημαντικός παράγοντας στροφής των νέων προς τις θετικές επιστήμες, είναι η πίεση 
των γονέων για επαγγελματική αποκατάσταση και οικονομική ανεξαρτησία. Το σχο-
λείο αφουγκραζόμενο τις απαιτήσεις της κοινωνίας και την πίεση που ασκείται, στρέ-
φεται και καθοδηγεί τους μαθητές προς τον θετικό τομέα (Ίκκου, 2014). Η πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας κρίνει και την κατεύθυνση των Α.Π., υπακούοντας στα αιτήματα 
των καιρών. Το σχολείο και η εκπαιδευτική διαδικασία συνδέονται με τις ανάγκες της 
αγοράς εργασίας και ενισχύουν τον ανταγωνισμό των μαθητών, αλλά και των εκπαι-
δευτικών (Γρόλλιος, Λιάμπας, & Παυλίδης, 2015). Η οικονομική αστάθεια και οι εκά-
στοτε πολιτικές μετατρέπουν την παιδεία σε οικονομικούς, μετρήσιμους όρους, σε ό-
ρους ζημίας και οφέλους, που αποτιμώνται με χρήματα. 

Από την άλλη, οι ανθρωπιστικές επιστήμες έχουν παραμεριστεί, όχι γιατί αμφισβητεί-
ται η αξία τους, αλλά η χρησιμότητά τους στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον. Οι αν-
θρωπιστικές σπουδές επικεντρώνονται στον άνθρωπο και στη νοηματοδότηση της ύ-
παρξής του, εμβαθύνοντας στα μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του. Καλλιερ-
γούν την κριτική σκέψη και τον αναστοχασμό, τις επικοινωνιακές δεξιότητες και το 
ενδιαφέρον για τα κοινά, στοιχεία απαραίτητα στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία (Ί-
κκου, 2014). Ο ορθός και μεστός λόγος προβλέπει καταστάσεις και αντιλαμβάνεται τα 
προβλήματα που θα δημιουργηθούν, παρέχει λύσεις ενδεδειγμένες για την κάθε περί-
σταση και γεννά ιδέες. Το περιεχόμενο των ανθρωπιστικών σπουδών ενισχύει τους θε-
σμούς και τη δημοκρατία, την κοινωνική ευημερία και κατά συνέπεια, και την οικονο-
μική ανάπτυξη, με όρους όμως, υπευθυνότητας και ανιδιοτέλειας, θάρρους και στοχα-
σμού, ενσυναίσθησης και αναγνώρισης της πολυπολιτισμικότητας, και όχι με μετρήσι-
μους δείκτες  οικονομικής μεγέθυνσης και δαπάνης-κόστους. Σε μια κοινωνία που εν-
διαφέρεται για την παραγωγικότητα, για τους ρυθμούς ανάπτυξης και τη βελτίωση του 
ΑΕΠ, οι θεωρητικές επιστήμες δεν έχουν πολλά περιθώρια για να προσφέρουν, άμεσα, 
στην παραγωγική διαδικασία, με αποτέλεσμα να υποχρηματοδοτούνται και να παρα-
μελούνται. 

Η εκπαίδευση αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων από τα 
άτομα, ώστε να επιτύχουν τους στόχους και τις επιθυμίες τους σε διάφορους τομείς της 
ζωής τους, να γίνουν πιο παραγωγικά και περισσότερο ανοικτά σε νέες ιδέες και και-
νοτομίες, να προσαρμόζονται αποτελεσματικότερα στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 
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συνθήκες και να ενισχύουν τις προοπτικές απασχόλησης και ανέλιξης. Συνεπώς, την 
εκπαίδευση θα πρέπει να την αντιμετωπίζουμε με επενδυτική ματιά, που τα αποτελέ-
σματά της φαίνονται στη διάρκεια του εργασιακού και κοινωνικού βίου των ανθρώπων 
και διαμορφώνουν την ατομική, οικονομική και κοινωνική τους ευημερία (Ίκκου, 
2014). Αυτή η επένδυση είναι ατομική υπόθεση και ο καθένας προσδιορίζει το μέγεθός 
της, καθώς και πώς θα τη χειριστεί και θα την αξιοποιήσει. Η επένδυση σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο επιβαρύνεται με το κόστος για την εκπαίδευση και τη συνεχιζόμενη κατάρ-
τιση του ατόμου και αντισταθμίζεται από τη συμμετοχή του στην παραγωγική διαδι-
κασία και από τις μελλοντικές προσδοκώμενες ωφέλειες. Τα οφέλη συνδυάζονται με 
αύξηση της παραγωγικότητας, που συνεπάγεται και οικονομικά οφέλη, αλλά και με 
την προσωπική ικανοποίηση από την εργασία, τη μείωση της ανεργίας, την αποφυγή 
της φτώχειας και των κοινωνικών ανισοτήτων, την ελάττωση της εγκληματικότητας, 
την αποτελεσματική ένταξη των μεταναστών και την καλύτερη ανατροφή των παιδιών 
(Γιαννακόπουλος & Ντεμούσης, 2015). 

Σε ένα εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουμε την ανθρωπιστική 
ή τη θετική κατεύθυνση. Και οι δύο, με μέτρο, μπορούν να συνεισφέρουν το καλύτερο 
δυνατό αποτέλεσμα για τον μαθητή. Συνδυασμός των δύο κατευθύνσεων δύναται να 
αξιοποιηθεί στον επαγγελματικό χώρο και στο κοινωνικό περιβάλλον. Μπορούμε να 
υποστηρίξουμε την ανάπτυξη της τεχνολογίας, των επικοινωνιών, της ιατρικής με σε-
βασμό, όμως, στον άνθρωπο, στο περιβάλλον, στον πολιτισμό. 

Επιλογές και αποφάσεις για το αναλυτικό πρόγραμμα 

Το Α.Π., σε όλες τις εκφάνσεις του, έχει ως στόχο την καλλιέργεια και μετάδοση αξιών 
που σέβονται τον συνάνθρωπο και τον πολιτισμικό πλουραλισμό (Μετοχιανάκης, 
1995). Ο κάθε άνθρωπος εισφέρει σε μια κοινωνία, χωρίς να απεμπολεί τα εθνικά, 
γλωσσικά και θρησκευτικά χαρακτηριστικά του. Αυτά θα πρέπει να αποτελούν στοι-
χεία που, με ευρύτητα πνεύματος, θα δώσουν μια άλλη διάσταση στην τοπική κοινωνία 
και θα την εμπλουτίσουν (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 1998). Σε ένα δομημένο Α.Π. ο μα-
θητής αναγνωρίζει τις ανάγκες που υπάρχουν, έρχεται σε επαφή με τα προβλήματα και 
τις αντιφάσεις που συναντά γύρω του, αποκτά εμπειρίες και δεξιότητες, συνεργάζεται, 
προτείνει και δίνει λύσεις. Επίσης, ο μαθητής, ως μοναδική και ιδιαίτερη προσωπικό-
τητα, με τις δικές του αντιλήψεις και πεποιθήσεις, μέσα από το Α.Π. έχει τη δυνατότητα 
να εκφράζει ελεύθερα τη σκέψη του με τεκμηριωμένα επιχειρήματα, να αναπτυχθεί 
γνωστικά και συναισθηματικά και να αποτελεί μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα (Ι-
ωαννίδου-Κουτσελίνη, 2013). 

Οι πληροφορίες που συλλέγει ο μαθητής και το ερευνητικό του βλέμμα, πρέπει να λαμ-
βάνονται υπόψη στο περιεχόμενο των Α.Π., ώστε να αποκτήσει τις γνώσεις για την 
κατανόηση του κόσμου και την ανάπτυξη κριτικής σκέψης (Ιωαννίδου-Κουτσελίνη, 
2013). Το Α.Π. χρειάζεται να παρέχει στοιχεία από τις ανθρωπιστικές  και θετικές επι-
στήμες, ώστε να διασφαλιστεί η ολόπλευρη ανάπτυξη του μαθητή, με αξίες χρήσιμες 
στον προσωπικό, επαγγελματικό και κοινωνικό τομέα. Μάλιστα, όπως χαρακτηριστικά 
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αναφέρει ο Παπανούτσος είναι σημαντικό, «Να φωτίζεται βαθύτερα και πολύμερα η 
ζωή και τα προβλήματά της, και να ετοιμάζεται ο δρόμος για μια θεωρία της ζωής και 
του Κόσμου… Άλλωστε το ανθρωπιστικό ιδανικό είναι εσωτερική ανάγκη της ανθρωπό-
τητας και όχι ουτοπία, είναι ανάγκη ιστορική που ανοίγει μακρινή προοπτική για το μέλ-
λον». 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο Πλάτωνας, στο έργο του Πολιτεία, δε θεωρεί την παιδεία συγκέντρωση γνώσεων, 
αλλά πρόκληση των εσωτερικών δυνάμεων του ανθρώπου και καλλιέργεια της ψυχής. 
Επομένως, η εκπαίδευση που παρέχεται στο σχολείο δεν μπορεί να οριοθετείται και να 
περιορίζεται σε στεγανά, αλλά πρέπει να αφήνει ελεύθερο το πνεύμα και να δίνει πνοή 
στην ψυχή. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού κρίνεται καθοριστικός, αν και ιδιαίτερα δύσκο-
λος, για να εμφυσήσει στους μαθητές τις ανθρωπιστικές αξίες και τα τεχνολογικά πρό-
τυπα, προσπαθώντας να συγκεράσει τις δύο αυτές κατευθύνσεις. 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να ακολουθεί τους στόχους που θέτει το Α.Π., και να ελέγχει 
τα αποτελέσματα της διδασκαλίας, προσαρμόζοντάς τους στο γνωστικό επίπεδο, στις 
ανάγκες και τις απαιτήσεις των μαθητών του (Χατζηγεωργίου, 2012). Παράλληλα, εί-
ναι αναγκαίο να λειτουργεί ως συνδιαμορφωτής του Α.Π., συνδέοντας τη θεωρία με 
την πράξη και τα προσωπικά βιώματα των μαθητών με την καθημερινή ζωή (Φύκαρης, 
2010). Αξιοποιώντας τη διερευνητική μάθηση και τις νέες τεχνολογίες οι μαθητές θα 
εμπλακούν σε διαδικασίες συνεργασίας, κατανόησης, παραδοχής, μετασχηματισμού 
και ανακάλυψης της γνώσης, αναπτύσσοντας τον γνωστικό και συναισθηματικό τομέα 
(Banks, 2012). 

Ο εκπαιδευτικός χρειάζεται να είναι γνώστης του αντικειμένου που διδάσκει και ακόμη 
περισσότερο, για να είναι καλός δάσκαλος, θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακά χαρί-
σματα και να συνεργάζεται με την εκπαιδευτική κοινότητα, να είναι ευέλικτος και να 
αντιδρά στις δυσκολίες που προκύπτουν, να είναι συνεπής στα λόγια και τις πράξεις. 
Ο ρόλος του, άλλωστε, δύναται να αναπροσαρμόζεται ανάλογα με τις καταστάσεις. Σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός, ενώ σε άλλες 
υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός, ώστε να προετοιμάσει πολίτες που θα μπορούν 
να κατανοούν τον άλλο και να συμμετέχουν σε διάλογο με ανθρώπους που έχουν δια-
φορετικές απόψεις από τις δικές τους (Κωνσταντίνου, 2015). 

Ο εκπαιδευτικός εκτός από τις γνώσεις θα μεταφέρει στους μαθητές και τις προσωπικές 
του απόψεις και στάσεις, κυρίως με τη χρήση παραγλωσσικών στοιχείων. Χρειάζεται 
ιδιαίτερη προσοχή για την αξιοποίηση αυτών των στοιχείων, ώστε ο δέκτης να λάβει 
το κατάλληλο μήνυμα και με κριτική σκέψη, μέσα από τις δικές του εμπειρίες και πα-
ραδοχές να μετασχηματίσει ιδέες και αντιλήψεις (Γκότοβος, Μαυρογιώργος, & Παπα-
κωνσταντίνου, 2000). Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ακούει τη φωνή των μα-
θητών, να αναγνωρίζει τα πολιτισμικά τους χαρακτηριστικά και να τα εμπλέκει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η σχολική αίθουσα μπορεί να μετατραπεί σε χώρο 
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ενσωμάτωσης της διαφορετικότητας, μακριά από μισαλλοδοξίες, ρατσιστικές και εθνι-
κιστικές πρακτικές (Κωνσταντίνου, 2015). 

Συμπεράσματα 

Το σχολείο μπορεί να είναι ένας χώρος κατάθεσης ιδεών, απόψεων, αντιλήψεων, συ-
μπεριφορών που με κριτική σκέψη ενσωματώνονται και συνδυάζονται. Ο εκπαιδευτι-
κός καλείται να εφαρμόσει το Α.Π. και με την ξεχωριστή προσωπικότητά του να γίνει 
το μέσο ενεργοποίησης των μαθητών για να εντοπίσουν και να αναπτύξουν τις γνώσεις, 
τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους σε ένα δημοκρατικό περιβάλλον, που θα κυριαρ-
χεί η άμιλλα, ο διάλογος, η αναγνώριση της διαφορετικότητας και του σεβασμού προς 
τον εαυτό μας και τον συνάνθρωπο. Η ουσιαστική συμμετοχή, των καθ’ ύλην αρμο-
δίων, των εκπαιδευτικών, στη διαμόρφωση των Α.Π. και η συνεχής ενημέρωση και 
προσαρμογή τους σε νέες μορφές μάθησης, συνεπικουρούμενες από τις νέες τεχνολο-
γίες, μπορούν να αποτελέσουν στοιχεία με προσθετική αξία στη βελτίωση του εκπαι-
δευτικού έργου και της πολύπλευρης ανάπτυξης των μαθητών. 
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Οι πεποιθήσεις επάρκειας των εκπαιδευτικών για διερευνητική διδασκαλία 
των μαθηματικών με «φορητές συσκευές» 

Ρίτα Παναούρα, Αναπληρ. Καθηγήτρια, Παν/μιο Frederick, pre.pm@frederick.ac.cy 
Γιώργιος Δημοσθένους, Καθηγητής, Πρύτανης Πανεπιστήμιο Frederick  

Αντώνιος Μπαλντούκας, Καθηγητής, ΕΚΠΑ 
Νίκλεια Ετεοκλέους, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Frederick 

Περίληψη 

Τo εκπαιδευτικό σύστημα καλείται, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εμπειρίες της πανδη-
μίας, να ανταποκριθεί στις διαφοροποιημένες ανάγκες του σύγχρονου μαθητή, αντικα-
θιστώντας τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας με εναλλακτικές μορφές διδασκα-
λίας, μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας. Τα ψηφιακά εργαλεία και περιβάλλοντα 
μάθησης και ειδικά οι έξυπνες φορητές συσκευές μπορούν να διαδραματίσουν κε-
ντρικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή, παρέχοντας τη δυνατότητα για εισαγωγή και δό-
μηση των μαθηματικών εννοιών, μέσω της διερευνητικής διδακτικής προσέγγισης, χω-
ρίς χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς. Η παρούσα έρευνα εξετάζει τις πεποιθήσεις 
επάρκειας των εκπαιδευτικών δημοτικής στη διδασκαλία των μαθηματικών με φορητές 
συσκευές, με έμφαση στην αξιοποίηση του διδακτικού μοντέλου της διερεύνησης. Τα 
αποτελέσματα δείχνουν ότι η ορθολογιστική αξιοποίηση των φορητών συσκευών προ-
ϋποθέτει την ανάπτυξη θετικών πεποιθήσεων επάρκειας ως προς τη διδασκαλία των 
μαθηματικών γενικά, την αξιοποίηση της διερευνητικής προσέγγισης διδασκαλίας και 
την ανάπτυξη στρατηγικών διαχείρισης των διδακτικών δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζουν.  

Λέξεις-Κλειδιά: διερευνητική διδασκαλία μαθηματικών, φορητές συσκευές 

Εισαγωγή 

Εδώ και κάποιες δεκαετίες το Εθνικό Συμβούλιο Διδασκαλίας των Μαθηματικών 
NCTM (2000) υπογραμμίζει την ανάγκη εφαρμογής της διερευνητικής προσέγγισης 
κατά τη διδασκαλία και μάθηση, χρησιμοποιώντας πρακτικές όπως η διερεύνηση υπο-
θέσεων, η κατάθεση επιχειρημάτων και η αιτιολόγηση. Η χρήση χειριστικών εργα-
λείων επιτρέπει τη διερεύνηση κάποιων μαθηματικών εννοιών, ενώ για κάποιες άλλες 
(όπως έννοιες γεωμετρίας) η αξιοποίηση εργαλείων τεχνολογίας διευκολύνει (π.χ. η 
διερεύνηση για την εύρεση του τρόπου υπολογισμού του εμβαδού παραλληλογράμμου 
στο δημοτικό). Το πρόσφατα διαμορφωμένο Αναλυτικό Πρόγραμμα των Μαθηματι-
κών (2015) στο κυπριακό εκπαιδευτικό σύστημα, ακολουθώντας τα διεθνή δεδομένα, 
επιδιώκει την αξιοποίηση της εξερεύνησης και της διερεύνησης στην εισαγωγή και δό-
μηση μαθηματικών εννοιών, ενώ εισηγείται την αξιοποίηση τεχνολογικών εργαλείων 
από τις μικρές ηλικίες, ως διδακτικών εργαλείων μάθησης. Η αξιοποίηση των σύγχρο-
νων τεχνολογικών εργαλείων ευνοεί τη διερεύνηση εφόσον η λογική δόμησης ακόμη 
και διαφόρων ψηφιακών παιχνιδιών σε έξυπνες συσκευές, με τα οποία τα παιδιά εξοι-
κειώνονται από μικρές ηλικίες, στηρίζεται στην αξιοποίηση στρατηγικών λύσης 
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προβλήματος, πειραματισμού, στοχασμού και αναστοχασμού. Η χρήση των φορητών 
συσκευών για εκπαιδευτικούς σκοπούς θεωρείται μετά και την πρόσφατη εμπειρία της 
πανδημίας μία αναγκαιότητα. Διαφάνηκε όμως μέσα από την εμπειρία ότι είναι απα-
ραίτητη τόσο η υλικοτεχνική υποδομή όσο και η γνώση αξιοποίησής τους.  Ειδικότερα 
η επίτευξη του στόχου της περαιτέρω αξιοποίησής τους για διδασκαλία προϋποθέτει 
γνώσεις, εμπειρίες, θετικές πεποιθήσεις και πεποιθήσεις επάρκειας των εκπαιδευτικών. 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν 
τις πεποιθήσεις επάρκειας των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των φορητών συ-
σκευών στη διδασκαλία των μαθηματικών εννοιών μέσω της διερευνητικής προσέγγι-
σης.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Αν και έχουν αναπτυχθεί δεκάδες έρευνες στον χώρο των Φυσικών Επιστημών και των 
Μαθηματικών, η αξιοποίηση της διερευνητικής προσέγγισης διδασκαλίας είναι ένα 
θέμα με ερωτήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, εφόσον η αξιοποίησή τους 
δεν γίνεται στον επιδιωκόμενο ή αναμενόμενο βαθμό (Panaoura, 2018). Το επιστημο-
νικό περιοδικό ZDM in Mathematics Education το 2013 αφιέρωσε έναν τόμο με εννέα 
κείμενα στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων διερευνητικής διδασκαλίας και μάθη-
σης, ένδειξη του γεγονότος ότι πολλά ζητήματα απασχολούν τη διεθνή κοινότητα της 
μαθηματικής παιδείας. Ειδικότερα η διασύνδεση του θέματος με την εισαγωγή της τε-
χνολογίας και κυρίως των πιο σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων αποτελεί υπό έμφαση 
στόχο.   

Η διερεύνηση ως πρακτική μάθησης συνεπάγεται, σύμφωνα με τους Guedet και 
Trouche (2011), «τη διατύπωση ερωτήσεων, την εξερεύνηση, την εύρεση πληροφο-
ριών και την ανακάλυψη γνώσης» (σ. 402). Συμβάλλει στην κατανόηση των μαθημα-
τικών ως μία ανθρώπινη κατασκευή η οποία είναι απαραίτητη στην επίλυση πρακτικών 
καθημερινών ζητημάτων και στην εξέλιξη των επιστημών (Rasmussen & Kwon, 2007). 
Μέσω της διερευνητικής διδασκαλίας και μάθησης ο μαθητής προσαρμόζει μια και-
νούρια κατάσταση ή εμπειρία στις προηγούμενες εμπειρίες και οικοδομεί τη νέα γνώση 
(Aulls & Shore, 2008). Τα ερευνητικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι μαθητές με χαμη-
λές επιδόσεις στα μαθηματικά βελτιώνουν την ικανότητά τους στην επιχειρηματολογία 
με την αξιοποίηση της διερευνητικής προσέγγισης (Tuan, et al., 2005), ενώ οι μαθητές 
με ψηλές επιδόσεις βελτιώνουν την ικανότητά τους για ανάπτυξη διερευνητικών προ-
σεγγίσεων χωρίς την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού (Bell, Smetana & Binns, 2005).  

Κυρίαρχος στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων  που 
πρέπει να έχουν οι μαθητές για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις και 
ευκαιρίες (Ananiadou & Claro, 2009). Τα παιδιά που φοιτούν στα σχολεία σήμερα 
δρουν στην καθημερινότητά τους σε ένα τεχνολογικό περιβάλλον, είναι κάτοχοι και 
χρήστες υπολογιστών και έξυπνων φορητών συσκευών και έχουν καθημερινή και συ-
νεχή πρόσβαση στο διαδίκτυο από μικρή ηλικία. Λόγω της έκθεσης αυτής στην τεχνο-
λογία διαθέτουν υψηλού επιπέδου ικανότητες αξιοποίησης των ψηφιακών τεχνολογιών 
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(Bennett, & Maton, 2010), επεξεργάζονται ευκολότερα τις πληροφορίες οπτικοακου-
στικών μέσων, αφιερώνουν χρόνο στη χρήση κοινωνικών δικτύων και του διαδικτύου 
(Prensky, 2001, Carstens & Beck, 2004). Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της γενιάς αυτής 
δημιουργούν την ανάγκη μιας ριζικής εκπαιδευτικής αλλαγής (Bennett & Maton, 2010) 
που περιλαμβάνει την περαιτέρω αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και περιβαλ-
λόντων μάθησης στην εκπαίδευση. Οι ψηφιακές τεχνολογίες διαδραματίζουν κεντρικό 
ρόλο στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης, προσφέροντας νέες δυνατότητες για 
κάλυψη των αυξημένων εκπαιδευτικών αναγκών του σύγχρονου μαθητή (Kukulska-
Hulme, 2010). Στο πλαίσιο αυτό παρατηρείται τα τελευταία χρόνια αυξανόμενο ερευ-
νητικό ενδιαφέρον στο πεδίο της ενσωμάτωσης των έξυπνων φορητών συσκευών στη 
διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης (Bidin & Ziden, 2013). Τα πλεονεκτήματα 
που διαθέτουν όπως το μικρό τους μέγεθος, οι προσιτές τιμές και η ευκολία μεταφοράς 
τους τα καθιστούν ιδανικά για την πραγματοποίηση του πρώτου βήματος στην προ-
σπάθεια ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στην εκπαίδευση (Wagner, 2008). Σε έρευνες 
που αναπτύχθηκαν φάνηκε ότι μέσω των έξυπνων φορητών συσκευών μαθητές σε διά-
φορες χώρες είχαν την ευκαιρία να ασχοληθούν με μαθησιακές δραστηριότητες εκτός 
τάξης, έχοντας ταυτόχρονα στη διάθεσή τους μια πληθώρα ψηφιακών πηγών (π.χ. Sung 
et al., 2010).  

Η έρευνα στη χρήση έξυπνων, φορητών συσκευών στην εκπαίδευση και ειδικά στη  
διδασκαλία μαθηματικών δείχνει τα θετικά αποτελέσματα που μπορεί αυτή να έχει 
(Panteli & Panaoura, 2020). Μαθητές Γ΄ τάξης δημοτικού εξασκήθηκαν στην εκμά-
θηση των πινάκων του πολλαπλασιασμού μέσω i-Pod (Kiger, Herro, & Prunty,  2012). 
Στις συσκευές είχαν εγκατασταθεί εφαρμογές κατάλληλες για εξάσκηση στον πολλα-
πλασιασμό και επίλυση προβλημάτων με πολλαπλασιασμό. Φάνηκε ότι οι συγκεκρι-
μένοι μαθητές είχαν υψηλότερη επίδοση και μπορούσαν να εκτελέσουν πολλαπλασια-
σμό διψήφιων αριθμών ευκολότερα από συμμαθητές τους οι οποίοι είχαν εξασκηθεί 
μέσω μαθηματικών παιχνιδιών, με σειρές αριθμών ή στο σπίτι μέσω κατάλληλων ιστο-
σελίδων που συνέστησε ο εκπαιδευτικός. Οι Lan et al., 2010) χρησιμοποίησαν Tablet 
για τη βελτίωση των ικανοτήτων εκτίμησης του αποτελέσματος αριθμητικών προβλη-
μάτων μαθητών Δ΄ τάξης δημοτικού. Ο κάθε μαθητής είχε στη διάθεση του ένα tablet 
συνδεδεμένο με μια πλατφόρμα. Ο μαθητής είχε τη δυνατότητα να σύρει σημειώσεις 
από το προσωπικό στο παράθυρο της ομάδας και μετά από συζήτηση στο δημόσιο πα-
ράθυρο γινόταν στην τάξη παρουσίαση στα αποτελέσματα των ομάδων. Η επίδοση και 
ο τρόπος συνεργασίας των μαθητών συγκρίθηκε με συμμαθητές τους οι οποίοι διδά-
χθηκαν με αντίστοιχη διαδικασία, με τη διαφορά ότι έγραφαν τις απαντήσεις τους σε 
χαρτί. 

Ο στόχος της διασύνδεσης της χρήσης των φορητών συσκευών στη διδασκαλία των 
μαθηματικών σε συνθήκες διερευνητικής διδασκαλίας μπορεί να υλοποιηθεί εάν οι εκ-
παιδευτικοί έχουν ανεπτυγμένες γνώσεις, δεξιότητες, κίνητρα και πεποίθηση για τα θε-
τικά αποτελέσματα. Βασική παράμετρος επιτυχίας της οποιασδήποτε προσπάθειας ει-
σαγωγής μιας καινοτομίας στην εκπαίδευση είναι ο εκπαιδευτικός, οι αντιλήψεις και 
πεποιθήσεις του. Σύμφωνα με τους Soprano και Yang (2013), βασική προϋπόθεση 

624

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



αποδοχής και υιοθέτησης των αρχών της διερευνητικής προσέγγισης είναι οι βιωματι-
κές εμπειρίες που έχουν οι εκπαιδευτικοί είτε ως μαθητές είτε ως εκπαιδευτικοί. Σημα-
ντικό ρόλο σε αυτό το επίπεδο έχουν να διαδραματίσουν τα προγράμματα σπουδών 
που προετοιμάζουν εκπαιδευτικούς και τα προγράμματα επιμόρφωσης των εν υπηρε-
σία εκπαιδευτικών, τα οποία πρέπει να λαμβάνουν βιωματικό χαρακτήρα με ενεργό 
εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε διερευνητικές δραστηριότητες (Malloy, 2003). Η πα-
ρούσα ερευνητική προσπάθεια επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των πεποιθήσεων επάρ-
κειας των εκπαιδευτικών δημοτικής εκπαίδευσης όσον αφορά στην αξιοποίηση φορη-
τών συσκευών στη διδασκαλία των μαθηματικών. Επικεντρωθήκαμε σε τρεις βασικές 
παραμέτρους: χρήση φορητών συσκευών, διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας και 
πεποιθήσεις επάρκειας ως προς τα δύο προηγούμενα. Σε προηγούμενή μας έρευνα 
(Panaoura, 2017) είχε διαφανεί ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη για ανάπτυξη στρα-
τηγικών διαχείρισης της τάξης και του διδακτικού χρόνου κατά τη διάρκεια αξιοποίη-
σης δραστηριοτήτων διερευνητικής προσέγγισης διδασκαλίας. Η παρούσα έρευνα ει-
σάγει μία πρόσθετη παράμετρο που αφορά στη χρήση φορητών συσκευών για αξιοποί-
ηση σε διερευνητική διδασκαλία.  

Μεθοδολογία 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 135 εκπαιδευτικοί δημοτικής εκπαίδευσης  οι ο-
ποίοι διδάσκουν μαθηματικά στις τάξεις τους. Η επιλογή τους στηρίχθηκε στη θετική 
τους διάθεση για συμμετοχή στην έρευνα μετά από επίσκεψη στα σχολεία όπου υπη-
ρετούσαν τη σχολική χρονιά 2019-2020. Από τους 135 εκπαιδευτικούς, θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι 22 δήλωσαν ότι επιδίωξαν τη χρήση φορητών συσκευών στη διδασκαλία 
(13 από τους οποίους στα μαθηματικά). Δόθηκε σε όλους αρχικά ένα φυλλάδιο με ει-
σηγήσεις αξιοποίησης των φορητών συσκευών σε διδασκαλία τριών μαθηματικών εν-
νοιών (πολλαπλασιασμού, εμβαδού και γραφικής παράστασης) για να διασφαλιστεί ότι 
μπορούσαν να αντιληφθούν το αντικείμενο της έρευνας.  

Κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με 35 δηλώσεις σε κλίμακα Likert (1= διαφωνώ α-
πόλυτα, 5= συμφωνώ απόλυτα), το οποίο συμπληρώθηκε από το δείγμα της έρευνας. 
Οι δηλώσεις αφορούσαν στις ακόλουθες διαστάσεις των πεποιθήσεων επάρκειας από 
μέρους των εκπαιδευτικών: 1) διδασκαλία των μαθηματικών γενικά, 2) διδασκαλία των 
μαθηματικών με τη χρήση φορητών συσκευών (γνώσεις, εμπειρίες και ικανότητες προ-
σαρμογής τους διδακτικού υλικού), 3) χρήση χειριστικών υλικών για διερευνητική 
προσέγγιση διδασκαλίας στα μαθηματικά 4) διαχείριση της τάξης όταν γίνεται χρήση 
φορητών συσκευών, 5) διαχείριση της τάξης  όταν γίνεται χρήση διερευνητικής διδα-
σκαλίας στα μαθηματικά.  

Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε η επιβεβαιωτική παραγοντική ανάλυση 
με στόχο να διερευνηθούν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους παράγοντες που 
εξετάζονται. Η μέθοδος Maximum-likehood στο EQS επιλέχθηκε επειδή δεν απαιτεί 
πολύ μεγάλο δείγμα υποκειμένων (Bentler, 1995). Για την αξιολόγηση της καταλληλό-
τητας του μοντέλου (Bentler, 1990) χρησιμοποιήθηκαν οι δείκτες Χ2 , CFI 
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(Comparative Fit Index) και RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation). 
Όπως είναι γνωστό, για να γίνει αποδεκτό ένα μοντέλο πρέπει να ικανοποιεί συγκεκρι-
μένες στατιστικές προϋποθέσεις (Bentler, 1995), σύμφωνα με τις οποίες συγκεκριμένοι 
δείκτες πρέπει να έχουν τις ακόλουθες τιμές: Χ2/β.ε.<1.95 CFI<0.900 και 
RMSEA<0.05. 

Αποτελέσματα 

Το μοντέλο που επιβεβαιώθηκε είχε ψηλές φορτίσεις όλων των δηλώσεων (>0.500) 
στους πέντε κύριους παράγοντες των διαστάσεων του ερωτηματολογίου (Χ2/β.ε.<1.78, 
CFI=0.967, RMSEA=0.039). Εξετάστηκαν οι σχέσεις αλληλεπίδρασης των παραγό-
ντων μεταξύ τους. Η μόνη σχέση που δεν ήταν στατιστικά σημαντική, όπως φαίνεται 
στο Διάγραμμα 1, αφορούσε στις πεποιθήσεις επάρκειας για τη διδασκαλία των μαθη-
ματικών γενικά και οι πεποιθήσεις επάρκειάς τους για τις στρατηγικές διαχείρισης της 
τάξης όταν η διδασκαλία των μαθηματικών γίνεται με τη χρήση φορητών συσκευών. 
Ενδεχόμενα αυτό να οφείλεται στη μη ύπαρξη επαρκών εμπειριών για διδασκαλία των 
μαθηματικών με τη χρήση φορητών συσκευών, και ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει 
αντιληπτή η οποιαδήποτε δυσκολία διαχείρισης της τάξης στη συγκεκριμένη περί-
πτωση. Πάντως οι εκπαιδευτικοί με υψηλές πεποιθήσεις επάρκειας στη διδασκαλία των 
μαθηματικών γενικά έχουν ψηλές πεποιθήσεις επάρκειας ως προς τη διαχείριση της 
τάξης και του διδακτικού χρόνου για τη διδασκαλία μαθηματικής έννοιας με διερευνη-
τική προσέγγιση (0.893). Την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικοί με χαμηλές πεποιθήσεις ε-
πάρκειας στη διαχείριση της διδασκαλίας με φορητές συσκευές είναι άτομα με χαμηλές 
πεποιθήσεις επάρκειας και στον τρόπο διδακτικής διαχείρισης της διερευνητικής προ-
σέγγισης στα μαθηματικά. Όπως ήταν αναμενόμενο είναι ισχυρή η σχέση αλληλεπί-
δρασης των πεποιθήσεων επάρκειας στη διδασκαλία των μαθηματικών μέσω της διε-
ρευνητικής προσέγγισης με τη διαχείριση της διδασκαλίας στο συγκεκριμένο πλαίσιο 
διδασκαλίας (0.856). Οι εκπαιδευτικοί που για οποιοδήποτε λόγο δυσκολεύονται να 
διαχειριστούν τον χρόνο που αφιερώνεται σε μία διερεύνηση ή εξερεύνηση μαθηματι-
κής έννοιας, την ανταλλαγή απόψεων από μέρους των μαθητών, την εξαγωγή αναμε-
νόμενων συμπερασμάτων, έχουν την ίδια στιγμή χαμηλές πεποιθήσεις επάρκειας ως 
προς την αξιοποίηση της συγκεκριμένης διδακτικής προσέγγισης.    

Οι εκπαιδευτικοί με ψηλές πεποιθήσεις επάρκειας ως προς τις γνώσεις και εμπειρίες 
τους στη διδασκαλία των μαθηματικών γενικά έχουν την ίδια στιγμή ψηλές πεποιθή-
σεις επάρκειας ως προς τη διδασκαλία των μαθηματικών με διερευνητική προσέγγιση 
(0.918), ενώ κάποιοι από αυτούς δεν έχουν εξίσου ψηλές πεποιθήσεις επάρκειας ως 
προς τη διδασκαλία των μαθηματικών με την αξιοποίηση των φορητών συσκευών ως 
διδακτικών εργαλείων. Παρά τη στατιστικά σημαντική σχέση αλληλεπίδρασης, αυτή 
είναι αισθητά χαμηλότερη (0.713). Φαίνεται ότι η βίωση θετικών εμπειριών είναι απα-
ραίτητη προϋπόθεση για τη διαμόρφωση αντίστοιχων πεποιθήσεων επάρκειας.  

Τα άτομα με ψηλές πεποιθήσεις επάρκειας στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη 
χρήση των φορητών συσκευών έχουν την ίδια στιγμή πολύ ψηλές πεποιθήσεις 
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επάρκειας (0.967) ως προς τη διερευνητική προσέγγιση διδασκαλίας στα μαθηματικά, 
ενώ δεν υπάρχει η αντίστροφη στατιστικά σημαντική σχέση. Όπως είχε διαφανεί από 
περιγραφική στατιστική ανάλυση των δεδομένων, μεγάλο ποσοστό εκπαιδευτικών έ-
χουν χαμηλές πεποιθήσεις επάρκειας ως προς την αξιοποίηση της διερευνητικής προ-
σέγγισης διδασκαλίας (43%) και το 82% αυτών δεν είχαν οποιαδήποτε εμπειρία αξιο-
ποίησης στη διδασκαλία τους των φορητών συσκευών. Η υψηλή σχέση αλληλεπίδρα-
σης των πεποιθήσεων επάρκειας στη διαχείριση της διδασκαλίας με διερεύνηση και 
της διδασκαλίας με τη χρήση φορητών συσκευών (0.825), εστιάζεται στη διαπίστωση 
ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν θετικές εμπειρίες στην αξιοποίηση των φορητών συ-
σκευών στη διδασκαλία, το κάνουν εφαρμόζοντας διερευνητική διδακτική προσέγγιση, 
εφόσον σε αυτό εστιάζονται οι εισηγήσεις του υπουργείου παιδείας, αλλά και της μα-
θηματικής κοινότητας.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Μοντέλο επιβεβαιωτικής ανάλυσης των σχέσεων αλληλεπίδρασης των 
παραγόντων.  
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Συζήτηση 

Πρόσφατα, κατά την πανδημία του κορωνοϊού 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές, με βάση 
τα στοιχεία της UNESCO (Lee, 2020), έπρεπε να προχωρήσουν στη σχολική τους φοί-
τηση με τη χρήση εναλλακτικών μορφών διδασκαλίας. Η αξιοποίηση των φορητών 
συσκευών (κινητών τηλεφώνων και tablets) αποτέλεσε την ιδανικότερη λύση υπό τις 
περιστάσεις για αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και περιβαλλόντων μάθησης. Η επι-
δίωξη της εκπαίδευσης η οποία περιοριζόταν σε εισηγήσεις τα τελευταία χρόνια έγινε 
επιβεβλημένη ανάγκη. Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν οι εκπαιδευτικοί έχουν τις 
γνώσεις, τις εμπειρίες, τις θετικές πεποιθήσεις και τις ψηλές πεποιθήσεις επάρκειας για 
την αξιοποίηση των διδακτικών αυτών εργαλείων για διερεύνηση μαθηματικών εν-
νοιών τόσο στην εισαγωγή τους όσο και τη δόμησή τους. Η παρούσα έρευνα υλοποιή-
θηκε στις αρχές της σχολικής χρονιάς όταν μικρότερο ενδεχόμενα ποσοστό εκπαιδευ-
τικών είχαν εμπειρίες αξιοποίησης των φορητών συσκευών στη διδασκαλία. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας δείχνουν τη θετική σχέση αλληλεπίδρασης που μπορεί να έχει 
η χρήση των φορητών συσκευών στη διδασκαλία των μαθηματικών με τη διερευνητική 
προσέγγιση διδασκαλίας. Φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν ικανοποιητικές γνώσεις 
στο συγκεκριμένο θέμα, οι οποίες χρειάζεται να συνδυαστούν με περαιτέρω θετικές 
εμπειρίες για ενίσχυση των πεποιθήσεών τους και κυρίως των πεποιθήσεων επάρκειάς 
τους. Παρά τη θετική διάθεση οι μη επαρκείς εμπειρίες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί 
εκφράζουν την ανασφάλειά τους ως προς την αξιοποίηση διαφοροποιημένων μορφών 
διδασκαλίας και αντίστοιχη χρήση διαφοροποιημένων εργαλείων, εφόσον δεν έχουν 
αναπτύξει στρατηγικές διαχείρισης προβληματικών και μη αναμενόμενων διδακτικών 
καταστάσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή οι επιμορφωτικές δράσεις που οργανώνο-
νται από τους διάφορους φορείς χρειάζεται να μεταφερθούν και στο επίπεδο της σχο-
λικής μονάδας, για να λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί ανατροφοδότηση ως προς τις στρα-
τηγικές ευέλικτου και αποτελεσματικού χειρισμού των δυσκολιών που αντιμετωπί-
ζουν. 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη σκιαγράφηση του βαθμού κατανόησης και υιο-
θέτησης του μοντέλου της διερευνητικής διδασκαλίας των μαθηματικών μέσω της α-
ξιοποίησης των φορητών συσκευών σε ένα συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα. Μία 
μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να επικεντρωθεί στη διερεύνηση των πρακτικών που 
ακολουθούνται για αυτοδιαχείριση της διδακτικής συμπεριφοράς του εκπαιδευτικού 
για αντιμετώπιση των δυσκολιών που πηγάζουν από την υιοθέτηση καινοτόμων διδα-
κτικών προσεγγίσεων διερεύνησης και εξερεύνησης μαθηματικών εννοιών.  
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Προς μια φαινομενολογική διδασκαλία λογοτεχνικών κειμένων:  
Από τη θεωρία στην πράξη. 

Καρίμαλη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας, lkar2020@yahoo.com 

Α.  Η φαινομενολογική εκδοχή της ερμηνείας στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών 
και φιλολογικών επιστημών. 

Η φαινομενολογική εκδοχή της ερμηνείας συνιστά ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργα-
λείο στα πλαίσια του Ερμηνευτικού Παραδείγματος (Merleau-Ponty 1962) που ανα-
πτύχθηκε τα τελευταία χρόνια τόσο στις φιλολογικές  (λογοτεχνία, αρχαία ελληνική 
γραμματεία), όσο και στις κοινωνικές (ιστορία, ανθρωπολογία, αρχαιολογία) επιστή-
μες (βλ. παρακάτω). Κι αυτό, γιατί προχωρά πέρα από τα όρια της παραδοσιακής ερ-
μηνείας του κειμένου ή των εκάστοτε κοινωνικών, ιστορικών φαινομένων--μιας ερμη-
νείας που εξαντλείται απλά στην κατανόηση και επεξήγηση των τεκταινόμενων--προς 
μια ανοικτή ερμηνεία που περιλαμβάνει τη συνεχή νοηματοδότηση του κειμένου ή των 
υπό εξέταση φαινομένων, τόσο από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές  (π.χ., ιστορικά 
υποκείμενα, συγγραφείς), όσο και από τους  τελικούς  αποδέκτες (αναγνώστες, ερευ-
νητές κτλπ). 

 Στο χώρο της φιλολογικής ανάλυσης κειμένων ιδιαίτερα, η φαινομενολογική ερμηνεία 
εμφανίστηκε με τις εξής δύο αναγνωστικές θεωρίες, την αισθητική της πρόσληψης του 
Jauss (1995) και τη θεωρία της αναγνωστικής ανταπόκρισης του Iser (1991). Και οι 
δύο αυτές θεωρίες προσδίδουν στην πρόσληψη του αναγνώστη τον πιο κυρίαρχο ρόλο, 
αφού αυτή η πρόσληψη είναι που νοηματοδοτεί κάθε φορά εκ νέου το ίδιο το κείμενο-
όχι αυθαίρετα, αλλά λαμβάνοντας  βέβαια υπόψη τους εκάστοτε ενδοκειμενικούς πε-
ριορισμούς και συμβάσεις. 

Στην παρούσα ανακοίνωση προτείνουμε την επέκταση της θεωρίας της πρόσληψης σε 
όλους τους φορείς νοήματος-από το συγγραφέα/ιστορικό και τα συμφραζόμενά του 
μέχρι τα λογοτεχνικά/ιστορικά υποκείμενα που εμπεριέχονται στην αφήγηση και τον 
τελικό αναγνώστη/ερευνητή που λαμβάνει το τελικό μήνυμα. Υποστηρίζουμε, δηλαδή, 
ότι με τον ίδιο τρόπο που αποδομείται η πρόσληψη του συγγραφέα, με τον ίδιο τρόπο 
μπορεί κανείς να προχωρήσει στην αποδόμηση της πρόσληψης και των πρωταγωνι-
στών/ηρώων μιας ιστορίας-έχοντας βέβαια υπόψη ότι πρόκειται για κατασκευασμέ-
νους χαρακτήρες μέσα από τους οποίους διαθλάται η πρόσληψη του πρώτου. Αυτή η 
δυναμική της ‘πρόσληψης’ για την οποία οι αναγνωστικές θεωρίες έχουν κάνει τόσο 
λόγο τα τελευταία χρόνια (Suleiman-Grosman 1980) είναι που μπορεί να κάνει την 
ανάγνωση και τη διδασκαλία κατ’ επέκταση, μια  γοητευτική περιπέτεια αναζήτησης 
και απόδοσης νοήματος του ‘Αλλου και του εαυτού.  

Β. Η έννοια του ‘κειμένου’ στις κοινωνικές επιστήμες 

Στα σύγχρονα μετα-νεωτεριστικά ρεύματα που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια  
στο χώρο των  Κοινωνικών Σπουδών,  η έννοια του  ‘κειμένου’ έχει αναδειχθεί –
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κυριολεκτικά και μεταφορικά- σε κυρίαρχο μεθοδολογικό εργαλείο της ερμηνευτικής 
διαδικασίας.  Το εκάστοτε ‘κείμενο’, που νοείται ως μια γλωσσική ‘κατασκευή’ ενδε-
δυμένη με πολιτισμικά και συμβολικά νοήματα, επιδέχεται αποδόμηση και πολλαπλές 
αναγνώσεις (πολυσημία).  

Πιο συγκεκριμένα: 

• Στο χώρο της φιλολογικής ανάλυσης αρχαίων και λογοτεχνικών κειμένων όπου τα 
κείμενα συνιστούν έτσι κι αλλιώς την πρώτη ύλη του φιλολόγου, οι κειμενικές α-
φηγήσεις–μυθοπλαστικές ή μη –νοούνται ως ‘κατασκευές’, οι οποίες  παράγουν, 
κατασκευάζουν μία εκδοχή της πραγματικότητας, σύμφωνη με την πρόσληψη του 
συγγραφέα (Τσάφος 2004:178-185).  Ιδιαίτερα στο χώρο της Λογοτεχνίας, μετα-
νεωτερικές θεωρίες όπως η αναγνωστικές, έχουν καταδείξει τη συνάντηση δη-
μιουργού και αναγνώστη ως πλέον σημαντική στην παραγωγή προσωπικού νοήμα-
τος κατά την  ανάγνωση του αρχαίου κειμένου (βλ. θεωρία αναγνωστικής ανταπό-
κρισης Iser 1991). 

• Στο χώρο της Ιστοριογραφίας επίσης τονίζεται η κατασκευαστική λειτουργία της 
ιστορικής αφήγησης (άμεσης ή έμμεσης, πρωτογενούς ή δευτερογενούς), που αν 
και προσιδιάζει σε τεκμηριωμένο και ορθολογικά εμπεριστατωμένο λόγο, εντού-
τοις αποτυπώνει κι αυτή μία πιθανή αναπαράσταση του αρχαίου, μεσαιωνικού ή 
νεότερου κόσμου (Λιάκος 2007).  

• Αλλά ακόμα και επιστήμες όπως αυτές που μελετούν τις ποικίλες εκφάνσεις της 
ανθρώπινης συμπεριφοράς (ανθρωπολογία, κοινωνιολογία, αρχαιολογία), παραλ-
ληλίζουν μεταφορικά  τα υπό μελέτη κοινωνικά, πολιτισμικά, συμβολικά, υλικά  
‘φαινόμενα’ ως ‘κείμενα’, που αποτυπώνουν  πολιτισμικές προσλήψεις (σχέσεις 
εξουσίας, φύλου, καταμερισμού εργασίας) και συνδέονται με  τα ευρύτερα ιστο-
ρικά και σημασιολογικά συμφραζόμενα της εποχής (Hodder 2002).  Στο χώρο της 
Ανθρωπολογίας  ειδικότερα, όπου η ‘κουλτούρα’ ως έννοια σήμερα νοείται ως πο-
λιτισμική κατασκευή λόγων (discourse), προτείνονται μοντέλα που δίνουν έμφαση 
στις (πολλές φορές επικαλυπτόμενες ή συγκρουσιακές) νοητικές κατηγορίες πρόσ-
ληψης διαφορετικών πολιτιστικών ομάδων (Geertz 2003), αλλά και σε ψυχαναλυ-
τικές διεργασίες (γαλλική σχολή J-P. Vernant, βλ. Gernet 2000). 

• Τέλος, η σύγχρονη αυτή αντίληψη περί της ‘κατασκευαστικής λειτουργίας’ του 
κειμένου διατρέχει και το πεδίο της εκπαίδευσης, αφού προτάσσει μια φαινομενο-
λογική εκδοχή της πραγματικότητας(‘υποκειμενική πρόσληψη ενεργού αναγνώ-
στη-μαθητή’). [Κριτική Εγγραμματοσύνη, Ματσαγγούρας 2000]. 

Ανακεφαλαιώνοντας, καθίσταται σαφές ότι ένα μόνο κείμενο συνιστά μία εκδοχή της 
ιστορικής ή της μυθοπλαστικής πραγματικότητας (αυτή της ‘υποκειμενικής πρόσλη-
ψης’ του συγγραφέα). Για το λόγο αυτό, οποιοδήποτε  κείμενο, όσο και αν δομικά, και 
εξεταζόμενο ενδο-κειμενικά, μπορεί να φαίνεται ‘κλειστό’ ή αυτοτελές,  ερμηνευτικά 
παραμένει πολυσήμαντο και ανοικτό σε πολλαπλές αναγνώσεις. Για το λόγο αυτό, ερ-
μηνευτικά δεν μπορεί να σταθεί μόνο του, αλλά συνυπάρχει, συνδιαλέγεται με πλήθος 
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άλλων  παράλληλων, επικαλυπτόμενων, ή αντιτιθέμενων σημασιολογικά κειμένων.  
Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η σφαιρική και η ολιστική προσέγγιση. 

Γ. Φαινομενολογικοί άξονες αποδόμησης κειμένων 

Πως όμως οι παραπάνω  θεωρίες  μπορούν να διαπεράσουν εγκάρσια (και όχι απλώς 
να επηρεάσουν ή να προστεθούν) σε μια σύγχρονου τύπου διδασκαλία κειμένων; Η  
συζήτηση που έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια για αναδιάρθρωση των στρατηγικών 
επεξεργασίας  κειμένων μπορεί να συνοψιστεί σε δύο άξονες : 

1. Σε επίπεδο ενδο-κειμενικής οργάνωσης: αναγνωρίζεται πια η ανάγκη ανάπτυξης 
ενός  σφαιρικού τρόπου διαχείρισης της αρχιτεκτονικής του κειμένου και των βα-
σικών του αρθρώσεων (‘το κειμενικό όλον’, ‘μακροκείμενο’). Ο σύγχρονος μαθη-
τής πρέπει να είναι σε θέση να ανακαλύψει το σύνολο των ενδο-κειμενικών σχέ-
σεων, πέρα  από τη γνωστή και πάγια τακτική διαίρεσης σε ‘κύριες και δευτερεύ-
ουσες προτάσεις’ (‘παράταξη-υπόταξη‘) ή  κατά παραγράφους με πλαγιότιτλους. 
Αναφερόμαστε σε δεξιότητες κατανόησης και ξεκλειδώματος του κειμένου 
(breaking the code), όπως τεχνικές ταχείας ανάγνωσης και αποδόμησης, αναγνώ-
ρισης δικτύου εννοιών και ορολογίας, αναγνώρισης του βασικού μοτίβου άρθρω-
σης του περιεχομένου, όπως 
• Συσχετισμούς  χρονικών προσδιορισμών,  
• σχέσεις  χρονολογικών αλληλουχιών ή αιτιακών συνεπαγωγών,  
• σχέσεις σε επίπεδο υποθετικών λόγων, 
• σχέσεις αντιθέσεων, όπως συσχετισμοί  του πραγματικού με το πιθανό, της βιω-

μένης πραγματικότητας με τις εσωτερικές και πολλές φορές ανεδαφικές επιθυ-
μίες, δηλ.του ‘έξω΄με το ‘μέσα’ κτλπ.  (βλ. και  ‘σχήματα κατανόησης’ Μα-
τσαγγούρας 2000:263). 

Ενισχύεται επίσης η ανάγκη έμφασης σε στοιχεία του κειμένου που παλαιότερα έμεναν 
αναξιοποίητα (π.χ.,  κατανόηση κενών απροσδιοριστίας, εσκεμμένες παραλείψεις, α-
ποσιωπήσεις κα.).  Παράλληλα, προτείνεται  η αξιοποίηση νέων ψηφιακών απεικονι-
στικών τεχνικών (οπτικο-ακουστικοί  τρόποι απόδοσης των βασικών αρμών του κει-
μένου, π.χ. ψηφιακοί εννοιολογικοί χάρτες). 

2. Σε επίπεδο ερμηνείας  προτάσσεται  η φαινομενολογική εκδοχή της αναγνωστικής 
διαδικασίας, η ανάγκη δηλαδή αποδόμησης του κειμένου με κύρια συντεταγμένη 
την έννοια της ‘πρόσληψης΄ όλων των πιθανών φορέων νοήματος τόσο ενδο-κει-
μενικά  (π.χ., πως οι ήρωες/πρωταγωνιστές προσλαμβάνουν το ‘εγώ’ [αυτό-ει-
κόνα], το ‘εμείς’, αλλά και τους Άλλους, το χώρο (Tilley 1994), το χρόνο ή τον 
κόσμο [κοσμολογία], όσο και εξω-κειμενικά (π,χ., πως προσλαμβάνει τον κόσμο ο 
συγγραφέας , αλλά και ο ενεργός με κριτική σκέψη αναγνώστης-μαθητής  που συ-
ναντά το κείμενο με τις προ-αντιλήψεις του (ορίζοντας προσδοκιών- Iser 1991). 
Κατά την ερμηνευτική αυτή εκδοχή η κατανόηση του έργου ισοδυναμεί με την 
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κατανόηση του εαυτού μπροστά στο κείμενο (φαινομενολογική εκδοχή του εαυ-
τού).  

Επίσης προτάσσονται: 

• η ανάγκη ένταξης του κειμένου στις ιστορικές και πολιτισμικές του συντεταγμένες, 
αναγνωρίζοντας όμως το διαμεσολαβητικό, διαθλαστικό ρόλο που παίζει η υποκει-
μενική  πρόσληψη του συγγραφέα (Jauss 1995),  

• Η ανάγκη σύνδεσης του κειμένου με το διακείμενo, άλλα παλαιότερα ή σύγχρονα 
κείμενα δηλαδή με τα οποία το κείμενο συνομιλεί, με σκοπό την καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων όπως είναι η συγκριτική  συν-ανάγνωση και η ανάλυση παράλληλων κει-
μένων/ αποσπασμάτων, προκειμένου να αναδειχθούν οι ταυτιζόμενες, επικαλυπτό-
μενες ή αντικρουόμενες όψεις του ίδιου θέματος/μοτίβου (βλ. Τσάφος 2004), 

• Για τα αρχαία κείμενα τονίζεται η ανάγκη να αυτονομηθούν από τις στερεότυπες  
αναφορές που τους προσδίδουν αυθεντία και υπερβατικότητα και να  γίνουν κατα-
νοητά σε μια προοπτική ισότιμης συνομιλίας με άλλα σύγχρονά τους, ή επίκαιρα 
κείμενα. Εδώ εντάσσεται και το ζήτημα της ‘ετερότητας’ και ‘οικειότητας’ του 
σύγχρονου αναγνώστη  με το αρχαίο παρελθόν (Gernet 2000). Τι μπορεί να θεω-
ρηθεί ‘οικείο’ και τι ‘ανοίκειο’ σε ένα κόσμο τόσο διαφορετικό από το δικό μας, 
αλλά και τόσο όμοιο όσον αφορά στη διατύπωση των ίδιων αγωνιωδών ερωτημά-
των περί κοινωνικής δικαιοσύνης, ανθρώπινης μοίρας, θανάτου ή μεταφυσικών α-
νησυχιών; Που σταματά η πολιτισμική ένδυση νοήματος (το ανοίκειο) και αρχίζει 
η ανθρωπογνωσία (το οικείο); 

• Τεχνικές δραματοποίησης (ασκήσεις συμπλήρωσης κενών απροσδιοριστίας μέσω 
παραγωγής γραπτών εσωτερικών μονολόγων, βιωματική ανασύσταση του ψυχο-
γραφήματος των ηρώων/πρωταγωνιστών μέσω της υπόδυσης ρόλων, ψυχόδραμα) 
είναι δυνατό να ενσωματωθούν στη προοπτική μιας διευρυμένης φιλολογικής δι-
δασκαλίας που θα στοχεύει στη βιωματική νοηματοδότηση του κειμένου.  

• Κι όλα αυτά υπό το φως σύγχρονων διδακτικών μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυ-
νεργατική, κριτική διερευνητική διδακτική κα.). 

Δ. Συγκεκριμένα διδακτικά παραδείγματα: λογοτεχνία 

Στο παρακάτω κείμενο αναλύονται κάποια ενδεδειγμένα παραδείγματα αξιοποίησης 
των παραπάνω στο χώρο της λογοτεχνίας.  

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α 

Εφαρμόσαμε την ενδο-κειμενική αποδόμηση των ηρώων στη βάση της ‘πρόσληψης’, 
σε απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Σ. Μυριβήλη ‘Η Ζωή εν Τάφω’ το οποίο πε-
ριλαμβανόταν σε παλαιότερο σχολικό βιβλίο Λογοτεχνίας Α’ Γυμνασίου με τίτλο ‘Ο 
λόφος με τις παπαρούνες’. Η ανάλυση προτάθηκε κατά τη δειγματική διδασκαλία φοι-
τητών που έλαβε χώρα στα πλαίσια της διδακτικής Άσκησης στο τμήμα Φιλοσοφικών 
και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης (2008-9).  
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Στο απόσπασμα περιγράφεται μια πολύ απλή σκηνή συνάντησης δύο ταγμάτων στρα-
τιωτών, Ρώσων και Ελλήνων, στα μέσα του Α’ παγκοσμίου πολέμου. Εδώ το μήνυμα 
του κειμένου είναι τόσο προφανές (‘η αγάπη και  η συναδέλφωση των λαών’), ώστε 
να ελλοχεύει  ο κίνδυνος η ανάλυση να παγιδευτεί σε στείρα νοηματική αναπαραγωγή. 
Εστιάζοντας όμως στη διερεύνηση της ‘πρόσληψης’ των ηρώων (πως δηλ. προσλαμ-
βάνει η μια ομάδα στρατιωτών την άλλη) πετυχαίνουμε ερμηνευτική εμβάθυνση του 
κειμένου. 

Συγκεκριμένα, η αποδόμηση συγκροτήθηκε σε δύο άξονες, έναν οριζόντιο (από τα 
‘έξω’ προς τα ‘μέσα’) και έναν κάθετο (από το ‘πριν’ στο ‘μετά’ της συνάντησης). 
Κατά τον οριζόντιο άξονα, το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε  

• από το φανερό νόημα (που διακρίνεται στο α’ επίπεδο ανάγνωσης, όπως εξωτερι-
κές εικόνες που αφορούν στο τοπίο ή τη συμπεριφορά και οι οποίες προ-οικονο-
μούν ένα κλίμα ενθουσιασμού  (‘ήταν και μια μέρα χαρούμενη, ένας λόφος άλικος 
με --παπαρούνες// μας χάριζαν κονσέρβες, σουγιάδες. Με τα μεγάλα τους χέρια μάς 
χτυπούσανε στην πλάτη’),  

• στο λανθάνον, που αφορά στον εσωτερικό κόσμο της πρόσληψης, στις κρυμμένες 
επιθυμίες και εσωτερικές αναπαραστάσεις , στην εσωτερική διαδρομή της σκέψης, 
με σκοπό να διαγραφεί το ψυχογράφημα των ηρώων. Στο συγκεκριμένο απόσπα-
σμα, το λανθάνον αφορά στο πώς συγκροτείται η εικόνα του ‘Αλλου στον άξονα 
του χρόνου, δηλαδή πριν τη συνάντηση (μέσα από στερεότυπες προσλήψεις στη 
βάση της κοινής ορθόδοξης πίστης , όπως το στερεότυπο του αγνού και μεγαλό-
σωμου Ρώσου που καταγράφεται στο μυαλό των Ελλήνων αλλά και του αφηγητή, 
που τονίζει για άλλη μια φορά την έννοια της παιδικότητας τν Ρώσων (‘κάτι μεγα-
λόσωμα παλικάρια με τριανταφυλλιά μάγουλα, με χοντρές μπότες και μπλούζες παι-
διάτικες δίχως κουμπιά’), και μετά, όταν δηλαδή στήνουν ένα αυθόρμητο γλέντι, 
όπου η μουσική πυροδοτεί συνειρμούς και συλλογικές αναπαραστάσεις στο μυαλό 
των Ελλήνων σχετικά με την πατρίδα των Ρώσων («Δεν καταλαβαίναμε τα λόγια 
των τραγουδιών μα σίγουρα θα μιλούσανε για ένα τοπίο στέπας….γυναίκες με πλε-
ξούδες που τους αποχαιρετούσαν..’) .  

Η σταδιακή μετατόπιση από ‘τα έξω προς τα μέσα’, και από το ‘πριν στο μετά’ επέ-
τρεψε τη διάκριση δύο επιπέδων,  ενός πραγματικού (δηλ. το γεγονός της φυσικής συ-
νάντησης) και ενός φαντασιακού (στερεότυπα, συνειρμοί, προσδοκίες), όπως αυτό εί-
ναι καταγεγραμμένο στη συλλογική σκέψη των Ελλήνων στρατιωτών. Το γεγονός της 
συνάντησης των 2 ομάδων δηλ., λειτούργησε ως κατευθυντήριος καμβάς, πάνω στον 
οποίο στήθηκε όχι μόνο η αλληλουχία των γεγονότων (‘πριν’-‘κατά τη διάρκεια’-
‘μετά’), αλλά και η σταδιακή αλλαγή της ψυχολογίας των ηρώων,  η μετάβαση δηλαδή 
από την ετερότητα στην αρχή (εθνική και θρησκευτική ταυτότητα, βλ. ‘Ελληνες; Ρώ-
σοι, ΄Χριστιανοί;΄Ορθόδοξοι;) στην οικειότητα κατά τη διάρκεια (‘μας χάριζαν κον-
σέρβες, σουγιάδες. Με τα μεγάλα τους χέρια μάς χτυπούσανε στην πλάτη’), και από εκεί 
στην κατάλυση της διαφορετικότητας και των εθνικών διαφορών στο τέλος (‘Σαν 
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κάμαμε τις τετράδες για να φύγουμε, οι Ρούσοι βάλανε παπαρούνες μέσα στις μπούκες 
των τουφεκιών μας..).  

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗ
Λόφος με τις παπαρούνες, Μυριβήλης
Η Συνάντηση 2 ταγμάτων στρατιωτών

ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ
ΑΠΟ ΕΞΩ (Τοπίο, συμπεριφορά)
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΣΑ (εσωτερική 
πρόσληψηστερεότυπα, 
συνειρμοί)

ΚΑΘΕΤΑ
ΠΡΙΝΜΕΤΑ

Από Ετερότητα

Οικειότητα

Κατάλυση 
διαφορετικότητας

Σ
Υ
Ν
Α
Ν
Τ
Η
Σ
Η

 

Η διερεύνηση της πρόσληψης δεν περιορίστηκε μόνο τους ήρωες, αλλά συμπεριέλαβε 
και τον συγγραφέα-αφηγητή Μυριβήλη. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές να 
σχολιάσουν την αντίθεση μεταξύ α) της πληροφορίας σύμφωνα με την οποία το Σε-
πτέμβριο του 1912, κατά τους Βαλκανικούς πολέμους, ο Μυριβήλης κατατάχθηκε ε-
θελοντικά στο στρατό, όπου και τραυματίστηκε στη μάχη του Κιλκίς το 1913 και β) 
ενός άλλου αποσπάσματος από το ίδιο έργο στο οποίο ο συγγραφέας βιώνει τον παρα-
λογισμό του πολέμου, και γίνεται ο εκφραστής ενός έντονου αντιπολεμικού μηνύμα-
τος, αφού αναρωτιέται ‘Η Όχτρα είναι οργανωμένη, πειθαρχημένη, πάνοπλη. Η Αγάπη 
είναι ανοργάνωτη, ξεθυμαίνει σε αισθηματισμούς, σε θρησκευτικούς εξορκισμούς. Τώρα 
ποιος θα οργανώσει, ποιος θ’ αρματώσει, θα κάμει σεβαστή την Αγάπη; Ο Χριστός το 
καταπιάστηκε με το καλό και δεν κατάφερε σπουδαία πράματα. Όμως πάλι αν γίνει με το 
στανιό, τότε παύει νάναι Αγάπη. Δεν καταλαβαίνω’. Μέσω της ερώτησης: ‘Πως εξηγεί-
ται το γεγονός ότι ο Μυριβήλης εντάχθηκε εθελοντικά στον πόλεμο; Υπάρχει εδώ ένα 
παράδοξο, ή πρόκειται για μια ουσιαστική βιωματική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο 
Μυριβήλης αντιλαμβάνεται τον πόλεμο πριν και μετά από αυτή του την εμπειρία;’ ανι-
χνεύθηκε η εσωτερική διαδρομή της σκέψης του και συγκεκριμένα η σταδιακή αλλαγή 
της ‘πρόσληψης του πολέμου’ από τον ίδιο (το πέρασμα δηλαδή από τον αυθόρμητο, 
αθώο πατριωτισμό στην αρχή του πολέμου, προς την πλήρη αποκήρυξή του κατά τη 
διάρκειά του). Έτσι, φωτίστηκαν οι εσωτερικές του συγκρούσεις και η ίδια η πρόσ-
ληψη του συγγραφέα φάνηκε ως δυναμικά μεταβαλλόμενη, αντί στατική, παγιωμένη. 

Τέλος, μέσω της παραγωγής δραματοποιημένων εσωτερικών μονολόγων (σε α’ πρό-
σωπο) από ομάδες μαθητών ενεργοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό και η ενσυναίσθηση. 
Παραθέτουμε ένα παράδειγμα εσωτερικού μονόλογου του Έλληνα πρωταγωνιστή του 
αποσπάσματος λοχία Κωστούλα -που ως γνωστόν πρόκειται για προσωπείο του 
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Μυριβήλη- δοσμένο από τους μαθητές: ‘Μέχρι χτες δεν σας ήξερα, παρά μόνο ότι εί-
χαμε μια κοινή θρησκεία..τώρα σας ανακαλύπτω..μια κοινή μοίρα μας ενώνει. Είμαστε 
συνοδοιπόροι στο κοινό ταξίδι της ζωής.. Τι γυρεύουμε όλοι εμείς εδώ; Γιατί φοράμε 
αυτά τα ρούχα και κρατάμε αυτά τα τουφέκια; Σε τι πιστέψαμε με την ελπίδα για ένα 
καλύτερο κόσμο; Πως ξεγελαστήκαμε;.’ 

Αντίστοιχα ζητήθηκε από τους μαθητές η συγγραφή του εσωτερικού μονολόγου των 
Ρώσων στρατιωτών, των οποίων οι εσωτερικές αναπαραστάσεις φωτίζονται λιγότερο 
κατά την περιγραφή στο συγκεκριμένο απόσπασμα. Η ερώτηση που δόθηκε ήταν ‘Τι 
σκέφτονταν οι Ρώσοι την ώρα της σιωπής; Τα μάτια τους βούρκωναν. Τι μπορεί να μας 
λένε αυτά τα δάκρυα;’. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 2 

 Ένα άλλο παράδειγμα αποδόμησης λογοτεχνικού κειμένου με άξονα την υποκειμενική 
πρόληψη των ηρώων εφαρμόσθηκε κατά την ανάλυση του αποσπάσματος της Μ. Ιορ-
δανίδου ‘Τα φαντάσματα’ από το σχολικό εγχειρίδιο Λογοτεχνίας της Α’ Γυμνασίου. 

Στο απόσπασμα του βιβλίου, στα πλαίσια μίας αναδρομικής αφήγησης στα παιδικά 
χρόνια της αφηγήτριας, εμφανίζεται η ίδια να περπατά με άλλα δύο παιδιά στο χωμα-
τόδρομο ενός κάμπου έξω από το Άργος, ένα καλοκαιρινό ζεστό βράδυ με φεγγάρι, 
δίπλα σε ένα νεκροταφείο. Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, φάνηκε ότι τα εξω-
τερικά στοιχεία του τοπίου (φεγγάρι, ήχοι, σκοτάδι) και η σιωπή προ-οικονομούν 
μια αφήγηση με κυρίαρχο στοιχείο τη μυστικότητα και το φόβο.  Αναζητήθηκαν 
λοιπόν τα στοιχεία του κειμένου που δρουν μεγεθυντικά υπέρ μιας αφήγησης που 
επιθυμεί να υποβάλλει το αίσθημα του τρόμου όχι μόνο στους ήρωες αλλά και 
στους αναγνώστες. Έγινε κατανοητό ότι  δεν ήταν μόνο η απλή αναφορά στα εξω-
τερικά στοιχεία της περιγραφής, αλλά στον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία 
του χώρου αποτυπώνονται στη συνείδηση ή στο φαντασιακό των δύο κοριτσιών.  

Το πεδίο παρατήρησης κι εδώ μετατοπίστηκε σταδιακά από τα ‘έξω’ προς τα ‘μέσα’, 
στο τρόπο που αναπαριστάται το τοπίο στη συνείδηση των δύο ηρωίδων. Με ερωτήσεις 
ενσυναίσθησης όπως ‘Πως μπορεί άραγε να νιώσει κανείς σε ένα άγνωστο τοπίο περ-
πατώντας τη νύχτα;’  ή σκηνοθετικού χαρακτήρα ‘αν σας ζητούσαν να σκηνοθετήσετε 
τη σκηνή πως θα αποτυπώνατε με ήχο και εικόνα το αίσθημα τρόμου;’ οι μαθητές-ανα-
γνώστες αντιλαμβάνονται ότι εδώ το εξωτερικό τοπίο δεν συνιστά μόνο το ένα εξωτε-
ρικό περίβλημα, το φόντο μιας ιστορίας, αλλά ένα μεγεθυσμένο στη συνείδηση των 
κοριτσιών τοπίο που τα εμπεριέχει, ένα ‘εσωτερικευμένο τοπίο’, που υποβάλλεται ως 
αναπαράσταση στη συνείδηση τους--είναι ενδιαφέρον εδώ να καταγράψουμε μερικές 
από τις σκηνοθετικές στρατηγικές των μαθητών ( ‘θα τονίζαμε το σούρσιμο των παπου-
τσιών στο χώμα, θα φωτίζαμε τα τρομαγμένα μάτια των παιδιών, γενικά θα κυριαρχούσε 
η σιωπή και οι ήχοι των γρύλλων’). 
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Η ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Μ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ: ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ

Από το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΟΠΙΟ
Στο 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ--
στην αναπαράσταση του 
τοπίου στη συνείδηση 
των κοριτσιών
•περιβάλλον που 
‘περιβάλλει’
•υποβάλεται
•μεγενθυσμένο

 

 

Συνοψίζοντας, και στα δύο παραδείγματα, η φαινομενολογική ερμηνεία που εφαρμό-
στηκε επέτρεψε στους μαθητές να ανιχνεύσουν νέους ανεξερεύνητους ορίζοντες νοή-
ματος στους ήρωες και συγγραφείς των κειμένων, αλλά και να αναστοχαστούν γύρω 
από την κατασκευαστική λειτουργία της δικής τους πρόσληψης-ζητούμενα και τα δύο 
μιας σύγχρονης ολιστικής ερμηνευτικής προσέγγισης. 
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YouTube: Οι στάσεις των ενήλικων μαθητών απέναντι στη χρήση του YouTube 
για την εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας 

Δασύρα Ζακλίν 
Μ.Δ.Ε. Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας, 

zaklindasy@gmail.com 
 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Βοσκάκη Ράνια 
Λέκτορας (μερικής απασχόλησης), Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, rvoskaki@hotmail.com 

Περίληψη 

Η ενσωμάτωση του YouTube στην εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει εποικοδομη-
τικά τόσο κατά τη διδασκαλία, όσο και κατά την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου. Το 
παρόν άρθρο εστιάζει στην αξιοποίηση του YouTube ως μέσου ενίσχυσης της εκμάθη-
σης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και παρουσιάζεται η συμβολή του στην 
ανάπτυξη και βελτίωση των επιμέρους γλωσσικών δεξιοτήτων. Ειδικότερα, έπειτα από 
τη βιβλιογραφική ανασκόπηση και την εκπόνηση μιας πρωτογενούς ποσοτικής έρευ-
νας, παρατίθενται τα αποτελέσματα της έρευνας όσον αφορά τη στάση 51 ενήλικων 
αλλόγλωσσων μαθητών της ελληνικής γλώσσας απέναντι στην αξιοποίηση του 
YouTube ως εργαλείου εκμάθησης της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Λέξεις-Κλειδιά: YouTube, ενήλικες μαθητές, εκμάθηση της Ελληνικής ως Γ2 

Εισαγωγή 

Η ταχύρρυθμη ανάπτυξη της τεχνολογίας οδήγησε και στη δημιουργία κι ανάπτυξη 
των Μέσων Κοινωνική Δικτύωσης (στο εξής Μ.Κ.Δ.). Τα Κοινωνικά Δίκτυα, αν και 
σχεδιάστηκαν αρχικά για κοινωνικούς σκοπούς, τη σημερινή εποχή αξιοποιούνται και 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (Κούνουπας, 2015), και ειδικότερα κατά τη διδα-
σκαλία κι εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Μεταξύ άλλων, το YouTube, επίσης, λει-
τουργεί ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Τα τελευταία, μάλιστα, χρόνια παρατηρείται μια 
αύξηση στα βίντεο διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας που υπάρχουν στο YouTube. Πα-
ραδείγματος χάρη, στην πλατφόρμα του YouTube δύναται κανείς να εντοπίσει βίντεο 
με σκοπό την εκμάθηση ή τη βελτίωση της προϋπάρχουσας γνώσης μιας ξένης γλώσ-
σας.  

Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά δεδομένα, σύμφωνα με την έρευνα της Κολλιοπούλου 
(2015), διαπιστώθηκε ότι η πλειονότητα των εν λόγω εκπαιδευτικών χρησιμοποιούν 
«μέτρια» έως και «πολύ συχνά» τα Μ.Κ.Δ. στην τάξη, δίνοντας προτεραιότητα στο 
YouTube. Ωστόσο, η υιοθέτηση των Μ.Κ.Δ. στη σύγχρονη ελληνική εκπαιδευτική 
πραγματικότητα παρουσιάζει προβλήματα, σε αντιπαραβολή με τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές χώρες, καθώς η χρήση τους παραμένει περιορισμένη (Γκουτζήκα, 2014).  

Βίντεο στο YouTube και διδασκαλία της ξένης γλώσσας 

Τα βίντεο στο YouTube μπορούν κάλλιστα να ενσωματωθούν στην τάξη με σκοπό τη 
βελτιωμένη διδασκαλία και εκμάθηση της ξένης γλώσσας, γεγονός που πολλοί έγκυροι 
ερευνητές έχουν μελετήσει (Bastos & Ramos, 2009· Ghasemi et al., 2011· Hayet, 2016· 
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Lo, 2012· Rapeli, 2016· Syrjälä, 2014· Terantino, 2011· Tiwari, 2018· York, 2011· 
Παπαχαρίτου, 2015). Μάλιστα, η εξοικείωση των μαθητών με το συγκεκριμένο Μ.Κ.Δ. 
«ενδέχεται να βοηθήσει στην άμβλυνση του συναισθηματικού φίλτρου του Krashen 
(1982) και στην αύξηση των κινήτρων», όπως αναφέρει ο York (2011, σ. 210). 

Ειδικότερα, ο Terantino (2011, σ. 11) ισχυρίζεται ότι το YouTube μπορεί να ικανοποι-
ήσει τόσο τους καθηγητές της ξένης γλώσσας, όσο και τους μαθητές, καθώς «προσφέ-
ρει γρήγορη και διασκεδαστική πρόσβαση σε γλωσσικά βίντεο και βίντεο βασισμένα 
στην κουλτούρα» της γλώσσας-στόχου. Παρ’ όλα αυτά, όπως αναφέρουν οι Ghasemi 
et al. (2011), δεν ενδείκνυται η χρήση του YouTube από τους αρχάριους χρήστες, με 
σκοπό την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, καθώς κρίνεται δύσκολη η «από το μηδέν 
εκμάθηση» μιας γλώσσας αποκλειστικά με τη χρήση των βίντεο στο YouTube. 

Σε ό,τι αφορά την αγγλική ως ξένη γλώσσα, υπάρχει πληθώρα οπτικοακουστικού υλι-
κού στο YouTube, το οποίο διατίθεται παράλληλα σε πολλές διαφορετικές γλώσσες 
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας. Αντίθετα, για 
την ελληνική ως ξένη γλώσσα δεν παρατηρείται αντίστοιχος αριθμός βίντεο. Ορισμένα 
κανάλια με πλούσιο υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας είναι 
τα εξής: 

 https://www.youtube.com/user/greekpod101 
 https://www.youtube.com/user/juanjofantoso/featured 
 https://www.youtube.com/channel/UCyTKcT83gC72UuWwl4toqPg/feed 
 https://www.youtube.com/user/linaaaap1/featured 
 https://www.youtube.com/channel/UCq1cHTQko_diWLd2LnuZZ_A 
 https://www.youtube.com/user/magauchsein/search?query=greek 

 

Βίντεο στο YouTube και γλωσσικές δεξιότητες 

Στα βασικά πλεονεκτήματα του YouTube εντάσσεται και η συμβολή του στην από-
κτηση ή βελτίωση των επιμέρους γλωσσικών δεξιοτήτων: την κατανόηση του προφο-
ρικού λόγου, την κατανόηση γραπτού λόγου, την παραγωγή προφορικού λόγου και την 
παραγωγή γραπτού λόγου. 

YouTube και Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

Σύμφωνα με πληθώρα ερευνών, η αξιοποίηση των βίντεο του YouTube συμβάλλει κα-
θοριστικά στην καλλιέργεια της δεξιότητας της κατανόησης προφορικού λόγου (ΚΠΛ 
στο εξής), (Alqahtani, 2014· Hayet, 2016· Kuo, 2009· Medoukali, 2015· Silviyanti, 
2014· Παπαχαρίτου, 2015). Στην έρευνα της Silviyanti (2014) συνάχθηκε το συμπέρα-
σμα ότι οι μαθητές αξιολόγησαν τη χρήση ταινιών που αντλήθηκαν από το YouTube 
ως ωφέλιμη κι ενδιαφέρουσα πηγή για την καλλιέργεια της ΚΠΛ. H έρευνα που διεξή-
γαγε o Alqahtani (2014) σε 26 μαθητές της Σαουδικής Αραβίας απέδειξε ότι οι μαθητές 
που διδάχτηκαν την ΚΠΛ με τη βοήθεια του YouTube σημείωσαν μεγαλύτερη πρόοδο, 
σε αντίθεση με αυτούς που διδάχτηκαν την ΚΠΛ με την παραδοσιακή διδασκαλία. Την 
ίδια διαπίστωση έκανε και ο Kuo (2009) στην έρευνα που διεξήγαγε σε ταϊβανέζους 
μαθητές της αγγλικής ως ξένης γλώσσας. Τέλος, στην έρευνα του Medoukali (2015) 
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αποδείχτηκε, αφενός, η θετική στάση των μαθητών και αφετέρου, των καθηγητών σχε-
τικά με τη χρήση του YouTube για τη βελτίωση της ΚΠΛ. Οι μαθητές ισχυρίστηκαν, 
επίσης, ότι η χρήση του YouTube στην τάξη λειτουργεί ως μία διέξοδος από τη «ρου-
τίνα» της παραδοσιακής διδασκαλίας. 

YouTube και Κατανόηση Γραπτού Λόγου 

Λιγότερες έρευνες έχουν ασχοληθεί με τη συμβολή του YouTube στην ανάπτυξη της 
Κατανόησης Γραπτού Λόγου (ΚΓΛ στο εξής). Ειδικότερα, οι Hayikaleng et al. (2016) 
διεξήγαγαν μία έρευνα στην οποία αποδείχθηκε ότι το YouTube συνέβαλε σημαντικά 
στην ανάπτυξη και βελτίωση της δεξιότητας της ΚΓΛ της ομάδας φοιτητών που παρα-
κολούθησε βίντεο του YouTube. Επίσης, οι Kim & Cha (2017) προέβησαν σε μια συ-
γκριτική μελέτη ανάμεσα στη χρήση λεξιλογίου αφενός και του YouTube αφετέρου 
για τη διδασκαλία της ΚΓΛ. Οι στατιστικές αναλύσεις έδειξαν ότι και οι δύο ομάδες 
είχαν εξίσου θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της ΚΓΛ, χωρίς να παρουσιάζουν 
σημαντικές διαφορές. Ωστόσο, σημαντική διαφορά υπήρχε στα αποτελέσματα των ε-
ρωτηματολογίων, καθώς οι μαθητές που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία με το YouTube 
επέδειξαν μεγαλύτερη ικανοποίηση για τη χρήση της εν λόγω προ-δραστηριότητας. 

YouTube και Παραγωγή Προφορικού Λόγου 

Πολλοί ερευνητές συγκλίνουν στην άποψη ότι το YouTube συμβάλλει θετικά στη βελ-
τίωση της δεξιότητας της Παραγωγής Προφορικού Λόγου (ΠΠΛ στο εξής), (Balbay & 
Kilis, 2017· Benmouhoub, 2015· Hayet, 2016· Medoukali, 2015· Watkins & Wilkins, 
2011· Παπαχαρίτου, 2015). Τα βίντεο που είναι διαθέσιμα στο YouTube χαρακτηρίζο-
νται από αυθεντικότητα και προσφέρουν πληθώρα παραδειγμάτων φυσικών ομιλητών 
που κάνουν χρήση τόσο της λεκτικής όσο και της μη λεκτικής επικοινωνίας (Hayet, 
2016). Η Benmouhoub (2015) μέσω μιας ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας διεπίστωσε 
ότι οι μαθητές, εκτός από τη θετική στάση που είχαν απέναντι στη χρήση του YouTube 
στην τάξη, ανέφεραν ότι σημείωσαν βελτίωση στην προφορική τους ευχέρεια. Οι 
Balbay & Kilis (2017) στα συμπεράσματα της έρευνάς τους αναφέρουν ότι οι φοιτητές 
ευνοήθηκαν από τη χρήση του YouTube, καθώς αυτό προσέδωσε ποικιλία στο μάθημα 
και παρείχε ευκαιρίες για ομαδική συζήτηση. Επίσης, τα βίντεο «ενθάρρυναν τους μα-
θητές να συμμετέχουν στη συζήτηση» και «διασαφήνισαν το περιεχόμενο του μαθή-
ματος» (Balbay & Kilis, 2017, σ. 246). Τέλος, η προφορά της ξένης γλώσσας των μα-
θητών μπορεί να σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις, καθώς παρέχονται ευκαιρίες πρό-
σβασης στην ομιλία των φυσικών ομιλητών (Hayet, 2016· Silviyanti, 2014), στα πα-
ραγλωσσικά στοιχεία (π.χ. παύσεις, επιτονισμός) και στα εξωγλωσσικά στοιχεία (π.χ. 
εκφράσεις προσώπου, χειρονομίες).  

YouTube και Παραγωγή Γραπτού Λόγου 

Το YouTube προσφέρει ευκαιρίες εξάσκησης και της Παραγωγής Γραπτού Λόγου 
(ΠΓΛ στο εξής), (Medoukali, 2015). Για παράδειγμα, μπορούν οι μαθητές να κρατή-
σουν σημειώσεις από ένα βίντεο που παρακολούθησαν στην τάξη και στη συνέχεια να 
γράψουν περιλήψεις τις οποίες θα συγκρίνουν με συμμαθητές τους. (Watkins & 
Wilkins, 2011· Παπαχαρίτου, 2015) 
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Παρ’ όλα αυτά, ο ερευνητής Styati (2016) πραγματοποίησε σε πανεπιστήμιο της Ινδο-
νησίας μια συγκριτική μελέτη ανάμεσα στη χρήση αφενός των εικόνων κι αφετέρου 
του YouTube για την ανάπτυξη της δεξιότητας της ΠΓΛ μαθητών της αγγλικής ως 
ξένης γλώσσας. Ωστόσο, τα πορίσματα της έρευνας αποκάλυψαν ότι οι μαθητές που 
παρακολούθησαν μαθήματα με τη χρήση του YouTube είχαν χαμηλότερη επίδοση 
στην ΠΓΛ κι αυτό αποδίδεται, σύμφωνα με τον ίδιο, στο γεγονός ότι οι εικόνες «βελ-
τιώνουν το λεξιλόγιο των μαθητών στη γραπτή δοκιμασία» (Styati, 2016, σ. 315). 

 

Δημοσκοπική Έρευνα για τη διερεύνηση των στάσεων και των απόψεων των ε-
νήλικων μαθητών απέναντι στη χρήση του YouTube για την εκμάθηση της Ελ-

ληνικής ως ξένης γλώσσας. 

Η παρούσα έρευνα διεξήχθη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον Νοέμβριο του 2018. Ευρύτερος στόχος της έρευνας 
αυτής αποτέλεσε η περαιτέρω διερεύνηση της χρησιμότητας και του βαθμού αξιοποί-
ησης του YouTube από τους ξενόγλωσσους ενήλικες μαθητές, οι οποίοι επιθυμούν να 
βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα. Οι συμμετέχοντες ήταν 51 ενή-
λικες μαθητές της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας.  

Για τη συγκέντρωση των δεδομένων κατασκευάστηκε ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλε-
κτρονικό ερωτηματολόγιο, κατάλληλο για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας. Εκτός 
από την ελληνική του μορφή, το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε και σε τρεις ξένες 
γλώσσες (αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά), για να προσεγγιστούν όσο το δυνατόν περισ-
σότεροι αλλόγλωσσοι μαθητές. Ειδικότερα, τα ερωτηματολόγια στάλθηκαν σε μαθητές 
όλων των επιπέδων γλωσσομάθειας, έτσι ώστε το δείγμα να χαρακτηρίζεται από μεγα-
λύτερη ποικιλομορφία.  

Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου συντάχθηκε από 4 ερωτήσεις κλειστού τύπου 
που σκιαγραφούσαν το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, επίπεδο γλωσσομά-
θειας, τμήμα γλωσσομάθειας). Στο δεύτερο μέρος διατυπώνονταν 13 ερωτήσεις κλει-
στού τύπου, οι οποίες είχαν ως στόχο τη μελέτη της στάσης των ενήλικων αλλόγλωσ-
σων μαθητών της ελληνικής γλώσσας απέναντι στα ελληνικά βίντεο στο YouTube, ο-
ποιουδήποτε περιεχομένου. Για παράδειγμα, ερευνήθηκε η συχνότητα παρακολούθη-
σης ελληνικών βίντεο στο YouTube. Στο τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου διατυπώ-
νονταν 4 ερωτήσεις που αφορούσαν ειδικά στα βίντεο διδασκαλίας της ελληνικής 
γλώσσας στο YouTube. Σε μια τελευταία ερώτηση ανοιχτού τύπου ζητήθηκε από τους 
μαθητές να συμπληρώσουν ποια ιστοσελίδα χρησιμοποιούν, όταν επιθυμούν να δουν 
βίντεο στα Ελληνικά. Η ερώτηση αυτή διατυπώθηκε με στόχο τόσο την εύρεση της 
ιστοσελίδας εκείνης που χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα οι συμμετέχοντες, 
όσο και την εκμάθηση άλλων ιστοσελίδων, που πιθανώς να χρησιμοποιούνται αρκετά 
συχνά από τους αλλόγλωσσους μαθητές, όταν επιθυμούν την παρακολούθηση ελληνι-
κών βίντεο. 
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Αποτελέσματα της Έρευνας 

Τα αποτελέσματα της έρευνας με στόχο τη διερεύνηση της στάσης των ενήλικων αλ-
λόγλωσσων μαθητών απέναντι στη χρήση του YouTube απέδειξαν ορισμένες πτυχές 
του ζητήματος που ήταν αναμενόμενες, αλλά φανέρωσαν κι άλλες που δεν ήταν οι 
προσδοκώμενες.  

Αρχικά, εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι μόνο λίγο παραπάνω από τον μέσο όρο των 
συμμετεχόντων (54,90%) απάντησε ότι παρακολουθεί ελληνικά βίντεο στο YouTube, 
σε μια εποχή η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί από την άνθιση των Μ.Κ.Δ. Ω-
στόσο, η πλειονότητα των ατόμων (οι 16 στους 23, 69,57%) που ανέφεραν ότι δεν 
παρακολουθούν ελληνικά βίντεο στο YouTube κατείχαν Α1 ή Α2 επίπεδο ελληνομά-
θειας.  

Αναφορικά με τη συμβολή του YouTube στις επιμέρους γλωσσικές δεξιότητες, άξιο 
αναφοράς αποτελεί το γεγονός ότι κανείς ερωτηθείς δεν επέλεξε την κλίμακα «Καθό-
λου» όσον αφορά τη συνεισφορά του YouTube στην ΚΠΛ και την ΠΠΛ. Επίσης, όσον 
αφορά τη δεξιότητα ΚΓΛ, η πλειονότητα επέλεξε τις κλίμακες «Πολύ» (35,71%) και 
«Αρκετά» (35,71%) και μόνο 2 μαθητές (7,14%) έκριναν ότι το YouTube δεν τους 
βοηθάει «Καθόλου» στην πρόοδο της ΚΓΛ. Σε αντιπαραβολή με τις προηγούμενες 
τρεις δεξιότητες, όπως ήταν αναμενόμενο, η πλειονότητα των ερωτηθέντων επέλεξε 
μεταξύ των βαθμίδων «Αρκετά», «Λίγο» και «Καθόλου» για να αξιολογήσει τη συμ-
βολή του YouTube στην πρόοδο της ΠΓΛ. Τέλος, οι αλλόγλωσσοι μαθητές της Ελλη-
νικής αποκρίθηκαν ότι τα ελληνικά βίντεο στο YouTube εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό 
τους και αποτελούν εργαλείο βελτίωσης της προφοράς τους. Θετικές ήταν και οι από-
ψεις των ερωτηθέντων αναφορικά με τη συμβολή του YouTube στην εκμάθηση ελλη-
νικών πολιτισμικών στοιχείων, επιλέγοντας κυρίως μεταξύ των τριών πρώτων βαθμί-
δων: «Πάρα πολύ», «Πολύ», «Αρκετά». 

Στη συνέχεια, η παρούσα έρευνα εστίαζε, συγκεκριμένα, στα βίντεο διδασκαλίας της 
ελληνικής γλώσσας στο YouTube. Πολύ μικρό ποσοστό και, συγκεκριμένα, μόνο το 
29,41% του συνόλου ανέφερε ότι παρακολουθεί βίντεο που διδάσκουν τη δομή και 
τους κανόνες της ελληνικής γλώσσας στο YouTube. Επιπλέον, από την ίδια ερώτηση 
αποκαλύφθηκε ότι η πλειονότητα των ατόμων που παρακολουθούν βίντεο διδασκαλίας 
της Ελληνικής ανήκουν στα επίπεδα γλωσσομάθειας Α1 και Α2. Αντίθετα, όπως προ-
αναφέρθηκε, σε προηγούμενη ερώτηση η πλειονότητα των ενήλικων μαθητών, επιπέ-
δου Α1 και Α2, είχε απαντήσει ότι δεν παρακολουθεί ελληνικά βίντεο γενικού περιε-
χομένου στο YouTube, όπως π.χ. ντοκιμαντέρ ή ταινίες. Επομένως, συγκρίνοντας αυ-
τές τις δυο ερωτήσεις διαπιστώνεται ότι τα κατώτερα επίπεδα γλωσσομάθειας προτι-
μούν μεν να παρακολουθούν στο YouTube βίντεο διδασκαλίας της Ελληνικής με 
σκοπό την εκμάθησή της, δε συνηθίζουν δε να παρακολουθούν άλλου είδους βίντεο, 
όπως ταινίες ή σειρές, καθώς αυτό απαιτεί βαθύτερες γνώσεις της γλώσσας-στόχου, 
προκειμένου να καταστούν εύληπτα. Επιπλέον, το γεγονός ότι μπορούν να παρακολου-
θήσουν τα βίντεο διδασκαλίας της Ελληνικής είτε στη μητρική τους είτε σε κάποια 
άλλη ξένη γλώσσα, που ίσως γνωρίζουν καλύτερα, πιθανώς συμβάλλει στην αύξηση 
του αριθμού των ατόμων με χαμηλό επίπεδο γλωσσομάθειας που τα παρακολουθούν. 
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Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε να ερευνηθεί η σχέση των βίντεο του YouTube με την αύ-
ξηση των κινήτρων των μαθητών για μάθηση. Θετικό είναι το γεγονός ότι όλοι οι μα-
θητές θεωρούν πως τα εν λόγω βίντεο συμβάλλουν «Αρκετά» έως και «Πάρα πολύ» 
στην αύξηση των κινήτρων τους για μάθηση της ελληνικής γλώσσας. 

Εν κατακλείδι, η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν και η μοναδική προ-
αιρετική ερώτηση, στην οποία ζητούταν να αναφέρουν την ιστοσελίδα εκείνη που χρη-
σιμοποιούν για την παρακολούθηση ελληνικών βίντεο. Θετικό είναι το γεγονός ότι η 
πλειονότητα (65,38%) επιλέγει το YouTube, γεγονός που αποδεικνύει τη μεγάλη διά-
δοση αυτού του Μ.Κ.Δ. 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας η πλειονότητα των ενήλικων μαθητών της 
Ελληνικής χρησιμοποιεί το YouTube, προκειμένου να έχει γρήγορη κι εύκολη πρό-
σβαση σε ελληνικά βίντεο, δίνοντας προτεραιότητα στις ελληνικές σειρές και ταινίες. 
Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος αυτών των ατόμων διαθέτει Β1 επίπεδο ελληνομάθειας 
και άνω. Επίσης, κατά τη γνώμη των ενήλικων μαθητών, η παρακολούθηση ελληνικών 
βίντεο στο YouTube συμβάλλει στη βελτίωση της προφοράς, στην εκμάθηση νέου λε-
ξιλογίου, στην καλλιέργεια και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων και στην εξοι-
κείωσή τους με πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, η πα-
ρούσα έρευνα έδειξε ότι η παρακολούθηση βίντεο διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας 
μέσω YouTube δεν αποτελεί μια πρακτική που υιοθετεί η πλειονότητα των ενήλικων 
μαθητών. Αντίθετα, η μειοψηφία και, ειδικότερα, όσοι βρίσκονται σε κατώτερα επί-
πεδα γλωσσομάθειας συνηθίζουν να παρακολουθούν τα εν λόγω βίντεο. Τέλος, διαπι-
στώθηκε ότι τα συγκεκριμένα βίντεο αυξάνουν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση. 
Επομένως, από τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το YouTube μπορεί 
να λειτουργήσει επικουρικά στην εκμάθηση και να παράσχει ποικίλο υλικό στον χρή-
στη όσον αφορά την ελληνική γλώσσα ως ξένη. Ωστόσο, το γεγονός ότι δεν υπάρχει 
πληθώρα εκπαιδευτικών βίντεο που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο YouTube 
ίσως λειτουργεί ως τροχοπέδη στην εξοικείωση των μαθητών με τέτοιου είδους βίντεο. 
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Περίληψη 

Η επιστήμη της Γεωγραφίας συνεισφέρει στην διαμόρφωση του ρόλου του ενεργού 
υπεύθυνου πολίτη, με στόχο την αντιμετώπιση των σύγχρονων παγκόσμιων σύνθετων 
ζητημάτων. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην 
Γεωγραφική εκπαίδευση, μπορεί να διευκολύνει την καλλιέργεια της χωρικής σκέψης 
και να συνεισφέρει στην βελτίωση της κριτικής ικανότητας και των ικανοτήτων επίλυ-
σης προβλημάτων. Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανίχνευση της προστιθέμενη 
αξίας της χρήσης Τ.Π.Ε. σε εκπαιδευτικές δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης γε-
ωγραφικών χαρτών και γενικότερης κατανόησης βασικών χωρικών εννοιών, σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε μία έρευνα πεδίου σε ένα νηπιαγωγείο της 
Αθήνας, μέσα από μία εκπαιδευτική παρέμβαση για τον εντοπισμό και την αποτύπωση 
συγκεκριμένων σημείων ενδιαφέροντος σε φυσικό και ηλεκτρονικό χάρτη. Στην έ-
ρευνα συμμετείχαν 15 μαθητές μίας τάξης νηπιαγωγείου, ηλικίας 5-6 ετών. Η δράση 
πραγματοποιήθηκε έξω από το σχολείο, με περιήγηση στο πραγματικό γεωγραφικό 
χώρο που έπρεπε να εξερευνήσουν. Μέσω της ανάλυσης των δεδομένων που συγκε-
ντρώθηκαν κατά την εκπαιδευτική δράση, διαπιστώθηκε ότι η χρήση ηλεκτρονικού 
χάρτη, ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής και tablet, διευκολύνει τόσο τη διαδικασία 
της βιωματικής περιήγησης, όσο και την παρατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και 
την κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν σε έναν συγκεκριμένο χώρο, 
μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επίσης, συνεισφέρει στην εξοικείωση με βασικές 
χωρικές έννοιες.  

Λέξεις-Κλειδιά: γεωγραφία, γεωγραφική εκπαίδευση, χωρική σκέψη, Τ.Π.Ε. και εκ-
παίδευση, ηλεκτρονικοί χάρτες 
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Εισαγωγή 

Βασικό στοιχείο και μαθησιακός στόχος της γεωγραφικής εκπαίδευσης είναι η καλ-
λιέργεια της χωρικής σκέψης και αντίληψης και η κατανόηση βασικών χωρικών εν-
νοιών. Η χωρική σκέψη ορίζεται ως μια εποικοδομητική σύνθεση τριών στοιχείων: α) 
των χωρικών εννοιών, β) των εργαλείων αναπαράστασης και γ) των διαδικασιών συλ-
λογισμού (Bednarz και Leeb, 2009, - Κάβουρας, 2016). 

Η χρήση γεωγραφικού υλικού (χάρτες, κ.ά.), η κατανόηση χωρικών εννοιών, όπως η 
δόμηση του χώρου, η κλίμακά του, ο εντοπισμός και η περιγραφή θέσεων/σημείων 
πάνω σε χάρτες, οι διαδρομές στον χώρο, ο προσανατολισμός, οι αναπαραστάσεις του 
χώρου και η δημιουργία νοητικών εικόνων και παρατήρησης/μεταφοράς τους είναι βα-
σικά στοιχεία της γεωγραφικής καλλιέργειας των παιδιών. Οι χάρτες μπορούν να δια-
δραματίσουν σημαντικό ρόλο στις εμπειρίες και γνώσεις των παιδιών, ήδη από τις μι-
κρές ηλικίες (Colledge, Marsh&Battersby, 2008). Τους δίνουν τη δυνατότητα να «εξε-
ρευνήσουν», να παρατηρήσουν και να «κατασκευάσουν» χώρους, τόπους και περιοχές, 
συνειδητοποιώντας και μορφοποιώντας τις γνώσεις που ήδη έχουν από τις προσωπικές 
τους εμπειρίες. Τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να καλλιεργήσουν τη χωρική τους 
σκέψη, αλλά και τις χωρικές δεξιότητες, μέσα από την εξάσκηση της ανάγνωσης και 
κατανόησης των χαρτών (Catling, 2018). 

Στοιχεία της γεωγραφικής εκπαίδευσης βρίσκουμε στο Νέο Πρόγραμμα του Νηπιαγω-
γείου (2014) μέσα από τις μαθησιακές περιοχές των Μαθηματικών (Χώρος και η Γεω-
μετρία, μέσα από τον προσανατολισμό στον χώρο, τα γεωμετρικά σχήματα, τους μετα-
σχηματισμούς και την οπτικοποίηση) και των Κοινωνικών Επιστημών, στην ενότητα 
Άνθρωποι, Χώρος και Περιβάλλον ( κατανόηση και χρήση χωρικών εννοιών για τη 
θέση/την απόσταση/την κατεύθυνση και εξοικείωση με τα μέσα αναπαράστασης του 
γεωγραφικού χώρου για ανεύρεση πληροφοριών για μια περιοχή ή μια διαδρομή). Οι 
Τ.Π.Ε. προσφέρουν πολύ χρήσιμα εργαλεία για την κινητοποίηση των παιδιών, την 
εξοικείωση με γεωγραφικό διδακτικό υλικό και ηλεκτρονικούς χάρτες (π.χ. Google 
Maps), την οπτικοποίηση και αναπαράσταση φυσικών και κοινωνικών καταστάσεων 
και δεδομένων με ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή tablet για να φωτογραφίζουν αντι-
κείμενα και χώρους/τοπία που τους ενδιαφέρουν, διευκολύνοντας τη δημιουργία ανα-
παραστάσεων, σχετικά με δρόμους, κτίρια, μνημεία, φυσικά τοπία κλπ. Μέσα στο πα-
ραπάνω πλαίσιο της γεωγραφικής εκπαίδευσης, στην παρούσα εργασία εστιάζουμε στη 
χρήση χαρτών με και χωρίς τη χρήση Τ.Π.Ε. για την ανάπτυξη της χωρικής αντίληψης 
στα παιδιά.  

Σκοπός και μεθοδολογία έρευνας 

Στην παρούσα εργασία επιχειρούμε να ανιχνεύσουμε την προστιθέμενη αξία που προ-
σφέρουν οι Τ.Π.Ε. σε δράσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων χρήσης γεωγραφικών χαρτών και 
γενικότερης κατανόησης βασικών χωρικών εννοιών. Το ερευνητικό ερώτημα που επι-
διώκουμε να απαντήσουμε, μέσα από την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παρέμ-
βασης είναι εάν η χρήση του ηλεκτρονικού χάρτη σε σχέση με έναν φυσικό, μπορεί να 
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υποστηρίξει πιο αποτελεσματικά μαθητές προσχολικής ηλικίας στον τρόπο αποτύπω-
σης μίας περιοχής και στην αλληλεπίδρασή τους με τον χώρο όπου βρίσκονται. 

Μεθοδολογικά, αποφασίστηκε η υλοποίηση έρευνας πεδίου, μέσα από μία εκπαιδευ-
τική παρέμβαση με θέμα «Εντοπισμός & αποτύπωση σημείων ενδιαφέροντος σε φυ-
σικό και ηλεκτρονικό χάρτη» σε παιδιά νηπιαγωγείου στο κέντρο της Αθήνας. Επιλέ-
χθηκε η περιοχή της Ακρόπολης, όπου βρίσκεται το σχολείο, περιοχή που σηματοδοτεί 
αυξημένο και δεδομένο ενδιαφέρον για την ιστορία, την οικονομία, το τοπίο και τους 
ανθρώπους που κατοικούν, δραστηριοποιούνται και επισκέπτονται την περιοχή. Στην 
έρευνα συμμετείχαν μαθητές μίας τάξης νηπιαγωγείου (9 αγόρια, 6 κορίτσια, ηλικίας 
5-6 ετών). Δημιουργήθηκαν 2 ομάδες εργασίας: α) η πειραματική ομάδα( 8 μαθητές - 
6 αγόρια/ 2 κορίτσια) και β) η ομάδα ελέγχου, ( 7 μαθητές -3 αγόρια/ 4 κορίτσια ). Η 
επιλογή των παιδιών της κάθε ομάδας έγινε τυχαία, μετά από κλήρωση. Η μέθοδος 
συλλογής των δεδομένων ήταν η συμμετοχική παρατήρηση, με βασικό εργαλείο μία 
σχάρα παρατήρησης με δομημένα κριτήρια (βλ. Εικόνα 1). Επίσης, συγκεντρώθηκαν 
δεδομένα μέσω βιντεοσκόπησης, ημερολογίου των ερευνητριών και των ζωγραφικών 
αποτυπώσεων των παιδιών.  

 

Εικόνα 1: Σχάρα Παρατήρησης 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε στο πλαίσιο των αρχών του προγράμματος 
σπουδών για το νηπιαγωγείο (2014) και αφορά τον γεωγραφικό γραμματισμό των μα-
θητών αυτής της βαθμίδας. Για το σχεδιασμό της συγκεκριμένης δράσης, ακολουθείται 
εποικοδομιστική εκπαιδευτική προσέγγιση με στοιχεία βιωματικής και διερευνητικής 
μάθησης. Περιλαμβάνει δραστηριότητες με κατεύθυνση την προσωπική ανακάλυψη 
και εμπειρία, το χτίσιμο της γνώσης μέσα από την αναζήτησηπληροφοριών,τησυσχέ-
τισηεννοιώνκαιτηνεπίλυσηπροβλήματος. Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλε-
πίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Το αντικείμενό της δράσης ήταν η 
εξερεύνηση τεσσάρων σημείων/τόπων ενδιαφέροντος (Σχολείο, Ηρώδειο, Μουσείο Α-

Στοιχεία Παρατήρησης Ομάδα Πειραματική Ομάδα Ελέγχου 

1 2 3 4 5 1 2 3 4  5 

Οι μαθητές συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους           

Συμμετέχουν όλα τα μέλη της ομάδας           

Δυσκολεύονται να σχεδιάσουν τη διαδρομή           

Δυσκολεύονται να εντοπίσουν τα σημεία πάνω στον χάρτη           

Δυσκολεύονται να αποτυπώσουν τα σημεία            

Βαριούνται και εγκαταλείπουν           

Είναι ενθουσιασμένοι όλοι οι μαθητές           

Δεν θέλουν να συμμετέχουν           
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κρόπολης, Μετρό/Στάση Ακρόπολη) και ο σχεδιασμός της σχετικής διαδρομής που ε-
νώνει τα σημεία αυτά, με φυσική παρουσία των μαθητών (επίσκεψη στα σημεία) και 
με τη βοήθεια ενός γεωγραφικού χάρτη. Οι μαθησιακοί στόχοι της συγκεκριμένης δρά-
σης αφορούσαν την καλλιέργεια εννοιών χωρικής σκέψης και πιο συγκεκριμένα ήταν 
α) η εξοικείωση των μαθητών με χωρικές έννοιες και το Γεωγραφικό χώρο, με στόχο 
τα παιδιά να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν λέξεις και φράσεις για να εντοπί-
σουν, να περιγράψουν και να αναπαραστήσουν θέσεις, διαδρομές και κατεύθυνση και 
β) η εξοικείωση των μαθητών με την χρήση των χαρτών (εντοπισμός σημείων και δια-
δρομής πάνω στον χάρτη, αναπαράσταση των σημείων με οπτικό τρόπο). Η εκπαιδευ-
τική δράση είχε τρία στάδια: 

1ο στάδιο, Προετοιμασία, με στόχο την καταγραφή των υπαρχουσών γνώσεων για 
την γειτονιά, μέσα από συζήτηση, εννοιολογικό χάρτη και ατομικές ζωγραφιές.  

2ο στάδιο, Δράση έξω από το σχολείο. Παράλληλη/ταυτόχρονη περιήγηση των δύο 
ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) στα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος.  

3ο στάδιο, Post test. Μία εβδομάδα μετά την περιήγηση στην περιοχή, τα παιδιά κλή-
θηκαν ανά ομάδα να «ξαναθυμηθούν» την περιήγηση που είχαν κάνει. Η κάθε ομάδα 
είχε στη διάθεσή της τα «μέσα» που είχε χρησιμοποιήσει στην περιήγησή της. 

Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

1οστάδιο: Προετοιμασία (διάρκεια: 2 ώρες): Πραγματοποιείται συζήτηση μέσα στην 
τάξη, παρουσία του 2ου ατόμου που συμμετέχει στην μελέτη, προκειμένου να περιγρά-
ψουν στο άτομο αυτό την περιοχή του σχολείου τους και δημιουργείται ένας εννοιολογικός 
χάρτης στον πίνακα. Στη συνέχεια τα παιδιά ζωγραφίζουν την περιοχή και γίνεται έλεγ-
χος για το εάν αναφέρουν συγκεκριμένα σημεία που αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Τέλος, 
οι μαθητές ενημερώνονται για τη δράση που θα ακολουθήσει στις επόμενες ημέρες. Ε-
πιλέγονται οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες. 

2ο στάδιο: Δράση έξω από το σχολείο (διάρκεια: 2 ώρες): Πραγματοποιείται τέσσερις 
ημέρες μετά το πρώτο στάδιο της παρέμβασης, με παράλληλη /ταυτόχρονη περιήγηση 
των δύο ομάδων (πειραματικής και ελέγχου) στα συγκεκριμένα σημεία ενδιαφέροντος. 
Την κάθε ομάδα συνοδεύουν μία ερευνήτρια και δύο 2 φοιτητές του ΤΕΑΠΗ, που υ-
λοποιούν για εκείνο το διάστημα την πρακτική τους άσκηση. 

Ομάδα ελέγχου: Περιήγηση των παιδιών στα τέσσερα σημεία ενδιαφέροντος με τη 
χρήση φυσικού χάρτη, με τη βοήθεια των 3 ατόμων που τα συνοδεύουν. Στο κάθε ση-
μείο, πραγματοποιείται συζήτηση και γίνεται αποτύπωση των σημείων πάνω στο χαρτί, 
με ζωγραφική από τα παιδιά. Πειραματική ομάδα: Περιήγηση των παιδιών στα συγκε-
κριμένα σημεία ενδιαφέροντος με την χρήση ηλεκτρονικού χάρτη με tablet, από τα 
παιδιά, με τη βοήθεια των 3 ατόμων που τα συνοδεύουν. Στο κάθε σημείο, πραγματο-
ποιείται συζήτηση και γίνεται αποτύπωση των σημείων με φωτογραφίες και βίντεο, με 
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την χρήση 2 tablet που έχουν εγκατεστημένη την εφαρμογή των GoogleMaps και 2 
ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών από τα παιδιά.  

3ο στάδιο: Post test (διάρκεια: 1 ώρα): Πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά την περι-
ήγηση στην περιοχή. Τα παιδιά κλήθηκαν ταυτόχρονα, σε δύο διαφορετικούς χώρους 
εργασίας, ανά ομάδα, να «ξαναθυμηθούν» την περιήγηση που είχαν κάνει. Η κάθε ο-
μάδα είχε στη διάθεσή της τα «μέσα» που είχε χρησιμοποιήσει στην περιήγησή της.  

Ομάδα ελέγχου: Ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν σε λευκό χαρτί τη διαδρομή 
που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα μεταξύ των τεσσάρων σημείων. Στη συνέχεια, 
τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τα σημεία αυτά σε μικρά χαρτάκια. Έπειτα, τους δό-
θηκε ο ίδιος φυσικός χάρτης που είχαν χρησιμοποιήσει στην περιήγηση και τους ζητή-
θηκε να εντοπίσουν τα τέσσερα σημεία. Τέλος, κόλλησαν τα χαρτάκια πάνω στον έ-
τοιμο φυσικό χάρτη με τη βοήθεια της ερευνήτριας. 

Πειραματική ομάδα: Ζητήθηκε από τα παιδιά να σχεδιάσουν σε λευκό χαρτί τη δια-
δρομή που έκαναν την προηγούμενη εβδομάδα. Στη συνέχεια, επέλεξαν φωτογραφίες 
για κάθε σημείο της περιήγησης. Έπειτα, τους δόθηκε το tablet με τον ίδιο ηλεκτρονικό 
χάρτη που είχαν χρησιμοποιήσει στην περιήγηση, προκειμένου να εντοπίσουν τα τέσ-
σερα σημεία και τη διαδρομή πάνω στον χάρτη. Στο τέλος, ανέβασαν με τη βοήθεια 
της ερευνήτριας τις φωτογραφίες στην εφαρμογή Google Maps. 

Αξιολόγηση και αποτελέσματα 

Η αξιολόγηση της παρέμβασης βασίστηκε α) στην επίτευξη των μαθησιακών στόχων 
που είχαν τεθεί αλλά και β) στον βαθμό της συμμετοχής, εμπλοκής και ευημερίας των 
μαθητών.  

Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας παρατηρήθηκε ότι η χρήση της τεχνολογίας από 
την πειραματική ομάδα (φωτογραφική μηχανή, tablet, ηλεκτρονικός χάρτης) διευκό-
λυνε και απλοποίησε τα όποια ζητήματα διαδικασίας αντιμετώπισε η ομάδα ελέγχου, 
κατά την περιήγηση (μεταφορά, χαρτιών/ μολυβιών, «στήσιμο» χώρου ζωγραφικής, 
χρόνος ζωγραφικής, παρατήρηση συγκεκριμένου τυπωμένου φυσικού χάρτη κλπ). Πιο 
συγκεκριμένα: 

Πειραματική ομάδα: Τα παιδιά αυτής της ομάδας κατάφεραν  

- να «παρατηρήσουν» το φυσικό τους περιβάλλον και να «κατανοήσουν» τις όποιες 
ιδιαίτερες συνθήκες και φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα εκείνη την χρονική περί-
οδο σε εκείνη τη συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. πλανόδιος μουσικός, αυτοκίνητα που 
παρκάρουν παράνομα, ειδικό μονοπάτι στο πεζοδρόμιο για τους τυφλούς κλπ), με 
αποτέλεσμα να το «αποτυπώσουν» με λεπτομερή τρόπο  

- να έχουν περισσότερο χρόνο και διάθεση να συζητήσουν μεταξύ τους, να ανταλ-
λάξουν σκέψεις, ιδέες, προσωπικές παρατηρήσεις και εμπειρίες, καλλιεργώντας έ-
τσι ένα καλό κλίμα συνεργασίας που προέκυψε αυθόρμητα, χωρίς παρεμβάσεις από 
εκπαιδευτικούς/ερευνητές. 
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- να μοιράζονται το τεχνολογικό υλικό που είχαν στη διάθεσή τους, με το οποίο ήταν 
εξοικειωμένοι, χωρίς παρεμβάσεις από εκπαιδευτικούς/ερευνητές. 

Το αποτέλεσμα αυτής της βιωματικής και συνεργατικής περιήγησης ήταν η γενικότερη 
βελτίωση της χωρικής τους αντίληψης (άρχισαν να χρησιμοποιούν στην καθημερινό-
τητά τους πιο συχνά και με ευχέρεια, όρους και έννοιες όπως «αφετηρία», «αριστερά- 
δεξιά» κλπ), κάτι που δεν παρατηρήθηκε στην ομάδα ελέγχου. Το γεγονός ότι «τοπο-
θέτησαν» τον εαυτό τους στον χάρτη που σχεδίασαν στο χαρτί, ενδεχομένως να σημαί-
νει ότι τα περισσότερα μέλη της ομάδας αντιλαμβάνονται τον χώρο ολιστικά με τον 
εαυτό τους μέσα, ότι δεν ήταν απλοί παρατηρητές, αλλά συμμέτοχοι στο σύστημα πα-
ρατήρησης. 

Ομάδα ελέγχου: Τα παιδιά της ομάδας ελέγχου, στο στάδιο της περιήγησης, δεν κατά-
φεραν να ζωγραφίσουν το 4ο σημείο (σχολείο), λόγω χρονικού περιορισμού. Επίσης, 
παρατηρήθηκε μεγαλύτερη σχεδιαστική ικανότητα στις ατομικές ζωγραφιές, σε σχέση 
με την ομαδική (σχεδιασμός του χάρτη), εξαιτίας δυσκολιών στην συνεργασία που ση-
μειώθηκε στα μέλη της ομάδας ελέγχου. Οι δυσκολίες στη συνεργασία ενδεχομένως 
οφείλονταν στη σύνθεση της ομάδας, αλλά και στον εκρηκτικό και έντονο χαρακτήρα 
κάποιων μελών της, καθώς και στη δυναμική των σχέσεων την δεδομένη χρονική 
στιγμή.  

 
Από το post test προέκυψαν τα εξής: 

Ομάδα Ελέγχου: παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές δεν είχαν αντιληφθεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό την διαδρομή, ανάμεσα στα τέσσερα σημεία ενδιαφέροντος. Δυσκολεύτηκαν να 
ξεκινήσουν τον σχεδιασμό της διαδρομής στο λευκό χαρτί, παρόλο που τους είχε δοθεί 
η αφετηρία από την ερευνήτρια. Μικρή δυσκολία σημειώθηκε στα μέλη της ομάδας 
και ως προς τον εντοπισμό των σημείων, τόσο στο λευκό χαρτί όσο και στον φυσικό 
χάρτη. Αντίθετα έδειξαν μια ιδιαίτερη ικανότητα στο να εντοπίζουν τα σημεία με βάση 
τα σύμβολα, κάτι που εμφανίζεται και στα ατομικά τους έργα (π.χ. το σύμβολο του 
Μετρό). Με τη ίδια λογική αποτύπωσαν τα σημεία και στο λευκό χαρτί. Τα σχεδίασαν 
γενικότροπα χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Υπήρξαν διαφωνίες ως προς τον σχεδια-
σμό της διαδρομής. Παρόμοιες διαφωνίες υπήρχαν και στο στάδιο της δράσης έξω από 
το Σχολείο, με αποτέλεσμα οι σχέσεις της ομάδας να διαταραχθούν και να δυσκολεύ-
σουν τη συνεργασία των μελών. Τα παιδιά χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να ο-
λοκληρώσουν το post test, κυρίως λόγω των διαφορετικών απόψεων για την έναρξη 
της διαδρομής. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από την παρατήρηση της ομάδας ελέγ-
χου, προκύπτουν τα εξής: 

- Όχι καλή αντίληψη της διαδρομής, σε σχέση με την πειραματική ομάδα. 
- Διαφωνίες ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, ως προς το σχεδιασμό της διαδρομής. 
- Κατανάλωση περισσότερου χρόνου για το σχεδιασμό της διαδρομής και την απο-

τύπωση των 4 σημείων, τόσο στο λευκό χαρτί, όσο και στο φυσικό χάρτη. 
- Σχεδιασμός των 4 σημείων με πολύ γενικό τρόπο, χωρίς λεπτομέρειες. 
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Πειραματική ομάδα: τα μέλη της πειραματικής ομάδας έδειξαν να έχουν καλύτερη α-
ντίληψη των χωρικών εννοιών, καθώς σχεδίασαν την διαδρομή στο λευκό χαρτί με 
σχετική ευκολία. Από την αρχή, συμφώνησαν πάνω στην κατεύθυνση που θα ακολου-
θούσαν. Χρησιμοποίησαν ορθά και με ευκολία α) έννοιες προσανατολισμού, όπως α-
ριστερά- δεξιά –ευθεία, β) λέξεις όπως αφετηρία, τερματισμός, σημείο. Όπου υπήρχαν 
αμφιβολίες για την κατεύθυνση, χρησιμοποιούσαν το σώμα τους ως εργαλείο, μεταφέ-
ροντας το, νοητά στο αντίστοιχο σημείο. Εντόπισαν με ευκολία τα σημεία πάνω στον 
ηλεκτρονικό χάρτη. Δεν υπήρχαν αμφιβολίες και διαφωνίες για κανένα από τα τέσσερα 
σημεία ενδιαφέροντος. Τα περισσότερα μέλη της ομάδας «σχεδίασαν»/ακολούθησαν 
την ακριβή διαδρομή με το δάχτυλο τους, την σχημάτισαν με κάθε λεπτομέρεια, δεί-
χνοντας και την είσοδο αλλά και την έξοδο από τα σημεία. Επίσης, η επίδειξη της δια-
δρομής με το δάχτυλο αλλά και ο σχεδιασμός της στο χαρτί, στο post test, έγινε με 
λεπτομέρεια απ’ όλα τα μέλη της ομάδας. Σημειώνεται το γεγονός ότι το σώμα τους 
αποτελούσε σημείο αναφοράς κάθε φορά που δυσκολεύονταν να προσανατολιστούν. 
Πάντα έδειχναν με τα χέρια τους, τοποθετώντας το σώμα τους στο σωστό σημείο, τόσο 
κατά το σχεδιασμό της διαδρομής, όσο και κατά την περιήγηση στα σημεία, όποτε υ-
πήρχε κάποια αμφιβολία. Το γεγονός ότι ο εαυτός τους «πρωταγωνιστούσε» σε όλη τη 
διάρκεια της υλοποίησης έγινε φανερό και με το ότι τον «συμπεριέλαβαν»/ζωγράφισαν 
στην ομαδική δουλειά του σχεδιασμού της διαδρομής στο χαρτί. Όλα τα μέλη της πει-
ραματικής ομάδας συνεργάστηκαν αρμονικά. Με δική τους πρωτοβουλία, μοίρασαν 
ρόλους και ο καθένας ανέλαβε να κάνει μια εργασία. Η εξαιρετική συνεργασία της 
ομάδας έγινε αντικείμενο παρατήρησης σε όλη τη διάρκεια της δράσης, καθώς και στην 
περιήγηση, τα μέλη της ομάδας μόνα τους αποφάσισαν για την εκ περιτροπής χρησι-
μοποίηση του τεχνολογικού υλικού. Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα από την παρατή-
ρηση της πειραματικής ομάδας, προκύπτουν τα εξής: 

- Καλύτερη αντίληψη των χωρικών εννοιών (εντοπισμός των σημείων, σχεδιασμός 
διαδρομής με το δάχτυλο στο tablet). 

- Πιο αρμονική συνεργασία σε όλα τα στάδια, σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. 
- Αποτύπωση της διαδρομής και των 4 σημείων ενδιαφέροντος στο λευκό χαρτί με 

περισσότερες λεπτομέρειες. 
- Τοποθέτηση του εαυτού τους (του σώματός τους) στον χώρο (φυσικό και σε ζω-

γραφιά). 

Συμπεράσματα, συζήτηση 

Τα αποτελέσματα από την παρατήρηση των δύο ομάδων των παιδιών, έδειξαν ότι τα 
παιδιά της πειραματικής ομάδας που χρησιμοποίησαν τεχνολογικό υλικό, βελτίωσαν 
ικανότητες που αφορούν την χωρική τους αντίληψη, συνεργάστηκαν καλύτερα και ο-
λοκλήρωσαν τις δραστηριότητες με μεγαλύτερη ευκολία και πιο ευχάριστα. Ερμηνεύ-
οντας τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τα δεδομένα της παρατήρησης, το ημερο-
λόγιο και τη βιντεοσκόπηση, μπορεί να ειπωθεί ότι τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με την 
εκπαιδευτική παρέμβαση. “Η βόλτα μας στην γειτονιά” ήταν χαραγμένη στην μνήμη 
τους με πολύ ευχάριστο τρόπο. Τους άρεσε η χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού (τα 
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παιδιά της ομάδας ελέγχου εξέφρασαν την επιθυμία να επαναληφθεί η δράση, προκει-
μένου να κάνουν και αυτά χρήση των tablet και των φωτογραφικών μηχανών). Η χρήση 
του ηλεκτρονικού χάρτη και η δημιουργία του «δικού τους» ηλεκτρονικού χάρτη με τις 
φωτογραφίες που είχαν τα ίδια τραβήξει, ήταν αυτό που τους προσέλκυσε το ενδιαφέ-
ρον. Επίσης τους άρεσε πολύ το ότι η δράση πραγματοποιήθηκε έξω από τον χώρο του 
σχολείου και ζήτησαν «και άλλες τέτοιες δραστηριότητες».  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η τυχαία επιλογή των παιδιών για τη δημιουργία των δύο ο-
μάδων, προέκυψε σαν επιλογή, καθώς τα συγκεκριμένα παιδιά βρίσκονται σε παρόμοια 
επίπεδα ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων, επικοινωνιακών δεξιοτήτων και προσωπι-
κής ανάπτυξης. Όμως, με αυτόν τον τρόπο διαμόρφωσης της σύνθεσης των ομάδων 
δεν λήφθηκαν υπόψη οι όποιες διαμάχες είχαν δημιουργηθεί μεταξύ των παιδιών ε-
κείνη την περίοδο, ούτε η εκπροσώπηση των δύο φύλων στην κάθε ομάδα. Επομένως, 
η τυχαία επιλογή των μελών των ομάδων αποτελεί σημαντικό περιορισμό στην εξα-
γωγή ασφαλών συμπερασμάτων όσον αφορά τα αποτελέσματα της παρατήρησης των 
δύο ομάδων. Δηλαδή είναι πολύ πιθανό η διαμάχη δύο μελών της ομάδας ελέγχου να 
επηρέασε αρνητικά τη συνεργασία της ομάδας στο post test. 

Ανατρέχοντας στην βιβλιογραφική επισκόπηση για την διερεύνηση των χωρικών εν-
νοιών σε παιδιά προσχολικής ηλικίας, διαπιστώνεται ότι έχουν πραγματοποιηθεί έρευ-
νες μέσω διδακτικών παρεμβάσεων εντός της σχολικής τάξης/σχολικής αυλής (Χατζη-
πολυχρόνη, 2018, Οικονόμου, 2010). Αντίθετα, δεν εντοπίσαμε έρευνες που να έχουν 
πραγματοποιηθεί μέσω δράσεων έξω από το σχολείο. Η εκπαιδευτική παρέμβαση που 
πραγματοποιείται έξω από το σχολείο, με την χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού – τοπο-
θετώντας τους μαθητές και το σώμα τους στον πραγματικό περιβαλλοντικό και γεω-
γραφικό χώρο – είναι πιθανό να διευκολύνει την καλλιέργεια της χωρικής αντίληψης, 
σε σχέση με δραστηριότητες που πραγματοποιούνται μέσω προσομοιώσεων χώρων 
μέσα στην τάξη (π.χ. με υλικό LEGO, με την χρήση My Google Maps). Είναι ένα θέμα 
που χρίζει περαιτέρω έρευνας. 
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Διδάσκοντας την λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη σε μαθητές δημοτικού 
με Arduino και ArduBlock  

Μαστοροδήμος Δημήτριος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, M.Sc., M.Ed. (STEM), mastorodimos@gmail.com 

Περίληψη 

Οι μαθητές κατά την μετάβασή τους στο σχολείο, είτε με τα πόδια είτε με μεταφορικό 
μέσο, συχνά συναντάνε φωτεινούς σηματοδότες. Αρκετές φορές δεν γνωρίζουν τον 
τρόπο λειτουργίας τους και μερικές φορές βρίσκονται σε σύγχυση τι σήμανση θα δείξει 
κάθε φορά ο φωτεινός σηματοδότης οπότε και κάνουν λάθος ενέργειες. Η παρούσα 
εργασία δίνει την δυνατότητα σε μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να δημιουρ-
γήσουν τον δικό τους φωτεινό σηματοδότη. Για την κατασκευή θα χρησιμοποιήσουν 
έναν μικροελεγκτή Arduino τον οποίο θα προγραμματίσουν με το πρόγραμμα 
ArduBlock με τέτοιο τρόπο, ώστε το τεχνούργημά τους να προσομοιώνει τον πραγμα-
τικό φωτεινό σηματοδότη. Συγκεκριμένα προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο για μαθη-
τές Ε’ και ΣΤ’ τάξης δημοτικού σχολείου, διάρκειας τριών ωρών, για την δημιουργία 
φωτεινού σηματοδότη χρησιμοποιώντας τρεις διόδους εκπομπής φωτός (κόκκινη, πορ-
τοκαλί, πράσινη) σε μικροελεγκτή Arduino. Οι μαθητές ολοκληρώνοντας το διδακτικό 
σενάριο θα είναι σε θέση να κατανοήσουν την χρήση λειτουργίας του φωτεινού σημα-
τοδότη, να αναπτύξουν αλγοριθμικές και προγραμματιστικές δεξιότητες και επιπλέον 
να αποκτήσουν βασικές αρχές κυκλοφοριακής αγωγής. 

Λέξεις-Κλειδιά: Arduino, ArduBlock, φωτεινός σηματοδότης, δίοδος εκπομπής φω-
τός, LED 

Εισαγωγή 

Κατά την μετάβαση των μαθητών στο σχολείο υπάρχουν φωτεινοί σηματοδότες που 
δείχνουν διαφορετική σήμανση για τους πεζούς και τους οδηγούς αυτοκινήτων. Οι μα-
θητές έχουν διδαχθεί μέσα από μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής τον τρόπο λειτουρ-
γίας των φαναριών. Έτσι, οι μαθητές γνωρίζουν ότι όταν ο φωτεινός σηματοδότης δεί-
χνει πράσινο για τους πεζούς, τότε μπορούν να διασχίσουν τον δρόμο με ασφάλεια, 
αφού πρώτα ελέγξουν ότι όντως είναι ελεύθερος ο δρόμος, και φτάνουν με ασφάλεια 
στο απέναντι πεζοδρόμιο. Επίσης, γνωρίζουν ότι όταν δείχνει κόκκινο ο φωτεινός ση-
ματοδότης για τους πεζούς, τότε περιμένουν με υπομονή στο πεζοδρόμιο και δεν δια-
σχίζουν τον δρόμο. Όμως, μερικές φορές δεν τηρείται αυτό και παρατηρούνται φαινό-
μενα πεζοί να διασχίζουν το δρόμο ενώ ο φωτεινός σηματοδότης δείχνει ερυθρό χρώμα, 
δηλαδή ότι πρέπει να περιμένουν. Αυτή η συμπεριφορά σε συνδυασμό με άλλους πα-
ράγοντες (οδόστρωμα, οδική συμπεριφορά οδηγών κ.α.) οδηγούν σε ανθρώπινες απώ-
λειες. Μάλιστα ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο 
ευθύνης (Koutromanos, 2009; Lu, 2006). 

Για να μπορέσουν να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για ζητήματα 
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κυκλοφοριακής αγωγής, γίνεται συχνά ενημέρωση στο σχολείο τόσο από τους υπεύθυ-
νους φορείς όσο και από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτι-
κής Πολιτικής (ΙΕΠ) στην ιστοσελίδα για την Θεματική Εβδομάδα 2018-2019 με τίτλο 
«Δημοκρατική Συνύπαρξη και Ανθρώπινα Δικαιώματα» παρείχε μια σειρά από φορείς 
που διαθέσαν υλικό για αυτό τον σκοπό. 

Σε περίπτωση όμως που δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια ενημέρωση από τους κατάλλη-
λους φορείς, τότε μπορεί ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής του κάθε σχολείου, ή και κά-
ποιος άλλος εκπαιδευτικός με εξειδικευμένες γνώσεις, να χρησιμοποιήσει τις Τεχνολο-
γίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και να δείξει στο εργαστήριο Πληροφορι-
κής στους μαθητές κάθε τάξης ψηφιακό υλικό, ιστοσελίδες και ιστότοπους με κατάλ-
ληλο περιεχόμενο για την κυκλοφοριακή αγωγή. Έτσι, οι μαθητές χρησιμοποιώντας 
διαδραστικές εφαρμογές θα μπορούν να κατανοήσουν τις αρχές και τους κανόνες της 
κυκλοφοριακής αγωγής. 

Στο αποθετήριο Αίσωπος του ΙΕΠ για την βαθμίδα του δημοτικού υπάρχουν δύο ψη-
φιακά διδακτικά σενάρια για το εξεταζόμενο ζήτημα. Το πρώτο ψηφιακό διδακτικό 
σενάριο (Κουτρομάνος, 2015) έχει τίτλο «Κυκλοφορώ… παρατηρώ … και παρεμ-
βαίνω…», εντάσσεται σε διαθεματική ομάδα και σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, πα-
ρέχει ενεργή μάθηση, είναι υψηλής διαδραστικότητας και απευθύνεται σε μαθητές η-
λικίας 9-12 ετών. Το δεύτερο ψηφιακό διδακτικό σενάριο (Γαϊτανίδη, 2015) έχει τίτλο 
«Μαθαίνοντας να κυκλοφορώ στο δρόμο με ασφάλεια!», εντάσσεται στην ευέλικτη 
ζώνη, εμπλέκει παθητική και ενεργητική μάθηση, έχει υψηλό επίπεδο διαδραστικότη-
τας και απευθύνεται σε μαθητές ηλικίας 6-9 ετών. 

Επίσης στο Φωτόδεντρο, τον εθνικό συσσωρευτή εκπαιδευτικού περιεχομένου, για την 
βαθμίδα του δημοτικού σχολείου υπάρχουν επτά Μαθησιακά Αντικείμενα για την κυ-
κλοφοριακή αγωγή και σχετικά με το θέμα που εξετάζεται στην παρούσα εργασία: Κυ-
κλοφορώ με Ασφάλεια, Μαθαίνω να κυκλοφορώ, Ταίριαξε τα σήματα της τροχαίας!, 
Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Α’, Μαθαίνω να κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β’, 
Σήματα της τροχαίας – Μπίνγκο!, Ασφάλεια στους δρόμους. 

Όμως σε καμιά από τις προαναφερθέντες περιπτώσεις ο μαθητής δεν κατασκευάζει ο 
ίδιος κάτι, παρά μόνο χρησιμοποιεί έτοιμα λογισμικά με συγκεκριμένο περιεχόμενο. 
Αυτό το κενό έρχεται να καλύψει η συγκεκριμένη πρόταση του διδακτικού σεναρίου. 
Συγκεκριμένα αυτό που προτείνεται στην παρούσα εργασία είναι, οι ίδιοι οι μαθητές 
να μάθουν κάνοντας μια κατασκευή με μικροελεγκτή Arduino, δηλαδή learning by do-
ing. Εξάλλου φαίνεται ότι οι μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται για την διδασκαλία δια-
φόρων πεδίων, όπως για παράδειγμα στην διδασκαλία της Χημείας (Παπαδημητρόπου-
λος κ.α., 2019) αλλά και για προσομοιώσεις STEM (Μαστοροδήμος & Ψυχάρης, 
2017). 

Συνεπώς, σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι οι μαθητές να κατανοήσουν την 
λειτουργία του φωτεινού σηματοδότη. Αυτό θα γίνει με την κατασκευή μιας 
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προσομοίωσης φωτεινού σηματοδότη χρησιμοποιώντας μικροελεγκτή Arduino, διό-
δους εκπομπής φωτός (Light Emitting Diode-LED) και αντιστατών. Ο προγραμματι-
σμός θα γίνει μέσα από το λογισμικό ArduBlock. Επιπλέον η εμπλοκή των μαθητών με 
την κατασκευή του φωτεινού σηματοδότη αποσκοπεί στην ανάπτυξη πνεύματος κυ-
κλοφοριακής αγωγής και κατανόησης των αρχών και κανόνων ασφαλείας που πρέπει 
να τηρούν οι πεζοί, αλλά και οι οδηγοί αυτοκινήτων. 

Η διάρθρωση της εργασίας είναι η ακόλουθη. Αρχικά παρουσιάζεται το λογισμικό Ar-
duBlock. Αμέσως μετά ακολουθεί το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο, το οποίο πραγ-
ματοποιείται σε τρεις διδακτικές ώρες. Κάθε διδακτική ώρα περιέχει ξεχωριστές δρα-
στηριότητες. Η εργασία καταλήγει με συμπεράσματα, συζήτηση, τυχόν δυσκολίες που 
μπορεί να ανακύψουν και μελλοντικές ενέργειες.  

Λογισμικό ArduBlock 

Το ArduBlock είναι μια οπτική γλώσσα προγραμματισμού, όπως είναι το Scratch, δη-
λαδή η δημιουργία κώδικα γίνεται με τουβλάκια (bricks). Δεν είναι αυτόνομο λογι-
σμικό, αλλά εκτελείται σαν πρόσθετο (Add-on) μέσα από το λογισμικό Arduino. 

Το περιβάλλον εργασίας του ArduBlock φαίνεται στην Εικόνα 1. Είναι χωρισμένο σε 
δύο τμήματα. Το αριστερό τμήμα που έχει όλες τις κατηγορίες των εντολών και το 
δεξιό τμήμα που δημιουργείται ο κώδικας. Επιλέγοντας μια κατηγορία εντολών, όπως 
για παράδειγμα την κατηγορία Έλεγχος όπως φαίνεται στην Εικόνα 1, τότε εμφανίζο-
νται όλες οι διαθέσιμες εντολές αυτής της κατηγορίας. Τότε για να μπορέσει να δη-
μιουργηθεί ο κώδικας, αρκεί να επιλεγεί μια εντολή και με την τεχνική σύρε και άφησε 
(drag & drop) να τοποθετηθεί στο δεξιό τμήμα του παραθύρου. Έτσι για παράδειγμα 
εάν θέλετε να εισάγετε την εντολή program-setup-loop, τότε αρκεί να επιλέξετε από 
την κατηγορία Έλεγχος την εντολή program-setup-loop και να την σύρετε και να την 
αφήσετε στο δεξιό τμήμα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. Στη συνέχεια από την εντολή 
Ακίδες επιλέγετε την εντολή θέσε ψηφιακή ακίδα και την τοποθετείτε στη θέση setup. 
Στη συνέχεια επιλέγετε πάλι την εντολή θέσε ψηφιακή ακίδα και την τοποθετείτε κάτω 
από την εντολή loop. 
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Εικόνα 1: Το λογισμικό ArduBlock 

Το ArduBlock παρέχει την δυνατότητα της δημιουργίας ενός καινούριου προγράμμα-
τος, την αποθήκευση ενός ήδη υπάρχοντος ή το άνοιγμα ενός ήδη αποθηκευμένου. Ό-
ταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, τότε για να μεταφορτωθεί στον μικροελεγκτή Ar-
duino αρκεί να επιλεγεί η εντολή Ανέβασε στο Arduino. 

Προτεινόμενο διδακτικό σενάριο 

Ο τίτλος του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου είναι «Φωτεινός σηματοδότης». Οι 
μαθητές θα μπορέσουν να μελετήσουν την λειτουργία ενός φωτεινού σηματοδότη με 
χρήση διόδου εκπομπής φωτός, αντιστάτη, Arduino και ArduBlock. Το προτεινόμενο 
διδακτικό σενάριο έχει σαν σκοπό να ενισχύσει τις αρχές και τους κανόνες της κυκλο-
φοριακής αγωγής σε μαθητές δημοτικού, να τους ευαισθητοποιήσει σε θέματα οδικής 
συμπεριφοράς, αλλά και να κατανοήσουν το Arduino και το ArduBlock. 

Με την κατασκευή του τεχνουργήματος με LED και Arduino, προγραμματίζοντάς το 
με ArduBlock, οι μαθητές θα κατανοήσουν την λειτουργία ενός πραγματικού φωτεινού 
σηματοδότη και επιπλέον θα κατανοήσουν πως μπορούν να ελέγξουν την ακολουθία 
και τον χρόνο αλλαγής χρώματος ενός φωτεινού σηματοδότη. 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές των δύο τελευταίων τά-
ξεων του δημοτικού που έχουν όμως διδαχθεί στο παρελθόν κάποια οπτική γλώσσα 
προγραμματισμού, όπως είναι το Scratch ή το ScratchJr. Η χρονική διάρκειά του είναι 
τρεις ώρες. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τις προϋπάρχουσες γνώσεις και δεξιότητες 
των μαθητών. Επειδή όμως υπάρχει μόνο ένας εκπαιδευτικός για να βοηθήσει τους 
μαθητές, αυτό μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον απαιτήσεις χρονικών ορίων. 

Η πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου θα γίνει στο εργαστήριο ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του σχολείου, έτσι ώστε όλοι οι μαθητές ή τουλάχιστον οι ομάδες μαθη-
τών που θα σχηματιστούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή για να ανα-
πτύξουν το πρόγραμμά τους στο ArduBlock. Σε κάθε ομάδα θα ανατεθούν συγκεκρι-
μένοι ρόλοι για τον χειρισμό του μικροελεγκτή Arduino και την συγγραφή του κώδικα 
στο ArduBlock, ανάλογα με τις δεξιότητες που έχει το κάθε μέλος της ομάδας που θα 
σχηματιστεί. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί σωστά το σενάριο οι μαθητές των ομά-
δων θα πρέπει να συνεργάζονται αρμονικά. 

Διδακτικοί στόχοι & αναμενόμενα αποτελέσματα 

Όταν ολοκληρωθεί το διδακτικό σενάριο οι μαθητές αναμένεται να έχουν αποκτήσει 
δεξιότητες χειρισμού της συνδεσμολογίας του μικροελεγκτή Arduino καθώς και να έ-
χουν αποκτήσει γνώσεις στον προγραμματισμό σε ArduBlock. Συγκεκριμένα επιδιώ-
κεται: 

1. Εξοικείωση των μαθητών με τον μικροελεγκτή Arduino. 
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2. Κατανόηση της λειτουργίας των LED. 
3. Εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό ArduBlock. 
4. Κατανόηση της λειτουργίας του φωτεινού σηματοδότη. 
5. Απόκτηση στάσεων και αξιών της κυκλοφοριακής αγωγής. 

Προετοιμασία εργαστηρίου Πληροφορικής 

Ο εκπαιδευτικός Πληροφορικής του σχολείου θα πρέπει να εγκαταστήσει τα απαραί-
τητα λογισμικά στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και να ελέγξει ότι όλα λειτουργούν 
κανονικά και δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αρχικά θα μεταφορτώσει το λογισμικό 
Arduino και θα το εγκαταστήσει στους υπολογιστές. Στην συνέχεια θα μεταφορτώσει 
και θα εγκαταστήσει το πρόσθετο λογισμικό ArduBlock. Αφού ακολουθήσει τις οδη-
γίες εγκατάστασης θα ελέγξει εάν εκτελείται σωστά το ArduBlock μέσα από το λογι-
σμικό Arduino.  

Πριν την έναρξη της πρώτης διδακτικής ώρας ο εκπαιδευτικός θα έχει σε κάθε πάγκο 
εργασίας τα απαραίτητα υλικά (μικροελεγκτή Arduino, καλώδιο USB, breadboard, 
LED, αντιστάτες, καλώδια συνδεσμολογίας) για την πραγματοποίηση του σεναρίου. 
Προαιρετικά μπορεί να εκτελέσει ένα απλό πρόγραμμα (για παράδειγμα με ένα LED 
που αναβοσβήνει) ώστε να βεβαιωθεί ότι τόσο ο μικροελεγκτής Arduino όσο και το 
λογισμικό ArduBlock δουλεύουν σωστά και δεν θα παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα 
κατά την διάρκεια του διδακτικού σεναρίου. 

Πρώτη διδακτική ώρα 

Αρχικά, στο πρώτο βήμα ο εκπαιδευτικός θα εξηγήσει στους μαθητές αυτό που αναμέ-
νεται να κάνουν. Επιπλέον θα τους ενημερώσει για τα υλικά που θα χρησιμοποιήσουν 
και πως θα πρέπει να τα χειριστούν. Στην συνέχεια θα τους ζητήσει να χρησιμοποιή-
σουν τον μικροελεγκτή Arduino, το breadboard, το κόκκινο LED και καλώδια ώστε να 
δημιουργήσουν την συνδεσμολογία που φαίνεται στην Εικόνα 2α. Αφού ολοκληρώ-
σουν το τεχνούργημά τους, θα πρέπει να δημιουργήσουν τον κώδικα που φαίνεται στην 
Εικόνα 3α. Όταν ολοκληρώσουν την συγγραφή του προγράμματος, θα τους ζητηθεί να 
μεταφορτώσουν τον κώδικα στο Arduino και να απαντήσουν στην πρώτη ερώτηση του 
Πίνακα 1.  

Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει οι μαθητές να προσθέσουν στην ήδη υπάρχουσα κατα-
σκευή ένα πορτοκαλί LED και να δημιουργήσουν την συνδεσμολογία της Εικόνας 2β. 
Όταν ολοκληρώσουν την κατασκευή, θα πρέπει να γράψουν τον κώδικα της Εικόνας 
3β. Αφού ολοκληρώσουν την μεταφόρτωση του κώδικα στο Arduino θα πρέπει να α-
παντήσουν στην δεύτερη ερώτηση του Πίνακα 1. 

Στο τρίτο βήμα θα πρέπει οι μαθητές να προσθέσουν από μόνοι τους ένα τρίτο LED 
πράσινου χρώματος και έναν αντιστάτη. Επιπλέον θα πρέπει μόνοι τους να γράψουν 
τον κώδικα ώστε να ανάβει μετά από 1000ms. Το συγκεκριμένο βήμα της πρώτης 
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διδακτικής ώρας είναι και το πιο δύσκολο, γιατί οι μαθητές θα πρέπει να αυτενεργή-
σουν, να χρησιμοποιήσουν την κριτική τους σκέψη, τις αλγοριθμικές τους ικανότητες, 
τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες και τις πρότερες γνώσεις των δύο προηγούμε-
νων βημάτων. Σε κάθε περίπτωση ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να παρέχει επικουρική 
βοήθεια σε όσους μαθητές χρειάζονται. Αφού ολοκληρώσουν και το τρίτο βήμα οι μα-
θητές θα κληθούν να απαντήσουν στην τρίτη ερώτηση του Πίνακα 1. 

 

Εικόνα 2: α) Συνδεσμολογία ενός LED, β) Συνδεσμολογία δύο LED 

 

Εικόνα 3: α) Κώδικας στο ArduBlock ενός LED, β) Κώδικας στο ArduBlock δύο LED 
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Δεύτερη διδακτική ώρα 

Αρχικά στο πρώτο βήμα ο εκπαιδευτικός θα εξηγήσει στους μαθητές αυτό που αναμέ-
νεται να κάνουν. Στη συνέχεια θα τους ζητήσει να προγραμματίσουν το τεχνούργημά 
τους με τέτοιο τρόπο ώστε αρχικά να ανάβει το κόκκινο LED για είκοσι δευτερόλεπτα, 
το πορτοκαλί LED για τρία δευτερόλεπτα και το πράσινο LED για 37 δευτερόλεπτα. 
Αφού μεταφορτώσουν το πρόγραμμά τους στον μικροελεγκτή Arduino, θα κληθούν να 
απαντήσουν στην τέταρτη ερώτηση του Πίνακα 1. 

Στο δεύτερο βήμα θα πρέπει οι μαθητές να προσθέσουν στην ήδη υπάρχουσα κατα-
σκευή ένα φωτεινό σηματοδότη για πεζούς. Οι μαθητές θα κληθούν να δημιουργήσουν 
μόνοι τους την συνδεσμολογία στο Arduino καθώς και τον κώδικα στο ArduBlock. Στο 
φωτεινό σηματοδότη το πράσινο LED θα ανάβει για 30 δευτερόλεπτα και μετά θα σβή-
νει. Αφού σβήσει θα ανάβει το κόκκινο LED για 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια θα 
σβήνει. Αυτή η διαδικασία θα συνεχίζεται για πάντα. Όταν οι μαθητές ολοκληρώσουν 
την μεταφόρτωση του κώδικα στο Arduino θα πρέπει να απαντήσουν στην πέμπτη ε-
ρώτηση του Πίνακα 1. Ο εκπαιδευτικός θα μπορεί να παρέχει βοήθεια σε όσους μαθη-
τές χρειάζονται. 

Ερωτήσεις Απαντή-
σεις 

1η Διδακτική ώρα 
1.Τι παρατηρείται ότι συμβαίνει στο κόκκινο LED όταν εκτελείται το 
πρόγραμμα; 

 

2. Τι παρατηρείται να συμβαίνει στο κόκκινο και πορτοκαλί LED;  
3. Τι ακριβώς συμβαίνει με τα τρία LED (κόκκινο, πορτοκαλί, πρά-
σινο) όταν εκτελείται το πρόγραμμα; Ανάβουν ταυτόχρονα; 

 

2η Διδακτική ώρα 
4. Εάν θέλατε να ανάβει 10 δευτ. το κόκκινο, 3 δευτ. το πορτοκαλί και 
27 δευτ. το πράσινο τι αλλαγές θα κάνατε στο πρόγραμμά σας; 

 

5. Τι ακριβώς συμβαίνει με τον φωτεινό σηματοδότη για τους πεζούς; 
Πώς λειτουργεί; 

 

3η Διδακτική ώρα 
6. Τι αλλαγές θα κάνατε προκειμένου να λειτουργούν εναλλάξ ο φω-
τεινός σηματοδότης για πεζούς και αυτοκίνητα, όπως ακριβώς συμ-
βαίνει στην πραγματικότητα σε ένα σταυροδρόμι με δύο φανάρια;  

 

7. Εάν οι δύο φωτεινοί σηματοδότες, για πεζούς και για αυτοκίνητα, 
είναι ανεξάρτητοι μεταξύ τους πιστεύετε ότι επηρεάζουν την σωστή 
ρύθμιση της κυκλοφορίας; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

 

Πίνακας 1: Ερωτηματολόγιο για το διδακτικό σενάριο 

Τρίτη διδακτική ώρα 
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Η τρίτη διδακτική ώρα είναι και η πιο δημιουργική, αφού θα πρέπει οι μαθητές να 
αυτενεργήσουν. Χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που απέκτησαν στις προηγούμενες δύο 
διδακτικές ώρες να συντονίσουν τους δύο φωτεινούς σηματοδότες, έναν για πεζούς και 
έναν για αυτοκίνητα, έτσι ώστε να ανάβουν κανονικά όπως και σε πραγματικές συνθή-
κες. Έτσι οι μαθητές θα κληθούν να διαμορφώσουν κατάλληλα τον κώδικα στο Ar-
duBlock για να επιτευχθεί ο στόχος. Όταν ολοκληρώσουν την κατασκευής τους θα 
πρέπει να απαντήσουν στην έκτη ερώτηση του Πίνακα 1. Σε αυτή την φάση του διδα-
κτικού σεναρίου ο εκπαιδευτικός ίσως χρειαστεί να βοηθήσει περισσότερο απ’ ότι στις 
άλλες δύο διδακτικές ώρες, δεδομένου ότι οι μαθητές θα κληθούν να διαχειριστούν 
κάτι πρωτόγνωρο, με ότι συνεπάγεται αυτό. Τέλος, οι μαθητές θα πρέπει να απαντή-
σουν στην έβδομη ερώτηση του Πίνακα1. 

Συζήτηση 

Η καθημερινότητα των μαθητών περιέχει μεταβάσεις τόσο στο σχολείο, όσο και σε 
εξωσχολικές δραστηριότητες και προκειμένου να φτάσουν στον προορισμό τους χρειά-
ζεται να διασχίσουν δρόμους με φωτεινούς σηματοδότες. Η γνώση των κανόνων κυ-
κλοφοριακής αγωγής και η σωστή στάση στην τήρηση των κανόνων του κώδικα οδικής 
κυκλοφορίας είναι μέσα στις προτεραιότητες της εκπαίδευσης για τους πολίτες του αύ-
ριο. Η παρούσα εργασία παρέχει ένα τρίωρο διδακτικό σενάριο για να εμπλέξει τους 
μαθητές με την κατασκευή φωτεινού σηματοδότη τόσο για πεζούς, όσο και για αυτο-
κίνητα. Οι μαθητές κατασκευάζουν σε ένα Arduino με LED και αντιστάτες δύο φωτει-
νούς σηματοδότες και προσπαθούν να τους προσομοιώσουν με τους πραγματικούς που 
υπάρχουν στους δρόμους. Η διαδικασία δημιουργίας κώδικα, η κατασκευή της συνδε-
σμολογίας στον μικροελεγκτή, ο συγχρονισμός των δύο φωτεινών σηματοδοτών απο-
σκοπεί ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν το ArduBlock και το Arduino, να αποκτήσουν 
αλγοριθμικές και προγραμματιστικές δεξιότητες αλλά και να κατανοήσουν τον τρόπο 
λειτουργίας του φωτεινού σηματοδότη. Επιπλέον να μπορέσουν να αναπτύξουν θετική 
στάση για τους κανόνες και τις αρχές της κυκλοφοριακής αγωγής. Στα μελλοντικά σχέ-
δια είναι η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου σε μαθητές στην τάξη.  
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Η αξιοποίηση των ψηφιακών χαρτών στη διδακτική της Ιστορίας 

Τσέκου Αφροδίτη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΔΕ, irinakitse@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση έχει ως θέμα τη διδασκαλία της Ιστορίας με την αξιοποίηση ψη-
φιακών διαδραστικών χαρτών. Ειδικότερα, το θεωρητικό μέρος της αναφέρεται στην 
έννοια του χώρου στην Ιστορία, στη χρήση του χάρτη ως διδακτικού μέσου και επο-
πτικού εργαλείου, και στους ψηφιακούς χάρτες της Google. Στο πρακτικό κομμάτι πα-
ρουσιάζεται μία διδακτική πρόταση με χρήση του λογισμικού Google Maps στο μά-
θημα της Ιστορίας. Τέλος καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν. 

Λέξεις-Κλειδιά: νέες τεχνολογίες, ιστορία, ψηφιακοί χάρτες 

Εισαγωγή 

Η δομική έννοια του χώρου στην ιστορία 

Η λειτουργία του ιστορικού γίγνεσθαι γίνεται κατανοητή μέσα από τη μελέτη δομικών 
εννοιών, όπως είναι ο χώρος, ο χρόνος, η αλλαγή, η εξέλιξη, η αιτιότητα, οι οποίες 
συνθέτουν ένα ιστορικό γεγονός και γι’ αυτό αποτελούν τα αντικείμενα μελέτης, ερ-
μηνείας και έρευνας της ιστορικής επιστήμης. Κατά τη διδασκαλία είναι αυτονόητο ότι 
πρέπει να τονίζεται η διάσταση του χώρου και του χρόνου, που επιτρέπει στους μαθη-
τές να εντάσσουν τα γεγονότα σε οργανικά σύνολα: ο χώρος αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα των δραστηριοτήτων των ανθρώπων και η σχέση του με το χαρακτήρα των 
πολιτισμών είναι ουσιαστική (ΔΕΠΠΣ, ΙΣΤΟΡΙ, 2003). Επομένως, θα πρέπει να επι-
διώκεται αφενός η λειτουργική σύνδεση του χώρου και του γεωφυσικού παράγοντα με 
την ιστορική μεταβολή και αφετέρου η ένταξη της ιστορικής πληροφορίας στον γεω-
γραφικό χώρο. 

Ο καθιερωμένος τρόπος διδασκαλίας της ιστορίας στη σχολική πραγματικότητα όμως, 
η γραμμική δηλαδή παράθεση γεγονότων, θέτει εμπόδια στην προσπέλαση του ιστορι-
κού υλικού από τους μαθητές και τις μαθήτριες με εμφανή την αδυναμία συσχέτισης 
των δεδομένων (Barton & Levstik 1996). Συνεπώς, οι μαθητές/τριες εύλογα δυσκολεύ-
ονται να κατανοήσουν τη συνέχεια και την αλληλουχία που διέπει την Ιστορία και α-
δυνατούν να οικοδομήσουν σχέσεις μεταξύ γεγονότων και φαινομένων του παρελθό-
ντος αλλά και να τα συνδέσουν με το παρόν. 

Ο χάρτης ως διδακτικό εργαλείο και εποπτικό μέσο στη διδασκαλία της Ιστορίας 

Επειδή, λοιπόν, η ιστορία δεν «ξετυλίγεται» μόνο μέσα στο χρόνο αλλά και μέσα στο 
χώρο, «η χρησιμοποίηση του χάρτη είναι μια εξαίρετη προετοιμασία για να δούμε την 
ιστορία να γράφεται στο χώρο» (Encyclopedie de la Pleiades, 1989). Πράγματι, και 
σύμφωνα με την αρχή της εποπτείας, οι χάρτες είναι διδακτικά μέσα που μπορούν να 
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λειτουργήσουν ως βοηθητικά εποπτικά εργαλεία για την αποτελεσματικότερη κατανό-
ηση και εμπέδωση της γνώσης, καθώς δημιουργούν σαφείς παραστάσεις, αισθητοποί-
ηση των αφηρημένων ιστορικών πληροφοριών αλλά και παρέχουν τη δυνατότητα πολ-
λαπλών αναπαραστάσεων.  

Στην παραδοσιακή διδασκαλία της ιστορίας ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί είτε τους 
χάρτες που περιέχονται στα σχολικά εγχειρίδια είτε τον χάρτη που συνήθως κρεμιέται 
στον τοίχο. Πράγματι, τα σχολικά εγχειρίδια της Ιστορίας στη δευτεροβάθμια εκπαί-
δευση περιέχουν ιστορικούς χάρτες, οι οποίοι αποτυπώνουν ιστορικά γεγονότα και φαι-
νόμενα στη γεωγραφική τους διάσταση και προσφέρονται για παρατήρηση από τους/τις 
μαθητές/τριες. Ωστόσο, οι χάρτες αυτοί είναι αρκετά δύσχρηστοι και αυτό οφείλεται 
στο γεγονός ότι το μέγεθός τους είναι μικρό και η ευκρίνεια τους χαμηλή ενώ παράλ-
ληλα δεν είναι αρκετά ακριβείς για να αναπαραστήσουν σύνθετα και συνεχή φαινό-
μενα. Επίσης είναι στατικοί και δεν προσφέρουν δυνατότητες επεξεργασίας και διά-
δρασης. Τα ίδια ισχύουν και για τον χάρτη που αναρτά ο/η εκπαιδευτικός στον τοίχο 
μες στην τάξη απέναντι στους μαθητές/τριες, ο οποίος είναι δύσχρηστος και παρά το 
μεγαλύτερο μέγεθος του δεν μπορούν να διακρίνουν τις πληροφορίες από μακριά και 
ούτε να αλληλεπιδράσουν. 

Οι ψηφιακοί χάρτες της Google 

Ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο και προσιτό λογισμικό οπτικοποίησης είναι το Google 
Earth το οποίο παρέχεται δωρεάν στην απλή του έκδοση (http://earth.google.com/). Το 
λογισμικό αυτό προσφέρει τη δυνατότητα πλοήγησης σε ολόκληρο τον πλανήτη μέσω 
δορυφορικών εικόνων μεγάλης ευκρίνειας που συνδυάζονται με χάρτες και σχετικές 
πληροφορίες. Παράλληλα, ένα ακόμη λογισμικό του οποίου η εφαρμογή και τεχνολο-
γία παρέχεται από την εταιρεία Google, το λογισμικό Google Maps 
(http://maps.google.com/), μπορεί να συνδυάσει τις δορυφορικές εικόνες με διάφορα 
είδη αλληλεπιδραστικών χαρτών. Ειδικότερα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζη-
τήσει και να βρει οποιαδήποτε περιοχή στην επιφάνεια της Γης και να πλοηγηθεί σε 
αυτή εικονικά με εκπληκτική ευκρίνεια, να συνδυάσει τη χρήση της μηχανής αναζήτη-
σης της Google και να έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, video και φωτογραφικό υλικό 
σχετικά με την τοποθεσία αναζήτησης και τέλος, μπορεί να επισυνάψει στους χάρτες 
σχόλια, εικόνες και υπερσυνδέσεις, να τους αποθηκεύσει και να τους διαμοιραστεί.  

Βασικό πλεονεκτήμα του λογισμικού Google Maps θεωρείται το γεγονός ότι λειτουργεί 
μέσα από το περιβάλλον ενός web browser χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση λογι-
σμικού στον Η/Υ. Αυτό σημαίνει όμως ότι απαιτείται σύνδεση στον παγκόσμιο ιστό 
και για τη χρήση του My Maps δημιουργία gmail. Ωστόσο, επιτρέπει τη συνεργασία 
διαφορετικών πηγών δεδομένων και τη δυνατότητα πρόσβασης από διαφορετικές ψη-
φιακές συσκευές (π.χ. Η/Υ, κινητά τηλέφωνα κτλ).  

Επομένως, τα προαναφερθέντα λογισμικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στην εκ-
παίδευση, ειδικότερα στο μάθημα της Γεωγραφίας αλλά και στο μάθημα της Ιστορίας, 
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και με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν να δώσουν μία νέα διάσταση 
στη διδασκαλία. 

Ταυτότητα της διδακτικής πρότασης 

Το παρόν διδακτικό σενάριο εφαρμόστηκε στη Β΄ τάξη του Γενικού Λυκείου κατά το 
σχολικό έτος 2016-17. Η διδακτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια 
του μήνα Απριλίου το 2017. Η υποφαινόμενη ερευνήτρια είχα και τον ρόλο της διδά-
σκουσας. Το δείγμα είναι 28 μαθητές, δύο τμήματα (Β1 και Β2), στα οποία είχα αναλά-
βει από την αρχή του σχολικού έτους τη διδασκαλία της Ιστορίας Β΄ Γενικού Λυκείου 
Γενικής Παιδείας. 

Γνωστικό αντικείμενο (ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα): Ιστορία του Μεσαιωνικού 
και του Νεότερου Κόσμου 565-1815, Β' Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας Κεφάλαιο 
6ο Από την άλωση της Κωνσταντινούπολης και τις Ανακαλύψεις Νέων Χωρών ως τη 
Συνθήκη της Βεστφαλίας (1453-1648). 3. Οι ανακαλύψεις. Το σενάριο μπορεί να ε-
φαρμοστεί και στη Β΄ Γυμνασίου: Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Κεφάλαιο 7ο 
(15ος-18ος αι.) Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους Ι. Οι ανακατατάξεις στη μεσαιω-
νική ευρωπαϊκή κοινωνία. Οι ανακαλύψεις.  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ιστορία, Γεωγραφία 

Διδακτικοί στόχοι:  

-Γνωστικοί:  

Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τη ζωή, τα ταξίδια, τους δρόμους των μεγάλων θαλασ-
σοπόρων και τις Νέες Χώρες που ανακάλυψαν. 

Να αντιληφθούν τη συσχέτιση της ιστορικής μεταβολής με τη γεωφυσική κατάσταση 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός πολυδύναμου χάρτη και των ποικίλων εργαλείων 
του. 

Να εξακριβώσουν τη σύνδεση γεγονότων, προσώπων και χρονολογιών σε σχέση και 
αναφορά με τον γεωγραφικό χώρο και τον χάρτη. 

 Να ασκηθούν στην αφαιρετική σκέψη και στον εντοπισμό του ουσιώδους στοιχείου 
σε ένα περιβάλλον με πληθώρα πληροφοριών. 

-Παιδαγωγικοί: 

Να ασκηθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες σε μαθητοκεντρικές μορφές διδασκαλίας και 
σε συνθήκες συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης. 

-Τεχνογραμματισμού: 
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Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι ο Η/Υ προσφέρει πρόσβαση σε ποικίλη και πολλαπλή 
πληροφόρηση σχετικά με την Ιστορία. 

Να αναπτύξουν δεξιότητες τεχνογραμματισμού: εξοικείωση με τα Google Tools 
(Gmail, Google Earth, Google Maps), εκμάθηση δημιουργίας ψηφιακού χάρτη 

Χρονική διάρκεια: τέσσερις (4) διδακτικές ώρες 

Χώρος: αίθουσα διδασκαλίας, εργαστήριο πληροφορικής 

Μέσα και εργαλεία: πίνακας, επιτοίχιος χάρτης, Η/Υ, προτζέκτορας, φύλλα εργασίας 

Εκπαιδευτικό υλικό: Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας Εκπαί-
δευσης, Ιστορία Α΄- Γ΄ Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος – 16ος 
αι. Το εργαστήριο του μικρού ιστορικού Βιογραφίες 

Μέθοδος: Το διδακτικό σενάριο βασίζεται στις σύγχρονες αναπτυξιακές και ψυχοπαι-
δαγωγικές θεωρίες του λεγόμενου «κοινωνικο-πολιτισμικού κονστρουκτιβισμού» (ή 
εποικοδομητισμού), βασικός άξονας του οποίου είναι η κατασκευή της γνώσης από 
τους ίδιους τους μαθητές με την ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοιχτά μαθησιακά 
περιβάλλοντα. Η μέθοδος που ακολουθείται είναι η ερευνητική – συνεργατική και η 
διδακτική παρέμβαση στηρίζεται στη συνεργασία και την επικοινωνία σύμφωνα με τις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η απόπειρα εφαρμογής 
της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας. Οι μαθητές/τριες συνεργάζονται και επιδιώκεται η 
επεξεργασία από μέρους τους συγκεκριμένου πληροφοριακού υλικού και η δραστηριο-
ποίησή τους με τη συμπλήρωση φύλλων εργασίας και δημιουργίας χάρτη με τη χρήση 
του λογισμικού Google maps.  

Πορεία της διδακτικής παρέμβασης 

1η φάση. Η 1η διδακτική ώρα λειτούργησε ως εισαγωγή στην Ενότητα Ανακαλύψεις, 
κατά τη διάρκεια της οποίας με τις μεθόδους της αφήγησης από τη διδάσκουσα, τη 
μελέτη πηγών από το σχολικό εγχειρίδιο, τις ερωτοαποκρίσεις και την παρατήρηση 
τόσο του χάρτη που υπάρχει στο σχολικό βιβλίο όσο και μεγάλου επιτοίχιου χάρτη που 
απεικονίζει τα ταξίδια των Ευρωπαίων θαλασσοπόρων κατά τον 15ο-16ο αιώνα πα-
ρουσιάστηκαν και εξετάστηκαν α) τα αίτια, τα κίνητρα των Ανακαλύψεων και οι πα-
ράγοντες που τις διευκόλυναν β) οι διαδρομές των μεγάλων θαλασσοπόρων και οι Νέες 
Χώρες που ανακάλυψαν. 

2η φάση. Στα πλαίσια της διδακτικής παρέμβασης χορηγήθηκαν στο κάθε τμήμα τέσ-
σερα (4) φύλλα εργασίας (βλ. Παράρτημα), τα οποία καθοδηγούσαν βήμα-βήμα τις 
ισάριθμες ομάδες μαθητών, ώστε να δημιουργήσουν έναν ψηφιακό χάρτη, όπου θα α-
ποτυπώνεται το ταξίδι και η πορεία ενός ευρωπαίου θαλασσοπόρου –Βάσκο ντα 
Γκάμα, Χριστόφορος Κολόμβος 1ο και 2ο ταξίδι, Φερδινάνδος Μαγγελάνος- την εποχή 
των Ανακαλύψεων κατά τον 15 και 16ο αιώνα.  
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Ειδικότερα, αφιερώθηκαν δύο διδακτικές ώρες στο πρακτικό μέρος της δραστηριότη-
τας, στη διάρκεια των οποίων οι μαθητές/τριες χωρίστηκαν σε ομάδες και ακολουθώ-
ντας τις οδηγίες που βρίσκονταν στα φύλλα εργασίας: α) συμπλήρωσαν τα φύλλα ερ-
γασίας και β) δημιούργησαν έναν χάρτη στον Η/Υ χρησιμοποιώντας το Google maps, 
όπου αποτύπωσαν την διαδρομή των Ευρωπαίων θαλασσοπόρων. 

Στόχος της χορήγησης φύλλων εργασίας και της χρήσης τους ως ερευνητικών εργα-
λείων ήταν η διερεύνηση της εμπέδωσης της έννοιας του χώρου και του γεωγραφικού 
προσανατολισμού μέσω της αξιοποίησης των ψηφιακών διαδραστικών χαρτών. Συγκε-
κριμένα, τα πρώτα δύο βήματα καθοδηγούσαν τους μαθητές και τις μαθήτριες να συν-
δεθούν με την εφαρμογή Google Μaps και να μεταβούν στο περιβάλλον που επιτρέπει 
τη δημιουργία χάρτη. Το τρίτο βήμα ζητούσε από τις ομάδες να επισκεφθούν ενδει-
κτικά δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναγράφονταν στο φύλλο εργασίας με σκοπό 
να αντλήσουν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για την αφετηρία και τον προορισμό 
του ταξιδιού, τους ενδιάμεσους σταθμούς και τον τελικό προορισμό του ταξιδιού του 
εξερευνητή που είχε αναλάβει κάθε ομάδα, τις τοποθεσίες δηλαδή που θα προσέθεταν 
στον χάρτη που θα δημιουργούσαν. 

Τελικό παραδοτέο ήταν η δημιουργία ψηφιακού χάρτη όπου θα αποτυπώνεται η πορεία 
που ακολούθησε στο ταξίδι του κάθε θαλασσοπόρος –αφετηρία, σταθμοί, τελικός προ-
ορισμός-. Σε κάθε ένα από τα σημεία έπρεπε να παρουσιάζονται σύντομες πληροφο-
ρίες, εικόνα ή βίντεο σχετικά με τον τόπο/γεωγραφικό σημείο που είχε επιλεγεί για την 
αποτύπωση της πορείας του ταξιδιού (βλ. εικόνα 1). Τέλος, έπρεπε να υπολογίσουν και 
τη διανυθείσα απόσταση χρησιμοποιώντας το σχετικό εργαλείο που διέθετε το λογι-
σμικό. 

 

Εικόνα 1 

3η φάση. Χρειάστηκε άλλη μία διδακτική ώρα για την παρουσίαση των εργασιών των 
ομάδων.  
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Συμπεράσματα 

Τα περιβάλλοντα ανοικτού λογισμικού είναι υπολογιστικά περιβάλλοντα που δεν είναι 
κατασκευασμένα για εκπαιδευτικούς σκοπούς αλλά εξυπηρετούν ευρύτερες κοινωνι-
κές πρακτικές (Ράπτης&Ράπτη, 2002). Ειδικότερα, τα εργαλεία των νέων τεχνολογιών, 
όπως αυτά που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διδακτική πρόταση: Google Tools, 
ιστοσελίδες, video, σε σύγκριση με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας, προσφέρουν 
στην/στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να δημιουργήσει ένα καινοτόμο πολυτροπικό 
πλαίσιο για τη διδασκαλία της Ιστορίας και στη/στον μαθήτρια/τη να προβεί σε δυνα-
μική επεξεργασία του υποστηρικτικού υλικού κάθε ενότητας και να παράγει το δικό 
του πρωτότυπο ιστορικό υλικό (Κουνέλη, 2007) με την καθοδήγηση από τον διδάσκο-
ντα/την διδάσκουσα στο πλαίσιο της διερευνητικής μάθησης. 

Επίσης, η χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση καθιστά αμε-
σότερη και ευκολότερη την πρόσβαση των μαθητών σε ιστορικές πηγές (ψηφιακό αρ-
χείο: εικόνα, ήχος, βίντεο), προσφέρει καλύτερη και αμεσότερη οργάνωση, επεξεργα-
σία και αποθήκευση των πληροφοριών και επιτυγχάνει πιο ρεαλιστική και συναισθη-
τική αναπαράσταση των σύνθετων ιστορικών εννοιών, (Κουνέλη, 2007) όπως είναι ο 
χώρος, η αιτιότητα, η ιστορική μεταβολή και εξέλιξη, με πολλαπλούς τρόπους συγκρι-
τικά με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. 

Οι ΤΠΕ αποτελούν περιβάλλον που διευκολύνει τη συνεργατική και διερευνητική μά-
θηση και αναπτύσσει τις ικανότητες επικοινωνίας και συνεργασίας. Ακόμη, μία από τις 
ωφέλειες είναι η ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος, καθώς επιτυγχάνεται η εξοικείωση 
με τις μεθόδους επιστημονικής έρευνας, η απόκτηση γνώσεων για τη ζωή, η αύξηση 
του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών για το γνωστικό αντικείμενο που διερευνούν. 

Ως προς την προστιθέμενη αξία, η αξιοποίησή του ψηφιακού χάρτη στη διδακτική και 
εκπαιδευτική πράξη καθιστά τους μαθητές ικανούς να εξερευνήσουν την έννοια του 
χώρου κατασκευάζοντας τα δικά τους γνωστικά σχήματα και να ενισχυθεί ο γεωγρα-
φικός προσανατολισμός. Μέσω της αναπαράστασης των ιστορικών γεγονότων επιτυγ-
χάνεται δημιουργική προσέγγιση της γνώσης, η επεξεργασία των ιστορικών πληροφο-
ριών γίνεται με τρόπο διαδραστικό, καθώς οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με το περι-
βάλλον αλλά και μεταξύ τους, και η πρόσληψη της γνώσης γίνεται με τρόπο ευχάριστο. 
Επιπλέον, κινητοποιείται η ενσυναίσθηση και η φαντασία των μαθητών/τριων μέσω 
των προσδιορισμών του ιστορικού χώρου και χρόνου. Τέλος, η οπτικοποίηση και η 
εικονική αναπαράσταση της πληροφορίας διευκολύνει τη μάθηση καλλιεργώντας την 
αντίληψη, την παρατήρηση, τη μνήμη και τη φαντασία (Ράπτης και Ράπτη, 2001). 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών χαρτών στο μάθημα της ιστορίας είχε ως αποτέλεσμα να 
αντιληφθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες την ουσιώδη σχέση μεταξύ Ιστορίας και Γε-
ωγραφίας και την κίνηση των πολιτισμών μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι. Επίσης τους 
δόθηκε η δυνατότητα αναπαράστασης και συσχετισμού δομικών ιστορικών εννοιών. 
Ειδικότερα οδηγήθηκαν στην κατανόηση της έννοιας του χρόνου και των αλλαγών που 
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συντελούνται μέσα στο ιστορικό γίγνεσθαι και στη σύνδεση προσώπων, χώρων και 
γεγονότων σε σχέση και αναφορά με τους χάρτες. Αντιλήφθηκαν την ιστορική διά-
σταση και το πολιτισμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συντελούνται τα ιστορικά γεγονότα, 
και εξακρίβωσαν την πολυπλοκότητα των ιστορικών εξελίξεων και αλληλεπιδράσεων. 

Τέλος, με τη διδασκαλία της Ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την 
επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την 
αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκο-
πός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικό-
τερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ. , 2003:184).  

 Πολύ ικανοποητικά και ενθαρρυντικά ήταν τα αποτελέσματα σε περιπτώσεις μαθη-
τών/τριών με χαμηλό μαθησιακό επίπεδο και έλλειψη προσοχής. Πλεονεκτήματα της 
χρήσης των εποπτικών μέσων και των Νέων Τεχνολογιών θεωρούνται η επίτευξη συ-
γκέντρωσης της προσοχής των μαθητών/τριών, η εξασφάλιση ποικιλίας ερεθισμάτων, 
η παροχή βοήθειας στην κατανόηση και στην εμπέδωση της γνώσης, η συμβολή στην 
οργάνωση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, η ενίσχυση της διερευνητικής μάθη-
σης, η ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και φαντασίας των μαθητών/τριών. Επομένως, 
ένας από τους λόγους εκδήλωσης αδιαφορίας ή αταξίας των μαθητών είναι η αδυναμία 
τους να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του μαθήματος της Ιστορίας με τον παραδο-
σιακό τρόπο διδασκαλίας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ 

 ΕΡΓΑΣΙΑ: Αναλαμβάνετε να δημιουργήσετε έναν χάρτη χρησιμοποιώντας την εφαρ-
μογή της Google, Maps – Χάρτες, όπου θα αποτυπώσετε τη διαδρομή του θαλασσοπό-
ρου Βάσκο ντα Γκάμα. 

 ΒΗΜΑ1: -Ανοίγετε το Google Chrome. Συνδέεστε με τον λογαριασμό της ομάδας 
σας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (gmail). Πηγαίνετε πάνω δεξιά στις Εφαρμογές 
Google και επιλέγετε Χάρτες. 
 BHMA 2: Επιλέγετε το μενού (πάνω αριστερά τρεις παύλες) και επιλέγετε Τα μέρη 
σας. Επιλέγετε Χάρτες και Δημιουργία χάρτη. Στη συνέχεια, επιλέγετε Χάρτης χωρίς 
τίτλο και του δίνετε έναν τίτλο σχετικό με την εργασία σας.  
 ΒΗΜΑ 3: Επισκεφθείτε: Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α'Βάθμιας & Β'Βάθμιας 
Εκπαίδευσης, Ιστορία Α΄- Γ΄ Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων, 15ος 
– 16ος αι. Το εργαστήριο του μικρού ιστορικού Βιογραφίες, στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://ts.sch.gr/repo/online-packages/gym-istoria-a-c/g04-
web/section1/ploia/biografies/index.htm και συμπληρωματικά την Ηλεκτρονική Βι-
βλιοθήκη Wikipedia  
 Αντλείστε και συγκεντρώστε πληροφορίες για την αφετηρία και τον προορισμό του 
ταξιδιού, τους ενδιάμεσους σταθμούς και τον τελικό προορισμό του ταξιδιού του εξε-
ρευνητή Βάσκο ντα Γκάμα, τις τοποθεσίες δηλαδή που θα προσθέσετε στον χάρτη σας. 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΑΞΙΔΙΟΥ-ΤΟΠΟΘΕΣΙΕΣ 

 Αφετηρία: _______________________ 
 Σταθμοί:  

 1.  2.  3.  4.  5. 

 Τελικός προορισμός: _______________________ 

 ΒΗΜΑ 4: Για να προσθέσετε τοποθεσίες στον χάρτη σας: Γράψτε στον κενό χώρο 
αναζήτησης την ονομασία της τοποθεσίας και πατήστε τον μεγεθυντικό φακό. Επιλέξτε 
προσθήκη στον χάρτη. Επιπλέον, προσθέστε πληροφορίες, εικόνες ή βίντεο που σχετί-
ζονται με το ταξίδι του ευρωπαίου θαλασσοπόρου, είτε πρόκειται για ιστορικό υλικό 
είτε αφορούν τη σύγχρονη πραγματικότητα. 
 ΒΗΜΑ 5: Όταν ολοκληρώσετε τη δημιουργία του χάρτη, συμπληρώστε τα παρα-
κάτω: Απόσταση που διανύθηκε: (μετρήστε χρησιμοποιώντας το σύμβολο του χάρακα 
στο οριζόντιο μενού). Ποιοι πήραν μέρος (πλήρωμα, στόλος); Ποιους κινδύνους αντι-
μετώπισαν στο ταξίδι; Γιατί ήταν σημαντικό αυτό που κατάφερε ο Βάσκο ντα Γκάμα; 
 BHMA 6: Παρουσιάστε τον χάρτη σας στις άλλες ομάδες. 
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 ΒΗΜΑ 7: Συζήτηση και ατομική εργασία για το σπίτι: Αφού παρακολουθήσετε την 
παρουσίαση των εργασιών και των άλλων ομάδων, απαντήστε σε ποιο από τα ταξίδια 
θα προτιμούσατε να πάρετε μέρος και γιατί. 

674

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Μάθηση με τη χρήση των κινητών συσκευών: 
Aξιοποίηση στο μάθημα της Τοπικής Ιστορίας 

Αλεξανδρή Ελευθερία, Φιλόλογος, M.Sc. Ψηφιακή Μάθηση, lealexandri@gmail.com 

Περίληψη 

Η χρήση κινητών συσκευών στη διδασκαλία μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που μαθαί-
νουµε στην πράξη. Βασικό χαρακτηριστικό του m-learning είναι ότι επιτρέπει στους 
μαθητές να οικοδοµούν τη γνώση τους σε διαφορετικά πλαίσια μάθησης πέρα από το 
χρόνο και το χώρο. Η προοπτική αυτή εστιάζει στη μάθηση μέσα από τη δραστηριό-
τητα (Activity Theory). Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η αξιοποίηση των κινη-
τών συσκευών στο πλαίσιο ενός project φιλολογικών μαθημάτων με θέμα την Τοπική 
Ιστορία. Στόχος η ανάδειξη μιας καινοτόμου διδακτικής προσέγγισης που ξεπερνά τους 
χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς της διδακτικής πράξης. 

Λέξεις-Κλειδιά: κινητές συσκευές, μάθηση μέσω δραστηριότητας, τοπική ιστορία 

Εισαγωγή 

Η χρήση των κινητών συσκευών (mobile learning) γνωρίζει τα τελευταία χρόνια όλο 
και περισσότερη αξιοποίηση τόσο στο πλαίσιο της τυπικής όσο και της ημιτυπικής ή 
άτυπης εκπαίδευσης. Πράγματι αρχίζει να διαφαίνεται μια καινούρια προοπτική που 
ανοίγεται ως εξέλιξη στην ψηφιακή μάθηση. Πρόκειται για μια προοπτική που δεν πε-
ριορίζει τη μάθηση αυστηρά σε συγκεκριμένο πλαίσιο αλλά επιχειρεί μια αναπαλαίωση 
του σχολικού χώρου, αλλά και του χρόνου. Στα παραδοσιακά μαθησιακά περιβάλλοντα 
οι μαθητές προσλαμβάνουν πληροφορίες ή γνώσεις και συνήθως τις εφαρμόζουν σε 
δεύτερο χρόνο σε μελλοντικό επίπεδο. Με τη χρήση των κινητών συσκευών (mobile 
learning) μπορούν πλέον να εφαρμόζουν την ίδια στιγμή, έγκαιρα «Just in time 
learning» (Ally, 2009) αυτά που μαθαίνουν.  

 

Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών μπορεί ανανεώσει τις παιδαγωγικές παραδόσεις 
και να διαμορφώσει μια νέου τύπου ταυτότητα μαθητή που ενσωματώνει στοιχεία της 
καθημερινής πρακτικής της νέας γενιάς (μιας γενιάς που χρησιμοποιεί διαρκώς π.χ. τα 
κινητά τηλέφωνα, διαβάζει, γράφει, αναζητά πληροφορίες, ενώ βρίσκεται εν κινήσει). 
Προσφέρει την ευκαιρία να εφαρμοστούν πιο ενεργητικές στρατηγικές μάθησης (active 
learning) και για τους εκπαιδευόμενους να μάθουν στο δικό τους πλαίσιο, το οποίο θα 
οδηγήσει σε μάθηση υψηλότερου επιπέδου (Cochrane, 2013, & Stoerger, 2013). Με 
την κινητή τεχνολογία μπορούν να έχουν πρόσβαση στο περιεχόμενο από ηλεκτρονικά 
αποθετήρια (repositories) ή να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο, να το επικυ-
ρώσουν και συνεργαστούν ή να υποστηρίξουν τα μέλη της ομάδας τους ανεξάρτητα 
από την τοποθεσία. Το περιεχόμενο που δημιουργείται από μαθητές μπορεί στη συνέ-
χεια να χρησιμοποιηθεί και από άλλους εκπαιδευόμενους (Traxler, 2009). Η κινητή 
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μάθηση ωφελεί τους εκπαιδευόμενους, επειδή μπορούν να χρησιμοποιούν κινητές συ-
σκευές στο πλαίσιο της δικής τους κοινότητα μάθησης, όπου ενισχύονται η εγκαθιδρυ-
μένη μάθηση, η μάθηση σε αυθεντικό περιβάλλον και η εξατομικευμένη μάθηση 
(Quinn, 2013, Traxler, 2010). Διαφαίνεται ότι η διδασκαλία θα κινηθεί όλο και περισ-
σότερο έξω από την τάξη, στα περιβάλλοντα των εκπαιδευομένων, τόσο πραγματικών 
όσο και εικονικών, ενισχύοντας τη συνεργατική και δια βίου μάθηση (Naismith et al., 
2006).  

Η παρούσα εισήγηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια διδακτική πρόταση που αξιοποιεί 
τις κινητές συσκευές στο πλαίσιο της τοπικής ιστορίας και λαμβάνει χώρο σε ένα μα-
θησιακό περιβάλλον ιδιαίτερο, όπως το προϊστορικό σπήλαιο Φράχθι στην Ν. Αργο-
λίδα με τίτλο: Μια μέρα στο σπίτι του Homo Sapiens. 

Περιγραφή της μαθησιακής διαδικασίας 

Σύντομη περιγραφή: Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Α΄ Λυκείου οι μαθητές 
εκπονούν διαθεματική εργασία σχετική με το προϊστορικό σπήλαιο Φράγχθι που βρί-
σκεται στον κοντινό οικισμό της Κοιλάδας Αργολίδας. Στη διδακτική επίσκεψη στο εν 
λόγω σπήλαιο με τη βοήθεια κινητών συσκευών διεκπεραιώνουν δραστηριότητες με 
στόχο τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών που θα αξιοποιήσουν στην τάξη ώστε 
να συμβάλλουν στην ανάδειξη του σπηλαίου και στην ενημέρωση της τοπικής κοινω-
νίας. 

Στόχοι 

Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης μπορούν να ομαδοποιηθούν με βάση το «μοντέλο 
του ρόμβου» (Κουτσογιάννης, 2012) ως εξής: 

Γνώσεις για τον κόσμο 

Οι μαθητές αναμένεται: 

• Να αντιληφθούν ότι στην περιοχή τους υπάρχει ένας αναξιοποίητος τουριστι-
κός προορισμός που χρειάζεται να αναδειχθεί. 

Γνώσεις για την Ιστορία 

Οι μαθητές αναμένεται: 

• Να γνωρίσουν μία σπάνια για την Ευρώπη ακολουθία ανθρώπινη κατοίκησης 
από την Παλαιολιθική μέχρι το τέλος της Νεολιθικής περιόδου. 

• Να διερευνήσουν τη μεθοδολογία της προϊστορικής έρευνας που προσανατολί-
στηκε στην περισυλλογή κατάλοιπων πρώτων υλών και υπολειμμάτων που πε-
ριβάλλοντος που σχετίζεται με την ανθρώπινη παρουσία. 
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Γραμματισμοί 

Οι μαθητές αναμένεται: 

• Να αποκτήσουν ικανότητες πρόσβασης και χρήσης μιας ποικιλίας λογισμικού 
εφαρμογών κινητών συσκευών 

• Να κατανοήσουν κριτικά το περιεχόμενο που παράγεται και αποθηκεύεται από 
τις κινητές συσκευές 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες δημιουργικής αξιοποίησης ψηφιακού υλικού που 
αποκτούν με τη βοήθεια κινητών συσκευών 

Ενδεικτικές Δραστηριότητες Ομάδων 

Οι μαθητές/τριες επισκέπτονται το προϊστορικό σπήλαιο Φράγχθι, το οποίο βρίσκεται 
στη Ν.Δ. Αργολίδα, στη βόρεια ακτή του κόλπου της Κοιλάδας. Αποτελεί μια από τις 
ελάχιστες θέσεις στο ελλαδικό χώρο, η οποία διασώζει στρωματογραφική ακολουθία 
από την αρχή, τουλάχιστον, της Ανώτερης Παλαιολιθικής (40000-10000 π.Χ.) έως και 
το τέλος της Νεολιθικής περιόδου (7000-3000 π.Χ.). Στην Παλαιολιθική και Μεσολι-
θική περίοδο το Φράγχθι υπήρξε καταφύγιο μετακινούμενων κυνηγών, τροφοσυλλε-
κτών και ψαράδων, οι οποίοι χρησιμοποιούσαν για τις καθημερινές τους ανάγκες ερ-
γαλεία φτιαγμένα από σκληρές και αιχμηρές πέτρες, όπως ο πυριτόλιθος και ο οψιανός. 
Η Μεσολιθική είναι ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία του σπηλαίου, καθώς συνδέ-
εται με κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές. Πραγματοποιούνται οι πρώτοι ενταφια-
σμοί, τα ταξίδια ανοιχτής θαλάσσης και εμφανίζονται τα πρώτα δείγματα συστηματι-
κής αλιείας. 

Χωρισμένοι σε ομάδες με τη χρήση κινητών ψηφιακών συσκευών (smartphones, 
tablets, ipods) και την αξιοποίηση διαδικτυακών και μη εφαρμογών θα συλλέξουν στοι-
χεία τα οποία θα τους βοηθήσουν, αφενός να γνωρίσουν έναν χώρο της περιοχής τους 
που αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες προϊστορικές θέσεις του Ελληνικού χώρου και 
τα ευρήματα σε αυτό δικαιολογούν συνεχή παρουσία ζωής επί 250 αιώνες, αφετέρου 
σε επόμενη φάση θα αξιοποιήσουν τα στοιχεία αυτά για τη δημιουργία ενός application 
για κινητά τηλέφωνα για τους μελλοντικούς επισκέπτες του χώρου και όχι μόνο (το 
app. θα σχεδιαστεί με το http://www.viziapps.com/ ή http://jupitee.com/). 

Δραστηριότητες 1ης ομάδας: Στρωματογραφία του σπηλαίου διατροφή και ασχολίες 
κατοίκων). Η 1η ομάδα θα μελετήσει τη στρωματογραφία του σπηλαίου και υπολείμ-
ματα πετρωμάτων. Με τη χρήση της φωτογραφικής μηχανής θα αποτυπώσουν τα ση-
μεία των τοιχωμάτων που διαφαίνεται η διαφορετική διαστρωμάτωση του σπηλαίου. 
Με τη χρήση του εργαλείου zoom και με εφαρμογή επεξεργασίας των φωτογραφιών 
αλλά και τη λήψη video θα εντοπίσουν τα διαφορετικά στρώματα, θα προσπαθήσουν 
να τα αντιστοιχήσουν στις διαφορετικές εποχές και να ερμηνεύσουν τα τυχόν ευρή-
ματα: π.χ. Τι δηλώνει για τις διατροφικές συνήθειες των κατοίκων τους σπηλαίου η 
ύπαρξη πεταλίδων και σαλιγκαροειδών κοχυλιών που διαφαίνονται στα στρώματα της 
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παλαιολιθικής εποχής; Στη συνέχεια θα αποτυπώσουν με τα ίδια μέσα το διατηρημένο 
ποιμνιοστάσιο της δεκαετίας του ΄60 που έχει συμβολικά παραμείνει στη θέση του και 
θα προσπαθήσουν αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα νοητής συνέχειας από τους προϊ-
στορικούς κτηνοτρόφους. Οι οπτικές και κειμενικές πληροφορίες θα ανέβουν σε έναν 
πάροχο cloud και με τη βοήθεια ενός QR Code generator, π.χ. τον goQR.me ή 
τον Microsoft Tag θα μετατραπούν σε έναν κωδικό QR που θα ενσωματωθεί στα πλη-
ροφοριακά ταμπλό στην είσοδο του σπηλαίου και θα παραπέμπει και στο σχετικό app.  

Δραστηριότητες 2ης ομάδας: Θραύσματα Οψιανού. Η δεύτερη ομάδα θα αναζητήσει 
και φωτογραφίσει τα σημεία που υπάρχουν μικρά μαύρα πετραδάκια μέσα και έξω από 
το σπήλαιο. Με τη βοήθεια μιας μηχανής αναζήτησης θα ταυτοποιήσουν το είδος του 
πετρώματος (οψιανός). Θα ερμηνεύσουν πώς αυτό το πέτρωμα που προέρχεται από τη 
Μήλο βρέθηκε στη Ν. Αργολίδα και με τη βοήθεια των ταμπλό στον εξωτερικό χώρο 
του σπηλαίου θα αντιληφθούν ότι το Φράγχθι πυροδότησε τη συζήτηση για την πρώιμη 
ναυσιπλοΐα στο Αιγαίο. Οι οπτικές και κειμενικές πληροφορίες θα ανέβουν σε έναν 
πάροχο cloud και με τη βοήθεια ενός QR Code generator, π.χ. τον goQR.me ή 
τον Microsoft Tag θα μετατραπούν σε έναν κωδικό QR που θα ενσωματωθεί στα πλη-
ροφοριακά ταμπλό στην είσοδο του σπηλαίου και θα παραπέμπει και στο σχετικό app. 

Δραστηριότητες 3ης ομάδας: Εργασίες για την ομαλή και ασφαλή έλευση του κοινού 
και την ενημέρωση του. Η 3η ομάδα θα μελετήσει τις εργασίες μέσα και έξω από το 
σπήλαιο με στόχο την ευκολία πρόσβασης στο κοινό, θα κρίνει την αποτελεσματικό-
τητα τους, αντιπροτείνοντας ενδεχομένως περισσότερο αποτελεσματικές ιδέες. Θα φω-
τογραφίσουν τα σημεία εκείνα που θεωρούν θετικές παρεμβάσεις, που δεν αλλοιώνουν 
ή αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, τα υλικά που είναι αισθητικά συμβατά με το ε-
σωτερικό του σπηλαίου, τη διαμόρφωση του μονοπατιού πρόσβασης από τη θάλασσα, 
τον καθαρισμός από τη βλάστηση και τέλος την τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων. 
Με τη βοήθεια του tablet ή του Smartphone θα αξιοποιήσουν τα εργαλεία επεξεργασίας 
και υπομνηματισμού εικόνας και θα τοποθετήσουν τα σχόλια τους. Στη συνέχεια θα 
αποστείλουν τις επεξεργασμένες εικόνες στην τεχνική υπηρεσία του δήμου με e mail. 

Δραστηριότητες 4ης ομάδας: συνεντεύξεις κατοίκων της Κοιλάδας από την εποχή των 
ανασκαφών. Η 4η ομάδα θα επισκεφτεί το χωριό της Κοιλάδας και με τη βοήθεια του 
ipod θα ηχογραφήσουν συνεντεύξεις κατοίκων που βίωσαν τόσο τις ανασκαφές στο 
σπήλαιο (δεκαετία ‘70), όσο και τις εργασίες του 2011 από την Εταιρεία Σπηλαιολογίας 
Ν. Ελλάδας που κατέστησαν το σπήλαιο επισκέψιμο στο κοινό. Στη συνέχεια θα ανε-
βάσουν τα ηχητικά αρχεία (αφού τα επεξεργαστούν με το audacity) σε ένα πρόγραμμα 
podcast ώστε να είναι προσβάσιμα και να μπορεί να γίνει εύκολα καταβίβαση 
(download). 

Δραστηριότητες 5ης ομάδας: Χαρτογραφώντας το μονοπάτι προς το σπήλαιο. Η 5η ο-
μάδα θα χαρτογραφήσει τη διαδρομή από το εκκλησάκι του Λαμπαγιαννά ως το σπή-
λαιο που είναι η μοναδική δια ξηράς πρόσβαση. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσει 
το εργαλείο για κινητές συσκευές Scribble Maps που επιτρέπει να σχεδιάζει κανείς 
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πάνω σε χάρτες Google ή να προσθέτει ψηφιακές πληροφορίες, παρέχοντας έτσι επι-
πλέον στοιχεία για την περιοχή. 

Ταυτόχρονα θα μπορούσαν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή από Αθήνα με πληροφο-
ρίες αποστάσεως χρόνου και μέσων συγκοινωνίας. 

Σε επόμενη φάση και επιστρέφοντας στην τάξη θα γίνει η επεξεργασία των πληροφο-
ριών και η συνέχιση του project με στόχο τη δημιουργία του application για κινητές 
συσκευές με θέμα το προϊστορικό σπήλαιο. 

Συμπεράσματα 

Στο σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον η χρήση των κινητών συσκευών, όπως φαίνεται 
και μέσω της παρούσας πρότασης είναι μια καινοτομία που αλλάζει ριζικά τους παρα-
δοσιακούς ρόλους εκπαιδευτικού – εκπαιδευόμενου. Η απομάκρυνση από την αυθεντία 
του εκπαιδευτικού, αλλά και η δυνατότητα της γνώσης ανεξάρτητα από το χωροχρο-
νικό πλαίσιο, ανήκουν στα βασικά πλεονεκτήματα, παράλληλα με την εξατομίκευση 
στη μάθηση, τη διαδραστικότητα και την επικοινωνία. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά ζη-
τήματα ακόμη, που δημιουργούν εμπόδια στην ένταξη του mobile learning στα επίσημα 
αναλυτικά προγράμματα, ακόμη και θέματα νομοθετικού περιεχομένου. Ωστόσο, είναι 
αμφίβολο κατά πόσο είναι έτοιμη η εκπαιδευτική κοινότητα για μια τέτοια εισαγωγή. 
Αφενός οι μαθητές γιατί έχουν μια παρεξηγημένη σχέση με τη χρήση των κινητών συ-
σκευών, καθώς τις χρησιμοποιούν κυρίως για λόγους ψυχαγωγίας ή επικοινωνία με-
ταξύ τους και αφετέρου χρειάζεται να εναρμονιστούν οι παιδαγωγικές μέθοδοι, και να 
επιλυθούν ζητήματα κόστους των συσκευών, αναβαθμίσεων κ.τ.λ. Παρόλο που οι μα-
θητές και γενικότερα η νέα γενιά έχει μεγάλη ευχέρεια στη χρήση ψηφιακών συσκευών 
και κυρίως των κινητών τηλεφώνων, ωστόσο δεν έχει κατ’ ανάγκη αυξημένο τον κρι-
τικό ψηφιακό γραμματισμό. Έτσι, μια αναζήτηση πληροφορίας, στο πλαίσιο ενός μα-
θήματος, που διενεργείται όμως εκτός τάξης, εκτός δηλαδή ενός πλαισίου υποστήριξης 
από τον εκπαιδευτικό και την κοινότητα των συμμαθητών, μπορεί εύκολα να εκτραπεί 
σε έναν «περίπατο» στο αχανές Σύμπαν του διαδικτύου (ΙΤΥΕ, 2018). Από την άλλη 
πλευρά και οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αναζητήσουν δραστηριότητες και εκπαιδευ-
τικά σενάρια, διαμορφωμένα κατάλληλα, ώστε οι μαθητές να αποκομίσουν το μέγιστο 
δυνατό μαθησιακό αποτέλεσμα στο νέο ψηφιακό «οικοσύστημα» των κινητών συ-
σκευών. Εν κατακλείδι, η εξέλιξη αυτή του e-learning είναι μάλλον αναπόφευκτη, ο-
πότε καλό είναι να προετοιμαστεί μέσω της κατάλληλης επιμόρφωσης των εκπαιδευ-
τικών. 
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«Συννεφόλεξα, καταιγισμός ιδεών και… βροχή τα κείμενα!»  
Η διδακτική αξιοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου wordle 

στο πλαίσιο διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων  

Ακριτίδου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed., parakritidou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση πρόκειται για την παρουσίαση ιδεών διδακτικής αξιοποίησης του 
διαδικτυακού εργαλείου wordle. Οι δραστηριότητες που προτείνονται αφορούν τα φι-
λολογικά μαθήματα και των δύο βαθμίδων της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το σκε-
πτικό των δραστηριοτήτων εδράζεται σε στέρεες θεωρητικές βάσεις ιδωμένες συνδυα-
στικά. Κάθε δραστηριότητα παρουσιάζεται συνοπτικά ενώ δίνονται τα βασικά της χα-
ρακτηριστικά και τα κύρια βήματα εκτέλεσής της.    

Λέξεις-Κλειδιά: Συννεφόλεξο, φιλολογικά μαθήματα, παραγωγή λόγου  

Εισαγωγή 

Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να δώσει ιδέες σε φιλολόγους για το πώς μπο-
ρεί να αξιοποιηθεί κατά τη διδασκαλία ένα διαδικτυακό εργαλείο, το wordle, γύρω από 
τη χρήση του οποίου μπορεί να παραχθεί προφορικός και γραπτός λόγος από τους μα-
θητές. Αναφέρονται οι θεωρητικές αρχές, οι προτάσεις για δραστηριότητες, μια υποτυ-
πώδης αξιολόγηση και κάποια ενδεικτικά συμπεράσματα.   

Θεωρητικό πλαίσιο  

Οι προτάσεις για δραστηριότητες που παρατίθενται παρακάτω έχουν τις βάσεις τους 
στις εξής θεωρητικές αρχές και πρακτικές μάθησης και διδασκαλίας: α) ανακαλυπτική 
μάθηση (Elkjaer, 2009), β) μάθηση μέσα από το παιχνίδι (Χατζηκαμάρη & Κοκκίδου, 
2004), γ) ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ματσαγγούρας, 2008), δ) συνεργατική δημιουρ-
γική γραφή (Τερζητάνου, 2016), ε) δημιουργική επίλυση προβλήματος (Βλαχογιάννη, 
2006), στ) καταιγισμό ιδεών ή ιδεοθύελλα (brainstorming), ζ) γραμματισμό με βάση τα 
κειμενικά είδη (Κέκια, 2014), η) κειμενοκεντρική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκα-
λίας (Ματσαγγούρας, 2009, θ) το γράψιμο ως διαδικασία (process writing) (White & 
Arndt, 1991).  

Παρουσίαση του διαδικτυακού εργαλείου wordle 

Το wordle είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο με το οποίο κάποιος μπορεί να δημιουργήσει 
μια εικόνα αποτελούμενη από μια συστάδα λέξεων, το λεγόμενο συννεφόλεξο. Δεν 
συνδέεται με κάποιον πιο άμεσο τρόπο με τη γλώσσα – πόσω μάλλον με τη διδασκαλία 
της – πέρα από το ότι για να δημιουργηθεί το εκάστοτε συννεφόλεξο απαιτείται η κα-
ταχώριση στον κενό χώρο της αρχικής του σελίδας ένα οποιοδήποτε κείμενο. Αυτού οι 
λέξεις ανακατεμένες συνθέτουν το συννεφόλεξο. Σ’ αυτό οι λέξεις με μεγαλύτερη συ-
χνότητα εμφανίζονται με μεγαλύτερη γραμματοσειρά. Μπορεί να έχει διάφορα χρώ-
ματα. Επομένως, ως διαδικτυακό εργαλείο έχει έναν διττό χαρακτήρα: πρωτίστως 
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παιγνιώδη, όπως δηλώνεται και στην αρχική του σελίδα, αλλά δευτερευόντως και 
γλωσσικό. Αυτές του οι ιδιότητες το καθιστούν κατάλληλο διδακτικό εργαλείο στο 
πλαίσιο των φιλολογικών μαθημάτων.   

Συνοπτική παρουσίαση των πιθανών δραστηριοτήτων    

1. Δραστηριότητα 1η: Προετοιμασία για τη δημιουργία περίληψης με λέξεις-κλειδιά: Στό-
χος της δραστηριότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις διαδικασίες που 
οδηγούν στη δημιουργία περίληψης κειμένων. Μπορεί να απευθύνεται σε μαθητές 
όλων των τάξεων αλλά κυρίως της β΄ γυμνασίου, όπου διδάσκεται στο εγχειρίδιο 
της Νεοελληνικής Γλώσσας η γραφή της περίληψης, και δύναται να καταλαμβάνει 
μία με δύο διδακτικές ώρες. Στους μαθητές, που έχουν χωριστεί σε ομάδες και δια-
μοιραστεί στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου, δίνεται έτοιμο κείμενο σε 
ηλεκτρονική μορφή, το οποίο έχει επιλέξει ή / και διασκευάσει κατάλληλα ο εκπαι-
δευτικός. Το χαρακτηριστικό του πρέπει να είναι η εμφάνιση των λέξεων-κλειδιών 
του στην ίδια μορφή (πτώση, αριθμό, γένος, πρόσωπο, κλίση, κλπ.), ώστε στο συν-
νεφόλεξο που θα δημιουργηθεί από τις ομάδες των μαθητών οι λέξεις αυτές να επέ-
χουν κεντρική θέση και να καταλαμβάνουν, όπως στην προηγούμενη δραστηριό-
τητα, μεγαλύτερο μέγεθος μεταξύ των υπολοίπων. Αυτό θα προσανατολίσει τους 
μαθητές όχι μόνο στο θεματικό κέντρο αλλά και στον σκελετό συνολικά του κειμέ-
νου, εφόσον θα πρόκειται για λέξεις κεντρικές ως προς το περιεχόμενό του. Αυτό 
θα γίνει με την παρατήρηση του συννεφόλεξου που θα δημιουργήσουν οι μαθητές 
επικολλώντας το κείμενο στον κενό χώρο του wordle. Σε δεύτερη φάση, κάθε ομάδα 
δημιουργεί συννεφόλεξο μόνο με μία από τις παραγράφους του κειμένου και κα-
λούνται να βρουν και να γράψουν έναν πλαγιότιτλο η κάθε ομάδα για την παρά-
γραφο που της έχει ανατεθεί. Στη συνέχεια, όλοι οι μαθητές σε συνεργασία και κρα-
τώντας σημειώσεις προσπαθούν με τη βοήθεια τόσο των δοσμένων πλαγιότιτλων 
όσο και των λέξεων του πρώτου – κοινού – συννεφόλεξου να ανασυνθέσουν περι-
ληπτικά το κείμενο. Με τη δημιουργία και παρατήρηση των συννεφόλεξων διδά-
σκονται, επομένως, παράλληλα όλα τα βήματα για τη γραφή περίληψης (εύρεση 
θεματικού κέντρου, εύρεση λέξεων-κλειδιών, απόδοση πλαγιότιτλων στις παραγρά-
φους, κράτημα σημειώσεων, τελική γραφή περίληψης).  

2. Δραστηριότητα 2η: (Ανα)σύνταξη αρχαίου ελληνικού κειμένου: Στόχος της δραστη-
ριότητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη αρχαία ελληνική σύνταξη σε επί-
πεδο τόσο κειμένου όσο και προτασιακό. Μπορεί να απευθύνεται σε μαθητές όλων 
των τάξεων, αφορά το μάθημα της Αρχαίας ελληνικής γλώσσας και ενδείκνυται να 
καταλαμβάνει από μία έως και τρεις διδακτικές ώρες αναλόγως του βαθμού δυσκο-
λίας και την έκταση του δοσμένου κειμένου. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, δια-
μοιράζονται στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου και σε κάθε ομάδα δίνε-
ται σε μορφή έτοιμου συννεφόλεξου είτε ολόκληρο το ίδιο κείμενο είτε μία διαφο-
ρετική περίοδος από το ίδιο αδίδακτο κείμενο. Αυτό που καλούνται να κάνουν είναι 
να (ανα)συντάξουν την περίοδο ή τις περιόδους σε μια αποδεκτή μορφή, κάτι το 
οποίο προϋποθέτει ότι θα έχουν «βγάλει νόημα» στην προσπάθεια να συναρμόσουν 
τις λέξεις μεταφράζοντάς τες νοερά, το οποίο νόημα θα αντικατοπτρίζεται στη 
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σύνταξη που θα προτείνουν. Στην περίπτωση που κάθε ομάδα αναλαμβάνει μια δια-
φορετική περίοδο του κειμένου (και με δεδομένο ότι οι ομάδες είναι ισάριθμες με 
τις περιόδους του αρχαίου κειμένου) οι ομάδες, αφού ολοκληρώσουν τη δική τους 
(ανα)σύνταξη, προσπαθούν από κοινού να συναρμόσουν τις περιόδους τους σε ολό-
κληρο κείμενο, ώστε να αναχθούν στο αρχικό πρωτότυπο κείμενο. Παράλληλα μπο-
ρούν να σημειώνουν τη μετάφρασή του. Στην περίπτωση που όλες οι ομάδες έχουν 
να φέρουν σε πέρας την ανασύνταξη του ίδιου ολόκληρου κειμένου, την τελευταία 
διδακτική ώρα καταθέτουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους, όπου θα επέχει 
θέση και μια ενδεικτική μετάφραση, και συγκρίνουν την τελική προτεινόμενη 
μορφή του κειμένου μεταξύ τους αλλά και με το αρχικό κείμενο. Ακολουθεί συζή-
τηση με τον εκπαιδευτικό, έκθεση των σχετικών δυσκολιών και επεξεργασία των 
επίμαχων σημείων και γραμματικοσυντακτικών φαινομένων.  

3. Δραστηριότητα 3η : Ενεργητική και Παθητική σύνταξη: Στόχος της δραστηριότητας 
αυτής είναι να εμπεδώσουν οι μαθητές τις διαφορές μεταξύ ενεργητικής και παθη-
τικής σύνταξης και να εξασκηθούν στον μετασχηματισμό της μίας στην άλλη. Η 
δραστηριότητα αφορά το αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας β΄ γυμνασίου και 
προτείνεται να διαρκέσει μία διδακτική ώρα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες και 
διαμοιρασμένοι στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου ανοίγουν ένα αρχείο 
κειμενογράφου όπου ο εκπαιδευτικός έχει αποθηκεύσει ένα συννεφόλεξο. Αυτό πε-
ριέχει τις λέξεις δύο προτάσεων: μίας με ενεργητική σύνταξη και μίας με παθητική 
σύνταξη με το ίδιο νόημα και λέξεις με τις αντίστοιχες μετατροπές. Οι μαθητές κα-
λούνται χρησιμοποιώντας τες να ανα-συνθέσουν τις δύο ξεχωριστές προτάσεις, επι-
λέγοντας ανάμεσα στις διαφορετικές πτώσεις των ουσιαστικών και τις διαφορετικές 
φωνές των ρημάτων. Τέλος, κάθε ομάδα εξηγεί τον τρόπο εργασίας της στις άλλες 
κι ο εκπαιδευτικός παρεμβαίνει για να επισημάνει τη θεωρία και να κατευθύνει την 
όλη συζήτηση-παρουσίαση.  

4. Δραστηριότητα 4η: Δημιουργική γραφή: Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να 
εκφραστούν οι μαθητές μέσω της Δημιουργικής γραφής μέσα σε συγκεκριμένο 
πλαίσιο. Απευθύνεται σε μαθητές όλων των τάξεων, αφορά το αντικείμενο της Λο-
γοτεχνίας και προτείνεται να διαρκέσει δύο διδακτικές ώρες. Κατά την πρώτη διδα-
κτική ώρα δίνεται σε κάθε μαθητή ένα συννεφόλεξο με επιλεγμένες λέξεις από ένα 
αδίδακτο ποίημα, οι οποίες προτείνεται να είναι οι πλήρεις λέξεις του, δηλαδή κυ-
ρίως ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, μετοχές και επιρρήματα. Τους ζητείται να γράψει 
ο καθένας με καταιγισμό ιδεών ένα ποίημα που να περιέχει τις λέξεις αυτές χωρίς 
να παρέμβει καθόλου ο εκπαιδευτικός. Κατά τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές 
παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της ποιητικής τους έμπνευσης και έκφρασης και 
διενεργείται ελεύθερος διάλογος στην ολομέλεια της τάξης και σε συνεργασία με 
τον εκπαιδευτικό σχετικά με τον τρόπο που αποτυπώνουν την ιδέα τους για τον ε-
αυτό τους και για τον κόσμο μέσα από τον τρόπο έκφρασής τους και διαφορετικής 
συναρμογής των ίδιων λέξεων, αλλά και για τις δυσκολίες και τις τεχνικές της ποι-
ητικής γραφής. Τέλος, δύναται να ακολουθήσει αντιπαραβολή με το αυθεντικό ποί-
ημα, το οποίο θα τους δοθεί ή αναγνωστεί από τον εκπαιδευτικό, και σύγκριση με 
τον ιδεολογικό κόσμο, τον ποιητικό τρόπο και τις – πέραν των λέξεων – γλωσσικές 
επιλογές του λογοτέχνη. Η δραστηριότητα ενδείκνυται ως επί το πλείστον για 
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υπερρεαλιστικά ποιήματα, δεδομένης της βαρύτητας που λαμβάνει σε αυτά η λέξη 
(Βουτούρης, 1997).     

5. Δραστηριότητα 5η: Διάκριση και ιεράρχηση επιχειρημάτων: Στόχος της δραστηριό-
τητας είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη χρήση και την ιεράρχηση επιχειρημά-
των για την υποστήριξη μιας θέσης. Απευθύνεται στους μαθητές όλων των τάξεων, 
αφορά το αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας και προτείνεται να έχει διάρκεια 
δύο διδακτικών ωρών. Αρχικά, δίνεται στους μαθητές, που έχουν χωριστεί σε δύο 
ομάδες, από ένα έτοιμο συννεφόλεξο. Το ένα είναι φτιαγμένο από λέξεις που συ-
ναρμοσμένες κατάλληλα ανασυνθέτουν τα επιχειρήματα υπέρ ενός θέματος και το 
άλλο περιλαμβάνει λέξεις για τα αντεπιχειρήματα. Κάθε ομάδα καλείται να διακρί-
νει ποια είναι τα επιχειρήματα που πρέπει να χρησιμοποιήσει στο debate της επόμε-
νης διδακτικής ώρας αλλά και, αφού τα διακρίνει και καταγράψει, να τα ιεραρχήσει. 
Τη δεύτερη διδακτική ώρα λαμβάνει χώρα το προφορικό debate με την αξιοποίηση 
των «αποκρυπτογραφημένων» επιχει-ρημάτων και αντεπιχειρημάτων με την κατάλ-
ληλη ιεράρχηση από κάθε ομάδα.   

6.  Δραστηριότητα 6η: Σύνθεση λέξεων: Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατανοή-
σουν οι μαθητές τον τρόπο σύνθεσης λέξεων σε μονολεκτικά ή περιφραστικά σύν-
θετα και σε μεταφορικές εκφράσεις καθώς και τη σημασία των παραπάνω σχηματι-
σμών. Απευθύνεται σε μαθητές β΄ και γ΄ γυμνασίου, όπου στο εγχειρίδιο της Νεο-
ελληνικής Γλώσσας παρουσιάζονται τα αντίστοιχα φαινόμενα και μπορεί να κατα-
λαμβάνει μία έως δύο διδακτικές ώρες. Στους μαθητές δίνεται έτοιμο συννεφόλεξο 
είτε με απλές λέξεις τις οποίες καλούνται να «ζευγαρώσουν», ώστε να δημιουργή-
σουν ένα μονολεκτικό σύνθετο, είτε με απλές λέξεις με τις οποίες καλούνται να 
σχηματίσουν περιφραστικά σύνθετα είτε με απλές λέξεις, οι οποίες έχουν προέλθει 
από τον τεμαχισμό μεταφορικών εκφράσεων τις οποίες καλούνται να ανασυνθέ-
σουν. Μέσα από τη δραστηριότητα διδάσκονται έμμεσα κι ανακαλυπτικά η θεωρία 
για το συνδετικό φωνήεν, για τα είδη των συνθέτων, τα οποία και ζητούνται, η θε-
ωρία για τη μεταφορά καθώς και η σημασία τόσο η νέα των συνθέτων όσο και η 
αδιαφανής των μεταφορικών εκφράσεων.  

7. Δραστηριότητα 7η: Διάκριση γλωσσικών ποικιλιών: Στόχος της δραστηριότητας αυ-
τής είναι να διακρίνουν οι μαθητές τις διαφορετικές κοινωνικές, γεωγραφικές και 
επαγγελματικές γλωσσικές ποικιλίες. Απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Λυκείου, α-
φορά το αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας και προτείνεται να έχει διάρκεια 
μία διδακτική ώρα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες και σε κάθε ομάδα δίνεται από 
ένα έτοιμο συννεφόλεξο δημιουργημένο με κείμενο διατυπωμένο σε ορισμένη 
γλωσσική ποικιλία από τα ανωτέρω είδη, για το οποίο παρατηρώντας τις λέξεις του 
καλούνται να αναγνωρίσουν σε ποια ποικιλία ανήκει. Η δραστηριότητα μπορεί να 
αποτελέσει έναν τρόπο αφόρμησης για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ενότητας του 
σχολικού διδακτικού εγχειριδίου.  

8. Δραστηριότητα 8η: Διάκριση των κειμενικών ειδών και της δομής τους ως κοινωνι-
κών διαδικασιών: Στόχος της δραστηριότητας είναι να κατακτήσουν οι μαθητές τα 
βήματα / στάδια συγκεκριμένων προς μελέτη κειμενικών ειδών στη βασική τους 
μορφή (π.χ. συστατική επιστολή, βιογραφικό σημείωμα, αίτηση, κ.λπ.). Μπορεί να 
απευθύνεται σε κάθε τάξη ανάλογα με τα κειμενικά είδη που εξετάζονται και η 
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διάρκειά της να κυμαίνεται ανάλογα με τη δυσκολία του κάθε είδους. Το εκάστοτε 
κείμενο δίνεται υπό τη μορφή συννεφόλεξου στους μαθητές και η ολομέλεια έχο-
ντας ως συνοδευτικό υλικό τα βήματα / στάδια καταγε-γραμμένα από τον εκπαιδευ-
τικό προσπαθεί να ανασυστήσει την αρχική του μορφή με βάση το κειμενικό είδος 
στο οποίο υπάγεται, αφού πρώτα το αναγνωρίσουν. Προϋπόθεση είναι η γνώση της 
έννοιας του κειμενικού είδους από τους μαθητές.      

9.  Δραστηριότητα 9η: Σχηματισμός συλλογισμού: Στόχος της δραστηριότητας είναι να 
κατακτήσουν οι μαθητές τον τρόπο σχηματισμού και την ταυτότητα του συλλογι-
σμού. Αφορά το αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Λυκείου και προτείνε-
ται να διαρκέσει μία διδακτική ώρα. Σε κάθε μαθητή δίνεται κι από ένας συλλογι-
σμός με τη μορφή συννεφόλεξου στην πιο απλή και βασική τους μορφή. Οι μαθητές 
καλούνται να σχηματίσουν τον συλλογισμό που κρύβεται πίσω από τις «ατάκτως 
ερριμμένες» λέξεις. Όταν γίνει αυτό, ο καθένας εκφωνεί τον συλλογισμό του και 
στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να σχηματίσουν τρεις ομάδες με βάση τα είδη 
των συλλογισμών (παραγωγικός, επαγωγικός, αναλογικός). Μέσα από την προσπά-
θεια ομαδοποίησης αναδεικνύονται επαγωγικά τα χαρακτηριστικά του κάθε είδους 
συλλογισμού και εμπεδώνεται η διδακτέα ύλη.   

10. Δραστηριότητα 10η: Δομή παραγράφου: Στόχος της δραστηριότητας είναι να κα-
τακτήσουν οι μαθητές τη δομή της παραγράφου. Αφορά μαθητές της α΄ γυμνασίου, 
όπου εμπίπτει η διδασκαλία της και προτείνεται να έχει διάρκεια μίας διδακτικής 
ώρας. Στους μαθητές δίνεται με τη μορφή συννεφόλεξου μια απλή και σύντομη πα-
ράγραφος και τους ζητείται να μετατρέψουν το κωδικοποιημένο κείμενο σε ό,τι ή-
ταν αρχικά, δηλαδή σε μια παράγραφο με θεματική πρόταση, λεπτομέρειες και κα-
τακλείδα. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι εδώ αρκετά βοηθητικός και κατευθυντι-
κός, προκειμένου να εξοικειώσει τους μαθητές με τη δομή της παραγράφου. Στο 
τέλος της δραστηριότητας, διαβάζονται όλες οι εκδοχές και οι μαθητές συζητούν αν 
είναι επιτυχημένες και αν οι γλωσσικές επιλογές στη σύνταξη, τη γραμματική και 
τη σειρά των λέξεων είναι κατάλληλες.    

11. Δραστηριότητα 11η: Φιλοσοφικοί ορισμοί: Στόχος της δραστηριότητας είναι να 
γνωρίσουν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στο πλαίσιο του αντικειμένου Αρχές Φιλο-
σοφίας το είδος του φιλοσοφικού ορισμού και να εξασκηθούν στη δημιουργία του. 
Προτείνεται να διαρκέσει έως δύο διδακτικές ώρες. Στους μαθητές δίνονται διάφο-
ροι φιλοσοφικοί ορισμοί με τη μορφή συννεφόλεξων και χωριστά οι έννοιες προς 
ορισμό. Μάλιστα, ως αφόρμηση μπορεί να λειτουργήσει η αναφορά στο έργο «Νε-
φέλες» του Αριστοφάνη, όπου διακωμωδείται ο φιλόσοφος Σωκράτης. Τους ζητεί-
ται να αντιστοιχίσουν την κάθε έννοια με το κατάλληλο συννεφόλεξο-ορισμό αλι-
εύονται λέξεις από αυτό. Στη συνέχεια, καλούνται να «επανοικοδομήσουν» τον 
κάθε ορισμό στη σωστή του μορφή. Οι ορισμοί μπορεί να είναι ισάριθμοι με τους 
μαθητές του τμήματος ή με κατάλληλα σχηματισμένες ομάδες.    

Αξιολόγηση  

Οι δραστηριότητες που προτείνονται, όντας προσανατολισμένες στη διδασκαλία όλου 
του φάσματος των φιλολογικών μαθημάτων, λειτουργούν τόσο σε επίπεδο λέξης όσο 
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και σε επίπεδο φράσης, περιόδου και ολόκληρου κειμένου, αποδίδοντας, έτσι, αξία σε 
όλα τα επίπεδα του λόγου και εμπερικλείοντας μια ευρεία γκάμα κειμενικών ειδών και 
γλωσσικών μορφών και χαρακτηριστικών. Δύνανται να εφαρμοστούν αυτούσιες ή να 
σταθούν έναυσμα για παρομοίου τύπου δημιουργικές προεκτάσεις.   

Συμπεράσματα  

Συμπερασματικά, η παρούσα πρόταση διεκδικεί μια θέση μεταξύ των προσπαθειών ε-
κείνων που εισάγουν με πρωτότυπο και δημιουργικό τρόπο τις Νέες Τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση με άξονα την ευρύτερη παιδευτική τους αξιοποίηση βάσει των γενικών 
σκοπών της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων όπως και των μέσω αυτών εξυ-
πηρετούμενων αναγκών των μαθητών του σήμερα όσο και διαχρονικά.   
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Τα ψηφιακά παιχνίδια στη διδασκαλία της Βιολογίας                                           
Μια κριτική προσέγγιση  

Χρυσοστόμου Αναστασία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, Διδάκτορας Βιολογίας,  Μ.Ed., anachrysos@yahoo.com 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή προσεγγίζεται με κριτική διάθεση η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών 
του  Πανελλήνιου Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων Φωτόδεντρο, ως βοηθη-
τικά μέσα διδασκαλίας σε θεματικές ενότητες της Βιολογίας. Τα παιχνίδια μέσω υπο-
λογιστή αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθητών, τους εμπλέκουν σε σύνθετες δραστη-
ριότητες μάθησης, προσδίδουν γρήγορο ρυθμό στην εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω 
του ότι ενεργοποιούν ποικιλία αισθήσεων και εσωτερικά κίνητρα, σε σχέση με τις συ-
νήθεις σχολικές δραστηριότητες στις οποίες αυτοί έχουν παθητικότερο ρόλο. Συνίστα-
ται τα ψηφιακά παιχνίδια, όπως απέδειξε η εφαρμογή στο εργαστήριο των συγκεκρι-
μένων λογισμικών, να συνδυάζονται με άλλες διδακτικές δραστηριότητες (πρόσθετη 
υποβολή ερωτημάτων, σύντομες παρουσιάσεις από ομάδες μαθητών, διαδραστικές 
προσομοιώσεις) ενσωματωμένων σε φύλλα εργασίας. Σκοπός της χρήσης του ψηφια-
κού εκπαιδευτικού παιχνιδιού θα πρέπει να είναι η αύξηση της αλληλεπίδρασης και 
αυτενέργειας των μαθητών, η ανάπτυξη της συνεργασίας και της λογικής σκέψης, για 
να μην καταλήξει τελικά αυτό να υποστηρίζει το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μο-
ντέλο διδασκαλίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, διδασκαλία, γνώσεις, κίνητρα, αλληλεπίδραση 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής 
και επικοινωνίας (ΤΠΕ) οδηγώντας στη μελέτη και ανάπτυξη λογισμικών και για εκ-
παιδευτική χρήση, για όλα τα γνωστικά πεδία συμπεριλαμβανομένου και αυτό των Φυ-
σικών Επιστημών. Ο τεράστιος όγκος εκπαιδευτικού υλικού μπορεί να κατηγοριοποι-
ηθεί με πολλούς τρόπους, ανάλογα με τα κριτήρια που τίθενται κάθε φορά. Κάποιες 
κατηγοριοποιήσεις (Κόμης, 2004; Wikipedia, 2020) είναι ανάλογα με: 

α. τον βαθμό αλληλεπίδρασης με το χρήστη και τη δυνατότητα παρέμβασης και παρα-
μετροποίησής τους σε: ανοιχτά και κλειστά λογισμικά. Η βασική διαφορά μεταξύ α-
νοιχτών-κλειστών είναι ότι τα δεύτερα εξυπηρετούν συγκεκριμένο στόχο και δύσκολα 
χρησιμοποιούνται για την επίτευξη άλλων εκπαιδευτικών σκοπών.  

β. τον ρόλο τους στη μαθησιακή διαδικασία σε: λογισμικά εξάσκησης – πρακτικής, 
λογισμικά παρουσίασης ή διαλέξεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.λπ. 

Τα ψηφιακά παιχνίδια δομούνται από χαρακτηριστικά όπως: πρόκληση ενδιαφέροντος, 
διαδραστικότητα, ανταγωνισμός παικτών για την επίτευξη σκοπών και στόχων, τήρηση 
κανόνων, επίλυση προβλημάτων και εργασία σε ασφαλές και διασκεδαστικό περιβάλ-
λον μάθησης (Prensky, 2001). Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
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στην εκπαίδευση (Barab et al., 2009) και μπορούν να διακριθούν σε: σοβαρά παιχνίδια 
(Serious Games),  παιχνίδια προσομοιώσεων (Simulation Games)  και εκπαιδευτικά 
παιχνίδια (Educational Games).  

Τα παιχνίδια σοβαρού σκοπού και προσομοιώσεων αποσκοπούν στο να διδάξουν  έν-
νοιες και διαδικασίες του πραγματικού κόσμου ή μεθόδους, οι οποίες είναι σχεδιασμέ-
νες για τον σκοπό της επίλυσης ενός προβλήματος, προσομοιώνοντας τες όσο γίνεται 
πιο ρεαλιστικά (Gunter et al., 2006).  

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια θεωρούνται παιχνίδια ειδικά σχεδιασμένα για εκπαιδευτι-
κούς σκοπούς ή για να επιτυγχάνουν εκπαιδευτικούς στόχους (Μπαρμπάτσης, 2010). 
Υπάρχουν πολλά εκπαιδευτικά παιχνίδια και το καθένα έχει αναπτυχθεί για διαφορε-
τικό γνωστικό πεδίο. Καλά σχεδιασμένα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια ενσωματώ-
νουν αρκετές από τις αρχές μάθησης που προσδιόρισε ο Gee (2003) (παροχή πληρο-
φορίας όταν ζητηθεί από τους χρήστες, απόκτηση εμπειρίας σε νέα θεματική περιοχή 
κα).   

Η χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν αξιοποιηθεί σωστά 
συμβάλλει στην αύξηση της κινητοποίησης των μαθητών και στην πρόκληση του εν-
διαφέροντος τους για την απόκτηση νέας γνώσης (Tay et al., 2010; Miller et al., 2011). 
Οι μαθητές αναπτύσσουν σημαντικές ιδιότητες, όπως κινητικές δεξιότητες και αντα-
νακλαστικά (Hickmott, 2006). Τα παιχνίδια προσδίδουν γρήγορο ρυθμό στη διδασκα-
λία, ενσωματώνοντας τη φαντασία και τη χαρά (Vygotsky, 2004), αντίθετα με τα συμ-
βατικά μέσα διδασκαλίας που καθιστούν αργό και βαρετό το μαθησιακό περιβάλλον 
(Virvou et al., 2005). Μεταξύ των πλεονεκτημάτων από τη χρήση των εκπαιδευτικών 
ψηφιακών παιχνιδιών συγκαταλέγονται επίσης: ο έλεγχος των γνώσεων  που αποκτή-
θηκαν μέσω διαδραστικότητας με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αλληλεπίδρασης 
του μαθητή με τους συμμαθητές του, η εξοικείωση με την τεχνολογία των υπολογι-
στών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων στρατηγικής και αναλυτικής σκέψης, η ικανότητας επί-
λυσης προβλημάτων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων (Prensky, 2001; Gee, 2005; 
Shaffer et al., 2005; Hickmott, 2006). 

Στο Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης Φωτόδεντρο φιλοξενείται σημαντικά μεγάλος αριθμός ψηφια-
κών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Αυτά έχουν ως πρωταρχικό στόχο την εκπαίδευση και 
τη μάθηση διατηρώντας τον έλεγχο της διασκέδασης (Gunter et al., 2006),  στοιχείο 
που τα διαφοροποιεί από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια τα οποία στοχεύουν αποκλειστικά 
στη διασκέδαση και στη ψυχαγωγία.  

Στόχοι 

Χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα εκπαιδευτικά παιχνίδια ως βοηθητικά μέσα διδασκα-
λίας, ενταγμένα σε συγκεκριμένες ενότητες της Βιολογίας υλοποιούνται οι γνωστικοί 
στόχοι της ανακεφαλαίωσης, εμπέδωσης και απομνημόνευσης εννοιών. 
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Υλικοτεχνική υποδομή και οργάνωση της τάξης 

Η υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, υπολο-
γιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο. Ο εκπαιδευτικός φροντίζει πριν την διδασκαλία 
να ελέγξει αν τρέχει το κάθε παιχνίδι στους υπολογιστές. Οι μαθητές εργάζονται σε 
ομάδες  δύο ατόμων σε έναν υπολογιστή. 

Το αντικείμενο των διδακτικών παιχνιδιών 

Τύποι διδακτικών παιχνιδιών βιολογίας 

• Παιχνίδια μνήμης για: i) τη μεταφορά και αποβολή ουσιών, ii) τα μακρομόρια 
και iii) το αναπνευστικό σύστημα 

• Συμπλήρωση τριών παζλ για τη στερεοχημική δομή του μορίου της γλυκόζης, 
τη μορφή των κρυστάλλων της και τη χρήση της στη ζαχαροπλαστική  

Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών 

• Το παιχνίδι “Μεταφορά και Αποβολή Ουσιών” εντάσσεται στην ενότητα «Με-
ταφορά και αποβολή ουσιών», στο 3ο κεφάλαιο της Βιολογία Α’ Γυμνασίου. 

• Το παιχνίδι “Μακρομόρια” εντάσσεται στην ενότητα «Μακρομόρια», στο 1ο 
κεφάλαιο Βιολογίας Β’ Λυκείου ΓΕΛ. 

• Το παιχνίδι “Αναπνευστικό Σύστημα” εντάσσεται στην ενότητα «Αναπνοή», 
στο 4ο κεφάλαιο της Βιολογία Α’ Γυμνασίου. 

• Το “Το τρίγωνο…της γλυκόζης” εντάσσεται στην ενότητα «Μακρομόρια», στο 
1ο κεφάλαιο της Βιολογία Β’ Λυκείου ΓΕΛ. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων-Διδακτικές Προσεγγίσεις 

Απαιτείται γνωριμία των μαθητών με τα λογισμικά πέντε λεπτά πριν την εκτέλεση τους 
και 15 λεπτά για την εκτέλεση των παιχνιδιών.  

Τα τρία εκπαιδευτικά παιχνίδια μνήμης (μεταφορά και αποβολή ουσιών, μακρομόρια 
και αναπνευστικό σύστημα) στοχεύουν με παιγνιώδη τρόπο, κατά την αξιοποίησή τους 
από τους μαθητές, στην υπενθύμιση ή/και στην αξιολόγηση όρων και εννοιών που δι-
δάχθηκαν και σχετίζονται με την εκάστοτε θεματική ενότητα. Πιο αναλυτικά: 

Μεταφορά και αποβολή ουσιών 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι εξάσκησης-πρακτικής με αντικείμενο τη μεταφορά και αποβολή 
ουσιών στα φυτά και το κυκλοφορικό σύστημα ζωικών οργανισμών (εντόμων και θη-
λαστικών). Οι παίκτες-μαθητές καλούνται να ανοίξουν κάρτες και να εντοπίσουν έξι 
ζευγάρια σχετικών όρων και εννοιών. Όταν πετυχαίνουν το σωστό ζεύγος οι κάρτες 
παραμένουν ανοιχτές, αλλιώς κλείνουν. Κερδισμένη είναι η ομάδα που θα ανοίξει όλες 
τις κάρτες με λιγότερες προσπάθειες. To παιχνίδι χαρακτηρίζεται από συμπεριφορι-
στική προσέγγιση. 
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Μακρομόρια 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι μνήμης με αντικείμενο τα διαφορετικά βιολογικά μακρομόρια 
(λιπίδια, υδατάνθρακες, νουκλεϊκά οξέα, πρωτεΐνες) και τα δομικά χαρακτηριστικά 
τους (λιπαρά οξέα, γλυκόζη, νουκλεοτίδια, αμινοξέα). Οι παίκτες-μαθητές καλούνται 
να ανοίξουν κάρτες και να εντοπίσουν 10 ζευγάρια σχετικών όρων και εννοιών, με όσο 
το δυνατό λιγότερες προσπάθειες. Και σε αυτό το παιχνίδι η διδακτική προσέγγιση εί-
ναι συμπεριφοριστική.  

Αναπνευστικό Σύστημα 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι εξάσκησης-πρακτικής με σκοπό την υπενθύμιση της λειτουρ-
γίας της αναπνοής διαφορετικών ζωικών οργανισμών. Οι παίκτες-μαθητές καλούνται 
να ανοίξουν κάρτες και να εντοπίσουν δέκα ζευγάρια σχετικών όρων και εννοιών (όρ-
γανα, παθήσεις, βλαβερές ουσίες). Όταν πετυχαίνουν το σωστό ζεύγος οι κάρτες παρα-
μένουν ανοιχτές, αλλιώς κλείνουν. Κερδισμένη είναι η ομάδα που θα ανοίξει όλες τις 
κάρτες με λιγότερες προσπάθειες. Και αυτό το παιχνίδι μνήμης χαρακτηρίζεται από 
συμπεριφοριστική προσέγγιση. 

Το τρίγωνο της γλυκόζης 

Εκπαιδευτικό παιχνίδι συμπλήρωσης τριών παζλ που στοχεύει στην υπενθύμιση ή/και 
στην αξιολόγηση όρων και εννοιών που αφορούν τρία χαρακτηριστικά της γλυκόζης: 
τη στερεοχημική δομή του μορίου της, τη μορφή των κρυστάλλων της και τη χρήση 
της στη ζαχαροπλαστική. Περιλαμβάνει σύντομη άσκηση αξιολόγησης γνώσεων, με 
ερωτήματα κλειστού τύπου.  

Αποτίμηση αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των εκπαιδευτικών παιχνιδιών 
στη διδασκαλία της βιολογίας 

Θετική 

• Αυξήθηκε το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα και η εμπλοκή τους σε 
αυτό. 

• Ενισχύθηκε η μνήμη των μαθητών, μέσω της εκτέλεσης των παιχνιδιών που 
διευκόλυνε την επανάληψη κεφαλαίων-ενοτήτων. 

• Δημιουργήθηκε ασφαλές περιβάλλον μάθησης στο οποίο συνεσταλμένοι μαθη-
τές με χαμηλή αυτοεκτίμηση εκφράστηκαν με μεγαλύτερη άνεση. 

• Προωθήθηκε η επικοινωνία και συνεργασία των μαθητών. 

Αρνητική 

• Δεν υπήρξε σύνδεση της σχολικής δραστηριότητας με την καθημερινή ζωή ε-
κτός σχολείου για την ενίσχυση και εφαρμογή της μάθησης. 

• Δεν μπορούν να χαρακτηριστούν τα παιχνίδια ως δημιουργική δραστηριότητα, 
γιατί απλά σε κάθε ομάδα ο ένας μαθητής διαχειριζόταν το ποντίκι ενώ ο άλλος 
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ήταν ο κυρίως υπεύθυνος για την παρατήρηση και συνδυασμών των καρτών. 
• Δεν συνέβαλλαν στην ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων μάθησης όπως γνω-

στική επεξεργασία και λογική σκέψη ούτε στην κατανόηση των πολύπλοκων 
βιολογικών διεργασιών και λειτουργιών (μεταφορά, δομή και λειτουργία μα-
κρομορίων και αναπνευστικού συστήματος). 

• Υπήρξε κίνδυνος απόσπασης της προσοχής των μαθητών από τη μαθησιακή 
διαδικασία λόγω αποκλειστικής επικέντρωσής τους στο στόχο του παιχνιδιού, 
δηλαδή στο γρήγορο συνδυασμό των σωστών καρτών. 

• Η σημαντικότητα του παράγοντα τύχη ήταν αυξημένη υποβαθμίζοντας τη 
χρήση των παιχνιδιών ως εργαλείων επανάληψης. 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Οι σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες αναφέρουν τη  σταδιακή αποδέσμευση των 
μαθητών από το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό σύστημα και τη συμμετοχή τους σε 
μια μαθησιακή διαδικασία στην οποία θα συμμετάσχουν ενεργητικά και όχι παθητικά, 
ως απαραίτητο στοιχείο για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων και την κατάκτηση 
της νέας γνώσης (Ρετάλης κ.α., 2005). Η επιτυχία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών θα 
πρέπει να στηρίζεται στην αυτενέργεια, στην συνεργασία και στην αλληλεπίδραση των 
μαθητών.  

Το ψηφιακά παιχνίδια που εφαρμόστηκαν για τη διδασκαλία θεματικών ενοτήτων της 
Βιολογίας παιδαγωγικά υποστηρίζουν το παραδοσιακό δασκαλοκεντρικό μοντέλο δι-
δασκαλίας. Αποκλείουν άλλου είδους δραστηριότητες, ατομικές ή ομαδικές, περιορί-
ζοντας τη φαντασία και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Θα πρέπει αυτά τα παιχνίδια 
να χρησιμοποιούνται σε φύλλα εργασίας για την εκτέλεση πολύ σύντομης δραστηριό-
τητας, που όμως θα περιλαμβάνουν και άλλου τύπου δραστηριότητες στις οποίες ο μα-
θητής θα έχει πιο ενεργητικό ρόλο, θα αναπτύσσεται η λογική του σκέψη, η συνεργασία 
σε ομάδες και θα είναι δυνατή η παροχή κριτηρίων αξιολόγησης της κατάκτησης γνω-
στικών στόχων. Αυτές οι δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι:  υποβολή  σύντομων 
ερωτημάτων στους μαθητές, με αξιοποίηση των όρων και των εννοιών του μαθησιακού 
αντικειμένου, σύντομη παρουσίαση των απαντήσεων από κάθε ομάδα ώστε να ελεγ-
χθεί η σωστή ή μη χρήση των όρων και των εννοιών, η χρήση διαδραστικών προσο-
μοιώσεων. Με αυτό τον τρόπο θα προαχθεί η πληρέστερη κατανόηση των εμπλεκόμε-
νων εννοιών και η εξάλειψη των περισσότερων από τα προαναφερθέντα μειονεκτή-
ματα. 

Ακολουθούν, για κάθε διδακτική ενότητα προτάσεις προσομοιώσεων στις οποίες ο μα-
θητής έχει πιο ενεργό ρόλο με αποτέλεσμα την αύξηση της κατανόησης της διδακτικής 
ενότητας και όχι απλά τη στείρα απομνημόνευσής της. 

• Μεταφορά ουσιών στα φυτά και κυκλοφορία του αίματος στον άνθρωπο 
• Μακρομόρια (υδατάνθρακες-λιπίδια) 
• Μακρομόρια (πρωτεΐνες-νουκλεϊκά οξέα) 
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To βίντεο ως μέσο μετασχηματίζουσας μάθησης 
της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 

 Ιορδανίδου Σημέλα, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., M.Sc., M.Ed., melinaiord@gmail.com 

Περίληψη 

Οι τεχνολογικές εφαρμογές ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων μετα-
σχηματίζοντας τις αντιλήψεις τους, προωθώντας έτσι τη μαθησιακή διαδικασία. Το εκ-
παιδευτικό υλικό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα. της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η 
εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας έχει οδηγήσει στη χρήση του βίντεο ως σημαντικού 
εργαλείου οικοδόμησης νέας γνώσης και ανάπτυξης ικανοτήτων των εκπαιδευομένων. 
Η εργασία αυτή είχε σαν σκοπό τη μελέτη της χρήσης του βίντεο ως μαθησιακού ερ-
γαλείου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση ενηλίκων. Η έρευνα υλοποιήθηκε στο Σχο-
λείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αριδαίας στα πλαίσια του μαθήματος περιβαλλοντική εκπαί-
δευση σε 50 ενήλικες εκπαιδευόμενους. Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικά για τη χρήση του βίντεο ως εκπαιδευτικού εργαλείου.  

Λέξεις-Κλειδιά : Βίντεο, περιβαλλοντική εκπαίδευση, ενήλικες, εκπαιδευτικό εργα-
λείο. 

Εισαγωγή 

Το κίνητρο για τη μάθηση σε έναν ενήλικα δημιουργείται όταν η αντίληψη του για την 
πραγματικότητα βρεθεί σε δυσαρμονία με μια συγκεκριμένη κατάσταση, όταν δηλαδή 
δεν υπάρχει νοηματική αντιστοιχία μεταξύ πραγματικότητας και εμπειρίας. Η μάθηση 
διακρίνεται σε διαμορφωτική και μετασχηματίζουσα. Η διαμορφωτική μάθηση στην 
παιδική ηλικία γίνεται μετασχηματίζουσα μάθηση στην ενηλικίωση. Τα παιδιά μαθαί-
νουν από πηγές εξουσίας και αυτή η πρώιμη μάθηση είναι για εκείνα μια μορφή κοι-
νωνικοποίησης, ενώ σε αντίθεση οι ενήλικες έχουν περισσότερο την ανάγκη να απο-
κτήσουν νέες προοπτικές στα ήδη υπάρχοντα νοηματοδοτικά τους σχήματα με τα οποία 
ερμηνεύουν την πραγματικότητα (Mezirow, 1991). 

Η μετασχηματίζουσα μάθηση ξεκινά από τη στιγμή που εκκινεί η διεργασία της ορθο-
λογικής συζήτησης μεταξύ των ατόμων και δεν συνδέει το μετασχηματισμό αποκλει-
στικά με την εμφάνιση σημαινόντων γεγονότων στη ζωή του εκπαιδευομένου, τα οποία 
δυνητικά ενδέχεται να αποτελέσουν ένα είδος αφορμής για την όλη διεργασία 
(Mezirow, 1997). 

Για την εφαρμογή της θεωρίας της μετασχηματίζουσας μάθησης στην πράξη, υπάρχουν 
τρία βασικά στοιχεία : η εμπειρία, ο κριτικός στοχασμός και η ορθολογική συζήτηση. 
Η εμπειρία ζωής των εκπαιδευομένων οφείλει να είναι το σημείο εκκίνησης που θα 
οδηγήσει σε μετασχηματίζουσα μάθηση και κατά συνέπεια η αξιοποίηση της από τον 
εκπαιδευτή είναι θεμελιώδους σημασίας (Mezirow, 1991). 
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Η συμμετοχή των ενήλικων εκπαιδευομένων σε μια συνεργατική ομάδα όπου αλληλο-
ϋποστηρίζονται και βιώνουν από κοινού συναισθήματα, ανταλλάσουν γνώμες και ε-
μπειρίες διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο η μετασχηματίζουσα διεργασία 
ενδυναμώνεται και παίρνει νόημα (Brookfield, 1995 ; Brookfield, 2000). 

Η μαθησιακή διεργασία στην εκπαίδευση ενηλίκων θα πρέπει να δομείται σύμφωνα με 
τις ανάγκες των εκπαιδευομένων ευνοώντας τη συμμετοχή τους. Με την εξέλιξη αυτής 
της διεργασίας προσεγγίζεται ο απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης ενηλίκων όπου οι 
συμμετέχοντες γίνονται σταδιακά ικανοί να σκέφτονται κριτικά, να απεξαρτώνται από 
τις δυσλειτουργικές παραδοχές που έχουν υιοθετήσει και να αναλαμβάνουν δράση 
σύμφωνα με τις μετασχηματίζουσες αντιλήψεις τους (Κόκκος, 2006).  

Η εξέλιξη των εποπτικών μέσων διδασκαλίας, παρέχει στον εκπαιδευτή την ευχέρεια 
να εκμεταλλευτεί τις τεχνολογικές εφαρμογές (βίντεο, παρουσιάσεις, ασύγχρονη επι-
κοινωνία) και ιδιαίτερα έγκυρες επιστημονικές πηγές του διαδικτύου προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες του κάθε εκπαιδευομένου, ενεργοποιώντας τον σε μια ευ-
ρετική πορεία προς τη γνώση. Έτσι ο εκπαιδευόμενος ωφελείται σε μέγιστο βαθμό, 
καθώς η διδασκαλία έχει τέτοια χαρακτηριστικά ώστε να κινεί το ενδιαφέρον του και 
ενδεχομένως να μετασχηματίσει τις αντιλήψεις του οδηγώντας τον στην αυτοπραγμά-
τωση (Παυλάκου & Καλαχάνης, 2018). 

Ο σχεδιασμός και η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού αποτελεί βασική και συνήθη 
πρακτική στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ), τόσο στο πλαίσιο της τυ-
πικής όσο και της μη-τυπικής εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό υλικό αναγνωρίζεται ως 
σημαντικό εργαλείο στην υποστήριξη της μάθησης, καθώς ανάλογα με τον τύπο του 
και την παιδαγωγική προσέγγισή του, συμβάλλει στην οικοδόμηση νέας γνώσης και 
στην ανάπτυξη ποικίλλων ικανοτήτων στους εκπαιδευομένους (Γρίλλια & Δασκολιά, 
2019). 

Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη της χρήσης του βίντεο ως εκπαιδευτικού 
εργαλείου προώθησης της μαθησιακής διεργασίας στην εκπαίδευση ενηλίκων και ειδι-
κότερα στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε στο Σχο-
λείο Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) Αριδαίας στα πλαίσια του μαθήματος περιβαλλοντική 
εκπαίδευση. Η μελέτη υλοποιήθηκε σε 50 ενήλικες εκπαιδευόμενους. 

Εκπαιδευτική αξιοποίηση του βίντεο 

Το βίντεο ως μέσο καταγραφής οπτικοακουστικού λόγου επιδιώκει τη διατύπωση νοη-
μάτων, τα οποία θα αποκωδικοποιήσει το θεατής. Με την εξέλιξη της ψηφιακής τεχνο-
λογίας, το βίντεο μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί στην τάξη στοχεύοντας στην κα-
ταγραφή και την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων καθώς και στην ανάπτυξη της κριτι-
κής σκέψης και της δημιουργικότητας. Το βίντεο προσφέρει τη δυνατότητα στον 
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εκπαιδευόμενο να αποσαφηνίσει και να συσχετίσει έννοιες που είναι δύσκολες να τις 
αντιληφθεί. Το βίντεο υποστηριζόμενο από μεταδεδομένα αποτελεί μαθησιακό αντι-
κείμενο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλα περιβάλλοντα. Η ενσωμάτωση του 
στη μαθησιακή διαδικασία ενεργοποιεί τον εκπαιδευόμενο και έχει αξιόλογα εκπαιδευ-
τικά αποτελέσματα (Παπαδημητρίου, 2014). 

Οι εκπαιδευόμενοι συμμετείχαν αρχικά στην παραδοσιακή διδασκαλία όπου αναλύ-
θηκε η έννοια της ανακύκλωσης και στη συνέχεια προβλήθηκε βίντεο της εκπαιδευτι-
κής τηλεόρασης με θέμα την ανακύκλωση από τον εξής σύνδεσμο : 
http://www.edutv.gr/index.php/perivalon-2/anakyklosi 

Μεθοδολογικά εργαλεία 

Για τη συλλογή των δεδομένων στους εκπαιδευόμενους δόθηκαν ερωτηματολόγια με 
ερωτήσεις που αφορούσαν την ανακύκλωση. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν πριν 
και μετά την προβολή του βίντεο. Οι ερωτήσεις αφορούσαν γενικά την ενημέρωση για 
την ανακύκλωση, τον κύκλο του αλουμινίου, την ανακύκλωση του χαρτιού, την ανα-
κύκλωση του γυαλιού. Οι ερωτήσεις αποσκοπούσαν στην ευαισθητοποίηση των εκπαι-
δευομένων σε θέματα ανακύκλωσης.  

Αποτελέσματα 

Στο Γράφημα 1 αποδίδεται το ποσοστό του φύλου των εκπαιδευομένων που συμμετεί-
χαν όπου το 70% ήταν άνδρες και το 30% ήταν γυναίκες 

 

Γράφημα 1 : Ποσοστό φύλλου συμμετεχόντων εκπαιδευομένων 
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Στο Γράφημα 2 αποδίδονται οι απαντήσεις που αφορούσαν την ενημέρωση των εκπαι-
δευομένων για την ανακύκλωση πριν και μετά την προβολή του βίντεο. Από τους συμ-
μετέχοντες στην έρευνα οι 17 και οι 12 αντίστοιχα γνώριζαν επαρκώς και ικανοποιη-
τικά την ανακύκλωση πριν την προβολή του βίντεο ενώ μετά την προβολή του βίντεο 
γνώριζαν αντίστοιχα για την ανακύκλωση επαρκώς 33 και ικανοποιητικά 38. 

 
Γράφημα 2 : Ενημέρωση για την ανακύκλωση 

Στο Γράφημα 3 παρουσιάζονται οι απαντήσεις που αφορούσαν την ενημέρωση των 
εκπαιδευομένων για τον κύκλο του αλουμινίου πριν και μετά την προβολή του βίντεο. 
Από τους συμμετέχοντες στην ερεύνα οι 35, οι 10 και οι 5 γνώριζαν καθόλου, ελάχιστα 
και αρκετά για τον κύκλο του αλουμινίου πριν την προβολή του βίντεο. Μετά την προ-
βολή του βίντεο οι 45 γνώριζαν αρκετά, 5 ελάχιστα για τον κύκλο του αλουμινίου 

 
Γράφημα 3 : Ενημέρωση για τον κύκλο του αλουμινίου 
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Στο Γράφημα 4 παρουσιάζονται οι απαντήσεις που αφορούσαν την ενημέρωση των 
εκπαιδευομένων για τον κύκλο του χαρτιού και του γυαλιού πριν και μετά την προβολή 
του βίντεο. Από τους εκπαιδευόμενους πριν την προβολή του βίντεο 15 και 12 γνώρι-
ζαν αντίστοιχα για τον κύκλο του χαρτιού και του γυαλιού, ενώ μετά την προβολή του 
βίντεο γνώριζαν οι 35 και 38 για τον κύκλου του χαρτιού και του γυαλιού. 

 

Γράφημα 4 : Ενημέρωση για τους κύκλους χαρτιού και γυαλιού 

Συμπεράσματα 

Η αξιοποίηση του βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία κεντρίζει το ενδιαφέρον των 
εκπαιδευομένων. Οι εκπαιδευόμενοι εμβαθύνουν και αφομοιώνουν καλύτερα συμμε-
τέχοντας ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία, στοχάζονται κριτικά, δρουν και αναστο-
χάζονται. Το βίντεο ως εκπαιδευτικό εργαλείο μετασχηματίζει τη μαθησιακή διαδικα-
σία και μπορεί να υποστηρίζει την εξατομικευμένη ή συνεργατική μάθηση ενισχύοντας 
τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων (Παπαδημητρίου, 2014).  

Η εκπαιδευτική τηλεόραση ως έγκυρος παραγωγός εκπαιδευτικού οπτικοακουστικού 
υλικού στηριζόμενου στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, επιδρά και μαθαίνει στους 
εκπαιδευόμενους (Παπαδημητρίου, 2011). 

Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε και αναδείχθηκε η σημαντική συμβολή του βίντεο 
ως εκπαιδευτικού εργαλείου προώθησης της μαθησιακής διαδικασίας. To βίντεο της 
εκπαιδευτικής τηλεόρασης για την ανακύκλωση κατά τη διάρκεια του μαθήματος της 
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης προσέλκυσε το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Το α-
ποτέλεσμα ήταν η ενίσχυση των γνώσεων των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφο-
ρούσαν τον κύκλο του αλουμινίου, του χαρτιού και του γυαλιού μετά την εμπλοκή τους 
στην προβολή του βίντεο.  
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Χρήση εργαλείων Web 2.0 στην Ερευνητική Εργασία του Λυκείου -  
Η πλατφόρμα «Edible Plants Wiki» 

Μυστακίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Μ.Εd, kmystakid@sch.gr 
Κούτρα Αγλαΐα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, M.Sc, akoutra@otenet.gr 

Περίληψη 

Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει την ιστοσελίδα «Edible Plants Wiki», μία ηλε-
κτρονική πλατφόρμα που παρέχει χρήσιμες και ενδιαφέρουσες πληροφορίες για πλή-
θος εδώδιμων φυτών, τα οποία αποτελούν μέρος της καθημερινής μας διατροφής. Η 
πλατφόρμα δημιουργήθηκε από ομάδα μαθητών της Α’ τάξης του Προτύπου ΓΕΛ της 
Βαρβακείου Σχολής, στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνητική Εργασία (Project). Για 
την κατασκευή της χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα «FANDOM», ένα εργαλείο Web 
2.0 με ελεύθερη πρόσβαση, ιδιαίτερα φιλικό προς το χρήστη. Η πλατφόρμα περιλαμ-
βάνει περίπου 90 είδη εδώδιμων φυτών, ελληνικών και ξενικών. Για κάθε φυτό παρέ-
χεται μεγάλη ποικιλία πληροφοριών, όπως βοτανικά χαρακτηριστικά, γεωγραφική ε-
ξάπλωση, διατροφική αξία, αλλά και συνταγές μαγειρικής. Βασικό χαρακτηριστικό της 
πλατφόρμας είναι η διαδραστικότητά της, χάρη στην οποία ανανεώνεται και εμπλουτί-
ζεται διαρκώς από τους επισκέπτες της. Η δημιουργία της πρόσφερε στους μαθητές την 
ευκαιρία να εργαστούν σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα, να αναπτύξουν δε-
ξιότητες επικοινωνίας και συνεργασίας και να εκφραστούν δημιουργικά. 

Λέξεις-Kλειδιά: Ερευνητική εργασία, Web 2.0, wiki, εδώδιμα φυτά. 

Εισαγωγή 

Η ερευνητική εργασία (project) στο Γενικό Λύκειο 

Ο όρος ερευνητική εργασία (project) αναφέρεται σε μία σύνθετη μορφή διδασκαλίας, 
μάθησης και αξιολόγησης που έχει ως αφετηρία τον προβληματισμό ενός μαθητή, ενός 
εκπαιδευτικού ή ενός μέλους μιας ομάδας, γενικότερα (Frey, 2002). Τα μέλη της ομά-
δας, μετά την διατύπωση της αρχικής πρότασης, εκφράζουν τη γνώμη τους. έτσι ώστε 
να καθοριστεί ένα ευέλικτο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση της εργασίας, η οποία 
καταλήγει στην παραγωγή ενός προϊόντος που αξιολογείται πάντα σε συνάρτηση με τη 
διαδικασία υλοποίησης. Η τελευταία χαρακτηρίζεται από αυτονομία στη λήψη των α-
ποφάσεων και ενεργό συμμετοχή του συνόλου των μελών της ομάδας (Frey, 2002).  

Από το σχολικό έτος 2011-2012 (Υ.Α. 93364/Γ2/20-08-2011 & Υ.Α. 113182/Γ2/30-9-
2011), η ερευνητική εργασία αποτελεί θεσμοθετημένη διακριτή ενότητα του υποχρεω-
τικού προγράμματος του Νέου Λυκείου (Ματσαγγούρας et al., 2011), η οποία διδά-
σκεται δύο ώρες στην Α΄ και 1 ώρα στην Β’ τάξη. Σχετικοί οδηγοί για τη διδασκαλία 
του μαθήματος υπάρχουν διαθέσιμοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php/?course=DSGL-A107 (Α’ τάξη ΓΕΛ) και 
http://ebooks.edu.gr/new/course-main.php?course=DSGL-B140 (Β’ τάξη ΓΕΛ).  
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Σύμφωνα με τους Ματσαγγούρας et al. (2011), η ένταξη των ερευνητικών εργασιών 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα συνιστά καινοτομία, καθώς αυτές περιλαμβάνουν 
«….κυρίαρχα τα στοιχεία της ενεργού εμπλοκής των μαθητών, της επιλογής, της κριτικής 
και δημιουργικής σκέψης και της σύνδεσης των προσωπικών βιωμάτων με τη σχολική 
γνώση και αυτών με τις πραγματικές καταστάσεις της ζωής…». Η ερευνητική εργασία 
αποτελεί ένα μέσο ενεργοποίησης του μαθητή για την παραγωγή νέας γνώσης μέσα 
από μια διαδικασία ανακαλυπτικής μάθησης, καθώς οι μαθητές εκπονούν μία έρευνα 
με βάση τις αρχές της επιστημονικής μεθόδου.  

Ο Συμμετοχικός ιστός (Web 2.0) 

Ο παγκόσμιος ιστός αποτελεί τη μεγαλύτερη βάση δεδομένων μέσα στην οποία κάθε 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να αναζητά και να διαχειρίζεται πληροφορίες. Τα τελευ-
ταία χρόνια, λόγω της ολοένα αυξανόμενης χρήσης του διαδικτύου, υπάρχει η δυνατό-
τητα δημιουργίας εργαλείων παραγωγής ψηφιακού υλικού από τους ίδιους τους χρή-
στες με αποτέλεσμα τη μετάβαση από το Web 1.0 στο Web 2.0. Μέσω των εφαρμογών 
του Web 2.0, δύο ή περισσότερα άτομα, ανεξάρτητα από τον τόπο στον οποίο βρίσκο-
νται, μπορούν να συνεργαστούν και να διαμοιραστούν πληροφορίες και ψηφιακό υλικό 
(Jenkins, 2007).Παραδείγματα υπηρεσιών Web 2.0 αποτελούν τα ιστολόγια (blogs), τα 
wikis, τα podcasts, τα RSS, οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης (social networking), οι 
κοινωνικοί σελιδοδείκτες (social bookmarking), τα συνεργατικά εργαλεία συγγραφής 
και ανάγνωσης κειμένου, τα εργαλεία διαμοιρασμού εικόνων και βίντεο κλπ. Για την 
υλοποίηση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία wiki, η οποία παρουσιάζεται 
στη συνέχεια.  

Τα wikis 

Αποτελούν μια κατηγορία ιστότοπων που προσφέρουν την δυνατότητα συνεργασίας 
μεταξύ πολλών ατόμων με σκοπό τη σύνταξη και το διαμοιρασμό περιεχομένου στο 
διαδίκτυο (West & West, 2009). Ο όρος wiki παραπέμπει στην έκφραση «What I Know 
Is» («Αυτό που ξέρω είναι»). Το πιο γνωστό wiki παγκοσμίως είναι η online εγκυκλο-
παίδεια Wikipedia, η οποία αποτελεί μία σχετικά έγκυρη πηγή πληροφόρησης και πε-
ριλαμβάνει περί τα 4.000.000 άρθρα που καλύπτουν μια ευρεία ποικιλία θεμάτων. 

Ένα κοινό κείμενο είναι διαθέσιμο, μέσω ενός φυλλομετρητή, σε όλους τους χρήστες, 
οι οποίοι μπορούν να το τροποποιούν και να το αποθηκεύουν. Μέσα από την ανταλ-
λαγή αρχείων και απόψεων και τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων για έρευνα, εν-
θαρρύνεται ο γόνιμος διάλογος και η συνεργασία μεταξύ των χρηστών (Edersbach, 
Glaser & Heigl, 2006). Καταργείται επομένως η γραμμική συγγραφή και ανάγνωση 
ενός κειμένου, αφού οι ίδιοι οι χρήστες αναλαμβάνουν τη θεματική δομή και τον ε-
μπλουτισμό του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα wiki να αλλάζει συνεχώς μορφή ανά-
λογα με τις προσθαφαιρέσεις υλικού και πληροφοριών από τον εκάστοτε χρήστη 
(Barltolome, 2008). Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτή-
ματα του wiki, καθώς ενέχει τον κίνδυνο καταστροφικής συγγραφής από συντάκτες 
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που έχουν κακόβουλες προθέσεις. Έτσι κάποια wikis λειτουργούν με εξουσιοδοτημέ-
νους χρήστες, ενώ άλλα απαιτούν την έγκριση του διαχειριστή πριν την δημοσίευση 
του υλικού (West & West, 2009). 

Τα wikis μέσω της, από κοινού, συγγραφής ενός κειμένου, μπορούν να αξιοποιηθούν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν δεξιότη-
τες οργάνωσης και να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους. Κρίνονται ιδανικά για συ-
νεργατική δημιουργία κειμένων και για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων που περιλαμ-
βάνουν τη συνεργατική σύνθεση ενός αποθετηρίου γνώσης, όπως είναι η συνεργατική 
συγγραφή θεματικών γλωσσαρίων, βιβλίων ή λεξικών, η εκπόνηση ομαδικών έργων 
για κάποιο γνωστικό αντικείμενο, καθώς και για σχολικά περιοδικά ή εφημερίδες 
(Zhang, 2009). 

Σκοπός της εργασίας 

Σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία μίας ιστοσελίδας, η οποία θα παρέχει πληρο-
φορίες για φυτά που αποτελούν μέρος της καθημερινής μας διατροφής. Οι πληροφορίες 
αυτές θα έπρεπε να είναι απλές, κατανοητές, χρήσιμες και ελκυστικές προς τους χρή-
στες της Βασική επιδίωξη των δημιουργών ήταν η ιστοσελίδα να απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό και όχι αποκλειστικά στην επιστημονική κοινότητα. Επιθυμία τους, επίσης, ήταν 
η ιστοσελίδα να έχει διαδραστικό χαρακτήρα, έτσι ώστε να υπάρχει η δυνατότητα διαρ-
κούς βελτίωσης και εμπλουτισμού από τους επισκέπτες της.  

Μεθοδολογικό πλαίσιο 

Η εργασία υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018-2019 στο Πρότυπο ΓΕΛ της Βαρ-
βακείου Σχολής από ομάδα τριών μαθητών στο πλαίσιο του μαθήματος Ερευνητική 
Εργασία της Α’ Λυκείου. Η ομάδα πραγματοποίησε εβδομαδιαίες δίωρες συναντήσεις, 
όπως ορίζεται από το αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας του μαθήματος, με σκοπό την 
οργάνωση της εργασίας, την πορεία της έρευνας, την δημιουργία προσχεδίων και τη 
συζήτηση/συνεννόηση μεταξύ των μαθητών για τις σελίδες που θα πρέπει να κατα-
σκευαστούν μέχρι το πέρας της εβδομάδας. Πέρα από όμως από τις συναντήσεις στο 
πλαίσιο του μαθήματος, η ομάδα των μαθητών εργάστηκε και εκτός σχολικού ωραρίου. 

Η επιλογή του θέματος 

Η επιλογή του θέματος βασίστηκε στο γεγονός ότι η διατροφή αποτελεί αναπόσπαστο 
κομμάτι της ανθρώπινης ύπαρξης. «Είμαστε ότι τρώμε» είχε πει ο πατέρας της Ιατρι-
κής, ο Ιπποκράτης. Γιατί όμως να ασχοληθούμε ειδικά με τα φυτά που παρέχουν τροφή 
στον άνθρωπο; Η απάντηση βρίσκεται κυρίως στο γεγονός ότι τα φυτά σε σχέση με 
άλλες πηγές διατροφής του ανθρώπου μπορούν να προσφέρουν μια ευρεία ποικιλία 
προϊόντων, πολλά από τα οποία αποτελούν τη βάση της διατροφικής μας πυραμίδας, 
όπως τα δημητριακά, και άλλα όπως το ελαιόλαδο, αποτελούν βασικά στοιχεία της 
μεσογειακής διατροφής. Πολλά φυτά και τα παράγωγά τους έχουν αποτελέσει αναπό-
σπαστα κομμάτια της παράδοσης και της ιστορίας μας, όπως το αμπέλι και το κρασί. 
Επιπλέον, η καλλιέργεια των δημητριακών υπήρξε κομβικό σημείο στην εξέλιξη του 
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ανθρώπου, καθώς ο πρωτόγονος κυνηγός και τροφοσυλλέκτης μετατρέπεται σταδιακά 
σε γεωργό, ο οποίος δημιουργώντας οργανωμένες κοινωνίες εξελίσσεται σε ένα πολι-
τισμένο και κοινωνικό ον. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που επιλέχθηκαν τα φυτά, καθώς 
αυτά έχουν αλλάξει τον τρόπο που βλέπουμε, όχι μόνο την τροφή, αλλά και τον ίδιο 
τον κόσμο γύρω μας. 

Το εργαλείο 

Εφόσον σκοπός της εργασίας ήταν η δημιουργία μίας πλατφόρμας ανοιχτής προς το 
κοινό, επιλέχθηκε το εργαλείο «FANDOM» (https://www.fandom.com/), το οποίο α-
ποτελεί μία δωρεάν πλατφόρμα δημιουργίας ιστοσελίδων, ιδιαίτερα φιλική προς τους 
χρήστες. Οι τελευταίοι, μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες γύρω από ένα θέμα, να 
συζητήσουν και να προτείνουν τρόπους βελτίωσης και εμπλουτισμού της. Για τη χρήση 
της πλατφόρμας δεν είναι απαραίτητη η δημιουργία λογαριασμού και οποιοσδήποτε 
χρήστης μπορεί να συνεισφέρει με πληροφορίες στον εμπλουτισμό της. Για την απο-
φυγή κακόβουλων παρεμβάσεων ορισμένες καίριες σελίδες, (όπως π.χ. η αρχική) απο-
φασίστηκε να είναι κλειδωμένες, έτσι ώστε το περιεχόμενό τους να μπορεί να τροπο-
ποιηθεί αποκλειστικά από τους διαχειριστές. 

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του «Edible Plants Wiki» 

Η μορφή της πλατφόρμας 

Το «Edible Plants Wiki» (https://edible-plants.fandom.com/wiki/) (Εικόνα 1) περιλαμ-
βάνει χρήσιμες πληροφορίες για, περίπου, 90 είδη εδώδιμων φυτών, ελληνικών και ξέ-
νων, τα οποία είναι ταξινομημένα σε δύο καταλόγους (Εικόνα 2). Στον πρώτο κατά-
λογο τα φυτά ταξινομούνται αλφαβητικά με βάση το εδώδιμο τμήμα τους (καρποί/ 
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σπόροι, φύλλα/βλαστός, ρίζες/κόνδυλοι, άνθος), ενώ στον δεύτερο κατάλογο ταξινο-
μούνται ανάλογα με την ήπειρο καταγωγής τους (φυτά ιθαγενή της Αμερικής, της Α-
σίας, της Αφρικής, της Ευρώπης, της Ωκεανίας και φυτά άγνωστης προέλευσης). Στον 
δεύτερο κατάλογο γίνεται ιδιαίτερη μνεία για τα φυτά της Μεσογείου. 

 

Εικόνα 2: Οι κατάλογοι των φυτών του «Edible Plants Wiki». 

Ανοίγοντας κάθε επιμέρους κατάλογο, εμφανίζεται ένας νέος με τα φυτά κάθε κατηγο-
ρίας, τα οποία παρουσιάζονται με τη μορφή λίστας που περιλαμβάνει την κοινή ονο-
μασία του φυτού και μία φωτογραφία του(Εικόνα 3).  

Επιλέγοντας την καρτέλα οποιουδήποτε φυτού αναδύεται μία νέα (Εικόνα 4) με πλη-
ροφορίες σχετικά με τη συστηματική ονομασία του, τις γεωγραφικές περιοχές στις ο-
ποίες απαντάται ως ιθαγενές και ως εισαγόμενο είδος, τις κλιματολογικές συνθήκες 
στις οποίες ευδοκιμεί, την εποχή συγκομιδής του εδώδιμου τμήματός του, καθώς και 
πληροφορίες για τη διατροφική του αξία (περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες, λίπη, πρω-
τεΐνες, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία). 

 

Εικόνα 3: Κατάλογος εδώδιμων φυτών με βάση το είδος του εδώδιμου τμήματος 
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Στην ίδια καρτέλα θα βρούμε συνδέσμους, οι οποίοι αντιστοιχούν σε πληροφορίες και 
εικόνες από τον καρπό, το άνθος και τις χρήσεις του εδώδιμου τμήματος του φυτού, 
καθώς επίσης και συνταγές στις οποίες χρησιμοποιείται το φυτό που περιγράφεται (Ει-
κόνα 6). 
Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή κάθε καρτέλας αντλήθηκαν 
από την ελληνική (https://el.wikipedia.org/wiki) και την αγγλική έκδοση της Wikipedia 
(https://en.wikipedia.org/wiki), καθώς και από τον 12ο τόμο της Εκπαιδευτικής Ελλη-
νικής Εγκυκλοπαίδειας (1999), ο οποίος είναι αφιερωμένος στα φυτά. Οι συνταγές προ-
έρχονται από την σειρά “Κουζίνες του Κόσμου” (2016) που δημιουργήθηκε για το πε-
ριοδικό “Γαστρονόμος” της Καθημερινής. 

 

Εικόνα 4: Αναλυτικές πληροφορίες για τα φυτά του «Edible Plants Wiki» 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Τα οφέλη της δραστηριότητας 

Η παιδαγωγική αξιοποίηση των εργαλείων Web 2.0, όπως το wiki, παραπέμπει στις 
θεωρητικές προσεγγίσεις της μάθησης, καθώς αξιοποιούνται ως εργαλείο μάθησης και 
επικοινωνίας αλλά και ως πηγή πληροφόρησης και διεύρυνσης των γνώσεων 
(Rosenberg, 2000). Σύμφωνα με τη θεωρία του εποικοδομιτισμού, ο μαθητής μαθαίνει 
μέσα από τη δράση, τις εμπειρίες που αποκτά και τον αναστοχασμό (Ράπτης & Ράπτη, 
2007). Τα εργαλεία Web 2.0 προσφέρουν ακριβώς ένα τέτοιο περιβάλλον μάθησης, 
όπου ο μαθητής πειραματίζεται, ενισχύει τις εμπειρίες του και ενεργοποιείται προς την 
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κατεύθυνση της οικοδόμησης της γνώσης υιοθετώντας στάση διερευνητική και δη-
μιουργική (McLoughin & Lee, 2008; Redecker et al., 2009). 

Η ανάπτυξη της πλατφόρμας με τη χρήση εργαλείων Web 2.0 συνάδει, επίσης, με τις 
κοινωνικο-πολιτισμικές θεωρήσεις για τη μάθηση, καθώς ευνοείται η κοινωνική αλλη-
λεπίδραση. Μέσα από τη συμμετοχή των μαθητών σε κοινότητες μάθησης, όπως τα 
wikis, όπου οι χρήστες εκφράζουν την άποψη τους και αποθέτουν τη δική τους γνώση, 
η μάθηση μετατρέπεται σε μία διαπροσωπική και κοινωνική διαδικασία (Ράπτης & Ρά-
πτη, 2007).  

Τα παιδαγωγικά οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές κατά τη δημιουργία της πλατφόρ-
μας κρίνονται σημαντικά. Μέσω της χρήσης των εργαλείων Web 2.0 δόθηκε σε αυτούς 
η ευκαιρία να εργαστούν σε ένα σύγχρονο περιβάλλον μάθησης, πλούσιο σε ερεθί-
σματα. Εφαρμόζοντας τις αρχές της επιστημονικής έρευνας, ανέπτυξαν την κριτική 
τους σκέψη και βελτίωσαν δεξιότητες που αφορούσαν στην αναζήτηση πληροφοριών 
από αξιόπιστες πηγές, την επιλογή του κατάλληλου υλικού για την εργασία τους, την 
οργάνωση και παρουσίαση του υλικού αυτού. Δεξιότητες συνεργασίας και επικοινω-
νίας ενισχύθηκαν, τόσο μέσα από τον, μεταξύ τους, διάλογο και προβληματισμό, όσο 
και μέσα από την αλληλεπίδρασή τους με τους χρήστες της πλατφόρμας. Επιπρόσθετα, 
κατά την υλοποίηση της εργασίας εκφράστηκαν δημιουργικά, αξιοποιώντας τα προσω-
πικά ενδιαφέροντα και τα ταλέντα τους. Αξιοσημείωτο κρίνεται, επίσης, ότι οι μαθητές, 
παρόλο που έχουν πλέον ολοκληρώσει την «υποχρεωτική» εργασία τους στο πλαίσιο 
του μαθήματος, συνεχίζουν να εργάζονται για τον εμπλουτισμό και τη βελτίωσή της 
πλατφόρμας, γεγονός το οποίο καταδεικνύει τον ενθουσιασμό και την ευχαρίστηση που 
προσφέρει σε αυτούς η συγκεκριμένη ενασχόληση.  

Οφέλη, όμως, αποκόμισαν και οι εκπαιδευτικοί. Ο ρόλος τους στην όλη διαδικασία 
μετασχηματίστηκε, καθώς ήταν κυρίως συμβουλευτικός και επιλεκτικά παρεμβατικός. 
Κάθε φορά που ανέκυπτε κάποια δυσκολία, προσανατόλιζαν τους μαθητές στην ανα-
ζήτηση και επιλογή των κατάλληλων πληροφοριών και την ορθή παρουσίαση των α-
ποτελεσμάτων με γνώμονα πάντα την επίτευξη των μαθησιακών στόχων. Κατ’ αυτόν 
τον τρόπο, οι μαθητές έγιναν πιο ενεργοί και είχαν τον έλεγχο της εργασίας τους, την 
οποία ρύθμιζαν με βάση τον ατομικό τους χρόνο και τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.  

Μελλοντικές εφαρμογές 

Η ιστοσελίδα «Edible Plants Wiki», η οποία αριθμεί περίπου 417 σελίδες, λόγω του 
δυναμικού της χαρακτήρα, ανανεώνεται διαρκώς, καθώς εμπλουτίζεται με νέο υλικό, 
τόσο από τους δημιουργούς, όσο και από τους χρήστες της. Στα άμεσα σχέδια των 
δημιουργών για τη βελτίωση της ιστοσελίδας είναι η δημιουργία της αγγλικής έκδοσης, 
έτσι ώστε να απευθύνεται και σε χρήστες του εξωτερικού. 
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«Η πόλη του Ήλιου»: Επιλύοντας σύγχρονα προβλήματα μέσα από 
δραστηριότητες STEΑM στο Δημοτικό Σχολείο. 

Συλιγάρδου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Π.Ε.04.01, M.Sc., M.Εd., silfot@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τον τρόπο υλοποίησης ενός προγράμματος με τίτλο 
«Η πόλη του Ήλιου» το οποίο εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 στα 
μαθήματα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), Φυσικής και Εικα-
στικών της ΣΤ΄ τάξης. Η προτεινόμενη δράση αξιοποιεί και διευρύνει τις γνώσεις των 
μαθητών στη Φυσική και στις Τ.Π.Ε. για την προσέγγιση και κατανόηση σύγχρονων 
προβλημάτων, που απασχολούν την κοινότητα στην οποία ζουν και εξεύρεσης των κα-
τάλληλων λύσεων. Επιπροσθέτως, ενισχύει την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, δη-
μιουργικής και κριτικής σκέψης και επικοινωνίας. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου 
προγράμματος πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τη μεθοδολογία του STEAM και του 
Design Thinking στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου στο Ευρωπαϊκό έργο IDiverSE 
(Islands Diversity for Science Education). 

Λέξεις-Κλειδιά: STEΑM , Design Thinking, Arduino, Lego Wedo, Τρισδιάστατη σχε-
δίαση 

Εισαγωγή 

H αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας και η συνεπακόλουθη επιστημονική πρόοδος, 
έχουν προκαλέσει μια νέα πολυδιάστατη δυναμική στη σχολική πραγματικότητα που 
οδηγεί στην ανάγκη νέων εκπαιδευτικών προσεγγίσεων αλλά και στην αλλαγή στην 
διδακτική αναπλαισίωση των γνωστικών αντικειμένων (Ψυχάρης & Καλοβρέκτης, 
2017). Η εκπαίδευση STEΑM έχει υποστηριχθεί ευρέως για την προετοιμασία των μα-
θητών για τεχνολογικές προκλήσεις και για την αντιμετώπιση των ραγδαίων τεχνολο-
γικών εξελίξεων σε σχεδόν κάθε τομέα της ζωής. Ο στόχος είναι η ανάπτυξη δεξιοτή-
των υψηλού επιπέδου όπως η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων, η διενέργεια επι-
στημονικών διερευνήσεων, η ανάπτυξη μοντέλων και η ανάπτυξη μεταγνωστικών δε-
ξιότητων (Psycharis, 2016). Το Design Thinking αποτελεί ένα αποτελεσματικό τρόπο 
ανάπτυξης μοντέλων σκέψης και πρωτοτύπων σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες 
STEΑM που μπορούν συμβάλουν στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών 
και στην προετοιμασία τους για τις σύγχρονες προκλήσεις και την καινοτομία (Li et 
al., 2019). Βασίζεται στην αναλυτική σκέψη, απαιτεί λογική ακολουθία, έχει αντικει-
μενικό χαρακτήρα και προϋποθέτει εξοικείωση µε τους κανόνες της λογικής καθώς 
υπάρχει πλήρης συνείδηση του σκοπού του κάθε βήµατος. Με αυτό τον τρόπο συμβά-
λει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, όπως η δημιουρ-
γικότητα, η κριτική σκέψη, η ενσυναίσθηση, η αυτοεκτίμηση και η επίλυση προβλή-
ματοςο (Razzouk & Shute, 2012).  
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Στο Πρόγραμμα Σπουδών των Φυσικών Επιστημών για την τελευταία τάξη του Δημο-
τικού Σχολείου δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια της παρατήρησης, τη διατύπωσης υ-
ποθέσεων και της διερεύνησης των υποθέσεων αυτών με συστηματικό τρόπο, προτρέ-
ποντας τους μαθητές στο να σχεδιάζοντας και δοκιμάζοντας τις δικές τους λύσεις. Με 
αυτό τον τρόπο οδηγούνται στον έλεγχο των υποκειμενικών τους απόψεων και στην 
υιοθέτηση αντικειμενικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των ερευνών τους (Vosniadou κ.ά., 2001). Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να βελτιώ-
σουν την εκπαίδευση στις φυσικές επιστήμες και να αποτελέσουν τη βάση για την α-
νάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι απαραίτητες για την οικοδό-
μηση της νέας γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές (Underwood, 2009). Στο Πρό-
γραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ για τις τελευταίες τάξεις προτείνεται η υλοποίηση δια-
θεματικών σχεδίων εργασίας, ενθαρρύνοντας τη διερευνητική προσέγγιση των νέων 
γνώσεων, τη συνεργατική μάθηση, την αυτενέργεια και τη δημιουργικότητα των μαθη-
τών (Ford & Forman, 2006; Duschl, Schweingruber & Shouse, 2007). 

Μία ενδιαφέρουσα πρόταση για την υλοποίηση δραστηριοτήτων STEΑM στο Δημο-
τικό Σχολείο αποτελεί ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών και αυτοματισμών 
με χρήση του μικροελεγκτή Arduino ή/και του πακέτου εκπαιδευτικής ρομποτικής 
Lego WeDo. Ο προγραμματισμός ρομποτικών κατασκευών και αυτοματισμών δη-
μιουργεί ένα εντελώς νέο περιβάλλον μάθησης, που αναπτύσσει τις ικανότητες επίλυ-
σης προβλήματος των μαθητών και την ανάπτυξη υψηλών γνωστικών και μεταγνωστι-
κών διεργασιών, (Τσοβόλας & Κόμης, 2008; Rubio, Hierro & Pablo, 2013). Σε συν-
δυασμό με την αντίστοιχη έκδοση του λογισμικού Scratch μπορεί να προσφέρει ένα 
περιβάλλον ανάπτυξης της Υπολογιστικής Σκέψης. (López & Hernández, 2015; 
Przybylla & Romeike, 2014; Ψυχάρης & Καλοβρέκτης, 2017). Μία ακόμη ενδιαφέ-
ρουσα πρόταση για την υλοποίηση του STEΑM αποτελεί η σχεδίαση και εκτύπωση 
τρισδιάστατων μοντέλων. Πρόκειται για ένα ισχυρό μαθησιακό εργαλείο που μπορεί 
να εμπλέξει ενεργά τους μαθητές στις δραστηριότητες μάθησης, στο design thinking 
και στην επίλυση προβλημάτων (Lin et al., 2018; Wisdom & Novak, 2020) 

Το πρόγραμμα «Η πόλη του Ήλιου» εκπονήθηκε κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019 
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Βουτών, στα τρία τμήματα της ΣΤ’ τάξης με συνολικά 64 
μαθητές. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν αφενός να αναγνωρίσουν οι μα-
θητές προβλήματα που απασχολούν την ευρύτερη κοινότητα στην οποία ζουν και αφε-
τέρου να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμο-
ποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως ένα εργαλείο διερεύνησης, απόκτησης γνώσης και επίλυσης 
προβλήματος. Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να εμπλέξουν τους μαθητές 
στην επίλυση προβλημάτων μέσω του Design Thinking και στηρίχθηκαν στην ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας τους. To συγκεκριμένο πρό-
γραμμα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο συμμετοχής του σχολείου στο Ευρωπαϊκό έργο 
IDiverSE (Islands Diversity for Science Education) (Menchaca Sierra & Doran, 2019). 
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Γενικός Σκοπός και Επιμέρους Στόχοι 

Ο βασικός σκοπός του προγράμματος ήταν να εξοικειωθούν οι μαθητές με έννοιες της 
φυσικής και τον προγραμματισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών ερχόμενοι σε επαφή με 
προβλήματα της καθημερινής ζωής. Επιπροσθέτως, να μάθουν να επικοινωνούν και να 
συνεργάζονται με σκοπό την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργική εμπλοκή στην α-
νακάλυψη της λύσης, την ανάλυση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Στους επιμέ-
ρους στόχους συγκαταλέγονται οι παρακάτω:  

Γνώσεις 

• Να αναγνωρίζουν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην καθημερινή 
ζωή. 

• Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν προβλήματα του τόπου τους. 
• Να αναγνωρίζουν πως και πότε να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες αλγοριθμικές δο-

μές για να δημιουργούν σενάρια στο Scratch. 
• Να σχεδιάζουν λύσεις για καθημερινά προβλήματα 

Δεξιότητες 

• Να εφαρμόζουν τις γνώσεις του στη Φυσική και στον προγραμματισμό για την ε-
πίλυση προβλημάτων της καθημερινής ζωής. 

• Να αναπτύξουν αλγοριθμική και κριτική σκέψη  
• Να αποκτήσουν δεξιότητες επιστημονικής έρευνας 
• Να αναπτύξουν ικανότητες έκφρασης με ποικίλα μέσα 
• Να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσο ανακαλυπτικής μάθησης στις φυσικές ε-

πιστήμες 
• Να επινοήσουν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων 
• Να εμπλακούν δημιουργικά στην ανακάλυψη λύσεων  

Στάσεις 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας για την παραγωγή ενός έργου 
• Να αναπτύξουν ικανότητες αυτενέργειας 
• Να αναπτύξουν ικανότητες παρουσίασης του έργου τους 

Διαδικασία Υλοποίησης 

Για την υλοποίηση του προγράμματος εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μέθοδος δι-
δασκαλίας και η εκπαιδευτική μεθοδολογία του Design Thinking. Η πρώτη επιλέχτηκε 
με σκοπό να βελτιωθούν οι σχέσεις μεταξύ των μαθητών, να μειωθούν τα επίπεδα άγ-
χους σε περίπτωση λάθους, να ενισχυθεί η δεξιότητα επινόησης πρακτικών για την ε-
πίλυση προβλημάτων και να εξασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή όλων των μαθητών 
(Ματσαγγούρας, 2005). Η δεύτερη χρησιμοποιήθηκε καθώς πρόκειται για μια 
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διεπιστημονική, δημιουργική μέθοδο επίλυσης προβλήματος που συνδυάζει την ανα-
λυτική και δημιουργική σκέψη με πρακτικές δεξιότητες και ενδείκνυται σε δραστηριό-
τητες STEAM (Li et al., 2019). Η μεθοδολογία του Design Thinking όπως εφαρμό-
στηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος ακολουθεί τέσσερα στάδια. Το πρώτο 
στάδιο είναι το στάδιο του προβληματισμού (“Feel”), όπου οι μαθητές εμβαθύνουν και 
ανακαλύπτουν πραγματικά ζητήματα και τα προβλήματα, στο δεύτερο στάδιο αναζη-
τούν πιθανές λύσεις (“Imagine”), στο τρίτο στάδιο δημιουργούν βιώσιμες λύσεις 
(“Create”) και τέλος μοιράζονται τα αποτελέσματα με την κοινότητα και άλλους ση-
μαντικούς ενδιαφερόμενους φορείς (“Share”) (Luka, 2014). Ο ρόλος των εκπαιδευτι-
κών κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων ήταν συμβουλευτικός και οι παρεμβά-
σεις γίνονταν μόνο όταν το ζητούσαν οι μαθητές (Helm & Katz, 2012). 

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρμα 
διερευνητικής μάθησης GoLab (De Jong, Sotiriou, & Gillet, 2014). Δημιουργηθήκαν 
κατάλληλοι χώροι ηλεκτρονικής μάθησης, ακολουθώντας για κάθε δραστηριότητα τα 
στάδια διερευνητικής μάθησης: προσανατολισμός, διατύπωση υποθέσεων, ανακά-
λυψη, συμπέρασμα και συζήτηση (Bell et al., 2010). Για την υλοποίηση των δραστη-
ριοτήτων οι μαθητές χρησιμοποίησαν πακέτα εκπαιδευτικής ρομποτικής Lego WeDo, 
μικροελεγκτές Arduino και 3D εκτυπωτή. Επίσης, χρησιμοποίησαν τα λογισμικά οπτι-
κού προγραμματισμού Scratch και Scratch4Arduino και τα Διαδικτυκά εργαλεία Padlet 
και TinkerCad. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν έναν υπολογιστή ανά δύο άτομα και 
με βάση την αναλογία αυτή δημιουργήθηκαν και οι ομάδες.  

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε από τον Οκτώβριο του 2018 έως και τον Μάιο του 2019. 
χωριζόμενο σε 4 φάσεις με βάση τα στάδια του Design Thinking.  

Φάση 1η 

Οι μαθητές επέλεξαν το θέμα του έργου τους. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε βασικές 
πτυχές της κοινότητας που ζουν. Οι μαθητές ζωγράφισαν στο χαρτί και χρησιμοποίη-
σαν τη διαδικτυακή εφαρμογή Padlet για να εκφράσουν τις ιδέες τους. Ξεκίνησαν με 
τον προβληματισμό: "Εγώ στο νησί μου, το νησί μου μέσα μου" και "Εγώ στην πόλη 
μου, η πόλη μου μέσα μου". Μετά τη δημιουργία του Padlet, κάθε ομάδα εντόπισε τα 
πιο σημαντικά θέματα του. Όλη η τάξη συζήτησε ποιες είναι οι πιο κοινές ιδέες και αν 
όλοι αισθάνονταν ότι ήταν σημαντικές. Οι πιο κοινές ιδέες που αναδείχτηκαν ήταν η 
έλλειψη πρασίνου στην πόλη και η μη αξιοποίηση του Ήλιου ως πηγή ενέργειας για το 
νησί.   

Φάση 2η 

Οι μαθητές άρχισαν να σκέφτονται λύσεις εστιάζοντας στα κύρια προβλήματα που α-
νακάλυψαν στην προηγούμενη φάση. Τα θέματα που τους απασχόλησαν ήταν: Γιατί 
το πράσινο είναι τόσο σημαντικό; Σε μια πόλη που κυριαρχεί το τσιμέντο θα μπορού-
σαν τα πάρκα και οι κήποι στις ταράτσες να της αλλάξουν όψη; Πώς μπορούμε να 
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αξιοποιήσουμε την ενέργεια του Ήλιου; Το Διαδίκτυο, η αναζήτηση παραδειγμάτων 
από άλλες πόλεις ανά τον κόσμο, τα αρχικά τους σχέδια και το Padlet τους βοήθησαν 
να παρουσιάσουν την πόλη τους όπως θα ήθελαν να είναι και να προτείνουν λύσεις. 

Φάση 3η 

Η Τρίτη φάση μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα στάδια. 

Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές σχεδίασαν τρισδιάστατα την πόλης τους. Χρησιμοποίη-
σαν το διαδικτυακό εργαλείο Tinkercad. Σχεδίασαν κάθε μέρος της πόλης, σπίτια, 
πάρκα, φανάρια, πινακίδες, σχολείο, παιδική χαρά, πολλά δέντρα και λουλούδια. Σχε-
δίασαν επίσης πεζοδρόμια για τυφλούς, ποδηλατόδρομους, μια πινακίδα για να ενημε-
ρώσουν τους κατοίκους της πόλης για τη θερμοκρασία, μία βάση για τα ηλιακά πάνελ 
και ένα σταθμό φόρτισης αυτοκινήτων.  

Στο δεύτερο στάδιο εκτύπωσαν την πόλη. Κάθε κομμάτι της πόλης τυπώθηκε στον 
τρισδιάστατο εκτυπωτή του σχολείου. Ανάλογα με την περίπτωση, μερικά κομμάτια 
εκτυπώθηκαν με χρώμα, ενώ άλλα εκτυπώθηκαν λευκά. Στη συνέχεια οι μαθητές ζω-
γράφισαν τα λευκά στο μάθημα των Εικαστικών.  

Στο τρίτο στάδιο κατασκευάστηκαν οι αυτοματισμοί.  

• Η πόλη του Ήλιου έπρεπε να χρησιμοποιεί αποκλειστικά τον ήλιο ως πηγή ενέρ-
γειας. Για να μετατρέψουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, οι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν έναν ηλιακό συλλέκτη. Για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας, 
συνέδεσαν τον ηλιακό συλλέκτη με μια επαναφορτιζόμενη εξωτερική μπαταρία. 
Για όλους τους αυτοματισμούς της πόλης χρησιμοποίησαν τον μικροελεγκτή Ar-
duino UNO. Το Arduino προγραμματίστηκε με το λογισμικό Scratch4Arduino 
(S4A). Προκειμένου όλοι οι αυτοματισμοί της πόλης να λειτουργούν αυτόνομα, 
χρησιμοποίησαν ασύρματη επικοινωνία Bluetooth.  

• Για τον φωτισμό των σπιτιών και των δρόμων χρησιμοποιήθηκαν λαμπάκια led τα 
οποία συνδέθηκαν με τον μικροελεγκτή Arduino. Τα φανάρια προγραμματίστηκαν 
για να λειτουργούν για αυτοκίνητα και πεζούς. Ο προγραμματισμός έγινε χρησιμο-
ποιώντας το λογισμικό Scratch4Arduino (S4A).  

• Η πινακίδα θερμοκρασίας χρησιμοποιήθηκε για την ενημέρωση των κατοίκων της 
πόλης για τον καιρό. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν έναν αισθητήρα θερμοκρασίας 
για να τη μετρήσουν και προγραμμάτισαν την πινακίδα της θερμοκρασίας έτσι ώ-
στε να ανάβει ένα Led ανάλογα με την τιμή αισθητήρα. Χρησιμοποίησαν τέσσερα 
εύρη θερμοκρασιών από πολύ χαμηλές έως πολύ υψηλές. 

• Στο τέταρτο στάδιο ασχολήθηκαν με την κίνηση των αυτοκινήτων. Για την μετα-
κίνηση στην πόλη, η πρόταση των μαθητών ήταν οι κάτοικοι της πόλης να χρησι-
μοποιούν ποδήλατο. Για την περίπτωση που είναι απαραίτητη η χρησιμοποίηση 
αυτοκίνητου, κατασκεύασαν ένα όχημα χρησιμοποιώντας το εκπαιδευτικό πακέτο 
Lego WeDo2. Το προγραμμάτισαν χρησιμοποιώντας το λογισμικό WeDo2. Το 

714

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



αυτοκίνητο χρησιμοποιεί δύο κινητήρες και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες που 
μπορούν να φορτιστούν στο σταθμό φόρτισης που κατασκεύασαν. 

 

Το τελικό μοντέλο της πόλης του Ήλιου φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Η πόλη του Ήλιου 

Φάση 4η 

Οι μαθητές μοιράστηκαν το έργο τους στο 9ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουρ-
γίας όπου προσπάθησαν να εμπνεύσουν άλλους μαθητές και την τοπική κοινότητα να 
βελτιώσουν την πόλη τους. Παρουσίασαν τις ιδέες τους και πραγματοποίησαν όλους 
τους αυτοματισμούς της πόλης τους στους επισκέπτες και απάντησαν στις ερωτήσεις 
τους. Μοιράστηκαν επίσης τη δουλειά και τα όνειρά τους στην τοπική τηλεόραση και 
το ραδιόφωνο. 

Αποτελέσματα 

Το πρόγραμμα πέτυχε τόσο τον κεντρικό του στόχο όσο και τους επιμέρους υπερβαί-
νοντας τις αρχικές προσδοκίες. Οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις φάσεις υ-
λοποίησής του δουλεύοντας ομαδικά και δημιουργώντας εξαιρετικά έργα. Ιδιαίτερη 
εντύπωση προξένησε το γεγονός ότι οι ομάδες ακόμη κι αν είχαν τελειώσει το δικό 
τους έργο ενώνονταν από μόνες τους με τις υπόλοιπες ομάδες που δούλευαν ακόμη. 
Αυτό ήταν μία ισχυρή ένδειξη του ενθουσιασμού τους για την υλοποίηση της κάθε 
δραστηριότητας αλλά και της κατανόησης ότι η κάθε μία δραστηριότητα αποτελούσε 
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ένα ενιαίο σύνολο όπου όλα τα επιμέρους κομμάτια θα έπρεπε να είναι έτοιμα για να 
ολοκληρωθεί. 

 Η επιτυχία του προγράμματος αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες STEAM μέσα από 
ένα ομαδοσυνεργατικό πνεύμα στη σχολική τάξη μπορεί να έχει ιδιαίτερα ικανοποιη-
τικά αποτελέσματα ακόμη και για την κατανόηση δύσκολων εννοιών της Φυσικής και 
του προγραμματισμού από παιδιά Δημοτικού. Μπορεί να ξετυλίξει τη δημιουργικότητα 
τους, να αναπτύξει την κριτική και υπολογιστή τους σκέψη, να ενισχύσει της ικανότη-
τες συνεργασίας και την αυτοπεποίθηση τους.  
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Abstract 

Augmented Reality is a state of the art technology that finds impressive applications in 
many areas of education and economy. Specifically, in education, AR constitutes a set 
of adaptive and interactive tools that facilitate learning, by creating artificial environ-
ments capable of simulating real-time complex systems. In this work, we highlight tools 
and types of AR, analyze the exact use of its applications in different areas and support 
the argument of its positive impact on the learning process. To better draw the research 
frame, we also conduct a small scale survey. 

Keywords: augmented reality, simulation, learning impact, digital competence 

Introduction 

The rapid development of information and communication technologies causes a deep 
impact on education, significantly changing the learning environment. Such a powerful 
education tool is Augmented Reality (AR)1, which can “produce interactive, real‐world 
learning opportunities for learners" (Estapa & Nadolny, 2015). 

AR is defined as “an enhanced version of reality created by the use of technology to 
overlay digital information on an image of something being viewed through a device 
(such as a smartphone camera)”. By bridging virtual and real worlds together, AR cre-
ates an environment that is both enhanced and augmented (Bronack, 2011; Klopfer & 
Squire, 2008).  

AR “amplifies access to information, bringing new opportunities for learning” (Johnson 
et al., 2016). It also influences the effectiveness of teaching‐learning processes and con-
tribute to adults' learning experience. AR applications have been proven particularly 
useful in increasing student motivation in the learning process (Di Serio et al., 2013; 
Chen et al., 2017). AR can be applied in all levels of education, especially in Adult and 
Vocational Education and Training. Trainers who integrate Augmented Reality into 
their sessions, make learning an intriguing process for their adult audiences (Akçayır, 
M. & Akçayır, G., 2017). Furthermore, educational exposure to AR prepares learners 
for the future workplace (Johnson et al., 2016). 

 

1 The current manuscript was based on the 2018-1-EL01-KA204-047819 Erasmus+ EU project deliver-
ables 
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Setting the research frame 

At the same time, the use of AR, as a tool to deliver effective training to adults, requires 
a satisfactory level of digital skills from the potential users. According to UNESCO2, 
“digital skills are defined as a range of abilities to use digital devices, communication 
applications, and networks to access and manage information”. In this document, the 
European Digital Competence Framework for Citizens framework, which is also known 
as “DigComp”, will be used as reference. It summarizes the effort of the European 
Commission in identifying the key components of digital competence. 

The DigComp 2.0 Framework3 consists of the following 5 specific areas: 

- Information and data literacy: determines users' ability to “locate and retrieve digital 
data”, assess the reliability of online information and classify information in a method-
ical way using files and folders. 

- Communication and collaboration: determine users' ability to “communicate and col-
laborate through digital technologies”, participate in the digital society and be aware 
and use the rules of online communication. 

- Digital content creation: determines users' ability to create digital content and “under-
standing how copyright and licenses are to be applied”. 

- Safety: determines users' ability to “protect devices, content, personal data and privacy 
in digital environments”. 

- Problem solving: determines users' capability to identify and handle problems in digital 
environment. 

Although AR is not explicitly mentioned in this current version of “DigComp”, we have 
every reason to believe that it will soon be associated, as it is obviously fully compatible 
with its aims. For the moment, we will try to provide an insight into the field of AR 
applications used in education by setting the following research questions (RQs): 

RQ1: What are the technological tools and types of AR currently used in educational 
organizations? Identify a) the types of technology (e.g. smartphones, PlayStation, etc.) 
and b) the types of AR triggering used (e.g. location‐based). 

RQ2: Which are the main disciplines of AR applications (e.g. health, tourism, engineer-
ing, etc.)? 

RQ3: In which areas of the educational process does the AR have a positive impact 
(e.g. learner motivation and performance)? 

Answering these questions will define our research frame more accurately. AR systems 
are generally considered user friendly and in most cases require few prior knowledge 

2 Follow the link https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion  
3 Follow the link https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework  
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of “DigComp” skills (Bacca et al., 2015). Teachers, though, should receive proper in-
structions and training, before they use it in the classroom.  

Method 

In order to answer the above RQs, we performed a substantial literature review in large 
bibliographic databases4. The criteria that were used in locating the relevant papers 
were: a) is AR technology being used for educational purposes, preferable in adult ed-
ucation? b) was the research paper released within the last five years? c) does it answer 
the research questions above? The researchers also suggested a number of recently pub-
lished papers, which are mostly characteristic or representative of the field. After ana-
lyzing a total of twenty-five articles which were all relevant to one or more or the RQs, 
their core ideas were distilled and results were summarized. The collection of these 
papers is listed in bibliography section.  

At a first stage of analysis, data relative to the year of publication of each article are 
presented. The selected articles were published from 2014 to 2019. One can easily ob-
serve that the interest of the research community in this field is steadily growing all 
these years. The following table summarizes the list of articles by year of publication. 

Year of publication Number of papers 
2014 2 
2015 9 
2016 5 
2017 3 
2018 3 
2019 3 

Table 1: Year of publication of the selected articles 

RQ1 analysis  

As Table 2 suggests, most papers (N=17) have used AR technology through mobile 
devices. It is worth noting that in some articles more than one AR application/example 
is mentioned. Moreover, AR technology was used through computer monitor in three 
articles, while in two through projector glasses. However, there are some articles which 
do not refer to the type of technological medium used. It is evident that mobile AR 
applications are becoming popular due to the growth of mobile phone industry. 

Medium Number of papers 
Mobile devices  17 
Computer monitor 3 

4 namely http://scholar.google.com and http://www.scopus.com  

720

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

http://scholar.google.com/
http://www.scopus.com/


PlayStation - 
Projector glasses 3 
Not mentioned 7 

Table 2: Types of technological medium used in augmented reality 

Table 3 shows the different types of AR triggering used within the articles that are 
included into this review. Some of them are mentioned in more than one application/ex-
ample. Depending on the AR activator used, three types of AR presentations can be 
identified: a) Marker-based by using a trigger image or a QR code b) Location-based 
by using a specific location and c) Markerless, where there is no need for a trigger 
image. The majority of the articles (N=15) utilized marker-based technology for inte-
grating AR applications into learning processes. Moreover, four (N=4) articles were 
identified in which location-based technology were used and three (N=3) where no 
marker is needed. However, there are some articles which do not refer to the type of 
AR triggering used. It is obvious that there is a preference in using marker-based tech-
nology for integrating AR applications. Α possible explanation is that by comparing 
marker-based AR with markerless AR the accuracy of marker-based AR is much higher 
and also the complexity is lower (Cheng et al., 2017). 

Type Number of papers 
Marker-based 15 
Location-based 4 
Markerless 3 
No mention 8 

Table 3: Different types of AR triggering 

RQ2 analysis 

Table 4 below shows the distribution of papers into disciplines/subjects of the curricu-
lum. It is evident that there are a lot of education fields in which AR technology is 
applied for training and learning in all educational levels. Some papers refer only to one 
specific discipline while others refer to more subjects analyzing, in a general perspec-
tive, the various areas in which AR can be applied. According to Fernandez (2017), AR 
technology can introduce real experiences to educational programs through online 
channels which will equalize distance learning even more with face-to-face teaching. 

According to Table 4, most of AR impact on teaching concerns the fields of "Phys-
ics/Chemistry/Math". There are papers involved in teaching abstract concepts of these 
subject (Irwansyah et al., 2018; Coimbra et al., 2015; Estapa & Nadolny, 2015; Hsu et 
al., 2017) and also simulation systems application in a chemistry course (Cai et al., 
2014).  
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In the field of “Health/Medicine” education, nine papers were identified. These papers 
concern the field of medical training (Barsom et al., 2016; Fernandez, 2017; Herron, 
2016; Sanna & Manuri, 2016; Oh et al., 2018) and learning human anatomy (Jamali et 
al., 2015). According to Sanna and Manuri (2016), scientists and physicians have been 
provided a huge amount of data through medical AR that can support diagnostic of 
preoperative and intraoperative data or in training tasks.  

In the field of “Architecture/Construction” education, five papers were identified which 
concern the development of an AR prototype (Kerr & Lawson, 2019), construction 
safety education (Le et al. 2015), constructions of electrical machines (Martín-Gutiérrez 
et al., 2015) and architectural and building design (Sanna & Manuri, 2016; Ayer et al., 
2016).  

In the field of “Assembly/Maintenance/Repair”, AR can easy replace paper instructions 
and manuals (Sanna & Manuri, 2016) while also providing an immersive experience 
(Oh et al., 2018). 

In the field of “Cultural Heritage/History/Tourism”, the selected papers demonstrate 
AR as a medium for teaching history and as a result to promote importance of cultural 
heritage (Kysela & Štorková, 2015; Saidin et al., 2015; Sanna & Manuri, 2016).  

In the field of “Entertainment/Sport”, AR plays an important role (Sanna & Manuri, 
2016) and also simulation game technologies can influence learners’ performance and 
support their learning (Ayer et al., 2016). 

In the field of “Military applications”, AR technologies can help create lifelike battle-
fields (Oh et al., 2018; Sanna & Manuri, 2016). 

Disciplines Number of papers 
Physics/Chemistry/Math 9 
Health/Medicine 9 
Architecture/Construction 5 
Assembly/Maintenance/Repair 4 
Cultural Heritage/History/ Tourism 3 
Entertainment/Sport 2 
Military applications 2 
Others  4 

Table 4: Distribution by subject 

RQ3 analysis 

The literature review reveals that AR demonstrates a positive impact on a number of 
factors in the educational and learning process. The main results are summarized on 
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Table 5. It is worth noting that many papers refer to the impact of AR usage in multiple 
table categories.  

Research findings depict that AR technology use within a training session increases 
learning outcomes (N=22). The significant added-value of AR-based training in terms 
of learning outcomes has been highlighted in several papers (Cabero et al., 2016; Cai 
et al.,2014; Coimbra et al., 2015; Bacca et al., 2015; Barrow, Forker, Sands, O'Hare & 
Hurst, 2019; Fernandez, 2017; Jamali et al., 2015).  

AR technology also enhances learners’ motivation (N=13) during their learning session 
(Ayer et al., 2016; Cabero et al., 2016; Hsu et al.; Jamali et al., 2015). AR supports 
learners’ collaboration (Fernandez, 2017; Marcel, 2019) and participation (Cabero et 
al., 2016). AR has a positive effect on learners regarding concentration and confidence 
(Bacca et al., 2015), excitement (Barrow at al., 2019) and satisfaction (Cai et al., 2014). 

Individual areas Number of studies 
Learning outcomes 22 
Motivation 13 
Collaboration  10 
Participation  6 
Concentration 5 
Excitement 3 
Satisfaction 3 
Confidence 1 
Other  3 
No mention 1 

Table 5: Areas where AR has a positive impact 

Conclusions 

The increasing diffusion of AR applications within school curricula was the main mo-
tivation in writing this manuscript. AR technology has the potential to disrupt the edu-
cational process in many ways, which justifies the increasing research interest for this 
area. An effort to explain its basic characteristics that could lead to the development of 
corresponding scenaria of sample activities was made. At this point, a simple reflection 
report from teachers, who have tested AR in the classroom, could help accumulate and 
disseminate their experience, as it is gained from practical implementation.  

Summing up the results, we noticed that the majority of the papers has used AR tech-
nology through mobile devices. It also utilized marker-based technology for integrating 
AR applications into learning processes, probably due to its accuracy and low complex-
ity (Cheng et al., 2017). Moreover, there is a wide range of educational fields in which 
AR technology is applied. They are mainly physics/chemistry/math but also 
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health/medicine is reported. In architecture/construction a lot applications were also 
spotted. We highlighted that AR applications have the potential to increase learning 
outcomes, mainly motivation and collaboration among learners. However, according to 
Fernandez (2017), educators need to be trained on AR technologies first, as they do not 
know their prospective uses in teaching and learning. After completing their training, 
they will be able to leverage the full AR educational potential. 

Generalizing beyond capabilities and skills, AR is compliant with the upcoming devel-
opments’ prospective (like spatial web, or web3.0), which will allow better human un-
derstanding and deploy a wider discussion about the power and boundaries of human 
intelligence. This will accelerate the process of transition to an artificial intelligence 
society, increasing the complexity of the surrounding ubiquitous digital ecosystem with 
which we are inevitable intertwined. 
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Αξιοποίηση εικονικών εργαστηρίων (ΤΠΕ) στη διδασκαλία της θεματικής ενό-
τητας «Ρύπανση των Υδάτων» στο μάθημα  της Βιολογίας 

Χρυσοστόμου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, Διδάκτορας Βιολογίας, Μ.Ed., anachrysos@yahoo.com 

 Περίληψη 

Το αντικείμενο της παρούσας εργαστηριακής πρότασης είναι η αξιοποίηση και η χρήση 
των εικονικών εργαστηρίων στη διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Ρύπανση των 
Yδάτων». Περιβάλλοντα αυτού του τύπου βασίζονται σε χαρακτηριστικά μοντελοποί-
ησης και πολλαπλών αναπαραστάσεων, ενισχύοντας τη διδασκαλία των γνωστικών α-
ντικειμένων της Βιολογίας. Η διδακτική παρέμβαση έχει σχεδιαστεί με στόχο τη διε-
ρεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στην εμφάνιση του φαινομένου της ρύπαν-
σης και στην κατανόηση των τρόπων επίδρασης αυτών στην ποιότητα του υδάτινου 
σώματος, μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης πειραμάτων σε εικονικό περιβάλλον. Τα 
εικονικά εργαστήρια που αξιοποιήθηκαν παρείχαν στους μαθητές εργαλεία για να διε-
ρευνήσουν την ρύπανση των υδάτων, εφαρμόζοντας την επιστημονική μέθοδο. Δόθηκε 
σε αυτούς η δυνατότητα να προβληματιστούν για τους κινδύνους που απορρέουν για 
τη δημόσια υγεία και το οικοσύστημα από τη ρύπανση, να αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη και να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας των υδάτινων οικοσυστημά-
των, καλλιεργώντας την οικολογική τους συνείδηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: εικονικά εργαστήρια, πείραμα, ρύπανση υδάτων 

Εισαγωγή  

Λόγω της πολυπλοκότητας και επίδρασης πολλών παραγόντων (φυσικών, χημικών, υ-
δρολογικών και βιολογικών) στην ανάπτυξη της ρύπανσης του νερού παρουσιάζονται 
δυσκολίες κατανόησης από τους μαθητές καθιστώντας την ουσιαστική εκμάθησή της 
θεματικής δύσκολη. Οι μαθητές πρέπει να προσεγγίζουν και να οικοδομούν τη γνώση 
αλληλοεπιδρώντας με το φυσικό κόσμο, στηριζόμενοι στην επιστημονική μέθοδο. Για 
το λόγο αυτό η εργαστηριακή μάθηση αποτελεί θεμελιώδη λίθο της εκπαίδευσης των 
Φυσικών Επιστημών (ΦΕ). Το εργαστήριο παρέχει κίνητρα στους μαθητές, προάγει 
την αυτενέργεια, ενώ παράλληλα εξασκούνται αυτοί στην επιστημονική μεθοδολογία 
(διατύπωση υπόθεσης-πείραμα-παρατήρηση-επεξεργασία αποτελεσμάτων-εξαγωγή 
συμπερασμάτων) (Linn, 1997). Τα πειράματα ενισχύουν τον βαθμό κατανόησης των 
επιστημονικών εννοιών, νόμων και φαινομένων από τους μαθητές, την ανάπτυξη ψυ-
χοκινητικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας (Hofstein & 
Mamlok-Naaman, 2007; Sesen & Tarhan, 2011). 
Σε ένα κλασσικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών το πείραμα μπορεί να είναι αναπο-
τελεσματικό λόγω πολλών παραγόντων (έλλειψη εργαστηριακού εξοπλισμού και διδα-
κτικού χρόνου). Οι μαθητές υπάρχει κίνδυνος να επικεντρώνονται στην εκμάθηση του 
χειρισμού των οργάνων των πειραματικών διατάξεων. Τα εικονικά εργαστήρια Φυσι-
κών Επιστημών, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση τεχνικών και διδακτικών 
περιορισμών του πραγματικού εργαστηρίου, δίνοντας στους μαθητές περισσότερο 
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χρόνο για την ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Επίσης τους δίνουν τη δυ-
νατότητα να παρατηρήσουν φαινόμενα μεγαλύτερης διάρκειας από το χρόνο μιας δι-
δακτικής ώρας ή επικίνδυνα, τη δυνατότητα επανάληψης μέρους ή όλου του πειράμα-
τος, τη δυνατότητα παραμετροποίησης των φυσικών μεγεθών καθώς και της μεταβολής 
παραμέτρων που είναι αδύνατη στον πραγματικό κόσμο (Gipps, 2002). 
Τα εικονικά περιβάλλοντα προσομοιώνουν εργαστήρια Φυσικών Επιστημών, φαινό-
μενα και διαδικασίες, πάγκους εργασίας και πειράματα, αντικείμενα, διατάξεις, όργανα 
για την μέτρηση και καταγραφή των αποτελεσμάτων, με όσο το δυνατό μεγαλύτερη 
ακρίβεια και αληθοφάνεια στην οθόνη του υπολογιστή. Οι χειρισμοί που απαιτούνται 
για την εκτέλεση των εικονικών πειραμάτων είναι απλοί και προσομοιάζουν τους χει-
ρισμούς του πραγματικού εργαστηρίου, παρέχοντας την αίσθηση στο χρήστη ότι αλ-
ληλοεπιδρά άμεσα με τα αντικείμενα. Μπορεί αυτός να κατευθύνει την εκτέλεση ενός 
εικονικού πειράματος, να πραγματοποιεί μετρήσεις με εικονικά όργανα, να μεταβάλλει 
παραμέτρους. Η αληθοφάνεια χώρου, οργάνων, χειρισμών και διαδικασιών συντελούν 
στην βαθύτερη κατανόηση και εκμάθηση των προς διδασκαλία αντικειμένων των φυ-
σικών επιστημών (Abramov et al., 2016; Dyrberg et al., 2017;  Juwariyah et al., 2017). 
Στα εικονικά πειράματα η συλλογή δεδομένων είναι απλή. Η ευκολία και η ταχύτητα 
για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις κάτω από διαφορετικές πειραματικές συνθήκες εν-
θαρρύνουν τη διατύπωση και τον έλεγχο υποθέσεων, ενισχύεται η επιστημονική 
σκέψη, η δημιουργικότητα και η ικανότητα επίλυσης προβλήματος. Τα εικονικά εργα-
στήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία συμπληρώνοντας το πραγματικό 
εργαστήριο, επεκτείνοντας τις δυνατότητές του. Αρκεί ο σχεδιασμός τους να συνάδει 
με το επιστημονικό πρότυπο για να μην οδηγούνται οι μαθητές σε αναξιόπιστα συμπε-
ράσματα. Επίσης λόγω της τάσης για υπεραπλούστευση των φυσικών φαινομένων θα 
πρέπει να αποφεύγονται οι γενικεύσεις μιας και ο πραγματικός κόσμος  είναι περισσό-
τερο σύνθετος (Krajcik & Layman, 1992; Russell et al., 2004). 

Εργαστηριακή παρουσίαση 

Διάρκεια και Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ)  

Η ανάπτυξη της δίωρης διδασκαλίας ακολουθεί το ΑΠΣ της Βιολογίας της Β’ Λυκείου 
και της Γ΄Λυκείου (ομάδα προσανατολισμού θετικών επιστημών). Αυτή αναφέρεται 
στην ενότητα 2.4.4. Ρύπανση Υδάτων του Κεφαλαίου 2-Άνθρωπος και περιβάλλον.  

Εφαρμογή και στρατηγικές διδασκαλίας 

Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε τμήμα της Γ’ Λυκείου του 1ου ΓΕΛ Γρεβενών. 
Αξιοποιήθηκε η καθοδηγούμενη διερευνητική μέθοδος με την οποία οι μαθητές κατα-
κτούν τη νέα γνώση με τρόπο που προωθείται η ενεργητική μορφή μάθησης, προσεγ-
γίζουν την επιστημονική σκέψη και τις πρακτικές της-πειραματισμός (Bybee, 2000; 
NRC, 2012) αφήνοντας ανοιχτά τα συμπεράσματα σε αυτούς, με στοιχεία εποικοδομη-
τισμού (Σολομωνίδου, 2006). Τα εικονικά εργαστήρια παρείχαν στους μαθητές εργα-
λεία για τη διερεύνηση της ρύπανσης του νερού και τις επιπτώσεις της στη διαλυτότητα 
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του οξυγόνου, στους υδρόβιους οργανισμούς και στην ποιότητα των υδάτινων οικοσυ-
στημάτων. Κατηγοριοποιήθηκαν τα είδη με βάση την ανθεκτικότητά τους ή μη στη 
ρύπανση και εφαρμόσθηκαν τεχνικές επεξεργασίας του νερού που το κατέστησαν α-
σφαλές για πόση. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών 

• Έννοιες: Ρύπανση-Ρυπαντές-Οικοσύστημα 
• Κατηγορίες Ρύπανσης: ατμοσφαιρική, υδάτων, εδάφους 
• Βιογεωχημικοί κύκλοι: αζώτου 

Υλικοτεχνική υποδομή-Διδακτικό υλικό 

Η υλικοτεχνική υποδομή περιελάμβανε το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής με υπο-
λογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα, όπου ο εκπαιδευτικός πρό-
βαλλε το περιβάλλον των εικονικών εργαστηρίων και καθοδηγούσε τους μαθητές. Το 
διδακτικό υλικό αποτελούνταν από ένα ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας.  

Οργάνωση της τάξης 

Με παρότρυνση του εκπαιδευτικού οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων, 
τα μέλη των οποίων συζητούσαν και υλοποιούσαν τις προτεινόμενες δραστηριότητες.  

  Στόχοι 

Σχετικοί με:  
• την αύξηση της εμπλοκής των μαθητών  
• τον χειρισμό του εξοπλισμού και των υλικών του εργαστηρίου 
• την διατύπωση ερωτήσεων, προβλέψεων και υποθέσεων  
• τον προσδιορισμό, έλεγχο και χειρισμό των μεταβλητών 
• τις μετρήσεις φυσικοχημικών και βιολογικών παραμέτρων του νερού 
• την καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων (ανάλυση, μετασχηματισμός) 
• την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων σε γράφημα ή πίνακες 
• την εξαγωγή λογικών συμπερασμάτων βάση παρατήρησης  
• τον διαμοιρασμό αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων της έρευνας (συνεργασία, πα-

ρουσίαση, ανατροφοδότηση).  
• την κατανόηση των τρόπων επίδρασης των περιβαλλοντικών παραγόντων στην 

ποιότητα των υδάτων 
• την καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων όπως επικοινωνία και συνεργα-

σία για την επίλυση των προβλημάτων ρύπανσης 
• την εκδήλωση ενδιαφέροντος για τα υδάτινα οικοσυστήματα και την προστασία 

τους (καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης) και ανάπτυξη κριτικών δεξιοτήτων 
(συλλογισμός, επιλογή ή απόρριψη, αιτιολόγηση) βασισμένες σε παρατήρηση 

Δραστηριότητες υλοποίησης  

Στάδιο 1:  Προσανατολισμός-Προβληματοποίηση (Διάρκεια 10 λεπτά) 
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Οι μαθητές εισάγονται στη θεματική και προσανατολίζονται με την Εικόνα 1. Αυτή θα 
τους προβληματίσει και θα κεντρίσει το ενδιαφέρον τους όσον αφορά το φαινόμενο 
της ρύπανσης, διεγείροντας την περιέργειά τους. Η φωτογραφία παρουσιάζει ένα 
ευτροφικό υδάτινο οικοσύστημα (λίμνη), υποβαθμισμένης ποιότητας. Στην 1η 
δραστηριότητα απαντούν σε ερωτήματα ανακαλώντας προηγούμενες βασικές 
θεωρητικές γνώσεις που συνδέονται με τη ρύπανση (π.χ. κατηγορίες ρυπαντών). 

Στάδιο 2: Ανάδειξη ιδεών (Διάρκεια 10 λεπτά) 

Στη 2η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις για 
μια αρχική διερεύνηση των προ υπαρχουσών ιδεών τους σχετικής με τη ρύπανση και 
τους παράγοντες που την προκαλούν, συνδέοντας τη θεματική ενότητα με την πραγμα-
τικότητα και τις εμπειρίες τους. Προβαίνουν σε συζήτηση, διατυπώνουν επιχειρηματο-
λογώντας τις απόψεις τους (ανάδειξη ιδεών) σαν υποθέσεις προς έλεγχο, τις οποίες στη 
συνέχεια επαληθεύουν ή απορρίπτουν. Καταγράφονται στον πίνακα από τον εκπαιδευ-
τικό στοιχεία σχετικά με την ενότητα, ώστε να αποκαλυφθούν οι εσφαλμένες αντιλή-
ψεις τους και να ανιχνευτούν γνωστικές δυσκολίες.    

Στάδιο 3: Αναδόμηση ιδεών (Διάρκεια 40 λεπτά) 

Στην 3η δραστηριότητα καλούνται οι μαθητές να δουλέψουν σε εικονικά εργαστήρια 
και να πειραματιστούν με το φαινόμενο της ρύπανσης, ακολουθώντας τις οδηγίες 
του εκπαιδευτικού, μέσα από την τεχνική της καθοδηγούμενης διερεύνησης. Ο εκ-
παιδευτικός προβάλλει στην οθόνη τα εικονικά εργαστήρια και παρουσιάζει τη 
δομή και τις λειτουργίες τους. Λόγω εικονοποίησης, είναι δυνατή η επίτευξη βαθύ-
τερης κατανόησης του φαινομένου της ρύπανσης και των παραγόντων που την προ-
καλούν, επειδή προσελκύεται το ενδιαφέρον των μαθητών στην οθόνη, εστιάζουν 
την προσοχή τους σε σημαντικά στοιχεία του φαινομένου όπως: στις μεταβολές των 
ρυπαντών πριν και μετά την επεξεργασία του δείγματος, στην επίδραση της ρύπαν-
σης στη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου, στην προσαρμογή-ανθεκτικότητα 
ή όχι των υδρόβιων οργανισμών. Με τη βοήθεια του εικονικού περιβάλλοντος ε-
φαρμόζουν οι μαθητές την επιστημονική μεθοδολογία και διευκολύνεται η εννοιο-
λογική σύνδεση της ρύπανσης του νερού με τις δραστηριότητες του ανθρώπου. 

Στάδιο 4: Εμπέδωση ιδεών-Ανατροφοδότηση κατανόησης (Διάρκεια 30 λεπτά) 

Τα δεδομένα που θα συλλεχθούν από την αξιοποίηση των εικονικών εργαστηρίων 
θα πρέπει να επιτρέπουν την ανάπτυξη εξηγήσεων για τις επιστημονικά προσανα-
τολισμένες ερωτήσεις της 4ης δραστηριότητας του φύλλου εργασίας. Ακολουθεί συ-
ζήτηση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων-συμπερασμάτων της κάθε ομάδας 
στην ολομέλεια της τάξης. Έτσι καθίσταται εφικτή η  παρουσίαση των σημαντικό-
τερων  όρων και πληροφοριών που σχετίζονται με τη θεματική. 

Στάδιο 5: Aξιολόγηση- Συζήτηση (καθ΄ όλη τη διάρκεια της διδασκαλίας)  

Κατά την αξιολόγηση των δεξιοτήτων διερευνάται κατά πόσο οι μαθητές είναι ικα-
νοί για παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τις αισθήσεις τους (παρατήρηση), μπορούν 
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να προβούν σε υποθέσεις, αναγνωρίζουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στο φαι-
νόμενο της ρύπανσης του νερού  (έλεγχος παραγόντων), είναι σε θέση να συλλέγουν 
δεδομένα, να τα ταξινομούν και να φτάνουν σε συμπεράσματα (οργάνωση πληρο-
φορίας και εξαγωγή συμπερασμάτων), πόσο καλοί ακροατές-συζητητές είναι (ικα-
νότητα επικοινωνίας).  
Κατά την αξιολόγηση των στάσεων εκτιμάται το ενδιαφέρον που δείχνει ο κάθε 
μαθητής για το φαινόμενο της ρύπανσης των υδάτων, αν κάνει ερωτήσεις, αν ανα-
λαμβάνει πρωτοβουλίες, αν είναι δημιουργικός και προτείνει ερμηνείες.  

Συμπεράσματα 

Η παιδαγωγική αξία των εικονικών εργαστηρίων ήταν σημαντική γιατί συνέβαλαν 
στην ευκολότερη επίτευξη των διδακτικών στόχων, ενισχύοντας τη βαθύτερη κατα-
νόηση και εκμάθηση της θεματικής ενότητας «Ρύπανση των Υδάτων» στο μάθημα 
της Βιολογίας, αποφεύγοντας οι μαθητές τη στείρα απομνημόνευση. Λόγω αλληλεπί-
δρασης του περιβάλλοντος των εικονικών εργαστηρίων  με τους  μαθητές, προκλή-
θηκε το ενδιαφέρον τους και προάχθηκε η συμμετοχή τους. Μέσα από τις προσομοιώ-
σεις των οικοσυστημάτων, των εργαστηρίων και του φαινομένου της ρύπανσης διε-
ρεύνησαν οι μαθητές την επίδραση διαφόρων ρυπαντών στην ποιότητα του νερού 
λόγω των ανθρώπινων παρεμβάσεων, μορφοποίησαν και κατανόησαν ευκολότερα έν-
νοιες και λειτουργίες συνδέοντάς αυτές με το φαινόμενο της ρύπανσης και των παρα-
γόντων που την προκαλούν, ανέπτυξαν δεξιότητες συλλογής, δημιουργίας, ερμηνείας 
και αξιολόγησης των δεδομένων των γραφικών παραστάσεων ή πινάκων. Οι μαθητές 
ήρθαν σε επαφή με εικονικά όργανα, τεχνικές επεξεργασίας του νερού, εξοικειώθηκαν 
με τον εργαστηριακό εξοπλισμό,  την εκτέλεση εικονικών πειραμάτων. Η ευκολία και 
η ασφάλεια στη χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού και υλικών μείωσε το άγχος, 
ιδιαίτερα σε μαθητές με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση.  
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Φύλλο Εργασίας 

 

Εικόνα 1. Υδάτινο Οικοσύστημα-Λίμνη 

Δραστηριότητα 1η 

Υποθέστε ότι αθλείστε δίπλα από αυτή τη λίμνη και ζεσταθήκατε πολύ. Απαντήστε 
στις ερωτήσεις που ακολουθούν: 

1) Θα κολυμπούσατε σε αυτή τη λίμνη; α) Ναι β) Όχι  

2) Έχετε επισκεφτεί λίμνες που παρουσιάζουν αυτή την εικόνα; α) Ναι β) Όχι 

3) Ποια είναι τα στοιχεία που σας προβλημάτισαν βλέποντας ένα τέτοιο οικοσύστημα; 

4) Σε ποια κατηγορία οργανισμών με βάση τον τρόπο εξασφάλισης τροφής οφείλεται 
το πράσινο χρώμα της λίμνης; α) φύκη   β) βακτήρια γ) μύκητες δ) πρωτόζωα 

Δραστηριότητα 2η 

Αφού συζητήσετε με την ομάδα σας απαντήστε στις ερωτήσεις:  

1. Τι περιέχουν τα αστικά λύματα; α) περιττώματα β) σωματικές εκκρίσεις  γ) α-
πορρυπαντικά δ) όλα τα προηγούμενα 

2. Είναι περιβαλλοντικά σωστό να αποβάλλονται απευθείας τα αστικά λύματα σε 
υδάτινους αποδέκτες;   α) ναι  β) όχι  γ) εξαρτάται από τον πληθυσμό  δ) κάτι 
άλλο 

3. Που γίνεται η επεξεργασία των αστικών λυμάτων;  α) σε εργοστάσια  β) στα 
σπίτια γ) σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού δ) σε όλα τα προηγούμενα 

4. Η απευθείας ρίψη αστικών λυμάτων και η έκπλυση των γεωργικών λιπασμάτων 
στους υδάτινους αποδέκτες ποιο φαινόμενο εντείνει; Δικαιολογήστε την απά-
ντησή σας προφορικά η κάθε ομάδα: α) του θερμοκηπίου  β) του ευτροφισμού  

5. Με ποιο βιογεωχημικό κύκλο συνδέεται το φαινόμενο της ερώτησης 4; α) άν-
θρακα  β) νερού  γ) αζώτου  δ) με όλους τους προηγούμενους 
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  Δραστηριότητα 3η 

α) Στο εικονικό εργαστήριο 1, ακολουθείσθε τα βήματα και τις οδηγίες που σας δίνο-
νται για να: i) καθορίσετε τύπους ρυπαντών των υδάτινων σωμάτων, ii) εξετάσετε δείγ-
ματα νερού από διάφορες πηγές και iii) επιλέξτε και να εφαρμόσετε τεχνικές καθαρι-
σμού ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα του νερού κάνοντας το ασφαλές για πόση. 

1. Στην αριστερή στήλη υπάρχει αναφορά στους ρυπαντές του νερού. Κατατάξτε 
τους σε κατηγορίες (βιολογικοί, χημικοί, φυσικοί). 

2. Πατήστε το δεξί και το αριστερό βέλος στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε 
το υδάτινο σώμα από το οποίο θα πάρετε δείγμα προς ανάλυση. 

3. Πατήστε το κουμπί test (έλεγχος) για την ανάλυση του δείγματος. 
4. Μελετήστε και καταγράψτε τα αποτελέσματα της ανάλυσης του δείγματος και 

τα ασφαλή όρια που έχουν θεσπιστεί για τη δημόσια υγεία. 
5. Στις καρτέλες στο κάτω μέρος της οθόνης διαβάστε πληροφορίες για τα είδη 

των ρυπαντών που ανιχνεύθηκαν και πως μπορεί ο καθένας να αδρανοποιηθεί. 
6. Πατήστε το κουμπί Go to treatment (προς επεξεργασία) και μεταφερθείτε στο 

περιβάλλον οθόνης treatment (επεξεργασία). 
7. Χρησιμοποιείστε τις πληροφορίες των καρτελών του κάθε ρυπαντή και περι-

στρέψτε τον τροχό της βάνας για να προσθέσετε χημικά ή πρόσθετα στο δείγμα 
νερού, με βάση τον τύπο του ρυπαντή που πρέπει να αδρανοποιηθεί. 

8. Η ένδειξη safe/unsafe θα υποδείξει πότε το νερό είναι ασφαλές ή μη για πόση. 
9. Αν το νερό είναι ασφαλές χρησιμοποιείστε το κουμπί return to lab (επιστροφή 

στο εργαστήριο) για να μεταβείτε στην οθόνη του εργαστηρίου. Επαναλάβετε 
τα βήματα 1-8 για τα δείγματα νερού και από τις υπόλοιπες πηγές. 

β) Στο εικονικό εργαστήριο 2, ακολουθείσθε τα βήματα και τις οδηγίες που σας δίνο-
νται για να ορίσετε τύπους υδάτινης ρύπανσης, για να ερευνήσετε το πως επιδρά αυτή 
στη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου και ποιες οι συνέπειες  για το υδάτινο οι-
κοσύστημα, αν υπάρχουν άλλου παράμετροι που επηρεάζουν τη συγκέντρωση του δια-
λυμένου οξυγόνου (π.χ θερμοκρασία), για να περιγράψετε τα είδη οργανισμών που εί-
ναι λιγότερο ή περισσότερο προσαρμοσμένα στη ρύπανση. 

1. Επιλέξτε ένα ποτάμι για έλεγχο επιλέγοντας με κλικ το 1, 2 ή 3. 
2. Κάντε κλικ στο δίχτυ ψαριών για να πιάσετε ένα ψάρι από το ποτάμι. 
3. Για να πάρετε δείγμα νερού από το ποτάμι κάντε κλικ στο δοχείο. 
4. Κάντε κλικ στο θερμόμετρο για να μετρήσετε τη θερμοκρασία νερού του ποτα-

μού. 
5. Κοιτάξτε τα αποτελέσματα του εργαστηρίου για να προσδιορίσετε τα δείγματα. 
6. Κάντε κλικ στις καρτέλες ψάρια, ασπόνδυλα και μικροοργανισμοί και αναζη-

τήστε πληροφορίες σχετικές με τον τρόπο αντίδρασης του κάθε υδρόβιου εί-
δους στα επίπεδα διαλυμένου οξυγόνου στο νερό. Εισάγετε τις τιμές στον Πί-
νακα (table). 

7. Κάντε κλικ στην καρτέλα διαλυμένο οξυγόνο και βρείτε οδηγίες σχετικές με 
τον προσδιορισμό της τιμής ποσοστού κορεσμού. Εισάγετε το αποτέλεσμα στον 
Πίνακα (table). 
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8. Χρησιμοποιώντας το Season Selector (επιλογές εποχής), αλλάξτε την εποχή. 
Επαναλάβετε τα βήματα 1-7 για κάθε εποχή.  

9. Κάντε κλικ στο χάρτη και επιλέξτε ένα άλλο ποτάμι. Επαναλάβετε τα βήματα 
1-8. 

Δραστηριότητα 4η 

1. Αφού συζητήστε με την ομάδα σας απαντήστε, προβαίνοντας σε δικαιολόγηση, στα 
ερωτήματα, με βάση τα αποτελέσματα των μετρήσεων στο εικονικό εργαστήριο 1: 

α) Οι ρυπαντές που ανιχνεύτηκαν στα υπόγεια και στα επιφανειακά ρέοντα ύδατα είναι 
ίδιοι;  Αν όχι ποια νομίζετε ότι είναι η πηγή προέλευσής τους; 

β) Στο δείγμα νερού από το βουνό ανιχνεύτηκε υψηλή συγκέντρωση νιτρικών. Πως το 
εξηγείται αυτό σε μια περιοχή αραιοκατοικημένη χωρίς την παρουσία βιομηχανίας;  

2. Αφού συζητήστε με την ομάδα σας απαντήστε, προβαίνοντας σε δικαιολόγηση, στα 
ερωτήματα, με βάση τα αποτελέσματα του πίνακα στο εικονικό εργαστήριο 2: 

α) Ποιους τύπους ρύπανσης ανιχνεύσατε;  

β) Καταγράψτε τα είδη των ψαριών και των ασπόνδυλων που είναι ανθεκτικά στη 
ρύπανση και αυτά που δεν είναι. Αιτιολογήστε την επιλογή σας. 

γ) Η υψηλή αφθονία των βακτηρίων πως μπορεί να συσχετιστεί με τη συγκέντρωση 
του διαλυμένου οξυγόνου  και την ρύπανση των υδάτων;  

δ) Ποιο ποτάμι είναι περισσότερο υποβαθμισμένο ποιοτικά; Πως καταλήξατε σε 
αυτό το συμπέρασμα;  
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I have new rules I count them. Διδακτικό σενάριο. 

Καρούμπαλη Ευγενία, Εκπ/κός Π.Ε.79.01 , M. Ed., jennykaroumpali@hotmail.com 

Περίληψη 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα παρουσιαστεί η διδασκαλία του σύγχρονου 
δημοφιλούς τραγουδιού New Rules με τη χρήση μουσικού βίντεο. Στις μέρες μας η 
εξέλιξη των τεχνολογικών μέσων έχει μετασχηματίσει τη φύση της μουσικής εμπει-
ρίας, γεγονός το οποίο διαμορφώνει νέες απαιτήσεις και προκλήσεις στο μάθημα της 
μουσικής. Το μουσικό βίντεο αποτελεί σημαντική πτυχή του οπτικοακουστικού μας 
πολιτισμού ως εκ τούτου θα πρέπει να αποτελεί διδακτικό-μαθησιακό μέσο στο μά-
θημα της μουσικής, και ειδικότερα κατά τη διδασκαλία σύγχρονου δημοφιλούς τρα-
γουδιού 

Λέξεις-Κλειδιά: μουσικό βίντεο, δημοφιλής μουσική, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Δευ-
τεροβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 πραγματοποιήθηκε σε γυμνάσια του Δήμου Αγρι-
νίου Αιτωλοκαρνανίας διδακτικό σενάριο στα πλαίσια του μαθήματος της Μουσικής, 
όπου διδάχτηκε από τη γράφουσα εκπαιδευτικό το δημοφιλές τραγούδι New Rules. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το επίσημο μουσικό βίντεο ενός δημοφιλούς τραγουδιού είναι ένα προϊόν (κατά κύριο 
λόγος) της δισκογραφικής εταιρίας του/της ερμηνευτή/τριας όπου οι εικόνες συμπλη-
ρώνουν το τραγούδι με τρόπο καλλιτεχνικό με απώτερο σκοπό την προώθηση του τρα-
γουδιού (Vernallis, 2013, Τσαγγάρης, 2004). Από τη δεκαετία του 1980 και μετά το 
επίσημο μουσικό βίντεο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα (για την προώθηση) ενός δημο-
φιλούς τραγουδιού (Shuker, 1994) 

Τα μουσικά βίντεο προορίζονται κατά κύριο λόγο σε νέους ανθρώπους ηλικίας μεταξύ 
14 και 25 ετών, που είναι σε αναζήτηση της δικής τους ταυτότητας και πρόθυμοι να 
δαπανήσουν χρήματα γι’ αυτό (Peeters, 2004). 

Οι εικόνες συνδέονται μεταξύ τους με το ρυθμό και με άλλα μουσικά χαρακτηριστικά. 
Η οπτική μορφή είναι κοντά στη μουσική φόρμα. Το χρώμα, η κίνηση, η ένδυση κτλ 
είναι μερικά από τα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία οπτικών μοτί-
βων, ούτως ώστε το μουσικό βίντεο να αποτελεί ένα καλά οργανωμένο και ενιαίο σύ-
νολο (Carlsson, 1999). 

Η χρήση του μουσικού βίντεο στο μάθημα της μουσικής είναι συμβατή με τα ισχύοντα 
Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μουσικής Αγωγής (Ελληνική Δημοκρατία, 2003 
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& Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, 
2014) όπου μεταξύ των ειδικών σκοπών του μαθήματος της Μουσικής συγκαταλέγεται 
η σύνδεση της μουσικής με άλλες τέχνες και άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Στόχοι 

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να: 

• ασκηθούν στο ορθό τραγούδι του δημοφιλούς τραγουδιού New Rules. 
• αυτοαξιολογούν τις ερμηνείες τους.  
• αναγνωρίζουν τα βασικά μορφολογικά του στοιχεία του δημοφιλούς τραγουδιού 

New Rules.  
• αναγνωρίζουν τη γκρίζα διαφήμιση (τοποθέτηση προϊόντος) που υπάρχει στο επί-

σημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού New Rules. 
• αναγνωρίζουν τις οπτικοποιήσεις των στίχων στο επίσημο μουσικό βίντεο του τρα-

γουδιού New Rules 
• συσχετίζουν τη δομή του τραγουδιού New Rules και την εξέλιξη της αφήγησης του 

επίσημου μουσικού βίντεό του. 
• αναγνωρίζουν τον έμφυλο κώδικα, τον φυλετικό κώδικα, τον χρωματικό κώδικα, 

τον κώδικα ενδυμασίας στο επίσημο μουσικό βίντεο του τραγουδιού New Rules 
• σχετίζουν τα προαναφερθέντα στοιχεία και κώδικες με το περιεχόμενο του τραγου-

διού 
• ερμηνεύουν τις προαναφερθείσες σχέσεις. 
• εξοικειωθούν με το πρόγραμμα Audacity (πρόγραμμα καταγραφής ήχου) 

Διδακτική μεθοδολογία 

Η διδακτική μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
(με ελεύθερο χωρισμό μαθητών/τριών), η οποία θεωρείται μία από τις αποτελεσματι-
κότερες μεθόδους διδασκαλίας, καθώς προωθεί την κοινωνικοποίηση των μαθη-
τών/τριών και εξασφαλίζει με αυθεντικό τρόπο βιωματικές συνθήκες μάθησης (Μα-
τσαγγούρας, 2000).  

Δραστηριότητες. 

Πρώτη διδακτική ώρα. 

Ακρόαση του τραγουδιού New Rules. Συμπλήρωση του φύλλου εργασίας 1 σε ομάδες. 
Παρουσίαση του έργου των ομάδων και συζήτηση επ’ αυτού (20 λεπτά). 

Οι μαθητές/τριες τραγουδούν το τραγούδι New Rules 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 

738

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

https://www.youtube.com/watch?v=k2qgadSvNyU
https://www.dropbox.com/s/rqqslu4a88e05i4/fylla_ergasias_new_rules.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=TsEYfkT4eF8
https://www.youtube.com/watch?v=TsEYfkT4eF8


ηχογραφείται (με το πρόγραμμα Audacity) και οι μαθητές/τριες ασκούν κριτική στις 
ερμηνείες τους (25 λεπτά). 

Δεύτερη διδακτική ώρα. 

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού New Rules και συμπλήρωση 
των φύλλων εργασίας 2, 3, 4, 5, 6 και 7 σε ομάδες (η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό 
φύλλο εργασίας). Παρουσίαση του έργου των ομάδων και συζήτηση επ’ αυτού (15 λε-
πτά). 

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού New Rules και συμπλήρωση 
του φύλλου εργασίας 8 σε ομάδες (η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό φύλλο εργασίας). 
Παρουσίαση του έργου των ομάδων και συζήτηση επ’ αυτού (15 λεπτά). 

Προβολή του επίσημου μουσικού βίντεο του τραγουδιού New Rules και συμπλήρωση 
των φύλλων εργασίας 9, 10, 11, και 12 σε ομάδες (η κάθε ομάδα έχει διαφορετικό 
φύλλο εργασίας). Παρουσίαση του έργου των ομάδων και συζήτηση επ’ αυτού (15 λε-
πτά). 

Αποτίμηση 

Το διδακτικό αυτό σενάριο πραγματοποιήθηκε κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019 σε 
τρία γυμνάσια του Δήμου Αγρινίου Αιτωλοκαρνανίας Τα αξιολογικά μέσα του εν λόγω 
διδακτικού σεναρίου ήταν η παρατήρηση, τα φύλλα εργασίας των ομάδων και η τή-
ρηση ημερολογίου (journal) από τη γράφουσα (Ημερολόγιο σχολικού έτους 2018-2019 
της εκπαιδευτικού Καρούμπαλη Ευγενίας).  

Από άτυπες συνεντεύξεις μαθητών/τριών λίγο καιρό πριν (την πραγματοποίηση του 
συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου) είχε καταφανεί το αίτημα ενασχόλησης με το συ-
γκεκριμένο τραγούδι. Ουσιαστικά αυτό το διδακτικό σενάριο, λοιπόν, αναδύθηκε από 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών/τριών, ως εκ τούτου η ανταπόκριση των μαθητών/τριών 
στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο ήταν θετικότατη. 

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. Επιπρόσθετα είχαν  

Σε ορισμένα τμήματα οι μαθητές/τριες διερωτήθηκαν σχετικά με τον τρόπο με τον ο-
ποίο γίνεται η διαχείριση ενός χωρισμού και το κατά πόσον αυτός ο τρόπος διαχείρισης 
ενός χωρισμού είναι ο ενδεδειγμένος. 

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 διαχείρισης χωρισμών). 
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Διδακτικό σενάριο στην κατασκευή του  παραλληλογράμμου με την χρήση 
Τ.Π.Ε. Τα κριτήρια και οι ιδιότητες  του. 

Καλτσάς  Απόστολος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc., apkalt@yahoo.co.uk 

Περίληψη 

Είναι γεγονός ότι η μάθηση είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική όταν πραγματοποιείται στο 
πλαίσιο μιας πλούσιας και συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπου ο/η μαθητής/μαθή-
τρια πειραματίζεται κατασκευάζοντας ένα προϊόν που έχει νόημα για τον/την ίδιο/ίδια. 
Οι υπολογιστικοί μικρόκοσμοι προσφέρουν  τέτοιου τύπου πλαίσια. Στην   συγκεκρι-
μένη  εργασία παρουσιάζεται  ένα διδακτικό σενάριο στο οποίο οι μαθητές/μαθήτριες  
μεταφέρουν τις γνώσεις της τυπικής μαθησιακής τους διαδικασίας σε αυτούς τους μι-
κρόκοσμους. Το σενάριο εντάσσεται στα Μαθηματικά της Α’ Λυκείου και συγκεκρι-
μένα στα παραλληλόγραμμα, τα κριτήρια και τις ιδιότητες τους.  Το θέμα αυτό ακο-
λουθεί  το Αναλυτικό Πρόγραμμα της Ευκλείδειας Γεωμετρίας  Κεφ.5,  σελ. 95-99 και 
έχει πολλές και ενδιαφέρουσες εφαρμογές. Ο/Η μαθητής/μαθήτρια καθοδηγούμε-
νος/καθοδηγούμενη από τον/την εκπαιδευτικό αποκτά κίνητρο , όπου ο/η τελευταίος/ 
τελευταία αφήνει τον παραδοσιακό του/της ρόλο της αυθεντίας και  αποκτά εκείνον 
του/της εμψυχωτή/εμψυχώτριας στην πορεία της διδακτικής διαδικασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παραλληλόγραμμα , μικρόκοσμοι, διδακτικά σενάρια. 

Εισαγωγή 

Η έννοια «μικρόκοσμος» συνίσταται από ένα σύνολο συγκεκριμένων και αφηρημένων 
αντικειμένων και σχέσεων καθώς και ένα σύνολο λειτουργιών που επιδρούν πάνω στα 
αντικείμενα, τροποποιώντας τις σχέσεις τους και δημιουργώντας νέα αντικείμενα. Για 
να έχει αποτελεσματικότητα στην μάθηση θα πρέπει να διαθέτει ένα σύνολο από δρα-
στηριότητες που να ενθαρρύνουν τον/την μαθητή/μαθήτρια να χρησιμοποιήσει τα α-
ντικείμενα και τους τελεστές του για να λύσει ένα πρόβλημα, να διερευνήσει μία κα-
τάσταση ή να πετύχει ένα στόχο (Κόμης, 2008). Για την πραγματοποίηση του συγκε-
κριμένου διδακτικού σεναρίου  ο/η μαθητής/μαθήτρια  κάνοντας χρήση αυτών των μι-
κροκόσμων θα μπορεί να δημιουργεί και να εξερευνά ένα σύνολο αντικειμένων  και 
σχέσεων και τροποποιώντας το  να δημιουργεί νέα αντικείμενα (Papert, 1980). Έτσι, 
με τις πολλαπλές αναπαραστάσεις των εννοιών, ο/η μαθητής/μαθήτρια  θα θεμελιώσει  
την νέα γνώση και θα επαναδιαπραγματευτεί τις προηγούμενες αντιλήψεις του/της 
(Papadopoulos & Dagdilelis, 2006). Ως μέσο  ανακάλυψης  και διερεύνησης της γνώ-
σης θα χρησιμοποιηθεί το λογισμικό Geogebra το οποίο είναι ένα πρόγραμμα για τη 
δημιουργία, διερεύνηση και ανάλυση μιας μεγάλης ποικιλίας μαθηματικών θεμάτων 
με το σημαντικό πλεονέκτημα της άμεσης ανατροφοδότησης αφού επιτρέπει τον άμεσο 
έλεγχο των ενεργειών, καθώς και την κατανόηση των λαθών των μαθητών/μαθητριών.  
Ο χρόνος υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου είναι δύο (2) διδακτικές ώρες και θα 
υλοποιηθεί εξολοκλήρου στο εργαστήριο Πληροφορικής. Τέλος, για την επιτυχή διε-
ξαγωγή του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου  θα πρέπει να τονιστεί ο σημαντικός 
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ρόλος του/της εκπαιδευτικού που  θα πρέπει να δραστηριοποιεί τους/τις μαθήτριες δη-
μιουργώντας ένα περιβάλλον αλληλεπίδρασης των μαθητών όχι μόνο μεταξύ τους 
αλλά  και με το εκπαιδευτικό  λογισμικό. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Ως προς τα Μαθηματικά και τις ΤΠΕ  

• Βασικές έννοιες Γεωμετρίας των προηγούμενων τάξεων 
• Βασικές λειτουργίες του λογισμικού Geogebra 

Διδακτικοί στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να διακρίνουν τα παραλληλόγραμμα με τα κριτήρια και τις ιδιότητές τους. 
• Να διατυπώνουν συμπεράσματα για τις πλευρές, τις διαγώνιους και τις γωνίες  του  

παραλληλόγραμμου. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να εργάζονται ατομικά και ομαδικά. 
• Να ενεργοποιηθούν, να κάνουν υποθέσεις και να τις ελέγχουν ως προς την ορθό-

τητά τους. 

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών   

• Να κατασκευάζουν  παραλληλόγραμμα σε περιβάλλον   δυναμικής γεωμετρίας. 
• Να μετρούν τις πλευρές,  τις διαγώνιους και τις γωνίες του παραλληλογράμμου με 

την χρήση λογισμικού. 

Προστιθέμενη αξία 

 Με την συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο οι μαθητές/μαθήτριες θα χειριστούν δυνα-
μικά τα  παραλληλόγραμμα που θα κατασκευάσουν  αλλάζοντας τις τιμές των μετα-
βλητών μεγεθών τους. Με την βοήθεια του Geogebra θα οικοδομήσουν ένα νέο γνω-
στικό πλαίσιο και θα εμπλακούν σε διαδικασίες  υποθέσεων, διατύπωσης κανόνων, 
εξαγωγής συμπερασμάτων και γενικεύσεων για τις ιδιότητες των παραλληλογράμμων. 
Επιπλέον, η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου αποσκοπεί και στην ανάπτυξη θετικής 
στάσης του μαθητή για τα Μαθηματικά και στη διαδικασία προσέγγισής τους. Το απο-
τέλεσμα θα είναι μια   εποικοδομιστική  διαδικασία κατασκευής της γνώσης μέσω της 
κατευθυνόμενης διερεύνησης.    

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι μαθητές/μαθήτριες θα εργαστούν σε ομάδες των δύο ατόμων. Με αυτό τον τρόπο 
στη διάρκεια υλοποίησης του διδακτικού σεναρίου θα αναπτυχθεί μια ομαδική  
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συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ τους όπου θα έχουν μια κοινωνική αλληλεπίδραση 
και έναν πιο ενεργητικό ρόλο. 

1η διδακτική ώρα:  

Οι μαθητές/μαθήτριες καταρχήν  θα διδαχθούν την έννοια του παραλληλογράμμου 
μέσα από την κατασκευή παραλλήλων ευθειών, τη μέτρηση μηκών ευθυγράμμων τμη-
μάτων και τη μέτρηση γωνιών. Με την κατασκευή των σχημάτων του παραλληλογράμ-
μου  μέσα από το λογισμικό Geogebra παρατηρούν τις απέναντι γωνίες και τις απέναντι 
πλευρές αυτών των σχημάτων. Θα διαπιστώσουν  ότι στο παραλληλόγραμμο οι απένα-
ντι πλευρές του και οι  απέναντι γωνίες του είναι ανά δύο (2) ίσες και δύο (2)  απέναντι 
πλευρές του είναι ίσες και παράλληλες. Αφού θα κατασκευάσουν ένα παραλληλό-
γραμμο  θα συζητήσουν και θα καταγράψουν τα συμπεράσματα τους σχετικά με τις 
πλευρές και τις γωνίες του. Στην συνέχεια θα ακολουθήσει  σχετική συζήτηση τόσο 
στα πλαίσια της κάθε ομάδας όσο και στην τάξη συνολικά ώστε να διατυπώσουν οι 
μαθητές/μαθήτριες συμπεράσματα. Για ότι αφορά τις διαγώνιους του θα τις κατασκευ-
άσουν και θα επιχειρηματολογήσουν την 2η διδακτική ώρα. 

2η διδακτική ώρα: 

Οι μαθητές/μαθήτριες  στην συνέχεια θα προσπαθήσουν να αλλάξουν τις τιμές των 
γωνιών και των πλευρών του παραλληλογράμμου (μεγαλώνοντας – μικραίνοντας τις 
διαστάσεις και αντίστροφα). Θα παρατηρήσουν ότι οι ιδιότητες των σχημάτων που έ-
χουν διδαχθεί παραμένουν αναλλοίωτες με τη μεταβολή του σχήματος και θα διατυπώ-
σουν τα συμπεράσματά τους. (Οι απέναντι γωνίες παραμένουν πάντα ίσες, όπως παρα-
μένουν πάντα ίσες οι απέναντι πλευρές). Στην συνέχεια αφού κατασκευάσουν τις δια-
γώνιους σε έτοιμο αρχείο λογισμικού (ορθογώνιο παραλληλόγραμμο) θα καταγράψουν 
τα συμπεράσματα τους σχετικά με τις πλευρές, τις γωνίες και τις διαγώνιους του και 
έτσι θα ολοκληρώσουν όλα τα  κριτήρια και τις ιδιότητες του παραλληλογράμμου. (Οι 
απέναντι γωνίες και οι απέναντι πλευρές εξακολουθούν να παραμένουν ίσες και οι δια-
γώνιοι πάντα διχοτομούνται). Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο/η εκπαιδευτικός να περι-
φέρεται στις ομάδες των μαθητών ώστε να τους/τις  παροτρύνει να αλλάζουν  τις διά-
φορες αριθμητικές τιμές  των πλευρών, γωνιών και των διαγωνίων ώστε οι τελευ-
ταίοι/τελευταίες να αλληλεπιδρούν συνεχώς με το λογισμικό. 

Φύλλο εργασίας 

1.Ανοίξτε την εφαρμογή Geogebra στην επιφάνεια εργασίας. Από το μενού προβολή 
επιλέξτε άλγεβρα και γραφικά. Από το υπομενού γραφικά κρύψτε τους άξονες και το 
πλέγμα κάνοντας κλικ πάνω τους. 

2. Από το τρίτο εικονίδιο από αριστερά (ευθεία) κάντε κλικ και επιλέξτε το ευθύ-
γραμμο τμήμα. 

3. Στην επιφάνεια εργασίας κάντε κλικ σε ένα σημείο και  σχηματίστε το ευθύγραμμο 
τμήμα ΑΒ. Από το σημείο Β σχηματίστε το ευθύγραμμο τμήμα ΒΓ. 
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4. Από το τέταρτο εικονίδιο αριστερά επιλέξτε   παράλληλη γραμμή κάντε κλικ στο 
σημείο Α και έπειτα στο τμήμα ΒΓ ώστε να δημιουργηθεί μία παράλληλη γραμμή προς 
αυτό. Έπειτα κάντε κλικ στο σημείο Γ και στο τμήμα ΑΒ ώστε να δημιουργηθεί μία 
ευθεία παράλληλη προς αυτό. 

5. Από το δεύτερο εικονίδιο (σημείο ) επιλέξτε τομή και κλικάρετε το σημείο τομής 
στις δύο ευθείες όπου δημιουργείται το σημείο Δ. 

6. Με δεξί κλικ στις δύο ευθείες κάντε κλικ στο δείξε το αντικείμενο όπου οι ευθείες 
φεύγουν. 

7. Ενώστε το σημείο Δ με το Α και με το Γ παίρνοντας ένα ευθύγραμμο τμήμα από το 
τρίτο εικονίδιο. Κάντε δεξί κλικ στο τμήμα ΑΒ από το μενού ιδιότητες επιλέξτε την 
τιμή από το υπομενού δείξε την ετικέτα. Με τον ίδιο τρόπο κάνετε το ίδιο για τα 
τμήματα ΒΓ ΓΔ και ΔΑ. 

8. Επιλέξτε το όγδοο  εικονίδιο (γωνία)  κάντε κλικ στη γωνία και έπειτα κάντε κλικ 
στα τμήματα ΑΔ και ΔΓ όπου σχηματίζεται η γωνία β. Έπειτα κάντε κλικ στα τμήματα 
ΔΓ και ΓΒ σχηματίζεται η γωνία γ. Έπειτα κάντε κλικ στα τμήματα ΓΒ και ΒΑ σχημα-
τίζεται η γωνία δ. Τέλος, κάντε κλικ στα τμήματα ΒΑ και ΑΔ όπου σχηματίζεται η 
γωνία α. 

 
Εικόνα 1: Κατασκευή και παρατήρηση πλευρών και γωνιών του παραλληλογράμμου 

Τι παρατηρείτε για τις πλευρές και τις γωνίες του παραλληλογράμμου ; Αιτιολογήστε 
την απάντησή σας. 

9. Πατήστε τώρα το πρώτο εικονίδιο (μετακίνηση ). Επιλέξτε μία κορυφή του παραλ-
ληλόγραμμου και από διάφορα σημεία (το σημείο Δ δεν μπορεί να μετακινηθεί γιατί 
έχει προκύψει από τις δύο παράλληλες ευθείες) προσπαθήστε να μετακινήσετε το πα-
ραλληλόγραμμο. 
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Τι παρατηρείτε για τις πλευρές και τις γωνίες; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

10. Ανοίξτε το αρχείο2.ggb στην επιφάνεια εργασίας όπου εμφανίζεται ένα παραλλη-
λόγραμμο με τις 4 γωνίες του ορθές (ορθογώνιο). Επιλέξτε το τρίτο εικονίδιο από αρι-
στερά (ευθεία) υπομενού ευθύγραμμο τμήμα και ενώστε τα σημεία ΓΒ και ΑΔ του 
ορθογώνιου ώστε να σχηματιστούν οι διαγώνιοι του. Κάντε δεξί κλικ σε κάθε διαγώνιο 
ιδιότητες Δείξε την ετικέτα όνομα και τιμή. 

 
Εικόνα 2: Κατασκευή διαγωνίων και παρατήρηση πλευρών, γωνιών και  διαγωνίων 

του ορθογωνίου παραλληλογράμμου 

Τι παρατηρείτε για τις πλευρές,  τις γωνιές και τις διαγώνιους του ορθογώνιου παραλ-
ληλογράμμου; Αιτιολογήστε την απάντησή σας. 

Αξιολόγηση  του σεναρίου 

Ο/Η  εκπαιδευτικός θα πρέπει να αξιολογήσει αν οι στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή 
έχουν επιτευχθεί και να εξετάσει  τους λόγους για τους οποίους κάποιοι δεν επιτεύχθη-
καν. Επίσης, θα πρέπει να αξιολογήσει αν η εφαρμογή μιας τέτοιας δραστηριότητας 
μέσα σε πραγματικές συνθήκες παρουσίασε  απρόβλεπτες δυσκολίες, αν υπήρξαν προ-
βλήματα ως προς την διαδικασία υλοποίησης, αν δυσκολεύτηκαν οι μαθητές/μαθήτριες, 
αν η χρήση των ΤΠΕ κέντρισε το ενδιαφέρον τους και αν συμμετείχαν ενεργητικά στην 
διδακτική διαδικασία  σε όλη  την διάρκεια  της. Με τον τρόπο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός 
σε μία μελλοντική επανάληψη της εφαρμογής του σεναρίου μπορεί να προβλέψει και 
έτσι να αποφύγει λάθη και παραλείψεις που προέκυψαν κατά την πρώτη υλοποίηση. 

Συμπεράσματα 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο  των παραλληλογράμμων  αναδεικνύονται οι με-
τασχηματισμοί των κατασκευών όπου κάθε βήμα της διαδικασίας κατασκευής αντι-
στοιχεί  στα  κριτήρια και τις ιδιότητες τους. Στην πορεία υλοποίησης του οι 
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μαθητές/μαθήτριες διαπιστώνουν  ότι παρότι μεταβάλλουν τα αρχικά σχήματα οι ιδιό-
τητες τους παραμένουν αναλλοίωτες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να τους δημιουργείται 
η ανάγκη αιτιολόγησης του «πως και γιατί». Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  τα λογισμικά 
διερεύνησης όπως το  Geogebra που χρησιμοποιήθηκε ενισχύουν την αυτενέργεια των 
μαθητών/μαθητριών, τη χρήση προσωπικών στρατηγικών και των υποκειμενικών τρό-
πων μάθησης αλλά τέτοιες πρακτικές χρειάζονται εξοικείωση και απαιτούνται αρκετές 
διδακτικές παρεμβάσεις  (Χρονάκη, 2006). Θα πρέπει και  το εκπαιδευτικό σύστημα 
να προσανατολιστεί σε τέτοιες μεθόδους αλλά και οι ίδιοι/ίδιες οι εκπαιδευτικοί να 
αναπτύξουν θετικές στάσεις και να προσεγγίζουν αυτούς τους τρόπους διδασκαλίας σε 
πραγματικές συνθήκες τάξης και μάθησης και όχι θεωρητικά.  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διδακτική ενότητα της Μελέτης του Περιβάλ-
λοντος της Β΄ τάξης του Δημοτικού σχολείου, με τίτλο «Τι τρώνε τα ζώα» είναι μέρος 
της θεματικής ενότητας «Είδη ζώων». Σκοπός του σεναρίου είναι να προκαλέσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εμπλέξει σε μια ενεργητική μαθησιακή διαδικα-
σία, μέσω της οποίας θα διερευνήσουν, θα ανακαλύψουν και θα οικοδομήσουν τις γνώ-
σεις τους ώστε να πετύχουν τους στόχους του συγκεκριμένου κεφαλαίου. Η διδασκαλία 
με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) πιστεύουμε πως 
θα είναι επωφελής και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές ώστε να ανακαλύψουν τη γνώση 
οι ίδιοι και να επιτευχθούν με τη χρήση των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ) οι μα-
θησιακοί και ψυχαγωγικοί στόχοι που έχουν τεθεί.  

Λέξεις-Κλειδιά: ΤΠΕ, μελέτη περιβάλλοντος, σενάριο, Β΄ δημοτικού 

Εισαγωγή 

Το διδακτικό μας σενάριο συνδέεται με τις προβλεπόμενες, από το Α.Π.Σ., ενότητες 
που αφορούν στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-περιβάλλοντος .Ο γενικός σκοπός της 
Μελέτης του Περιβάλλοντος είναι η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, 
αξιών και στάσεων, που επιτρέπουν στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει, να ερ-
μηνεύει και σε κάποιο βαθμό να προβλέπει τη λειτουργία, τους συσχετισμούς και τις 
αλληλεπιδράσεις του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσα στο οποίο α-
ναπτύσσεται η ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο και στο χρόνο, με τρόπο ώστε να 
οδηγείται στη συνειδητοποίηση των πλεονεκτημάτων και της ανάγκης για αειφόρο α-
νάπτυξη του πλανήτη. Η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στη δημιουργία μιας σφαιρικής 
αντίληψης για τη ζωή που συνιστά κυρίως την ανάπτυξη γνωστικών διασυνδέσεων και 
αλληλεπιδράσεων μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων, στις οποίες η έμφαση δίνεται 
στην αντιμετώπιση του μαθητή ως ερευνητή (ΕΑΙΤΥ, (2010). Οι μαθητές ανακαλύ-
πτουν τις ιδιαίτερες δυνατότητες της κάθε εφαρμογής μέσα από τη λύση ενός προβλή-
ματος, την διερεύνηση και την παρουσίαση ενός θέματος, την ανάγκη διόρθωσης ενός 
«λάθους» στο πλαίσιο εργασιών που τους ανατίθενται (ατομικές, ομαδικές, ομαδοσυ-
νεργατικές). Αναλαμβάνουν ένα έργο, μια αποστολή, μια δραστηριότητα, οργανωμένη 
στο επίπεδο των παιδιών, στηριγμένη στις εμπειρίες τους (σχολική και κοινωνική ζωή). 
Το σενάριο ανταποκρίνεται απόλυτα στις απαιτήσεις του αναλυτικού προγράμματος 
σπουδών, καθώς οι δραστηριότητές του είναι συμβατές με την ύλη του σχολικού βι-
βλίου της Β΄ δημοτικού της Μελέτης Περιβάλλοντος και σύμφωνες με τα πορίσματα 
της παιδαγωγικής και της διδακτικής και με τις βασικές αρχές: α) της παιδοκεντρικό-
τητας, β) της αυτενέργειας του μαθητή, γ) της συνδιερεύνησης, δ) της παροχής πληρο-
φοριών και γνώσεων και ε) της ολιστικής προσέγγισης (ΕΑΙΤΥ, (2010). 
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Σχέδιο διδακτικού σεναρίου (κλάδος ΠΕ70) 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Τα παιδιά γνωρίζουν πως τα ζώα όπως και τα φυτά είναι στοιχεία του περιβάλλοντός 
μας καθώς και τις βασικές ανάγκες των ζώων για να ζήσουν και να αναπτυχθούν. Τα 
παιδιά είναι ικανά με τη βοήθεια ενός φυλλομετρητή (π.χ. Mozilla) να πλοηγούνται σε 
επιλεγμένες, ιστοσελίδες, να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό λεξικό, λογισμικά αισθητι-
κής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, να λύνουν ασκήσεις που έχουν 
δημιουργηθεί στο Hot potatoes. 

Γενική περιγραφή του σεναρίου 

Είδη ζώων. Τι τρώνε τα ζώα. 

Γνωστικό αντικείμενο: Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Μελέτη Περιβάλλοντος με επεκτάσεις στην Αισθη-
τική Αγωγή 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Σε ποιους απευθύνεται: Το διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε για μαθητές της Β΄ τάξης  
το οποίο υλοποιήθηκε σε Δημοτικό Σχολείο της Ηλείας. Οι μαθητές ήταν συνολικά 15 
(8 αγόρια και 7 κορίτσια). 

Χρόνος υλοποίησης: 2 διδακτικές ώρες 

Διδακτικοί στόχοι/αναμενόμενα αποτελέσματα 

Οι μαθητές: 

1. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  
α. Να διακρίνουν και να ταξινομούν τα ζώα ανάλογα με το είδος της τροφής που λαμ-
βάνουν. 
β. Να αναγνωρίζουν το όνομα του οργάνου με το οποίο κάθε κατηγορία λαμβάνει την 
τροφή της. 
γ. Να αναγνωρίσουν τη σημασία της ύπαρξής τους για τον άνθρωπο και για τον πλα-
νήτη και να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ για διεύρυνση των γνώσεών τους.  
 
2. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
α. Να εξοικειωθούν με τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι Η/Υ. 
β. Να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές λογισμικού. 
γ. Ν’ αποχτήσουν δεξιότητες σχεδίασης στον Η/Υ. 
δ. Να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες συλλογής και οργάνωσης δεδομένων. 
ε. Να διαχειρίζονται και να αναλύουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα.  
στ. Να ασκηθούν στη διαχείριση γνώσης με χρήση πολυμεσικών μέσων (εικόνα, ήχο). 
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ζ. Να υιοθετήσουν θετική στάση ως προς τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ στη 
μαθησιακή διαδικασία. 

3. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία  
α. Να μάθουν να συνεργάζονται και να συνομιλούν εποικοδομητικά μέσα στα πλαίσια 
της αμοιβαιότητας και του σεβασμού του άλλου. 
β. Να αποκτήσουν δεξιότητες συλλογής, οργάνωσης, ανάλυσης και επεξεργασίας δε-
δομένων.  
γ. Να κατανοήσουν ότι το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος μπορεί να γίνει προσιτό 
και κατανοητό μέσα από ευχάριστες και δημιουργικές δραστηριότητες με το κατάλ-
ληλο κάθε φορά ψηφιακό και ηλεκτρονικό υλικό. 
δ. Να καλλιεργήσουν ανώτερες μορφές σκέψης, όπως η ανάλυση, η σύνθεση και κα-
τανόηση πληροφοριών. 

 
Περιγραφή 

Οργάνωση διδασκαλίας 

Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου το οποίο περιλαμ-
βάνει 8 Η/Υ σε τοπικό δίκτυο, εκτυπωτή laser, projector και γρήγορη σύνδεση στο 
διαδίκτυο. Οι εργασίες θα εφαρμοστούν ομαδικά στην αίθουσα ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών. Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η 
οποία είναι καθαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας και πραγματοποιείται μέσα σε 
πλαίσια συλλογικής δράσης των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ε-
νεργός συμμετοχή όλων των μελών των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προ-
σέγγισης.  Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες των δύο ατόμων. Η ομαδοσυνεργατική δι-
δασκαλία αποτελεί βασικό σχήμα πάνω στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν και να 
λειτουργήσουν οι περισσότερες από τις ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές. Η ανταλ-
λαγή απόψεων σε μια μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και τη συνοχή 
της ομάδας, ευνοεί τη διαπροσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών και 
συνεισφέρει στην καλλιέργεια ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας 
(Ματσαγγούρας, 1998). 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού 

O ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβη-
τικό, συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. 

Εκπαιδευτικό λογισμικό 

Πριν από την διδασκαλία του μαθήματος, έχει γίνει από την εκπ/κό η εγκατάσταση των 
κατάλληλων λογισμικών: 
•Γενικής Χρήσης: Λογισμικό Παρουσίασης (MS Power Point) 
•Εννοιολογικής χαρτογράφησης, Kidspiration3 (δοκιμαστική έκδοση) 
•Αισθητικής Έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, Tux Paint 
•Ηλεκτρονικής Αξιολόγησης, Hot Potatoes που επιτρέπει τη δημιουργία 
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αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξα, αντιστοίχισης, ταξινό-
μησης και συμπλήρωσης κενών . Παράγει τις ασκήσεις σε μορφή html και είναι δυνατό 
να χρησιμοποιηθούν τοπικά ή στο διαδίκτυο με τη χρήση φυλλομετρητή (στο σταθμό 
εργασίας που θα δημιουργήσει ο εκπαιδευτικός τη δραστηριότητα) και  
Όσο διαρκεί η διδασκαλία οι σταθμοί εργασίας θα είναι συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο 
ώστε με τη βοήθεια ενός φυλλομετρητή (π.χ. Firefox) να πλοηγηθούν σε επιλεγμένες 
ιστοσελίδες – διαδικτυακό ηλεκτρονικό λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. 

Εκπαιδευτική διαδικασία 

1η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 45΄  (Δραστηριότητα 1η -10΄) Οι μαθητές παρακολουθούν 
βίντεο – παραμύθι (Οι μύθοι του Αισώπου-Η αλεπού και ο κόρακας) από το δικτυακό 
χώρο κοινωνικής δικτύωσης YouTube με την βοήθεια ενός φυλλομετρητή (π.χ. 
Firefox) και του βιντεοπροβολέα του σχολικού εργαστηρίου. Η παρουσίαση του βίντεο 
γίνεται για την διαμόρφωση κατάλληλου συναισθηματικού κλίματος στην τάξη, δια-
μόρφωση κινήτρου για το μάθημα. Στην συνέχεια ενημερώνονται οι μαθητές πως σε 
συνέχεια της προηγούμενης ενότητας θα γίνει νέα κατηγοριοποίηση των ζώων σε 
σχέση με την τροφή τους και κάνουν μια σύντομη αναφορά στις κατηγορίες των ζώων 
που γνωρίζουν. Επίσης αναφέρουν τα όργανα με τα οποία κατά την γνώμη τους λαμ-
βάνουν την τροφή τους αυτά τα ζώα.  Αυτό το είδος της αφόρμησης κάνει πιο ζωντανό 
το μάθημα και εγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών σε σχέση με το διδακτικό αντικεί-
μενο που θα ασχοληθούν. Σε περίπτωση που ο σύνδεσμος είναι ανενεργός ή δεν είναι 
εφικτή η σύνδεση με το διαδίκτυο, η δασκάλα έχει φροντίσει να υπάρχει στο φάκελο 
του μαθήματος το σχετικό βίντεο.  
(Δραστηριότητα 2η – 10΄) Στη συνέχεια τα παιδιά ερωτούνται αν γνωρίζουν τι τρώνε 
κάποια από τα ζώα που γνωρίζουν. Από την προηγούμενη δραστηριότητα και τη συζή-
τηση που ακολούθησε φάνηκε ότι υπάρχουν παρανοήσεις που πρέπει να αρθούν. Επι-
χειρείται γνωστική σύγκρουση. Χωρίς να σχολιάσουμε τις απαντήσεις τους, τούς προ-
τρέπουμε να ανοίξουν από το φάκελο του μαθήματος στην επιφάνεια εργασίας των 
υπολογιστών τους ένα ηλεκτρονικό λεξικό (Ελληνική πύλη γλώσσας) από έτοιμη συ-
ντόμευση   όπου θα βρουν τη σημασία των εννοιών που αναζητούν: φυτοφάγο, σαρκο-
φάγο, παμφάγο. 
(Δραστηριότητα 3η – 15΄) Μετά την επίσκεψη ακολουθεί συζήτηση και άρση των 
παρανοήσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης, θα αξιοποιήσουν οι μαθητές, 
ώστε να κάνουν την κατηγοριοποίηση των ζώων σε φυτοφάγα, σαρκοφάγα, παμφάγα. 
Σε αυτό το σημείο η δασκάλα θα προβάλει έναν εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό 
Kidspiration που παρουσιάζει τις προς μελέτη έννοιες. 
(Δραστηριότητα 3η  Στη συνέχεια γίνεται προβολή παρουσίασης με PowerPoint στα 
παιδιά με εικόνες για την τροφική αλυσίδα (Εικόνα 1) και για διάφορες κατηγορίες 
ζώων αναφορικά με το είδος διατροφής τους για να αντιληφθούν τον τρόπο λειτουρ-
γία της και τη σπουδαιότητα τής διατήρησης τής πληθυσμιακής ισορροπίας των δια-
φόρων ειδών για το περιβάλλον αλλά και για τον άνθρωπο.  
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https://www.youtube.com/watch?v=g_OwCZ3ld8M
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/glossology/index.html


 
Εικόνα. 1 Τροφική αλυσίδα 

(Δραστηριότητα 4η – 10΄) Οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τον πίνακα στο 
βιβλίου του μαθητή (Μελέτη Περιβάλλοντος, σελ. 60). Επίσης, στο ίδιο βιβλίο διαβά-
ζουν την πληροφορία καθώς και το όνομα του οργάνου που χρησιμοποιεί κάθε ζώο για 
να τρώει (σελ.61). 

2η ΦΑΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: 45΄  (Δραστηριότητα 5η -15΄) Οι ομάδες των μαθητών ανοί-
γουν από το φάκελο του μαθήματος έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη (Εικόνα 2) 
ο οποίος έχει δημιουργηθεί με το λογισμικό Kidspiration και συνδέουν κάθε ζώο με 
την κατηγορία – έννοια στην οποία ανήκει. 

 
Εικόνα. 2 Ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης 

(Δραστηριότητα 6η – 10΄) Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν ένα ηλεκτρονικό 
σταυρόλεξο με βασικές λέξεις της διδακτικής ενότητας το οποίο έχει δημιουργηθεί με 
το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes. 

(Δραστηριότητα 7η – 15΄) Στα πλαίσια μιας μεταγνωστικής δραστηριότητας οι 
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μαθητές με το λογισμικό αισθητικής έκφρασης και δημιουργικότητας Tux Paint (Ει-
κόνα 3) θα αναπτύξουν την αισθητική τους έκφραση και να δημιουργήσουν εικόνες 
που δείχνουν τον τρόπο με τον οποίο τρέφονται τα ζώα δείχνοντας με το πλήθος των 
εικονιδίων των αντίστοιχο πληθυσμό που πρέπει να έχουν τα ζώα της κάθε κατηγορίας 
προκειμένου να διατηρηθεί η ισορροπία στο περιβάλλον και να υπάρχουν όλα τα είδη, 
να μην κινδυνέψουν είδη με εξαφάνιση. Οι μαθητές θα οργανώσουν και θα προβάλ-
λουν τις δραστηριότητες τους. 

 
Εικ. 3 Ενδεικτική δραστηριότητα των μαθητών στο Tux Paint 

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία του μαθήματος με τη χρήση Η/Υ και ειδικότερα με τα λογισμικά Tux 
Paint και Kidspiration που είναι ευχάριστα στους μαθητές, προκάλεσε έντονα το ενδια-
φέρον τους, με αποτέλεσμα την επίτευξη σε πολύ υψηλό βαθμό των στόχων του μαθή-
ματος. Οι μαθητές γνώρισαν τα είδη των ζώων σε σχέση με την τροφή τους. Επίσης 
καλλιεργήθηκε η συνεργατικότητα ανάμεσα στους μαθητές κάθε ομάδας έτσι ώστε να 
συμμετέχουν και οι πιο αδύναμοι μαθητές και να κατακτήσουν την γνώση. Τέλος οι 
μαθητές ενθουσιάστηκαν με το διαφορετικό τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος που 
έγινε με το λογισμικό Hot Potatoes αλλά και γενικότερα με την υλοποίηση της διδα-
σκαλίας του μαθήματος με χρήση ΤΠΕ. 

 Ως προς τους διδακτικούς στόχους του σεναρίου, με τη διδασκαλία που είχε σχεδια-
σθεί με τη χρήση του Η/Υ, επιτεύχθηκαν. Οι μαθητές διέκριναν και ταξινόμησαν τα 
ζώα. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών η θετική στάση των μαθητών απέναντι 
στη χρήση των Η/Υ ενισχύθηκε ακόμη περισσότερο, αφού εξοικειώθηκαν ακόμη πε-
ρισσότερο στη χρήση ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων. Σε σημαντικό βαθμό μπό-
ρεσαν να διαχειριστούν και να αναλύσουν δεδομένα και να εξάγουν συμπεράσματα. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο: «Αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων (fake news) σχετικών 
με θεματικές ενότητες του μαθήματος της Βιολογίας» 

Χρυσοστόμου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, Δρ. Βιολογίας,  Μ.Ed., anachrysos@yahoo.com 

 Περίληψη  

Η σημερινή ψηφιακή εποχή κατακλύζεται από ψευδείς ειδήσεις (fake news). Πολλοί 
διαδικτυακοί χρήστες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των εφήβων της χώρας 
μας, δεν έχουν αναπτυγμένη την κριτική σκέψη σε σχέση με τις πληροφορίες που 
αντλούν από το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το αποτέλεσμα είναι να 
μη μπορούν να ξεχωρίσουν ποιες από τις ειδήσεις που διαβάζουν είναι αληθινές και 
ποιες ψευδείς. Λόγω της ευκολίας διάχυσης της πληροφορίας μέσω του διαδικτύου, η 
διάδοση των ψευδών ειδήσεων έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Το γεγονός αυτό 
έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εργαλείων εντοπισμού τους. Το παρόν σενάριο δίνει 
στους μαθητές/τριες το έναυσμα για περαιτέρω μελέτη και προβληματισμό και 
διαμορφώθηκε με διδακτικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην πρόκληση του 
ενδιαφέροντος τους για το φαινόμενο της διάδοσης των ψευδών ειδήσεων και στην 
απόκτηση κριτικής σκέψης σε σχέση με την αναγνώριση τους, κατά τη διδασκαλία 
θεματικών ενοτήτων του μαθήματος της Βιολογίας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πηγές, παραπληροφόρηση, ψευδείς ειδήσεις, κρίση 

Το διδακτικό σενάριο 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Πρόκειται για σενάριο Βιολογίας που απευθύνεται σε μαθητές της Β΄Λυκείου και Γ’ 
Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Οι μαθητές/τριες πιθανόν στη διάρκεια της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης και από 
προσωπική εμπειρία, να έχουν έρθει σε επαφή με τους όρους παραπληροφόρηση και 
ψευδείς ειδήσεις (fake news). Χειρίζονται τον Η/Υ, περιηγούνται στο διαδίκτυο με 
άνεση και είναι εξοικειωμένοι στην αναζήτηση πληροφοριών.  

Διάρκεια 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτούνται δύο διδακτικές ώρες. 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) 

Η ανάπτυξη του σεναρίου ακολουθεί το ΑΠΣ της Βιολογίας της Β’ Λυκείου και της Γ’ 
Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης. Βασίζεται στη θεματική ενότητα της Δαρβινικής 
θεωρίας της εξέλιξης, στην ενότητα Εισαγωγή του Κεφαλαίου 3-Εξέλιξη.  
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Στόχοι 

Γνωστικοί  
1. Ανάλυση και επεξεργασία πληροφοριών  
2. Κατανόηση έννοιας «ψευδείς ειδήσεις-fake news»  
3. Κατανόηση πρότυπων κειμένων 

Ανάπτυξης δεξιοτήτων 
1. Καλλιέργεια ομαδοσυνεργατικών δεξιοτήτων και λήψης αποφάσεων 
2. Εξοικείωση με την ανίχνευση ψευδών ειδήσεων 
3. Ανάπτυξη κριτικής προσέγγισης στο διαδίκτυο 
4. Αντιμετώπιση των συνεπειών των ψευδών ειδήσεων 
5. Ενίσχυση της επιχειρηματολογίας και παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας 

Σχετικοί με την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
1. Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο  
2. Εμπλοκή στη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ μέσω κατάλληλων λογισμικών 
3. Εξοικείωση με εργαλεία ανίχνευσης ψευδών ειδήσεων 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Το διδακτικό σενάριο σχεδιάστηκε για να πραγματοποιηθεί στο σχολικό εργαστήριο 
πληροφορικής, με υπολογιστές συνδεδεμένους στο διαδίκτυο και αριθμό ίσο με τον 
αντίστοιχο των μαθητικών ομάδων, καθώς και ενός βιντεοπροβολέα. Οι ψηφιακοί 
πόροι περιλαμβάνουν πληροφορίες από διαδικτυακές πηγές. Εναλλακτικά, αν δεν 
υπάρχουν οι δυνατότητες που προαναφέρονται, το διδακτικό σενάριο μπορεί να 
υλοποιηθεί σε αίθουσα διδασκαλίας με την αξιοποίηση ενός Η/Υ και διαδραστικού 
πίνακα/βιντεοπροβολέα.  

Διδακτικό υλικό 

Το διδακτικό υλικό περιλαμβάνει παρουσίαση του φαινομένου της διάδοσης των 
ψευδών ειδήσεων από διαδικτυακές πηγές και φύλλο εργασίας. 

Οργάνωση της τάξης 

Με παρότρυνση του/της εκπαιδευτικού, οι μαθητές/τριες εργάζονται σε ομάδες 2-3 
ατόμων σε έναν υπολογιστή, γιατί μεγαλύτερος αριθμός περιορίζει τη δραστηριότητα 
τους. Τα μέλη κάθε ομάδας συζητούν μεταξύ τους και υλοποιούν τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες του ηλεκτρονικού φύλλου εργασίας. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Το διδακτικό σενάριο δομείται με βάση την καθοδηγούμενη διερευνητική μέθοδος για 
την αναζήτηση, διερεύνηση και αξιολόγηση των πληροφοριών που θα συμβάλλει στην 
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«επιβίωσή» των μαθητών/τριών στο ψηφιακό περιβάλλον. Βασικό συστατικό της 
διερεύνησης είναι η προβληματοποίηση, η διατύπωση ερωτημάτων και υποθέσεων, 
ενίοτε λαμβάνονται υπόψη οι αντιλήψεις των μαθητών/τριών, αναζητούνται 
πληροφορίες και πραγματοποιείται έρευνα (Ματσαγγούρας, 1998· Βαϊνάς, Βλάσση, & 
Καραλιώτα, 2007) με πειραματικές δραστηριότητες στο εργαστήριο ή αξιοποίηση των 
ΤΠΕ που μετατρέπουν το κλασσικό εκπαιδευτικό περιβάλλον σε διασκεδαστικό, 
συμβάλλοντας στην πρόκληση μεγαλύτερου ενδιαφέροντος και εστίασης της προσοχής 
των μαθητών (Depover, Karsenti, & Κόμης, 2010). Στην καθοδηγούμενη διερεύνηση 
προάγεται η ενεργητική μορφή μάθησης που επιτρέπει στους μαθητές/τριες την 
ουσιαστική διαμόρφωση της μαθησιακής διαδικασίας αφού επεξεργάζονται λογισμικά, 
μελετούν πηγές, ανταλλάσσουν απόψεις, στέκονται κριτικά απέναντι σε ζητήματα, 
εξάγουν ανοιχτά συμπεράσματα, προβαίνουν σε ανακοινώσεις τους. Το σενάριο 
βασίζεται και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες που υιοθετούν τη συνεργατική 
μάθηση συμβάλλοντας στην αυθόρμητη έκφραση γνώμης, στον σεβασμό της 
διαφορετικής άποψης, στην ενίσχυση της επικοινωνίας και της συλλογικότητας 
(Tanner et al., 2003 ·Στυλιαράς, & Δήμου, 2005). Ο/η εκπαιδευτικός συμμετέχει στην 
εκπαιδευτική διαδικασία ως συντονιστής και καθοδηγητής.  

Η εκπαιδευτική τεχνική που χρησιμοποιείται στο σενάριο είναι η συζήτηση με 
καταιγισμό (Στυλιαράς, & Δήμου, 2005) που εξασφαλίζει υψηλό βαθμό συμμετοχής, 
αξιοποιεί τη δημιουργικότητα και τις εμπειρίες των μαθητών, βοηθάει στην ανάπτυξη 
της ελεύθερης έκφρασης και κριτικής σκέψης.  

Φύλλο Εργασίας και δραστηριότητες υλοποίησης 

Το εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από ένα φύλλο εργασίας που λειτουργεί ως μέσο: 
i) προβληματοποίησης για το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος,  ii) ανάδειξης και 
αναδόμησης των ιδεών των μαθητών/τριών, iii) ελέγχου και ανατροφοδότησης σχετικά 
με την εμπέδωση της γνώσης και iv) αξιολόγησης της διαδικασίας.  

To σενάριο υλοποιείται μέσω ενός συνόλου δραστηριοτήτων ενσωματωμένων στο 
φύλλο εργασίας οι οποίες περιγράφονται στα στάδια 1-5. 

Στάδιο 1: Προσανατολισμός-Προβληματοποίηση (διάρκεια 5 λεπτά) 

Ο/η εκπαιδευτικός στην 1η δραστηριότητα του φύλλου εργασίας εισάγει για συζήτηση 
τις έννοιες διαδίκτυο, πληροφορία, «ψευδείς ειδήσεις» και «fake news», 
χρησιμοποιώντας μια επίκαιρη ψευδή είδηση. Συγκεκριμένα δημοσίευμα σχετικό με 
την κατάρριψη της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου. Θέτει ερωτήσεις για τους 
λόγους που δημιουργήθηκε η είδηση, για τους τρόπους διάδοσης της και για τις πιθανές 
συνέπειες της στην κοινωνία. Αυτό αποσκοπεί στην προβληματοποίηση του προς 
διδασκαλία φαινομένου και στην πρόκληση του ενδιαφέροντος των μαθητών/τριών. 

Στάδιο 2: Ανάδειξη Ιδεών (διάρκεια 13 λεπτά) 

Οι μαθητές/τριες στις ομάδες τους ανακαλούν γνώσεις, συζητούν, διατυπώνουν τις 
απόψεις τους (ανάδειξη ιδεών) σαν υποθέσεις προς έλεγχο, τις οποίες στη συνέχεια 
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επαληθεύουν ή απορρίπτουν. Παράλληλα εκφράζουν και απορίες. Ο/η εκπαιδευτικός 
ακούει αμέτοχος τις συζητήσεις τους. Καταγράφει τις απαντήσεις των μελών της κάθε 
ομάδας που είναι σχετικές με την έννοια «ψευδή είδηση» και τις ομαδοποιεί όπου είναι 
δυνατόν προβαίνοντας σε μια πρώτη διερεύνηση των ιδεών τους.  

Στάδιο 3: Αναδόμηση Ιδεών (διάρκεια 32 λεπτά) 

Ο/η εκπαιδευτικός στο θεωρητικό μέρος του σεναρίου, στη 2η δραστηριότητα του 
φύλλου εργασίας, προτείνει κάθε ομάδα να επισκεφθεί τον σύνδεσμο και να απαντήσει 
σε ερωτήσεις. Οι μαθητές μελετούν το άρθρο που υπάρχει και στη συνέχεια, αφού 
συζητήσουν, παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις απαντήσεις αξιοποιώντας ψηφιακές 
εφαρμογές, όπως τον επεξεργαστή κειμένου ή την παρουσίαση σε PowerPoint, 
ολοκληρώνοντας την τυχόν αναδόμηση των ιδεών και νοητικών σχημάτων τους. 

Στάδιο 4:Εμπέδωση Ιδεών και Ανατροφοδότησης της κατανόησης (διάρκεια 20 λεπτά) 

Ο/η εκπαιδευτικός στην 3η δραστηριότητα προτείνει στους μαθητές να επισκεφτούν 
τον ιστότοπο και να μεταβούν στις διαθέσιμες παρουσιάσεις. Κάθε ομάδα, μετά από  
προτροπή του εκπαιδευτικού, αναζητά την παρουσίαση Fake news, τη μεταφορτώνει 
στον υπολογιστή της, την ανοίγει και τη μελετά. Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους και 
καταγράφουν με συντομία σε κατάλογο τις ενδείξεις ενός μη αξιόπιστου 
δημοσιεύματος όπως αναφέρονται στην παρουσίαση, με τη δική τους όμως ιεράρχηση. 
Κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματά της και ακολουθεί συζήτηση. 

Ολοκληρώνοντας τις δραστηριότητες γίνεται ανακεφαλαίωση των εννοιών που 
προέκυψαν από τη διδασκαλία, η οποία είναι απαραίτητη καθώς συστηματοποιεί και 
εμβαθύνει τη μάθηση.  

Στάδιο 5: Aξιολόγηση- Συζήτηση (διάρκεια 20 λεπτά) 

Στην 4η δραστηριότητα, ο/η εκπαιδευτικός με την υποβολή ερωτήσεων στους 
μαθητές/τριες διαπιστώνει τον βαθμό κατανόησης και κατάκτησης του μαθησιακού 
αντικειμένου και τον βαθμό επίτευξης των στόχων. Οι μαθητές/τριες υλοποιούν τη 
δραστηριότητα αναζήτησης της ψευδής είδησης σχετικά με την κατάρριψη της θεωρίας 
της εξέλιξης του Δαρβίνου αφού επισκεφτούν την ιστοσελίδα. Κάθε ομάδα διερευνά 
ποια από τα εργαλεία ελέγχου εγκυρότητας των ειδήσεων στο διαδίκτυο 
αξιοποιήθηκαν για την κατάταξη της είδησης που επέλεξαν στις ψευδείς. Τα 
αποτελέσματα έρευνας κάθε ομάδας παρουσιάζεται στην ολομέλεια. Ακολουθεί 
συζήτηση και αποτίμηση της δράσης (συμπεράσματα-5η δραστηριότητα), εκφράζοντας 
παράλληλα οι μαθητές/ριες τις εντυπώσεις τους σχετικά με την υπόθεση των ψευδών 
ειδήσεων (fake news) και των σκοπών δημιουργίας τους. 

Η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων από την εφαρμογή του προτεινόμενου 
διδακτικού σεναρίου επιτυγχάνεται κυρίως με την ανάλυση του προφορικού λόγου των 
μαθητών (ανακοινώσεις, συζητήσεις που αναπτύσσονται κατά τη διεξαγωγή της 
διδακτικής παρέμβασης). Στην αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων μπορεί 
επίσης να συμβάλλει η εξέταση του γραπτού τους λόγου (καταγραφές μαθητών στο 
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φύλλο εργασίας και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν).  

Βιβλιογραφία 

Βαϊνάς, Δ., Βλάσση, Μ., & Καραλιώτα, Α. (2007). Εφαρµογή της καθοδηγούµενης 
διερευνητικής µεθόδου κατά τη διδασκαλία µιας εργαστηριακής άσκησης χηµείας 
(αντιδράσεις απλής αντικατάστασης) (Διαθέσιμο on line: 
http://kodipheet.chem.uoi.gr/fifth_conf/pdf_synedriou/teyxos_B/3_didakt_didas
k_xhm/8_XHM-06telikiF.pdf, προσπελάστηκε στις 28/2/2020). 

Depover, C., Karsenti, T., & Κόμης, Β. (2010). Διδασκαλία με χρήση της τεχνολογίας. 
Προώθηση της μάθησης, ανάπτυξη ικανοτήτων. Αθήνα: Κλειδάριθμος.  

Ματσαγγούρας Η. (1998), Στρατηγικές Διδασκαλίας, τομ. Β΄, Αθήνα : Gutenberg. 

Στυλιαράς, Γ., και Δήμου, Β. (2005). Διδακτική της πληροφορικής : πληροφορική στη 
γενική και ειδική αγωγή – η συμβολή του διαδικτύου και του web 2.0 - Αθήνα: 
Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. 

Tanner, K., Chatman, L., Allen, D. (2003). Approaches to cell biology teaching: 
cooperative learning in the science classroom-beyond students working in groups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

758

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Φύλλο Εργασίας 
Τμήμα: 
Όνομα ομάδας: 
Μέλη ομάδας:  
Ημερομηνία: 

Δραστηριότητες 

1. Γνωρίζετε για την παραπληροφόρηση που υπάρχει στο διαδίκτυο μέσω της 
διάδοσης ψευδών ειδήσεων (fake news);  
Μια τέτοια είδηση αναφέρεται στην κατάρριψη της θεωρίας της εξέλιξης του 
Δαρβίνου.  
-Τι σκοπό εξυπηρετεί η δημιουργία αυτής της είδησης; 
- Mε ποιους τρόπους διαδόθηκε; 
- Ποιες θα είναι οι συνέπειες από την διάδοση αυτής της είδησης στην κοινωνία; 
 

2. Αφού μελετήσετε το άρθρο απαντήστε στα παρακάτω ερωτήματα 
χρησιμοποιώντας επεξεργαστή κειμένου ή λογισμικό παρουσίασης: 

α) Ποιοι λόγοι οδηγούν στη δημιουργία τέτοιου είδους περιεχόμενου; 

β) Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι Παρά ή/και Αντι – πληροφόρησης; Ποιοι είναι; 

γ) Τι μπορούμε να κάνουμε σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση 
των ψευδών ειδήσεων (fake news); 

3. Αναζητήστε και καταγράψτε κάποιες από τις ενδείξεις ενός αξιόπιστου 
δημοσιεύματος όπως αναφέρονται στην παρουσίαση Fake news του ιστότοπου, 
αφού τη μεταφορτώσετε και την ανοίξετε  στον υπολογιστή σας. 

 
4. α) Επισκεφτείτε τον ιστοσελίδα και αναζητήστε το δημοσίευμα που σχετίζεται με 

την είδηση της κατάρριψης της θεωρίας της εξέλιξης του Δαρβίνου.  
β) Διερευνήστε ποια από τα εργαλεία ελέγχου εγκυρότητας των ειδήσεων στο 
διαδίκτυο αξιοποιήθηκαν για την κατάταξη της είδησης που επέλεξαν στις ψευδείς.  
γ) Καταγράψτε τα αποτελέσματα της έρευνά σας και ανακοινώστε τα στην τάξη.  

 
5. Ποιες οι εντυπώσεις και τα συμπεράσματα σας σε σχέση με το φαινόμενο διάδοσης  

των ψευδών ειδήσεων (fake news) και τους σκοπούς που εξυπηρετεί η 
παραπληροφόρηση; 
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Μετανάστευση … από το οικείο παρελθόν. Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. 
 

Σοβιτσλή Αγάπη, Eκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed., asovitsli@gmail.com  

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο χρησιμοποιεί ως αφετηρία το απόσπασμα του βιβλίου του Θ. 
Βαλτινού, Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο Πρώτο: Αμερική που εμπεριέχεται στην 
Ενότητα 8 Η αποδημία- Ο καημός της ξενιτιάς- Ο ελληνισμός έξω από τα σύνορα- Τα 
μικρασιατικά-Οι πρόσφυγες του σχολικού βιβλίου των Κειμένων Νεοελληνικής 
Λογοτεχνίας της Α΄ Γυμνασίου και στοχεύει στην ανάπτυξη προβληματισμού γύρω 
από το θέμα της εξωτερικής μετανάστευσης και την καλλιέργεια κριτικής στάσης 
απέναντι σ’ αυτό. Οι μαθητές θα κληθούν με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. να γνωρίσουν μια 
σελίδα της ελληνικής μετανάστευσης με προορισμό την Αμερική των αρχών του 20ού 
αι. και να συναισθανθούν ότι οι μετανάστες ανεξαρτήτως καταγωγής βιώνουν τη δική 
τους οδύσσεια. Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομισμού και στις 
κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες και αξιοποιεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

Λέξεις-Κλειδιά: μετανάστευση, νεοελληνική λογοτεχνία, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Το μεταναστευτικό φαινόμενο αναβιώνει με ιδιαίτερη ένταση τα τελευταία χρόνια, 
καθώς πολλοί λαοί γύρω από την Μεσόγειο, εξωθούμενοι από δυσμενείς συνθήκες 
διαβίωσης (φτώχεια, πόλεμοι, απολυταρχικά καθεστώτα), αναζητούν τη δική τους γη 
της επαγγελίας προκειμένου να εγκατασταθούν μόνιμα ή προσωρινά και να 
απολαύσουν όρους καλύτερης και ασφαλέστερης διαβίωσης. Η Ελλάδα, λόγω της 
γεωγραφικής της θέσης αλλά και της δυσκολίας αποτελεσματικής φύλαξης των 
χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της, έχει καταστεί πύλη εισόδου των 
μεταναστευτικών (παράνομων ή νόμιμων, εθελούσιων, αναγκαστικών ή βίαιων) ροών 
προς την Ευρώπη.  Το αυξανόμενο πλήθος των αφίξεων των μεταναστών αναπόφευκτα 
επιφέρει αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας υποδοχής, ειδικά μάλιστα όταν 
συντρέχουν και προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και ιδεολογικά, με 
αποτέλεσμα την έξαρση εκδηλώσεων ξενοφοβίας, ρατσισμού και εθνικισμού.  

Ωστόσο το  φαινόμενο της εξωτερικής μετανάστευσης δεν είναι ανοίκειο στους 
Έλληνες οι οποίοι τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν έχουν βιώσει τις συνέπειές 
της, καθώς έχουν ταξιδέψει ως μετανάστες  στη Δυτική Ευρώπη αλλά και σε ηπείρους 
μακρινές, όπως στην Αμερική και την Αυστραλία. Επομένως η γνώση των μαθητών γι 
αυτήν την πτυχή της ελληνικής ιστορίας μπορεί να τους βοηθήσει να δουν με μια 
διαφορετική ματιά τη σύγχρονη μορφή μετανάστευσης που αποτυπώνεται με αισθητό 
και έντονο τρόπο και στη χώρα μας. 

Το παρόν σενάριο επιδιώκει να εμπλουτίσει γνωστικά τους μαθητές γύρω από το 
ερευνώμενο θέμα αλλά και να τους ωθήσει στην ανάπτυξη στρατηγικών  μάθησης. Γι 
αυτό παρέχονται στους μαθητές ευκαιρίες ώστε να εμπλακούν ενεργά σε 
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δραστηριότητες-καθοδηγούμενες και κατευθυνόμενες από τον διδάσκοντα- οι οποίες 
θα τους οδηγήσουν στη γνώση με μια επαγωγικού τύπου μέθοδο αναζήτησης, καθώς 
τα παραδείγματα τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν θα τους οδηγήσει στη 
διατύπωση γενικότερων εννοιών, κανόνων αρχών (Bruner). Για την υλοποίηση των 
δραστηριοτήτων κρίθηκε σκόπιμη η ομαδοσυνεργατική μέθοδος η οποία  επιτρέπει 
στους μαθητές να εμπλακούν σε συζητήσεις γύρω από το θέμα της εργασίας  χωρίς 
ωστόσο να τους στερεί την αυτενέργεια. Τα οφέλη της αυξάνονται ειδικά όταν  οι 
ομάδες είναι σε διαφορετικά επίπεδα ικανότητας, καθώς οι λιγότερο ικανοί μαθητές 
υποβοηθούνται από μαθητές περισσότερο ικανούς που αναλαμβάνουν ρόλο 
καθοδήγησης (Vygotsky). 

Στόχοι 

 Γνώσεις για τον κόσμο, στάσεις αξίες, πεποιθήσεις 

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες: 
• να έρθουν σε επαφή με το κοινωνικό φαινόμενο της εξωτερικής μετανάστευσης 

μέσω του παραδείγματος της μετανάστευσης των Ελλήνων στην Αμερική  
• να αντιληφθούν τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα στις αρχές του 

20ού αι και να συναισθανθούν τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πρώτοι 
Έλληνες μετανάστες της Αμερικής 

• να παρωθηθούν να αποδέχονται τους μετανάστες και τη διαφορετικότητά τους 
μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας πολυπολιτισμικής πραγματικότητας 

• να αντιληφθούν τη σημασία της ερευνητικής εργασίας και την αξία της κριτικής 
επιλογής των πληροφοριών από το διαδίκτυο 

• να μάθουν να συνεργάζονται και να συμπεριφέρονται με υπευθυνότητα 
απέναντι στα μέλη της ομάδας 

Γνώσεις για τη γλώσσα 

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες: 
• να παράξουν γραπτό και προφορικό λόγο απαντώντας στα ερωτήματα που 

τίθενται  
• να δημιουργήσουν πολυτροπικά κείμενα στο πλαίσιο των παρουσιάσεών τους 

Γραμματισμοί 

Κλασικός γραμματισμός 

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες: 
• να εξασκηθούν στην «ανάγνωση» και παραγωγή κειμένων που αφορούν το 

επίκαιρο θέμα της μετανάστευσης 
• να εξοικειωθούν με την προφορική ανακοίνωση στην ολομέλεια με την 

παράλληλη χρήση του Προγράμματος Παρουσίασης  
• να είναι σε θέση να υπερασπίζονται τις επιλογές και τις απόψεις τους γύρω από 
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ένα σύγχρονο θέμα 

Κριτικός γραμματισμός 

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες: 
• να διαχειρίζονται τον όγκο των πληροφοριών που υπάρχουν στο διαδίκτυο με 

κριτική στάση και να επιλέγουν συνειδητά τις πληροφορίες που καλύπτουν το 
ερευνώμενο θέμα 

• να εξασκηθούν σε τεχνικές ασφαλούς και αποτελεσματικής αναζήτησης με 
επιθυμητά χαρακτηριστικά όπως η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των 
πληροφοριών 

Ψηφιακός γραμματισμός 

Στο παρόν σενάριο επιδιώκεται οι μαθητές/μαθήτριες: 
• να εξασκηθούν στην πλοήγηση στο διαδίκτυο και στη χρήση των μηχανών 

αναζήτησης  
• να λειτουργήσουν ομαδικά για την παραγωγή πολυτροπικών κειμένων που θα 

δημιουργηθούν με το πρόγραμμα παρουσίασης  

Προϋποθέσεις υλοποίησης για δάσκαλο και μαθητή 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται: 
• λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Microsoft Word) 
• λογισμικό παρουσίαση (Microsoft Power Point) 
• χρήση των μηχανών αναζήτησης στο διαδίκτυο (π.χ. Google, duckduckgo, 

bing) 
•  εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδίκτυο  
• βιντεοπροβολέας για την προβολή ιστοσελίδων και την παρουσίαση των 

εργασιών στην ολομέλεια της τάξης. 

Μεθοδολογία της διδασκαλίας 

Α΄ φάση (1 ώρα) 

Για την εφαρμογή του σεναρίου καλό θα είναι ο διδάσκων στο τελευταίο μάθημα πριν 
την εφαρμογή του σεναρίου να έχει ήδη ενημερώσει τους μαθητές του για το θέμα της 
εργασίας και να χωρίσει τους 20 μαθητές της τάξης σε 4 ομάδες (5 μαθητές η καθεμία) 
μεικτές προκειμένου όλες οι ομάδες να είναι ισοδύναμες αλλά και ικανές να 
ανταποκριθούν στη θεματική των δραστηριοτήτων.  Ενθαρρύνονται οι ομάδες να 
διανείμουν διακριτούς ρόλους στα μέλη τους προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη 
δυνατή λειτουργία της κάθε ομάδας (συντονιστής, εκπρόσωπος, γραμματέας,  
χειριστής Η/Υ, παρουσιαστής).  

Η Α΄ φάση (1η διδακτική ώρα)  λαμβάνει χώρα στην τάξη.  Ως αφόρμηση ο διδάσκων 
απευθύνει στην ολομέλεια της τάξης ερωτήσεις του τύπου:  
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o γνωρίζετε τι είναι μετανάστευση;  

o έχετε στο οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον συγγενείς ή γνωστούς οι οποίοι 
ήταν ή εξακολουθούν να είναι μετανάστες;  

o σε ποια χώρα ζούσαν ή εξακολουθούν να ζουν; 

Ο διδάσκων φροντίζει να προβάλλει με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα έναν 
παγκόσμιο χάρτη. Ο κάθε μαθητής που αναφέρει μια χώρα καλείται να σηκωθεί από 
τη θέση του και να εντοπίσει τη χώρα στην οποία κατοικεί κάποιος συγγενής ή γνωστός 
του.  

Στη συνέχεια ο διδάσκων προβάλλει Χάρτης: Πόσοι (και πού) είναι οι Έλληνες του 
εξωτερικού στον οποίο φαίνονται οι χώρες συγκέντρωσης των Ελλήνων του 
εξωτερικού και ζητά από τους μαθητές να εντοπίσουν σε ποια χώρα υπάρχει η 
μεγαλύτερη συγκέντρωση Ελλήνων. Κατόπιν προβάλλει πίνακα με τα στατιστικά 
στοιχεία του Ελληνικού Μεταναστευτικού ρεύματος  προς τις ΗΠΑ και ρωτά τους 
μαθητές  σε ποια περίοδο παρατηρείτε το μεγαλύτερο ρεύμα Ελλήνων μεταναστών προς 
την Αμερική. Προβάλλει φωτογραφίες χαρακτηριστικές της Μετανάστευσης στην 
Αμερική (Έλληνες μετανάστες, Έλληνες μετανάστες στο λιμάνι της Πάτρας, Εθνική 
Ακτοπλοΐα της Ελλάδος)  και ζητά από τους μαθητές να περιγράψουν τι βλέπουν.  

Στο σημείο αυτό οι μαθητές έρχονται σε επαφή με το απόσπασμα του βιβλίου του Θ. 
Βαλτινού Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη. Βιβλίο Πρώτο: Αμερική που εμπεριέχεται στο 
σχολικό βιβλίο.  Η ανάγνωση του αποσπάσματος και η γλωσσική εξομάλυνσή του 
γίνεται από τον διδάσκοντα προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές το περιεχόμενό  
του. 

Β΄ φάση (1 ώρα) 

Στη Β΄ φάση (2η διδακτική ώρα) οι μαθητές μεταφέρονται στο εργαστήριο 
πληροφορικής και η κάθε ομάδα λαμβάνει τα ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας τα οποία 
διαχειρίζονται με τη βοήθεια του διδάσκοντα.  Σ’ αυτή τη φάση οι μαθητές έρχονται 
σε επαφή με επιπλέον αποσπάσματα από το βιβλίο του Βαλτινού που δεν 
ανθολογούνται στο σχολικό βιβλίο καθώς και με πρόσθετο υλικό, έντυπο ή 
οπτικοακουστικό για να διερευνήσουν και να ανακαλύψουν συνεργατικά τις πτυχές 
που συνθέτουν το μελετώμενο θέμα.  

Η κάθε ομάδα θα ασχοληθεί με διαφορετικό φύλλο εργασίας. Η 1η ομάδα θα ασχοληθεί 
με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην Ελλάδα των αρχών του 20ού αι.  και με τις 
ελπίδες που έτρεφαν οι μετανάστες της Αμερικής οι οποίες και αποτέλεσαν τις αιτίες 
φυγής από τη χώρα, η 2η ομάδα  με τις δυσκολίες του ταξιδιού για την Αμερική- εντός 
Ελλάδος αλλά και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, η 3η με το νησάκι ‘Ελλις και τον 
ρόλο του ως σταθμό μετανάστευσης και η 4η με τις δυσκολίες εγκατάστασης των 
μεταναστών κα τα πρώτα επαγγέλματα τα οποία άσκησαν για βιοποριστικούς λόγους. 
Όλες οι ομάδες θα δημιουργήσουν με το Πρόγραμμα Παρουσίασης ένα πολυτροπικό 
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κείμενο με το οποίο θα αναδείξουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

Στη φάση αυτή ο διδάσκων έχει καθοδηγητικό ρόλο και φροντίζει να διευκολύνει τους 
μαθητές όταν διαπιστώνει τυχόν δυσκολίες στη λειτουργία των ομάδων ή στην 
εκτέλεση των δραστηριοτήτων. Οι μαθητές εργάζονται συνεργατικά στα πλαίσια της 
ομάδας, με σκοπό να δώσουν μια κοινή απάντηση. Αυτό ενθαρρύνει αφενός την 
πολυφωνία αφετέρου τον συγκερασμό των διαφορετικών απόψεων.  

Γ΄ φάση (1 ώρα) 

Στη φάση αυτή με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα στο χώρο της τάξης οι μαθητές θα 
παρουσιάσουν τις εργασίες τους με το πρόγραμμα παρουσίασης φροντίζοντας να 
συνοδεύουν την παρουσίασή τους με προφορικό λόγο  και να είναι σε ετοιμότητα να 
απαντήσουν σε τυχόν ερωτήματα των συμμαθητών τους. Η κάθε παρουσίαση θα  έχει 
διάρκεια 5 λεπτά, ενώ θα διατίθενται 5 λεπτά χρόνος για τις ερωτήσεις των 
συμμαθητών τους. 

Τα φύλλα εργασίας 
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Το ψηφιακό παιχνίδι στην πράξη: «Ερωτόκριτος & Αρετούσα» 
με τη χρήση του Scratch 

Καλαθά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86.50, M.Sc., M.A., ekalatha@aegean.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παραθέσει αναλυτικά το θεωρητικό πλαίσιο, τη 
μεθοδολογία, τη στοχοθεσία, τον τρόπο υλοποίησης και τα αποτελέσματα ενός εκπαι-
δευτικού προγράμματος, με τίτλο «Προγραμματίζω παίζοντας». Το εν λόγω εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα υλοποιήθηκε από μαθητές διαφόρων τάξεων Πρωτοβάθμιας Εκπαί-
δευσης, οι οποίοι φοιτούσαν σε Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ), στο πλαί-
σιο του μαθήματος Πληροφορικής, το σχολικό έτος 2018-2019. Η χρονική διάρκεια 
του προγράμματος ήταν συνολικά πέντε μήνες και κατά τη διάρκεια αυτών οι μαθητές 
γνώρισαν τα στάδια δημιουργίας ενός ψηφιακού παιχνιδιού, εξοικειώθηκαν με το πε-
ριβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch, το οποίο προτείνεται ως ενδεικτικό ερ-
γαλείο εκμάθησης προγραμματισμού στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για 
το μάθημα της Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο, αφομοίωσαν τις βασικές προ-
γραμματιστικές εντολές του Scratch και προσέγγισαν ολιστικά την ιστορία του Ερωτό-
κριτου και της Αρετούσας, μιας και η συγκεκριμένη ιστορία αποτέλεσε το κυρίως θέμα 
του ψηφιακού παιχνιδιού που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ειδική Αγωγή, ψηφιακό παιχνίδι, Scratch, Ερωτόκριτος & Αρετούσα 

Εισαγωγή 

Τα ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία τις τελευταίες δεκαετίες γνωρίζουν αλματώδη ανά-
πτυξη, αποτελούν ισχυρά μοντέλα αλληλεπιδραστικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων 
μάθησης (Gee, 2003). Η διαδραστική μάθηση η οποία προσφέρεται μέσω των παιχνι-
διών αυτών, η αύξηση του ενδιαφέροντος και κατ’ επέκταση της κινητοποίησης των 
χρηστών, η ενεργή συμμετοχή που χαρακτηρίζει την αλληλεπίδραση του μαθητή-χρή-
στη με το ψηφιακό παιχνίδι είναι ορισμένες πτυχές των εν λόγω παιχνιδιών οι οποίες 
ταυτίζονται με τον νέο τρόπο που προτιμούν να μαθαίνουν οι σύγχρονοι μαθητές (Μυ-
σιρλάκη & Παρασκευά, 2010).  

Σύμφωνα με μελέτες, η αξιοποίηση των παιχνιδιών κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, 
με όποιον τρόπο κι αν αυτά αξιοποιούνται (μάθηση μέσω των παιχνιδιών, μάθηση με 
παιχνίδια, μάθηση μέσω της δημιουργίας (Simon Egenfeldt-Nielseν, 2009)), συμβάλλει 
στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της μάθησης.  

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος που περιγράφεται, η μάθηση έλαβε 
χώρα μέσω της δημιουργία ενός ψηφιακού παιχνιδιού με τίτλο «Ερωτόκριτος & Αρε-
τούσα». Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το περιεχόμενο του παιχνιδιού, σχεδίασαν και 
υλοποίησαν το ψηφιακό παιχνίδι στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch και συμ-
μετείχαν με το έργο τους στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Scratch.  
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Δημιουργία ψηφιακού παιχνιδιού στο περιβάλλον Scratch 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ 
1366/B/18.10.2001), στις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ περιλαμβάνεται η διδακτική ενότητα «Προ-
γραμματίζω τον Υπολογιστή» και προτείνονται ορισμένα ενδεικτικά εργαλεία εκμάθη-
σης προγραμματισμού για τη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών, όπως το Micro worlds 
Pro, Scratch, Byob, Game maker, Kodu, Easy Logo, K-Turtle. 

Δεδομένου ότι ο παραδοσιακός τρόπος εκμάθησης του προγραμματισμού, μέσω τεχνι-
κών άμεσης διδασκαλίας και χωρίς τεχνική υποστήριξη, παρουσιάζει αρκετά μειονε-
κτήματα (Baron, 2004), όπως για παράδειγμα έλλειψη οπτικής αναπαράστασης της ε-
κτέλεσης του προγράμματος, μεγάλο όγκο πληροφορίας που καλείται να αφομοιώσει 
ο μαθητής κ.ά. (Νικολός, 2010), η δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών φαντάζει ένας ε-
ναλλακτικός, δελεαστικός και δημιουργικός τρόπος εμπλοκής των μαθητών με την 
προγραμματιστική διαδικασία. 

Το Scratch είναι ένα προγραμματιστικό εργαλείο το οποίο προσφέρει οπτική αναπαρά-
σταση του προγράμματος. Ορισμένα από τα πιο βασικά του πλεονεκτήματα είναι τα 
ακόλουθα: 

1. Ευκολία στη χρήση από άπειρους προγραμματιστικά χρήστες καθώς ο μαθητής 
δε χρειάζεται να συντάξει κώδικα για τη δημιουργία παιχνιδιών.  

2. Υποστήριξη των κυριότερων προγραμματιστικών δομών.  
3. Εύκολο και γραφικό προγραμματιστικό περιβάλλον.  

 

Μεθοδολογία & Στοχοθεσία 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του ψηφιακού παιχνιδιού πραγματοποιήθηκε κατά τη 
διάρκεια του μαθήματος Πληροφορικής. Το μάθημα αυτό διδάσκεται 2 ώρες την εβδο-
μάδα για την Ε’ και ΣT’ τάξη του δημοτικού σχολείου, αν και στην Ειδική Αγωγή 
παρέχονται επιπλέον ώρες εξατομικευμένης διδασκαλίας. Για την ολοκλήρωση του εκ-
παιδευτικού προγράμματος χρειάστηκαν συνολικά 5 μήνες.  

Το χρονοδιάγραμμα που ακολουθήθηκε, οι επιμέρους ενότητες που καλύφθηκαν κα-
θώς και οι ενέργειες που ολοκληρώθηκαν, στο χρονικό πλαίσιο που είχε τεθεί, παρου-
σιάζονται στον πίνακα παρακάτω (βλ. Πίνακα 1). 

 

1ος
 μ

ή-
να

ς 

Εισαγωγή στα Ψηφιακά Παιχνίδια 
Χαρακτηριστικά / Κατηγορίες Ψηφιακών Παιχνιδιών 
Εισαγωγή στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 

2ος
 μ

ή-
να

ς 

Σχεδίαση κόσμου παιχνιδιού  
Συλλογή και επεξεργασία σχετικού υλικού  
Σχεδίαση Gameplay και επιπέδων 
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3ος
 μ

ή-
να

ς 

Ανάπτυξη ψηφιακού παιχνιδιού 

4ος
 

μή
να

ς Αξιολόγηση ψηφιακού παιχνιδιού 
Διορθώσεις –Αλλαγές με βάση την αξιολόγηση  

5ος
 μ

ή-
να

ς 

Παρουσίαση προγράμματος 
Υποβολή στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Scratch 
 

Πίνακας 1 - Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκπαιδευτικού προγράμματος 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που είχαν τεθεί ήταν με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού 
προγράμματος οι μαθητές να είναι σε θέση: 
• να χρησιμοποιούν με άνεση το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 
• να δημιουργούν και να χειρίζονται sprites 
• να δημιουργούν και να προγραμματίζουν αντικείμενα (objects) 
• να δημιουργούν και να χειρίζονται backgrounds 
• να ορίζουν ενέργειες και σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν για να επιτευχθούν 

επιθυμητά γεγονότα. 
• να επιλύουν προβλήματα με αλγοριθμικό τρόπο 
• να συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους 
• να δημιουργούν και να υλοποιούν σενάρια παιχνιδιών. 

Η μέθοδος που ακολουθήθηκε κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος 
ήταν η μέθοδος project (σχέδιο εργασίας). Η εν λόγω μέθοδος παρέχει τη δυνατότητα 
μιας πολυτροπικής προσέγγισης ενός θέματος, με την ταυτόχρονη αξιοποίηση πολλών 
λειτουργιών του εγκεφάλου (Fragaki, Reynolds, Vanbuel, 2009). Επίσης, η αλληλεπί-
δραση των εμπλεκομένων καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του project συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης και των συνεργατικών δεξιοτήτων (Χρυσαφίδης, 
1994). 

Τα στάδια που ακολουθήθηκαν για την ολοκλήρωση του project ήταν τα ακόλουθα 
(Ματσαγγούρας 2000): 

Στάδιο 1: Διερεύνηση πρότερων εμπειριών και γνώσεων των μαθητών – διαμόρφωση 
του θέματος. 

Στάδιο 2: Αναζήτηση και συλλογή υλικού από πηγές – επιμερισμός δραστηριοτήτων, 
ανάθεση ρόλων. 

Στάδιο 3: Υλοποίηση δραστηριοτήτων, παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων , ανα-
τροφοδότηση.  

Στάδιο 4: Ενδο-ομαδική και δι-ομαδική παρουσίαση και αξιολόγηση του έργου και των 
διαδικασιών.  

767

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Στάδιο 5: Αξιολόγηση – Υποβολή τελικού σχεδίου.  

Συνοπτικά, η εκπαιδευτικός διατυπώνοντας ερωτήσεις και συζητώντας με τους μαθη-
τές προσδιόρισε τις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα τους και διερεύνησε τις εμπειρίες 
τους. Το θέμα που επιλέχθηκε να αποτελέσει το περιεχόμενο του ψηφιακού παιχνιδιού 
αναδείχθηκε σε αντικείμενο διερεύνησης και οι μαθητές κατέγραψαν τις πληροφορίες 
που συγκέντρωσαν σε πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου. Επίσης, οι μαθητές ήρθαν 
σε επαφή με ψηφιακά παιχνίδια από τη συλλογή έργων που είναι αναρτημένη στον 
επίσημο ιστότοπο του Scratch (https://scratch.mit.edu/).  

Δημιουργήθηκε ένα προσχέδιο εργασιών προκειμένου να δοθούν απαντήσεις σε ερω-
τήματα που εγέρθηκαν και να οργανωθούν οι δραστηριότητες που θα έπρεπε να φέρουν 
εις πέρας σε ομάδες.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι γονείς των μαθητών ενημερώθηκαν σχετικά, δεδομένου ότι 
είχε τεθεί εξ αρχής ως στόχος το αποτέλεσμα του project να αποτελέσει τη συμμετοχή 
τους στον 5ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Scratch. 

Οι μαθητές χωρισμένοι πλέον σε ομάδες προτείναν ενδεικτικά σενάρια για το ψηφιακό 
παιχνίδι. Κατόπιν συζήτησης ένα σενάριο, το οποίο εμπεριέχει στοιχεία από όλα τα 
επιμέρους σενάρια που παρουσιάστηκαν, ήταν αυτό που αποφασίστηκε από κοινού 
πως θα είναι το σενάριο που θα βασιστεί το παιχνίδι.  

Οι μαθητές, γνωρίζοντας πλέον τα στάδια παραγωγής ενός ψηφιακού παιχνιδιού, μοι-
ράζουν εργασίες (ομάδα πρωτοτυποποίησης (storyboard), ομάδα παραγωγής, ομάδα 
ελέγχου-αξιολόγησης, ομάδα προώθησης). Κάθε φορά που ολοκληρωνόταν μια εργα-
σία οι μαθητές την παρουσίαζαν και δέχονταν τις παρατηρήσεις-συμβουλές των άλλων 
ομάδων.  

Το ψηφιακό παιχνίδι που δημιουργήθηκε αξιολογήθηκε από την ομάδα ελέγχου-αξιο-
λόγησης με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης που είχαν τεθεί από τον διαγωνισμό. Οι 
μαθητές βασισμένοι στα συγκεκριμένα κριτήρια είχαν σχεδιάσει μια κλίμακα διαβαθ-
μισμένων κριτηρίων (ρουμπρίκα) προκειμένου να ελέγξουν σε τι βαθμό το ψηφιακό 
παιχνίδι τους πληροί τα κριτήρια του διαγωνισμού. 

Αφού έγιναν οι απαραίτητες διορθώσεις-βελτιώσεις το παιχνίδι αξιολογήθηκε εκ νέου 
από τα μέλη των ομάδων και στη συνέχεια από μαθητές του σχολείου που δεν είχαν 
εμπλοκή κατά τον σχεδιασμό του. 

Τέλος, η ομάδα προώθησης ανέλαβε να παρουσιάσει το project ώστε να έχουμε μια 
ολοκληρωμένη εικόνα για τις επιμέρους δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν μέχρι την 
ολοκλήρωση του ψηφιακού παιχνιδιού και να υποβάλλει το παιχνίδι στο διαγωνισμό. 

Η εκπαιδευτικός παρακολουθούσε συνεχώς την πρόοδο των μαθητών, αξιοποιώντας 
μεθόδους που επέτρεπαν στους μαθητές να σκέφτονται κριτικά, ανατροφοδοτώντας 
τους άμεσα και καθοδηγώντας τους όταν κρινόταν απαραίτητο. 
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Στη συνέχεια ακολουθούν εικόνες από το ψηφιακό παιχνίδι. 

 

  
Εικόνα 1 - Στιγμιότυπα από το ψηφιακό παιχνίδι «Ερωτόκριτος & Αρετούσα» 

Αναφορικά, με την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προς τους μαθητές αξίζει να ανα-
φερθεί ότι η εκπαιδευτικός κρατούσε ημερολόγιο καθ’ όλη τη διάρκεια εκπόνησης του 
project, όπου κατέγραφε παρατηρήσεις και σχόλια, τα οποία βοήθησαν αρκετά, στην 
βελτίωση της διδασκαλίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων.  

Επίσης, η εκπαιδευτικός αξιολόγησε τους μαθητές ως προς το βαθμό επίτευξης των 
διδακτικών και παιδαγωγικών στόχων που έθεσε στην αρχή της διδακτικής ενότητας 
μέσω ερωτοαποκρίσεων που έλαβαν χώρα κατά τη φάση ολοκλήρωσης του ψηφιακού 
παιχνιδιού .  

Συμπεράσματα 

Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στη διδασκαλία, μπορεί να συμβάλει στην 
επίτευξη στόχων, οι οποίοι σχετίζονται, τόσο με τη διαμόρφωση στάσεων, όσο και με 
την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη διαφόρων δεξιοτήτων. Η εμπλοκή των μα-
θητών στη δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών συμβάλλει στην απόκτηση βασικών δε-
ξιοτήτων προγραμματισμού, στην έκφραση της δημιουργικότητάς τους, στην ανάπτυξη 
κριτικής και λογικής σκέψης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός δράσεων και στη 
συνέχεια η υλοποίησή τους από τους ίδιους τους μαθητές αναπτύσσει νοητικές δεξιό-
τητες υψηλού επιπέδου για την επίλυση προβλημάτων (Κόμης, 2001). Ένα επιπλέον 
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πλεονέκτημα της αξιοποίησης των ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, 
το οποίο είναι άξιο λόγου, είναι η διασκέδαση που προσφέρει στους μαθητές σε συν-
δυασμό με τη γνώση. Οι μαθητές εμπλέκονται με πραγματικό ενδιαφέρον και δείχνουν 
να απολαμβάνουν την όλη διαδικασία, ειδικά κατά το στάδιο της τελικής αξιολόγησης 
του παιχνιδιού τους στο οποίο έχουν επέλθει και οι τελικές βελτιώσεις. 
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Κριτικός γραμματισμός: Διδακτική αξιοποίηση αφηγηματικού λόγου των υπό α-
πεξάρτηση έγκλειστων του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης 

Στεφανίδου Έλενα 
Μ.Α., Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, stefelen92@gmail.com 

Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Καραχάλιου Ράνια 
Σύμβουλος – Καθηγήτρια, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ramelene@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού, η αξιο-
ποίηση αυθεντικών αφηγήσεων που παρήχθησαν από τα μέλη της θεραπευτικής κοινό-
τητας ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης. 
Αρχικά, εξετάζονται οι ταυτοτικές κατασκευές που προκύπτουν από τις καταγραφές 
των μελών καθώς και τα γλωσσικά μέσα που συντελούν στην οικοδόμησή τους. Έ-
πειτα, με βάση το παιδαγωγικό μοντέλο των Πολυγραμματισμών, παρουσιάζεται διδα-
κτική πρόταση που στόχο έχει την επαφή των μαθητών/τριών με τον λόγο μιας διαφο-
ρετικής κοινωνικής ομάδας.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτικός γραμματισμός, αφήγηση, ταυτότητες 

Εισαγωγή 

Η κριτική γλωσσολογία εγκαινιάζει την περίοδο που η γλώσσα δεν εξετάζεται ως αφη-
ρημένο σύστημα σημείων αλλά προσεγγίζεται με γνώμονα την ένταξή τους σε ένα «συ-
γκεκριμένο κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισμικό περικείμενο» (Στάμου, 2014: 153). 
Για τον Φρέιρε (1997) η γλώσσα και η σκέψη δεν υφίστανται αποκομμένες από τον 
κόσμο στον οποίο αναφέρονται και η αποκωδικοποίηση του λόγου οδηγεί σε μια πιο 
κριτική αντίληψη των πραγμάτων. Η κριτική ανάλυση λόγου στοχεύει στην ερμηνεία 
και την αξιολόγηση των δομικών και των γλωσσικών επιλογών θεωρώντας ότι «χαρα-
κτηρίζονται από ιδεολογικές, αξιακές συνυποδηλώσεις» (Μιχάλης, 2014). Τα τελευ-
ταία χρόνια, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στην ανάλυση του κειμενικού είδους της αφή-
γησης καθώς παρέχει κατασκευαστικές ιδιότητες για την οικοδόμηση ταυτοτήτων (Αρ-
χάκης & Τσάκωνα, 2017: 65). Έτσι, ο καθημερινός αφηγηματικός λόγος αποτελεί τόπο 
εύρεσης ταυτοτήτων και η ανάλυσή του έχει ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό των γλωσ-
σικών μέσων που συμβάλουν στον προσδιορισμό του εαυτού μας αλλά και του περίγυ-
ρου μας (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2017: 21). 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη μελέτη αφηγήσεων που εντοπίζονται σε ημερολο-
γιακές καταγραφές μελών της θεραπευτικής κοινότητας ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ του 
Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης επιχειρώντας την ανίχνευση των 
ταυτοτήτων που προβάλλονται μέσω αυτών. Ειδικότερα, χρησιμοποιώντας ως όχημα 
την κριτική ανάλυση λόγου, τα κείμενα προσεγγίζονται βάσει της εμπλοκής τους στις 
κοινωνικές δομές και στις σχέσεις εξουσίας.  
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Σκοπός της εργασίας είναι η εύρεση των συνδετικών κρίκων ανάμεσα στην γλώσσα, 
την κοινωνία και την ιδεολογία (Στάμου, 2014: 149). Έπειτα από την ανάλυση των 
αφηγήσεων, επιχειρούμε να απαντήσουμε στο εξής ερώτημα: «Πώς μπορούν να αξιο-
ποιηθούν τα αυθεντικά αυτά κείμενα στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού αποτε-
λώντας βάση για την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης μαθητών/τριών;». Για να απαντή-
σουμε στο ερώτημα αυτό, προβαίνουμε στον σχεδιασμό διδακτικής πρότασης βασι-
σμένη στο μοντέλο των Πολυγραμματισμών. Ειδικότερα, προτείνουμε δραστηριότητες 
για τα τέσσερα στάδια διδασκαλίας: την τοποθετημένη πρακτική, την ανοιχτή διδασκα-
λία, την κριτική πλαισίωση και την μετασχηματισμένη πρακτική (Kalantzis & Cope, 
2001). 

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία 

Το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης περιλαμβάνει δύο βασικές πτυχές: την αφήγηση 
και τις ταυτότητες. Η αφήγηση αποτελεί καθημερινή πρακτική του ανθρώπου και α-
φορά την εξιστόρηση χρονικά διαδοχικών γεγονότων που συνέβησαν στο παρελθόν τα 
οποία ο/η αφηγητής/τρια θεωρεί αξιομνημόνευτα (Labov, 1972). Ακόμη, εκφράζει την 
εμπειρία των ατόμων που αφηγούνται και αποδίδει τα γεγονότα μέσω της οπτικής τους 
γωνίας περιλαμβάνοντας και την αξιολογική τους διάθεση (Αρχάκης & Τσάκωνα, 
2017: 62 ∙ Καραχάλιου, 2018: 60). Τέλος, αποτελεί τόπο κατασκευής ταυτοτήτων δη-
λαδή ιδιοτήτων που προβάλλει το άτομο ανάλογα με τις ανάγκες του οι οποίες δεν 
παραμένουν σταθερές αλλά βρίσκονται σε συνεχή διαδικασία οικοδόμησης (Αρχάκης 
& Τσάκωνα, 2017: 22,43,37).  

Μια από τις εφαρμογές της κριτικής ανάλυσης λόγου είναι ο κριτικός γραμματισμός 
που σκοπό έχει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και την απαλλαγή των μαθη-
τών/τριών «από την κυρίαρχη ιδεολογική και πολιτισμική θέαση των πραγμάτων» κυ-
ρίως μέσω της ενασχόλησης με αφηγηματικά κείμενα που παράγονται καθημερινά 
(Στάμου, Πολίτης & Αρχάκης, 2016: 31 · Αρχάκης, 2016: 133). Η κριτική εκπαίδευση 
επιχειρεί την ανάδειξη των κοινωνικών και πολιτισμικών διαφορών μέσω της επαφής 
με αφηγηματικό υλικό που προέρχεται από την καθημερινότητα και επιτρέπει την συ-
νειδητοποίηση διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ταυτοτήτων (Αρχάκης & 
Τσάκωνα, 2017: 194-195). Συνεπώς, θεωρούμε ότι οι αφηγήσεις του πληθυσμού μας 
μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία, διερευνώντας και διευρύνο-
ντας το φάσμα αφηγήσεων από την καθημερινότητα μιας περιθωριοποιημένης ομάδας 
που στερεοτυπικά φέρει αρνητικό πρόσημο.  

Ως μεθοδολογικά εργαλεία για την ανάλυση του υλικού αρχικά χρησιμοποιείται το α-
φηγηματικό μοντέλο του Labov που αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση των αφηγήσεων 
ως χρονική αλληλουχία γεγονότων (Jefferson, 1978 όπως αναφέρεται στους Αρχάκη & 
Τσάκωνα, 2017: 71). Παράλληλα, αξιοποιείται το αφηγηματικό μοντέλο τοποθέτησης 
του Bamberg που απαρτίζεται από τρία αλληλένδετα επίπεδα. Ο αφηγηματικός κόσμος 
αποτελεί το πρώτο επίπεδο του Bamberg και αντικατοπτρίζει την τοποθέτηση του α-
φηγητή στο επίπεδο της ιστορίας και τους ρόλους τους οποίους ο ίδιος αποδίδει στα 
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πρόσωπα της ιστορίας του (Καραχάλιου, 2018: 84). Το δεύτερο επίπεδο αφορά την 
αφηγηματική πράξη και εστιάζει στον τρόπο που επιτελείται η αφήγηση ενώπιον του 
ακροατηρίου, δηλαδή, στο πώς τοποθετεί ο αφηγητής τον εαυτό του ως προς τους α-
κροατές, στην προκειμένη περίπτωση, ως προς τους αναγνώστες (Αρχάκης & Τσά-
κωνα, 2017: 67). Το τρίτο επίπεδο αφορά στις άρρητες και κυρίαρχες κοινωνικές συμ-
βάσεις που περιλαμβάνουν αξίες και αντιλήψεις σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτι-
σμικό πλαίσιο (Καραχάλιου, 2018: 84). Στο πλαίσιο αυτό, αναφορά γίνεται στις ταυ-
τότητες νομιμοποίησης και αντίστασης που προκύπτουν. Σύμφωνα με τον Castells 
(2010), σε περιπτώσεις ύπαρξης σχέσεων ισχύος αναδεικνύονται ταυτότητες νομιμο-
ποίησης και αντίστασης. Οι ταυτότητες νομιμοποίησης διευρύνουν τη δυναμική των 
κυρίαρχων θεσμών του κοινωνικού ιστού και αποτελούν παγιωμένες νόρμες για τους 
ανθρώπους (Castells, 2010: 9 όπως αναφέρεται στους Αρχάκη & Τσάκωνα, 2015: 95). 
Από την άλλη, οι ταυτότητες αντίστασης διαμορφώνονται από κοινωνικούς/ές δρά-
στες/στριες που βρίσκονται σε μειονοτικές και στιγματισμένες θέσεις από την λογική 
της κυριαρχίας ως αποτέλεσμα «αντίστασης και επιβίωσης στην βάση αρχών διαφορε-
τικών ή αντίθετων από αυτές που διαπερνούν τους θεσμούς της κοινωνίας» (Castells, 
2010: 8 όπως αναφέρεται στους Αρχάκη & Τσάκωνα, 2015: 95). 

Τέλος, το μοντέλο των Πολυγραμματισμών αποτελεί τη βάση του σχεδιασμού της δι-
δακτικής πρότασης. Σύμφωνα με τους Kalantzis & Cope (2001) περιλαμβάνει τις εξής 
τέσσερα παιδαγωγικά στάδια: 

Τοποθετημένη πρακτική: Αφορά την αξιοποίηση κειμένων της καθημερινής ζωής που 
περιλαμβάνουν διάφορα είδη λόγου, ενταγμένα στο ευρύτερο κοινωνιοπολιτισμικό 
πλαίσιο (Kalantzis & Cope, 2001 · Αρχάκης & Τσάκωνα, 2017: 208). 

Ανοιχτή διδασκαλία: Πρόκειται για τη συνειδητοποίηση των μηχανισμών και των 
γλωσσικών μέσων που συντελούν στην οργάνωση των κειμένων και ταυτόχρονα απο-
τελούν τα εργαλεία κατανόησης των νοημάτων που αυτό προβάλλει (Αρχάκης & Τσά-
κωνα, 2017: 208).  

Κριτική πλαισίωση: Αφορά την κριτική στάση και ερμηνεία των κειμένων βάση του 
ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2017: 208). 

Μετασχηματισμένη πρακτική: Πρόκειται για την αναπλαισίωση ενός κειμένου, δηλαδή, 
η μετακίνηση και η προσαρμογή του σε ένα περιβάλλον με διαφορετικά κοινωνιοπολι-
τισμικά και επικοινωνιακά χαρακτηριστικά από αυτό που ήταν ενταγμένο (Αρχάκης & 
Τσάκωνα, 2017: 208).  

Μέσω της εφαρμογής των παραπάνω πρακτικών διδασκαλίας επιχειρείται η ανάπτυξη 
της κριτικής γλωσσικής επίγνωσης των μαθητών/τριών με την «διεύρυνση των επικοι-
νωνιακών και κειμενικών τους δυνατοτήτων» (Αρχάκης & Τσάκωνα, 2017: 208). 
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Δεδομένα 

Η συλλογή του υλικού έγινε σε συνεργασία με τον Τομέα Έρευνας του ΚΕΘΕΑ απ’ 
όπου και δόθηκε η άδεια για την διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Ο πληθυσμός που 
μελετήθηκε αποτελείται από πέντε πληροφορητές - μέλη της θεραπευτικής κοινότητας 
ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ του Γενικού Καταστήματος Κράτησης Θεσσαλονίκης που ε-
κτίουν την ποινή τους και παράλληλα είναι ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης. 
Την ίδια περίοδο παρακολουθούσαν μαθήματα με σκοπό να πάρουν μέρος στις προα-
γωγικές/απολυτήριες εξετάσεις γυμνασίου και λυκείου ή πιστοποιητικού ελληνομά-
θειας. Το υλικό της έρευνας αντλήθηκε από 5 ημερολόγια τα οποία κάλυπταν 11 μέρες 
καθένα (10/08/2018 - 21/08/2018), δηλαδή, 55 ημερολογιακές καταγραφές συνολικά.  

Ανάλυση 

Από το υλικό που συλλέχθηκε επιλέχθηκαν και αναλύθηκαν συνολικά 17 αφηγήσεις. 
Παρακάτω παραθέτουμε ένα παράδειγμα ανάλυσης.  

Αφήγηση Νο.1 

12/8/2018 
Σύμερα η μέρα μού ήταν πολύ άσχημη καί κουραστική πολύ λόγω λυτουργίκον στήν 
κοινότητα έχει καί πολύ ζέστη καί τα πράγματα είναι χάλια, το μεσημέρι Βγήκα δύο 
ώρες για μπάλα με τα παιδία καί έτσι λοίπον Ξέφυγα από τήν άσχημη ημέρα […] 

Στο παράδειγμα, ο αφηγητής αξιολογεί αρνητικά την μέρα του μέσω της χρήσης 
επιτατικών και αξιολογικών επιθέτων «Σύμερα η μέρα μού ήταν πολύ άσχημη καί 
κουραστική πολύ». Η ζέστη ταλαιπωρεί τον αφηγητή και παρουσιάζεται ως μια 
κατάσταση που δεν είναι παροδική αλλά έχει διάρκεια. Ειδικότερα, με την εναλ-
λαγή του χρόνου από παρελθοντικό «ήταν..» σε παροντικό «..έχει..είναι» υπονοεί 
ότι και την χρονική στιγμή που γράφει οι συνθήκες δεν έχουν μεταβληθεί. Στην 
παρούσα αφήγηση δεν εντοπίζουμε κάποια απεύθυνση στην αναγνώστρια όπως 
συμβαίνει σε άλλες αφηγήσεις. Τέλος, σχετικά με το τρίτο επίπεδο τοποθέτησης, η 
στάση του αφηγητή είναι αρνητική εφόσον συγκροτεί ταυτότητες αντίστασης απέ-
ναντι στις συνθήκες κράτησης εκφράζοντας την δυσαρέσκεια και την επιθυμία δια-
φυγής από την ρουτίνα της ημέρας.  

 
Ταυτότητα ατόμου δυσαρεστημέ-
νου από τις συνθήκες εγκλεισμού 

Επιτατικό ποσοτικό επίθετο : πολύ..πολύ.. 
Αξιολογικό επίθετο : άσχημη, κουραστική , 
χάλια 
Μεταφορική χρήση της γλώσσας: πράγ-
ματα είναι χάλια, Ξέφυγα από τήν άσχημη 
ημέρα 

Πίνακας 1: Γλωσσικά μέσα 
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Διδακτική πρόταση 

Υιοθετώντας το μοντέλο των Πολυγραμματισμών (Kalantzis & Cope, 2001) η διδα-
κτική πρόταση αξιοποιεί μη συμβατικά κείμενα με στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής 
επίγνωσης. Μπορεί να εφαρμοστεί στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς περιέχει 
σύνθετους όρους που αφορούν έννοιες όπως ο εγκλεισμός, η απεξάρτηση κ.ε. Η αφή-
γηση εξετάζεται στην νεοελληνική γλώσσα της Α΄ λυκείου οπότε η διδακτική πρόταση 
μπορεί να ενταχθεί στις διαθεματικές εργασίες/project συνδυάζοντας το μάθημα της 
Νεοελληνικής γλώσσας και τις Πολιτικής Παιδείας.  

Στόχοι της διδακτικής πρότασης είναι: α) η διερεύνηση και επεξήγηση νέων εννοιών 
μέσω της επαφής με τον λόγο μιας κοινωνικής ομάδας που δεν φέρει υψηλό κύρος, β) 
ο εντοπισμός των ταυτοτήτων που προβάλλονται μέσω των αφηγήσεων της ομάδας 
αυτής και η εξέταση των γλωσσικών μέσων που συμβάλουν στην διαμόρφωση αυτών, 
γ) η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών/τριών να αντιλαμβάνονται την στάση που 
υιοθετούν οι αφηγητές απέναντι στον εκάστοτε θεσμό και δ) η ανάπτυξη δεξιοτήτων 
γραπτού/προφορικού λόγου προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένο πλαίσιο καθώς και η 
συμμετοχή σε αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες (δραματοποίηση) που έχει ως απο-
τέλεσμα την παραγωγή λόγου. 

Τοποθετημένη πρακτική 

Με σκοπό την ομαλή ένταξη των μαθητών/τριών στα θέματα που θα συζητηθούν κρί-
νεται απαραίτητη η αφόρμηση από διάφορες πηγές. Οι Πολυγραμματισμοί επιδιώκουν 
την ενασχόληση με είδη λόγου που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα μέσων και πολι-
τισμικών πηγών (Kalantzis & Cope, 2001). Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκαν βίντεο με 
σκοπό την μετάδοση και «οπτικών νοημάτων» (Kalantzis & Cope, 2001). Επειδή η νέα 
γενιά είναι πιο εξοικειωμένη με τα οπτικοακουστικά μέσα, επιδιώκεται μια ομαλότερη 
μετάβαση από την εικόνα στον γραπτό λόγο, μέσω της αξιοποίησης κειμένων που πε-
ριέχουν διαφορετικά είδη λόγου ενταγμένα σε ένα ευρύτερο κοινωνικοπολιτισμικό φά-
σμα. 

Αφόρμηση  

 Παρακολούθηση ντοκιμαντέρ: 360ᵒ: Φυλακές Κορυδαλλού 28/11/2019 
https://www.youtube.com/watch?v=9P_GI1wjW_I  

 Παρακολούθηση του ρεπορτάζ σχετικά με τα εγκαίνια της δομής του ΚΕΘΕΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ: ΦΥΛΑΚΕΣ ΔΙΑΒΑΤΩΝ ΚΕΘΕΑ ΟΗΕ(TV100-200716) 
https://www.youtube.com/watch?v=oR0Bdw7gkzE  

 Ανάγνωση άρθρων: Μία Πτέρυγα στα Διαβατά δεν μοιάζει με Ελληνική Φυλακή 
https://www.vice.com/gr/article/nzwndz/mia-pteryga-sta-diavata-den-moiazei-me-
fylaki  

 Οι Μέρες και οι Νύχτες μου Κλεισμένος σε μια Ελληνική Φυλακή 
https://www.vice.com/gr/article/ypzzmx/meres-kai-nyxtes-mesa-sti-fylaki  
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 Ανάγνωση της ενότητας 2.1 «Διακρίσεις και χαρακτηριστικά των κοινωνικών ομά-
δων». «Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή» Γ’ γυμνασίου, σελ.15.  

Αφού χωριστείτε σε ομάδες των 2-3 ατόμων, σε συνεργασία με την ομάδα σας και με 
την βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των εγκυκλοπαιδειών αλλά και των σχο-
λικών βιβλίων, αναζητήστε πληροφορίες για τους όρους: εγκλεισμός – φυλακή, απε-
ξάρτηση – εξάρτηση, αφήγηση – ταυτότητα. Αφού εκτεθούν οι πληροφορίες που συ-
γκεντρώθηκαν θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με στόχο την επεξήγηση / διασαφήνιση 
των παραπάνω όρων.  

Ανοικτή διδασκαλία 

Στο στάδιο αυτό επιδιώκεται η κατανόηση των γλωσσικών μέσων που συμβάλλουν 
στην κατασκευή των εκάστοτε ταυτοτήτων. Αρχικά, ζητείται η απόδοση τίτλου στις 
αφηγήσεις με σκοπό τον εντοπισμό των προβαλλόμενων ταυτοτήτων. Έπειτα, επιδιώ-
κεται η συνειδητοποίηση των γλωσσικών μέσων με τα οποία συντίθεται η εκάστοτε 
ταυτότητα.  

1. Διαβάσετε τις παρακάτω αφηγήσεις. Δώστε ένα σύντομο τίτλο σε κάθε μια από 
αυτές δίνοντας βάση στην ταυτότητα που προβάλλει ο κάθε αφηγητής όπως στο 
παράδειγμα. Έπειτα, συμπληρώστε τον πίνακα που σας δίνεται.  

Παράδειγμα: Αφήγηση Νο.1 

Τίτλος: Ταυτότητα του ατόμου που είναι δυσαρεστημένο  

12/8/2018 

Σύμερα η μέρα μού ήταν πολύ άσχημη καί κουραστική πολύ λόγω λυτουργίκον στήν κοι-
νότητα έχει καί πολύ ζέστη καί τα πράγματα είναι χάλια, το μεσημέρι Βγήκα δύο ώρες για 
μπάλα με τα παιδία καί έτσι λοίπον Ξέφυγα από τήν άσχημη ημέρα […]  

Αφήγηση Νο.2 

Τίτλος : 
_____________________________________________________________________ 

ΔΕΥ 13/8/2018 

7:20 Καλημέρα μας, σημερα τα πουλάκια δεν είναι στα σηρμάτα για να μου δραγουδάνε 
μαλόν από τον ήλιο, όντος εχτες είχε πολύ ζέστη τρις φορες έκανα, μπανιο και τρις φορες 
άλλαξα τα σεντόνια και τις μαξιλαροθηκες και είμαι με δυο ώραις ύπνο[…]  

 

776

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Αφήγηση Νο.3 

Τίτλος: 
_____________________________________________________________________ 

12/8/2018  

Σύμερα η μέρα μού ήταν πολύ άσχημη καί κουραστική πολύ λόγω[…] ενδιάμεσα είχα καί 
τα πλυντήρια αλλά δεν με ζωρίζει αυτό αλλά δεν μου αρέσει πού λύπη η δασκάλα μού καί 
αυτό με στεναχορεί αφάνταστα και περιμένω πώς καί πώς για να γυρίσεις για να κάνουμε 
κανά μάθημα , ανέβηκα στο δωμάτιο πολύ κουρασμένος […]  

Ταυτότητα ατόμου δυ-
σαρεστημένου από τις 
συνθήκες εγκλεισμού 

Ταυτότητα ατόμου δυσαρε-
στημένου από τις συνθήκες ε-
γκλεισμού 

Ταυτότητα μαθητή/Ταυτότητα ατό-
μου που φανερώνεται η σχέση του με 
την εκπαίδευση 

Αφήγηση Νο.1    

Πίνακας 2: Κατηγοριοποίηση αφηγήσεων  

2. Διαβάσετε ξανά τις αφηγήσεις και προσπαθήστε να συμπληρώσετε έναν πίνακα 
όπως αυτόν του παραδείγματος. Σκοπός είναι να δείξετε ποια γλωσσικά μέσα σας 
έκαναν να τοποθετήσετε την κάθε αφήγηση στο κουτάκι της κάθε ταυτότητας (βλ. 
Άσκηση 3).  

Ταυτότητα δυσαρεστημένου ατόμου Αφήγηση Νο.1  
Πίνακας 3: Κατηγοριοποίηση ταυτοτήτων 

Ρηματικές φράσεις  Ξέφυγα 
Επίθετα άσχημη, κουραστική 
Επιρρήματα πολυ, πόλυ, πολύ, χάλια 
Σχήματα λόγου (μεταφορές, παρομοιώ-
σεις κ.ε.) 

Ξέφυγα από τήν άσχημη ημέρα, τα πράγ-
ματα είναι χάλια 

Πίνακας 4: Πίνακας γλωσσικών μέσων 

Κριτική πλαισίωση 

Στο τρίτο στάδιο επιδιώκεται η κριτική στάση των μαθητών/τριών απέναντι στα κεί-
μενα που μελετώνται. Σκοπός είναι η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης.  

3. Τοποθετήστε τις αφηγήσεις της άσκησης στον παρακάτω πίνακα που δείχνει τη 
στάση που έχουν οι αφηγητές απέναντι στον εγκλεισμό και στην εκπαίδευση. Έχο-
ντας υπόψιν σας τα γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιεί ο κάθε αφηγητής, σκεφτείτε 
τι ουσιαστικά θέλει να δηλώσει η κάθε αξιολόγηση του.  
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Ταυτότητα αντίστασης (Αρνητική 
στάση) 

Ταυτότητα νομιμοποίησης (Θετική 
στάση)  

Αφήγηση Νο.1  
Πίνακας 5: Κατηγοριοποίηση στάσεων 

4. Παρατηρήστε το παρακάτω σκίτσο. Τι ταυτότητα πιστεύετε ότι θέλει να προβάλει 
το άτομο που το σχεδίασε; Ποια είναι τα συναισθήματα του; Τι στάση φαίνεται να 
κρατά; Αιτιολογήστε την απάντηση σας σε μια παράγραφο 50-60 λέξεων. 

 
Εικόνα 1 

Μετασχηματισμένη πρακτική 

Το τελευταίο στάδιο στοχεύει στην αναπλαισίωση των κειμένων και στην προσαρμογή 
του σε ένα περιβάλλον με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι παρακάτω ασκήσεις αφο-
ρούν τόσο στην παραγωγή γραπτού λόγου όσο και στην εικονική αναπαράσταση των 
θεμάτων που συζητήθηκαν. Ακόμη, ζητείται από τα παιδιά η σχεδίαση ενός ερωτημα-
τολογίου. Σκοπός είναι ο προβληματισμός των παιδιών σε συνάρτηση με την διατύ-
πωση των ερωτήσεων αλλά και με το θεματικό κέντρο στο οποίο θα εστιάσουν. Τέλος, 
ζητείται η δραματοποίηση ορισμένων αφηγήσεων που κατέγραψαν οι ίδιοι οι μαθη-
τές/τριες προσαρμοσμένες σε ένα φανταστικό πλαίσιο. Έτσι, επιδιώκεται η διεύρυνση 
του επιπέδου συνειδητοποίησης τόσο των ταυτοτήτων που προβάλλουν οι συμμαθη-
τές/τριές τους όσο και των ταυτοτήτων που οι ίδιοι επιλέγουν να κατασκευάσουν βάσει 
του ρόλου που έχουν αναλάβει.  

5. Υποθέστε ότι είστε έγκλειστος/η σε φυλακή. Γράψτε μια φανταστική αφήγηση για 
το πώς θα ήταν μια μέρα σας μέσα σε ένα κατάστημα κράτησης. Σε ποιες δραστη-
ριότητες θα συμμετείχατε και σε ποιες όχι; Τι συναισθήματα θα είχατε μια ζεστή 
μέρα του Αυγούστου κλεισμένος/η σε ένα κατάστημα κράτησης με μόνη επιλογή 
τον προαυλισμό; 

6. Κάντε μια ζωγραφιά/σκίτσο με σκοπό να αντικατοπτρίσετε τις σκέψεις σας επικε-
ντρώνοντας στα θεματικά κέντρα που εξετάστηκαν (εγκλεισμός, απεξάρτηση, ταυ-
τότητα κ.ε.). Μπορείτε είτε να επιλέξετε ένα θέμα είτε να συνδυάσετε τις πληρο-
φορίες που δεχθήκατε.  
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7. Υποθέστε ότι έχετε το ρόλο του/της δημοσιογράφου και επισκέπτεστε την θερα-
πευτική κοινότητα ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ που φιλοξενεί αποφυλακισμένους που 
βρίσκονται σε διαδικασία απεξάρτησης. Σχεδιάστε ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό 
να το χρησιμοποιήσετε στη συνέντευξη που θα πάρετε από τα μέλη της κοινότητας. 
Πού θα δώσετε βάση; Σε ποιο θεματικό κέντρο θα επιλέξετε να εξετάσετε περισ-
σότερο αυτό της φυλακής ή αυτό της απεξάρτησης και για ποιόν λόγο; 

8. Ανά ομάδα, επιλέξτε να δραματοποιήσετε μια από τις αφηγήσεις που έχετε κατα-
γράψει στην άσκηση 5. Ταυτόχρονα, οι υπόλοιπες ομάδες μπορούν να επιχειρή-
σουν να ανιχνεύσουν ταυτότητες που προβάλλονται μέσω των δραματοποιήσεων.  

Συμπεράσματα 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την ενασχόληση με αφηγήσεις οι οποίες παρήχθησαν από 
μια κοινότητα ατόμων που φέρουν τον διπλό στιγματισμό του έγκλειστου - πρώην χρή-
στη. Διαπιστώθηκε ότι οι αφηγήσεις τους μπορούν να αξιοποιηθούν στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθη-
τών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της επαφής 
τους με τον λόγο διαφορετικών πολιτισμικών και κοινωνικών ομάδων όπως αυτή του 
πληθυσμού μας αποτελώντας έτσι αφετηρία τόσο για την κατάρριψη στερεοτύπων όσο 
και τον αποστιγματισμό ανθρώπων που βρίσκονται στο περιθώριο. 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του Οικογενειακού Μαθησιακού 
Περιβάλλοντος και των ψηφιακών πρακτικών εφήβων μαθητών της A΄ τάξης Γυμνα-
σίου σε σύγχρονες οικογένειες στην Ελλάδα. Επίσης, εξετάστηκε η πιθανή σχέση ανά-
μεσα στο Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον τους και τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά των γονέων τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 216 έφηβοι μαθητές της A΄ τάξης 
Γυμνασίου και οι 216 γονείς αυτών από έξι σχολεία της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Τα 
αποτελέσματα έδειξαν μία μέτρια ποιότητα του Οικογενειακού Μαθησιακού Περιβάλ-
λοντος τόσο σε επίπεδο παραδοσιακών όσο και σε επίπεδο ψηφιακών μαθησιακών 
δραστηριοτήτων. Δεν εντοπίστηκε σημαντική σχέση με τα δημογραφικά χαρακτηρι-
στικά των οικογενειών, με εξαίρεση την αρνητική σχέση της εργασιακής κατάστασης 
του πατέρα και της διαφορετικής γλώσσας από τα Ελληνικά που μιλά η οικογένεια στο 
σπίτι.  

Λέξεις-Κλειδιά: Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον, ψηφιακές συσκευές, ψηφια-
κές πρακτικές εφήβων 

Εισαγωγή 

Η έννοια του Οικογενειακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος (ΟΜΠ) περιλαμβάνει τους 
υλικούς πόρους, το κοινωνικοσυναισθηματικό κλίμα κατά τη διάρκεια των 
μαθησιακών δραστηριοτήτων (π.χ. ενθάρρυνση – υποστήριξη) και τις παροχές που τα 
βοηθούν να πετύχουν στο σχολείο (Bradley, Corwyn, Burchinal, Mcadoo, & Coll, 
2001). Πλήθος ερευνών (π.χ. Bradley & Caldwell, 1995; Duncan, Yeung, Brooks-
Gunn, & Smith, 1998) περιγράφουν την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού και 
πολιτιστικού υπόβαθρου στην ποιότητα του ΟΜΠ, η οποία καθορίζεται από την 
ποιότητα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ γονέων και παιδιών αλλά και από την 
εργασιακή κατάσταση των γονέων, το μορφωτικό τους επίπεδο (Carneiro, Meghir, & 
Parey, 2013), το οικογενειακό εισόδημα (Duncan et al., 1998) και τη διαφορετική 
γλώσσα που μιλά η οικογένεια στο σπίτι (Yu & Daraganova, 2014). Ως ψηφιακές 
πρακτικές στο ΟΜΠ ορίζονται οι δραστηριότητες που αναπτύσσουν από κοινού τα 
μέλη της οικογένειας χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές (Davidson, 2009). Οι 
ψηφιακές πρακτικές των εφήβων, κυρίαρχη παράμετρος του ΟΜΠ, σχετίζεται με τα 
κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της οικογένειας (Ames, Go, Kaye, & 
Spasojevic, 2011). Οι αλλαγές στο κοινωνικοοικονομικό και πολιτιστικό υπόβαθρο 
των οικογενειών, με την ταυτόχρονη εξάπλωση της χρήσης του Διαδικτύου στην 
Ελλάδα και την κατοχή ψηφιακών συσκευών από τους έφηβους μαθητές (Vryzas & 
Tsitouridou, 2002), επιδρούν στην ποιότητα του ΟΜΠ, στις αλληλεπιδράσεις των 
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μελών του και στις ψηφιακές πρακτικές που αναπτύσσουν οι έφηβοι μαθητές. 
Ειδικότερα, το ψηφιακό ΟΜΠ αποτελεί ένα υποσύνολο του ευρύτερου ΟΜΠ. Η 
ποιότητά του καθορίζεται από την ποιότητα του διαθέσιμου ψηφιακού γραμματισμού, 
αλλά και των ψηφιακών πρακτικών που αναπτύσσουν από κοινού ο γονέας με το παιδί 
(Sammons et al., 2015). Το ψηφιακό ΟΜΠ των παιδιών επηρεάζεται από τα 
δημογραφικά χαρακτηριστικά των γονέων, όπως το οικογενειακό εισόδημα και την 
εργασιακή κατάστασή τους (Ames et al., 2011). Στην Ελλάδα δεν έχουν μελετηθεί το 
προφίλ του ΟΜΠ και οι ψηφιακές πρακτικές που αναπτύσσουν στο πλαίσιό του οι 
έφηβοι. Επίσης, μικρός αριθμός ερευνών μελετά την επίδραση των 
κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των οικογενειών στην ποιότητα του ΟΜΠ 
των εφήβων (Bradley et al., 2000). Η παρούσα έρευνα καλύπτει μερικώς την ανάγκη 
για τη σκιαγράφηση του προφίλ του ΟΜΠ και των ψηφιακών πρακτικών των εφήβων 
στην Ελλάδα.  

Μεθοδολογία έρευνας 

Συμμετέχοντες – Πληθυσμός 

Η έρευνα διενεργήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου του 2017 και δείγμα της 
αποτέλεσαν 216 μαθητές/τριες της A΄ τάξης Γυμνασίου (12 – 13 ετών) από έξι Γυμνά-
σια της ανατολικής Θεσσαλονίκης καθώς και οι αντίστοιχοι 216 γονείς τους. Η συμμε-
τοχή των γυμνασίων αντιπροσωπεύει αμφότερες αστικές, σχετικά αναβαθμισμένες και 
σχετικά υποβαθμισμένες περιοχές της Θεσσαλονίκης, ώστε να περιέχουν μεγαλύτερο 
εύρος των χαρακτηριστικών του συνολικού πληθυσμού του νομού Θεσσαλονίκης. Για 
την επιλογή του δείγματος χρησιμοποιήθηκε η βολική ή κατά περίσταση τεχνική δειγ-
ματοληψίας, μια μορφή της μη τυχαίας δειγματοληψίας. Η διεξαγωγή της έρευνας ε-
γκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Εκπαιδευτικοί, μαθητές και 
γονείς ενημερώθηκαν σχετικά με τον σκοπό της και εξασφαλίστηκε η γραπτή γονική 
συγκατάθεση συμμετοχής των παιδιών τους. Το δείγμα των 216 γονέων αποτελείται 
από 41 (19%) άνδρες και 175 (81%) γυναίκες. Οι μητέρες στην πλειοψηφία τους είναι 
απόφοιτες λυκείου (40,7%) και απόφοιτες πανεπιστημίου (35,6%) και πλήρους απα-
σχόλησης (51,4%). Οι πατέρες είναι κυρίως απόφοιτοι λυκείου (49,1%) ή πανεπιστη-
μίου (25,9%) και πλήρους απασχόλησης (78,2%). Η πραγματική μέση τιμή οικογενεια-
κού εισοδήματος κυμαίνεται μεταξύ 1285,32 Ευρώ και 1526, 40 Ευρώ (Μ = 1390,11; 
SD = 684,08). Στην πλειοψηφία των οικογενειών δεν μιλιέται δεύτερη γλώσσα 
(78,2%). Το δείγμα των 216 μαθητών αποτελείται από 84 (38,9%) αγόρια και 132 
(61,1%) κορίτσια.  

Εργαλεία – Μετρήσεις 

Το εργαλείο της έρευνας βασίστηκε στο μοντέλο EA-HOME των Bradley et al. (2000) 
του οποίου τα αντικείμενα προσαρμόστηκαν για την ηλικία των εφήβων και τα χαρα-
κτηριστικά της ελληνικής οικογένειας. Για τη μελέτη του Οικογενειακού Μαθησιακού 
Περιβάλλοντος διερευνήθηκαν το μορφωτικό επίπεδο και η εργασιακή κατάσταση των 
γονέων, το μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα, η διαφορετική από τα Ελληνικά γλώσσα 
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που τυχόν μιλιέται στο σπίτι, οι κοινές παραδοσιακές και ψηφιακές δραστηριότητες 
των γονέων με το παιδί. Επίσης, καταγράφηκαν οι ψηφιακές πρακτικές που αναπτύσ-
σουν μόνοι τους οι έφηβοι. Το ερωτηματολόγιο που απάντησαν οι μαθητές της Α' τάξης 
Γυμνασίου αποτελείται από 59 αντικείμενα αξιολογώντας το ψηφιακό ΟΜΠ τους. Οι 
μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: α) φύλο, β) εβδομαδιαία χρήση συσκευής 
εκτός σπιτιού, γ) καθημερινή χρήση συσκευής στο σπίτι, δ) εβδομαδιαία χρήση συ-
σκευής για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων, ε) εβδομαδιαία χρήση εφαρμογών στο σπίτι 
και στ) εβδομαδιαίες κοινές ψηφιακές δραστηριότητες παιδιού και γονέα. Ο έλεγχος 
συσχέτισης Cronbach a για τις κλίμακες των μεταβλητών του ερωτηματολογίου είναι 
0,86, που σημαίνει ότι τα αντικείμενα συνθέτουν ικανοποιητικά την κλίμακα μέτρησης 
του ψηφιακού ΟΜΠ του παιδιού. Το ερωτηματολόγιο που συμπλήρωσαν οι γονείς πε-
ριελάμβανε 34 αντικείμενα. Συλλέχθηκαν πληροφορίες για τα θέματα συνομιλιών γο-
νέα και παιδιού, κοινών τους επισκέψεων και ψηφιακών τους πρακτικών. Οι μεταβλη-
τές που χρησιμοποιήθηκαν είναι: α) φύλο, β) σχέση με το παιδί, γ) άλλη γλώσσα εκτός 
από Ελληνικά στο σπίτι, δ) μορφωτικό επίπεδο μητέρας, ε) εργασιακή κατάσταση μη-
τέρας, στ) μορφωτικό επίπεδο πατέρα, ζ) εργασιακή κατάσταση πατέρα η) οικογε-
νειακό εισόδημα, θ) θέματα συνομιλίας με το παιδί, η) εβδομαδιαίες κοινές με το παιδί 
επισκέψεις σε χώρους και ι) εβδομαδιαίες κοινές με το παιδί ψηφιακές δραστηριότητες. 
Ο έλεγχος συσχέτισης Cronbach a για τις κλίμακες των μεταβλητών είναι 0,82, που 
σημαίνει ότι τα αντικείμενα συνθέτουν ικανοποιητικά την κλίμακα μέτρησης του ΟΜΠ 
γονέα με παιδί. Για την αντιστοίχιση των ερωτηματολογίων μαθητών και γονέων προ-
τυπώθηκε σε κάθε ερωτηματολόγιο κοινός τυχαίος αριθμός. Η επεξεργασία των δεδο-
μένων έγινε με το λογισμικό SPSS ver 22. 

Πλάνο Ανάλυσης Δεδομένων 

H διερεύνηση της δομικής εγκυρότητας του εργαλείου πραγματοποιήθηκε με μία διε-
ρευνητική παραγοντική ανάλυση κύριων αξόνων (Principal Factor Analysis – PAF) 
στα δείγματα. Προηγήθηκαν έλεγχοι καταλληλότητας των δεδομένων εξετάζοντας το 
στατιστικό κριτήριο Kaiser – Meyer – Olkin ώστε οι τιμές τους να είναι μεγαλύτερες 
του 0,5 και οι οποίες υπέδειξαν πως οι συσχετίσεις ανάμεσα στα δεδομένα είναι αρκετά 
υψηλές και συνεπώς είναι κατάλληλα για παραγοντική ανάλυση. Επίσης, διενεργήθη-
καν έλεγχοι της στατιστικής σημαντικότητας του δείκτη Barlett's Test of Sphericity, 
ώστε η τιμή του να είναι μικρότερη από 0,05 απορρίπτοντας την υπόθεση της μη ύπαρ-
ξης σημαντικών συσχετίσεων σε επίπεδο 0,05%. Για την ενίσχυση της ποιότητας αντι-
προσώπευσης και ερμηνείας των εξαγόμενων παραγόντων εφαρμόστηκε η πλαγιογώ-
νια τεχνική περιστροφή (Oblimin rotation) των κύριων αξόνων, θεωρώντας πως οι πα-
ράγοντες έχουν κάποια συνάφεια μεταξύ τους. Στο πρώτο στάδιο των αναλύσεων ε-
λέγχθηκε με βάση το κριτήριο Kaiser η παρουσία των παραγόντων με ιδιοτιμές 
(eigenvalues) μεγαλύτερες από 1. Η τελική λύση των τριών παραγόντων περιέλαβε 
τους παρακάτω επιμέρους παράγοντες οι οποίοι ερμηνεύουν το ΟΜΠ από την πλευρά 
των γονέων ως εξής:  

1. «Παραδοσιακό Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον»: α) σχέσεις παιδιού με 
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τους εκπαιδευτικούς του σχολείου του, β) σχέσεις με συμμαθητές/τριες, γ) δια-
φυλικές σχέσεις, δ) καθημερινή υγιεινή, ε) διατροφικές συνήθειες, στ) οικογε-
νειακές σχέσεις, ζ) κυκλοφοριακή αγωγή, η) ασφάλεια στο Διαδίκτυο, θ) τρέ-
χουσα επικαιρότητα. 

2. «Κοινές Ψηφιακές Δραστηριότητες Γονέα – Παιδιού»: α) εβδομαδιαία χρήση 
συσκευής για αναζήτηση πληροφοριών, β) εβδομαδιαία χρήση συσκευής για 
πρόσβαση σε Ιστότοπο και σχολικές εργασίες, γ) εβδομαδιαία χρήση συσκευής 
για εξάσκηση σε δεύτερη γλώσσα, δ) εβδομαδιαία χρήση συσκευής για ολο-
κλήρωση σχολικών καθηκόντων, ε) εβδομαδιαία χρήση συσκευής για μουσική, 
ζ) εβδομαδιαία χρήση συσκευής για παρακολούθηση ταινιών / βίντεο. 

3. «Αλληλεπιδράσεις Γονέα – Παιδιού»: α) επίσκεψη σε εμπορικό κέντρο το μήνα 
με το παιδί, β) επίσκεψη σε σούπερ μάρκετ το μήνα με το παιδί, γ) επίσκεψη σε 
βιβλιοπωλείο το μήνα με το παιδί, δ) επίσκεψη σε καταστήματα πώλησης ψη-
φιακών συσκευών το μήνα με το παιδί. 

Η τελική λύση των 3 παραγόντων αναφορικά με το ερωτηματολόγιο των παιδιών όπως 
αναλύθηκε στατιστικά περιλαμβάνει τους εξής παράγοντες: 

1. «Λόγοι Χρήσης Ψηφιακής Συσκευής από το Παιδί»: α) το παιδί χρησιμοποιεί 
εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να επικοινωνεί με φίλους, β) το παιδί χρησι-
μοποιεί εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να συνομιλεί μόνο με φίλους, γ) το 
παιδί χρησιμοποιεί εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να ακούει μουσική, δ) το 
παιδί χρησιμοποιεί καθημερινά τα ακουστικά στο σπίτι συσκευή, ε) το παιδί 
χρησιμοποιεί εβδομαδιαία τα ακουστικά εκτός σπιτιού, στ) το παιδί χρησιμο-
ποιεί εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να συμμετέχει σε βιντεοκλήσεις, ζ) το 
παιδί εβδομαδιαία χρησιμοποιεί λογισμικό βιντεοκλήσεων, η) το παιδί χρησι-
μοποιεί εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να παρακολουθεί βίντεο και θ) το 
παιδί χρησιμοποιεί καθημερινά το smartphone. 

2. «Κοινές Ψηφιακές Δραστηριότητες Γονέα – Παιδιού»: α) εβδομαδιαία χρήση 
συσκευής μαζί με γονέα για πρόσβαση σε Ιστότοπο κα σχολικές εργασίες, β) 
εβδομαδιαία χρήση συσκευής μαζί με γονέα για ολοκλήρωση σχολικών καθη-
κόντων, γ) εβδομαδιαία χρήση συσκευής μαζί με γονέα για βελτίωση σχέσεων, 
δ) εβδομαδιαία χρήση συσκευής μαζί με γονέα για γνωριμία καινούργιων φί-
λων, ε) εβδομαδιαία χρήση συσκευής μαζί με γονέα για προγραμματισμό 

3. «Χρήση Ψηφιακών Συσκευών από το παιδί για την Ψυχαγωγία του»: α) το παιδί 
χρησιμοποιεί εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να παίζει online παιχνίδια, β) το 
παιδί χρησιμοποιεί καθημερινά την κονσόλα παιχνιδιών και γ) το παιδί χρησι-
μοποιεί εβδομαδιαία κάποια συσκευή για να παίζει παιχνίδια. 

Για τη διερεύνηση των τριών παραγόντων που συνθέτουν το ΟΜΠ από την πλευρά του 
γονέα, κατασκευάστηκαν τρεις νέες ποιοτικές διατάξιμες μεταβλητές που 
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αποτελούνται από τις παρακάτω επιμέρους ποιοτικές διατάξιμες μεταβλητές που συν-
θέτουν κάθε έναν παράγοντα: α) «Παραδοσιακό Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλ-
λον», β) «Κοινές Ψηφιακές Δραστηριότητες Γονέα – Παιδιού» και γ) «Αλληλεπιδρά-
σεις Γονέα – Παιδιού». Αυτές μετασχηματίστηκαν αθροιστικά στη νέα, επίσης ποιο-
τική, διατάξιμη μεταβλητή: «Συνολικό Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον». Οι τι-
μές των παραπάνω μεταβλητών δεν είναι κανονικά κατανεμημένες. Για τη διερεύνηση 
των τριών παραγόντων που συνθέτουν το ψηφιακό ΟΜΠ του παιδιού, κατασκευάστη-
καν τρεις νέες ποιοτικές διατάξιμες μεταβλητές που αποτελούνται από τις παρακάτω 
ποιοτικές διατάξιμες μεταβλητές που συνθέτουν κάθε έναν παράγοντα: α) «Λόγοι Χρή-
σης Ψηφιακής Συσκευής από το Παιδί», β) «Κοινές Ψηφιακές Δραστηριότητες Γονέα 
– Παιδιού» και γ) «Χρήση Ψηφιακών Συσκευών από το παιδί για την Ψυχαγωγία του». 
Από τη σύνθεση αυτών προέκυψε το «Συνολικό Ψηφιακό Οικογενειακό Μαθησιακό 
Περιβάλλον» του παιδιού. Οι τιμές των παραπάνω μεταβλητών δεν είναι κανονικά κα-
τανεμημένες. 

Αποτελέσματα 

Το «Παραδοσιακό ΟΜΠ» του δείγματος χαρακτηρίζεται ως μέσης ποιότητας (Μ = 
2,03, SD = 0,62, Mdn = 2; IQR = 1). Κατά τη διάρκεια του μήνα, οι περισσότεροι γονείς 
συνομιλούν με το παιδί τους για την τρέχουσα επικαιρότητα 1 – 2 φορές (n= 58, 39,6%) 
και για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο 1 – 2 φορές (n = 59, 29,9%). Ο γονέας συνομιλεί 
με το παιδί 1 – 2 φορές τον μήνα σχετικά με τις οικογενειακές σχέσεις (n = 55, 27,9%), 
για την καθημερινή υγιεινή του παιδιού (n = 47, 23,9%) και για τις σχέσεις του παιδιού 
με τους συμμαθητές του (n = 54, 27,4%). Οι «Κοινές Ψηφιακές Δραστηριότητες Γονέα 
– Παιδιού» χαρακτηρίζονται από χαμηλή ποιότητα (Μ = 1,85, SD = 0,65, Mdn = 1,83, 
IQR = 0,92). Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, γονείς και παιδιά δεν χρησιμοποιούν 
ποτέ από κοινού ψηφιακές συσκευές για να παρακολουθήσουν ταινία ή βίντεο (n = 90, 
45,7). Η πλειοψηφία των γονέων αναζητά πληροφορίες με το παιδί 1 – 2 φορές την 
εβδομάδα (n= 83, 42,1%) και δεν χρησιμοποιεί ποτέ από κοινού με το παιδί ψηφιακές 
συσκευές για την ολοκλήρωση των σχολικών καθηκόντων του παιδιού (n = 90, 45,7%). 
Οι «Αλληλεπιδράσεις Γονέα – Παιδιού» χαρακτηρίζονται ως μέτριας ποιότητας (M = 
2,57, SD = 0,85, Mdn = 2,55, IQR = 1,33). Η πλειοψηφία των γονέων επισκέπτεται το 
σούπερ μάρκετ με το παιδί 1 – 2 φορές το μήνα (n= 74, 37,6%), το εμπορικό κέντρο 1 
– 2 φορές το μήνα (n = 91, 46,2%) και κάποιο βιβλιοπωλείο 1 – 2 φορές το μήνα (n = 
87, 44,2%). Το «Συνολικό Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον» του δείγματος από 
την πλευρά του γονέα χαρακτηρίζεται ως μέτριας ποιότητας (Μ = 2,23, SD = 0,58, Mdn 
= 2,21, IQR = 0,83). Οι «Λόγοι Χρήσης Ψηφιακής Συσκευής από το Παιδί» χαρακτη-
ρίζονται ως μέσης ποιότητας (M = 2,47, SD = 0,84, Mdn = 2,22, IQR = 1). Η πλειοψη-
φία των παιδιών χρησιμοποιεί κάποια συσκευή για να επικοινωνεί με φίλους 1 – 2 ώρες 
την εβδομάδα (n = 75, 34,7%) και για να ακούει μουσική 1 – 2 ώρες (n = 97, 44,9%). 
Αρκετά μεγάλο ποσοστό παρακολουθεί βίντεο μέσω ψηφιακής συσκευής 1 – 2 ώρες 
την εβδομάδα (n = 97, 44,9%) και χρησιμοποιεί το smart phone 1 – 2 ώρες καθημερινά 
(n = 95, 44%). Οι «Κοινές Ψηφιακές Δραστηριότητες Γονέα – Παιδιού» χαρακτηρίζο-
νται ως χαμηλής ποιότητας (M = 1,42, SD = 0,48, Mdn = 1,4, IQR = 0,55). Η 
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συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών δεν χρησιμοποιεί ποτέ από κοινού με το γονέα 
τους ψηφιακές συσκευές για να γνωρίζουν καινούργιους φίλους (n = 188, 87%), αλλά 
ούτε και για να βελτιώσουν τις μεταξύ τους σχέσεις (n = 145, 67,1 %). Δεν αποτελούν 
κοινές δραστηριότητες με τους γονείς τους ο προγραμματισμός (n = 195, 90,3%) ούτε 
η ολοκλήρωση των σχολικών καθηκόντων (n = 99, 45,8%). Η «Χρήση Ψηφιακών Συ-
σκευών από το παιδί για την Ψυχαγωγία του» χαρακτηρίζεται ως χαμηλής ποιότητας 
(M = 1,86, SD = 0,84, Mdn = 1,66, IQR = 1). Τα παιδιά δεν χρησιμοποιούν ποτέ μόνα 
τους κάποια ψηφιακή συσκευή για να παίζουν online παιχνίδια (n = 95, 44%) ή την 
χρησιμοποιούν 1 – 2 ώρες την εβδομάδα (n = 68, 31,5%). Επίσης, χρησιμοποιούν μόνα 
τους κάποια ψηφιακή συσκευή για να παίζουν off line παιχνίδια 1 – 2 ώρες την εβδο-
μάδα (n = 85, 39,4%) και δεν χρησιμοποιούν ποτέ κονσόλα παιχνιδιών για να παίξουν 
κάποιο παιχνίδι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας (n = 155, 71,8%). Το «Συνολικό Ψη-
φιακό Οικογενειακό Μαθησιακό Περιβάλλον» του παιδιού χαρακτηρίζεται ως μεσαίας 
ποιότητας (M = 2,05, SD = 0,58, Mdn = 1,88, IQR = 0,65). 

Για τον έλεγχο συσχέτισης των δημογραφικών χαρακτηριστικών των γονέων και των 
παραγόντων που συνθέτουν την ποιότητα του ΟΜΠ, συγκρίθηκαν οι μέσοι όροι της 
εργασιακής κατάστασης των γονέων, του μορφωτικού τους επιπέδου, του οικογενεια-
κού εισοδήματος και της περίπτωσης να μιλά η οικογένεια άλλη γλώσσα στο σπίτι πέρα 
από τα Ελληνικά με το μέσο σκορ των 3 παραγόντων του εργαλείου. Ειδικότερα, χρη-
σιμοποιήθηκαν οι μη παραμετρικοί έλεγχοι συσχέτισης Spearman και η ανάλυση δια-
σποράς με έναν παράγοντα με τη μέθοδο Kruskal – Wallis. Διαπιστώθηκε ασθενής, 
θετική συσχέτιση μεταξύ του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας και το παραδοσιακό 
ΟΜΠ του παιδιού, ρ = 0,08, n = 216, p < 0.005 και ασθενής, θετική συσχέτιση του 
μορφωτικού επιπέδου της μητέρας και της ποιότητας του ψηφιακού ΟΜΠ ρ = 0,08, n 
= 216, p < 0.005. Ασθενής, αλλά αρνητική συσχέτιση παρατηρήθηκε μεταξύ του μορ-
φωτικού επιπέδου της μητέρας και των αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού ρ = - 0,04, 
n = 216, p < 0.005. Το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα συσχετίστηκε θετικά, αλλά ι-
σχυρά με το παραδοσιακό ΟΜΠ του παιδιού ρ = 0,85, n = 211, p < 0.005 και θετική, 
ασθενής ήταν η συσχέτισή του με το ψηφιακό ΟΜΠ ρ = 0,01 n = 211, p < 0.005. Η 
συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα και της αλληλεπίδρασης γονέα και 
παιδιού διαπιστώθηκε ως αρνητική, ασθενής ρ = -0,03 n = 211, p < 0.005. Η συσχέτιση 
ανάμεσα στην εργασιακή κατάστασης της μητέρας και του παραδοσιακού ΟΜΠ ήταν 
θετική, ασθενής ρ = 0,07 n = 215, p < 0.005. Η συσχέτιση ανάμεσα στην εργασιακή 
κατάσταση του πατέρα και του παραδοσιακού ΟΜΠ ήταν αρνητική, ισχυρή ρ = -0,95, 
n = 138, p < 0.005. Επίσης, αρνητική, ισχυρή εκτιμήθηκε η συσχέτιση της εργασιακής 
κατάστασης του πατέρα με το ψηφιακό ΟΜΠ του παιδιού ρ = -0,95, n = 138. Θετικές, 
αλλά ασθενείς ήταν οι συσχετίσεις του παραπάνω χαρακτηριστικού με την αλληλεπί-
δραση του γονέα και του παιδιού και με το συνολικό οικογενειακό μαθησιακό περι-
βάλλον ρ = 0,16, n = 138. Επίσης, παρατηρήθηκαν θετικές, ασθενείς συσχετίσεις ανά-
μεσα στο μηνιαίο οικογενειακό εισόδημα και το παραδοσιακό ΟΜΠ, ρ = 0,01, n = 138, 
το ψηφιακό ΟΜΠ, ρ = 0,01, n = 138 και την αλληλεπίδραση γονέα και παιδιού ρ = 
0,02, n = 138. Αρνητική, ασθενής συσχέτιση σημειώθηκε ανάμεσα στο μηνιαίο οικο-
γενειακό εισόδημα και το συνολικό ΟΜΠ, ρ = -0,01, n = 138. Τέλος, οι έλεγχοι Mann 
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– Whitney που διενεργήθηκαν έδειξαν να μην υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά 
στο παραδοσιακό ΟΜΠ, στο ψηφιακό ΟΜΠ, αλλά και στο συνολικό ΟΜΠ ανάμεσα 
στις οικογένειες που μιλούν άλλη γλώσσα πέρα από Ελληνικά στο σπίτι. Ωστόσο, πα-
ρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στον παράγοντα αλληλεπιδράσεων γονέα 
και παιδιού ανάμεσα στις οικογένειες που μιλούν άλλη γλώσσα πέρα από Ελληνικά 
στο σπίτι (Mdn = 2,25, n = 47) και εκείνες που μιλούν μόνο Ελληνικά στο σπίτι (Mdn 
= 2, n = 169), U = 2725, z = -3,31, p = 0,01, r = 0,22. 

Συμπεράσματα 

Η μέτρια ποιότητα του παραδοσιακού ΟΜΠ, η χαμηλή ποιότητα του ψηφιακού ΟΜΠ, 
η μέτρια ποιότητα των αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού καθώς και οι λόγοι χρήσης 
ψηφιακών συσκευών από το παιδί, συμφωνούν με αποτελέσματα προηγούμενων ερευ-
νών (Bradley et al., 2000; Milgram & Toubiana, 1999), καθώς οι έφηβοι τείνουν να 
ανεξαρτητοποιούνται από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η χαμηλή ποιότητα του 
ψηφιακού ΟΜΠ, οφείλεται στο ότι η ύπαρξη ψηφιακών συσκευών στην οικογένεια δεν 
αποτελεί προϋπόθεση κοινής χρήσης αυτών από τα μέλη της. Επίσης, η πλοήγηση στο 
Διαδίκτυο αποτελεί ιδιωτική δραστηριότητα των εφήβων (Padilla et al., 2015). Η μέ-
τρια ποιότητα αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού υποδεικνύει ότι οι επισκέψεις τους 
σε δημόσιους χώρους μειώνονται δραστικά στην εφηβεία (Crosnoe & Trinitapoli, 
2008). Η χαμηλής ποιότητας κοινές ψηφιακές δραστηριότητες γονέα – παιδιού, από 
την πλευρά του παιδιού, δεν αποτελούν μέσο για τη βελτίωση των μεταξύ τους σχέ-
σεων ούτε διαθέτουν κάποιον εκπαιδευτικό προσανατολισμό, σε αντίθεση με προηγού-
μενα ευρήματα (Crosnoe & Trinitapoli, 2008), επειδή οι γονείς θεωρούν ότι οι ψηφια-
κές συσκευές προορίζονται κυρίως για τη χαλάρωση των εφήβων, τη δικτύωση και 
επικοινωνία με τους φίλους και την ψυχαγωγία τους (Padilla et al., 2015).Το μέτριας 
ποιότητας συνολικό ψηφιακό οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού ερμηνεύεται πιθα-
νώς από την περιορισμένη χρήση των ψηφιακών μέσων στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα (Παπαδάκης κ.α.., 2015). 

Η θετική, ασθενής συσχέτιση του μορφωτικού επιπέδου της μητέρας με την ποιότητα 
τόσο του παραδοσιακού ΟΜΠ όσο και του ψηφιακού ΟΜΠ, η ασθενής, αλλά αρνητική 
συσχέτισή του με την ποιότητα των αλληλεπιδράσεων γονέα και παιδιού, αλλά και η 
θετική αλλά ασθενής συσχέτιση της εργασιακής κατάστασης της μητέρας με όλες τις 
εκφάνσεις του ΟΜΠ, οφείλονται στο ότι οι επιδράσεις αυτών των παραγόντων μειώ-
νονται στην εφηβεία (Carneiro et al., 2013). H αρνητική, ωστόσο ασθενής, συσχέτιση 
του μορφωτικού επιπέδου του πατέρα με το συνολικό ΟΜΠ και τις αλληλεπιδράσεις 
γονέα και παιδιού αποτελεί αναπάντεχο εύρημα, ίσως επειδή ο ρόλος του πατέρα στην 
ανατροφή των παιδιών δεν είναι ακόμη τόσο ενεργός στην Ελλάδα όσο στο εξωτερικό 
(Fekonja-Peklaj & Marjanovič-Umek, 2011). Αντίθετα, θετικά, ισχυρά συσχετίζεται το 
παραδοσιακό ΟΜΠ και θετικά, ασθενώς το ψηφιακό οικογενειακό περιβάλλον του παι-
διού με το μορφωτικό επίπεδο του πατέρα. Ωστόσο, οι συσχετίσεις μεταξύ της εργα-
σιακής κατάστασης του πατέρα και της ποιότητας τόσο του παραδοσιακού όσο και του 
ψηφιακού ΟΜΠ είναι αρνητικές και μάλιστα ισχυρές, πιθανώς λόγω της πολύωρης 
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απουσία του πατέρα από το σπίτι. Ακόμη, διαπιστώθηκε η πολύ ασθενής επίδραση του 
εισοδήματος στο παραδοσιακό και στο ψηφιακό ΟΜΠ, η οποία ίσως οφείλεται στα 
πολύ υψηλά ποσοστά πρόσβασης στο Διαδίκτυο και κατοχής ψηφιακών συσκευών από 
τις ελληνικές οικογένειες. Τέλος, η αρνητική συσχέτιση της διαφορετικής γλώσσας από 
τα Ελληνικά που μιλιέται στο σπίτι και όλων των εκφάνσεων του ΟΜΠ, ίσως οφείλεται 
στο ότι οι γονείς που δεν έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα Ελληνικά, περιορίζονται 
οι ίδιοι αρχικά ως προς την επικοινωνία τους με το περιβάλλον εκτός σπιτιού (Yu & 
Daraganova, 2014). 
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Περίληψη 

Οι εκπαιδευτικοί αντιπετωπίζουν μια πληθώρα δυσκολιών μέσα στην σχολική τάξη 
που σχετίζονται με αποκλίνουσες ή διαταραγμένες συμπεριφορές μαθητών. Η πρόληψη 
και αντιμετώπιση της επιθετικότητας των παιδιών είναι βασική τους υποχρέωση και 
οφείλουν να είναι καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να ανταπεξέρχονται με επιτυχία 
στο έργο τους. Στην παρούσα εργασία εκθέτονται πολλά από τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν στην τάξη και διερευνώνται οι αιτίες τους, ενώ παρουσιάζονται τα χαρα-
κτηριστικά των μαθητών που συμπεριφέρονται επιθετικά. Προτείνονται τρόποι διαχεί-
ρισης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης από τον εκπαιδευτικό, σε συνεργασία με 
τους γονείς και την σχολική κοινότητα. Επιπλέον, αναφέρονται συγκεκριμένες στρα-
τηγικές στα πλαίσια μιας ολιστικής και συστηματικής προσέγγισης του σύνθετου φαι-
νομένου της παιδικής επιθετικότητας. Το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, οι κοινωνι-
κές συνθήκες, τα Μ.Μ.Ε., τα Κοινωνικά Δίκτυα αμβλύνουν την εμφάνιση του φαινο-
μένου αλλά ο ρόλος του σχολείου, ως εγγυητή μιας κουλτούρας σεβασμού προς τον 
συνάνθρωπο, είναι σημαντικός για την μελλοντική εξέλιξη των μαθητών σε ισορροπη-
μένους και λειτουργικούς ενήλικες.  

Λέξεις-Κλειδιά: Επιθετικότητα στην σχολική τάξη, στρατηγικές αντιμετώπισης. 

Εισαγωγή 

Είναι κοινό και ευρέως αποδεκτό το ότι τα περιστατικά βίας αποτελούν πλέον μία κα-
θημερινή πραγματικότητα, που ολοένα και εξαπλώνεται. Ανέκαθεν, άλλωστε, η βία, 
ως εκδήλωση συμπεριφοράς, ήταν σύμφυτη με την ανθρώπινη φύση. Τα ιστορικά κα-
ταγεγραμμένα γεγονότα περιγράφουν ακραίες εκδηλώσεις βίας ανθρώπων ανά τους 
αιώνες. Η συμπεριφορά του παιδιού ορίζεται, ως κάθε πράξη ή αντίδρασή του, που 
μπορεί να παρατηρηθεί και να περιγραφεί, καθώς και ο τρόπος που αυτή εκδηλώνεται, 
με την οποία δηλώνονται ή υπονοούνται η στάση του και οι διαθέσεις του προς τον 
εαυτό του ή προς το περιβάλλον (Χρηστάκης, 2010). Με τον όρο «επιθετικότητα», 
τόσο στην καθομιλουμένη, όσο και στην επιστημονική γλώσσα, εννοεί κανείς την ε-
χθρική συμπεριφορά και συγκεκριμένα την τάση που έχουν τα άτομα, να επιτίθενται 
με λόγια ή με πράξεις στον ίδιο τους τον εαυτό ή εναντίον άλλων ατόμων, που συνήθως 
έγιναν αιτία να γίνουν αυτά «επιθετικά» (Βαουϊδάσκης, 1987). Ως πρόβλημα στη συ-
μπεριφορά μπορούμε να ορίσουμε μια συγκεκριμένη δράση που εμφανίζεται σε ένα 
μικρό αριθμό ατόμων για μεγάλο χρονικό διάστημα ή με μεγάλη ένταση (Κολιάδης, 
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2010). Επίθεση είναι κάθε βάναυση συμπεριφορά που προκαλεί βλάβη στον άλλο. Σύμ-
φωνα με άλλη άποψη, η επίθεση είναι πάντα εκούσια και ταυτόχρονα παραβιάζει έναν 
κανόνα  που διέπει την κατάσταση μέσα στην οποία εκδηλώνεται η συγκεκριμένη συ-
μπεριφορά. Οι επιθετικές αντιδράσεις του παιδιού, που σχετίζονται με σταθερά πρό-
τυπα προκλητικής, αντικοινωνικής συμπεριφοράς, είναι εμπόδια στην εύρυθμη λει-
τουργία της οικογένειας, του σχολείου, της σχολικής τάξης και των ευρύτερων κοικω-
νικών δομών που συμμετέχει. 

Αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς 

Τα αίτια των προβλημάτων συμπεριφοράς μπορεί να είναι οργανικά ή να οφείλονται 
στο περιβάλλον του παιδιού. 

Εγγενείς παράγοντες 

Τα αίτια μπορεί να αφορούν γενετική προδιάθεση με την εκδήλωση υπερκινητικότητας 
(ΔΕΠΥ), συναισθηματικών διαταραχών και ψυχοπαθολογίας είτε χαμηλή νοημοσύνη. 
Ο όρος ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής/ Υπερκινητικότητα) αφορά παι-
διά με συμπεριφορά παρορμητική, υπερκινητική. Δυσκολεύονται να συγκεντρωθούν 
σε μια δραστηριότητα τη φορά, τείνουν να είναι απρόσεκτα ή αφηρημένα, η υπερδιέ-
γερση και η ένταση είναι μόνιμα χαρακτηριστικά τους, με συνέπεια να προκαλούν φα-
σαρίες αλλά παρουσιάζουν και άλλες δυσκολίες να προσαρμοστούν στην κοινωνική 
και στην σχολική τους ζωή.  

Οικογενειακό περιβάλλον 

Τα αρνητικά πρότυπα των γονέων, η ενδοοικογενειακή βία (εμπειρία βίας μέσα στην 
οικογένεια), η ασυμφωνία των γονέων σε ό,τι αφορά την ανατροφή των παιδιών, η 
έλλειψη γνώσεων για την αγωγή τους (παραμέληση, υποβιβασμός, υπερπροστασία, έλ-
λειψη τρυφερότητας και αγάπης) μπορεί να λειτουργήσουν αρνητικά και να οδηγήσουν 
το παιδί στην υιοθέτηση της δικής του αντικοινωνικής στάσης, την οποία θα διατηρεί 
και στο σχολικό περιβάλλον, αλλά και στην κοινωνία αργότερα ως ενήλικας (Eysenck, 
2013).  Οι δυσκολίες του παιδιού να χειριστεί την επιθετική συμπεριφορά του, συνή-
θως, καλύπτει μια βαθύτερη δυσκολία στις σχέσεις του με τους άλλους. Γι’ αυτό πολλοί 
επιστήμονες επικεντρώθηκαν στην ποιότητα των σχέσεών του με τους γύρω του και 
όχι στη συμπεριφορά του.  

Η οικονομική κρίση (Ελλάδα) θεωρείται ένας βασικός παράγοντας υποβάθμισης των 
συνθηκών που επικρατούν στην οικογένεια με αποτέλεσμα, να βάλλονται τα παιδιά. Η 
φτώχεια επηρεάζει τα παιδιά βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Υπάρχει διασύν-
δεση ανάμεσα στη φτώχεια και στην ανάπτυξη των μικρών παιδιών (νοητική, κοινω-
νική, συναισθηματική) καθώς και στη σωματική και ψυχική τους υγεία (Ντολιοπούλου, 
2015). 
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Σχολικό περιβάλλον 

Υπερβολική αυστηρότητα και άκαμπτοι κανόνες στο σχολικό χώρο μπορούν να συμ-
βάλλουν στην εκδήλωση προβλημάτων συμπεριφοράς στους μαθητές. Οι δασκαλοκε-
ντρικές διδακτικές μέθοδοι, τυχόν απορριπτικό κλίμα και το γενικότερο κλίμα στο σχο-
λείο και στην τάξη, όπως διαμορφώνεται από τους καθηγητές, τον διευθυντή και τους 
ομηλίκους, επηρεάζει την στάση των μαθητών προς το σχολείο και κατ’επέκταση την 
συμπεριφορά τους. 

Κοινωνικό & πολιτισμικό περιβάλλον 

Tο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον και η περιρέουσα ατμόσφαιρα ασκεί μεγάλη ε-
πίδραση στο ψυχοκοινωνικό περιβάλλον του παιδιού και στην συμπεριφορά του. Σε 
αυτό συμπεριλαμβάνονται τα Μ.Μ.Ε. αλλά και η διασκέδαση στα Μέσα Κοινωνικής 
Δικτύωσης. Η τηλεόραση έχει υποκαταστήσει τον παιδαγωγικό ρόλο των γονέων, με 
αποτέλεσμα τα παιδιά να δυσκολεύονται να ακούσουν, να μιλήσουν και να είναι μα-
θητές (Μαυροσκούφης, 2007). 

Επιθετικότητα στην σχολική τάξη: το προφίλ των μαθητών  

Σύμφωνα με τους Farrington (1993) και Olweus, (1991), στην σχολική τάξη παρατη-
ρείται ευρύ φάσμα αρνητικών συμπεριφορών, που περιλαμβάνει ήπιες ή πιο σοβαρές 
μορφές επιθετικότητας μεταξύ των οποίων είναι και οι ακόλουθες: Επιθετικά πειράγ-
ματα με σκοπό τη γελοιοποίηση, άμεσες ή έμμεσες απειλές και εκφοβισμοί, σωματικές 
παρενοχλήσεις, διασπαστικές συμπεριφορές χωρίς επιθετικότητα, προκλητικές τάσεις 
και αντιδραστικότητα στον εκπαιδευτικό, παθητική επιθετικότητα, επίμονη άρνηση συ-
νεργασίας και συμμετοχής στην τάξη, επιλεκτική αλαλία, χρήση σωματικής βίας ενα-
ντίον προσώπων και αντικειμένων, επιθετικά ξεσπάσματα. 

Οι επιθετικές διαφορές διαχωρίζονται στην φανερή επιθετικότητα (επιθετικά ξεσπά-
σματα, λεκτική βία κτλ.) και την συγκαλυμμένη (ψέματα, κλοπές κτλ.) (Loeber & 
Stouthamer- Loeber, 1998). 

Κάποιες φορές, οριζόντια και αμφίδρομη επιθετική συμπεριφορά μπορεί να εμφανιστεί 
και μεταξύ των  πρωταγωνιστών της κοινωνικοποιητικής λειτουργίας στο σχολείο, δη-
λαδή των δασκάλων. Ενώ εμπλέκονται στην ίδια διαδικασία, με ίδιο σκοπό, διαφορο-
ποιούνται ωστόσο, ανάλογα με την κοινωνική τους προέλευση, το φύλο, την ηλικία και 
οπωσδήποτε τις ιδεολογικές και κοσμοθεωριακές αντιλήψεις, λόγοι που τους κάνουν 
μερικές φορές να εκδηλώνουν την επιθετική τους συμπεριφορά μεταξύ τους (Βουϊδά-
σκης, 1987). 

Ο κίνδυνος ανάμειξης σε εκφοβιστική συμπεριφορά παραμονεύει για όλους τους μα-
θητές και τις μαθήτριες. Υπάρχουν όμως κάποια χαρακτηριστικά, που καθιστούν αυ-
τούς που τα φέρουν ιδιαίτερα επιρρεπείς στο να υποπέσουν σε εκφοβιστική συμπερι-
φορά (Sharp & Smith, 1994). 

792

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Συνήθως, τον ρόλο των θυτών τον διαδραματίζουν αγόρια ή και κορίτσια μόνα τους, 
ανεξάρτητα δηλαδή, ή ενταγμένα σε ομάδα - κλίκα. Όταν υπάρχει διαφορά ηλικίας, 
μεγαλύτερος είναι κατά κανόνα ο θύτης (Whitney & Smith, 1993). Σύνηθες παράδειγμα 
αποτελεί στο γυμνάσιο το γεγονός, μαθητές Γ Γυμνασίου να ασκούν εκφοβιστική συ-
μπεριφορά έναντι μαθητών Α Γυμνασίου. Άλλη, εξίσου συχνή εκφοβιστική συμπερι-
φορά εις βάρους μικρότερων μαθητών, είναι αυτή των μεγαλύτερων παιδιών που έχουν 
μείνει στην ίδια τάξη για μία ή περισσότερες χρονιές.  

Τα αγόρια, σε σύγκριση με τα κορίτσια, εκδηλώνουν πιο συχνά τέτοιες συμπεριφορές 
εκφοβισμού. Τα αγόρια μπλέκουν σε άμεσες επιθέσεις, ενώ τα κορίτσια σε έμμεσες. 
Λέγοντας άμεσες εννοούμε τις επιθέσεις, τις χειροδικίες σε γενικές γραμμές κάθε 
μορφή εκδήλωσης σωματικής ή λεκτικής βίας, που ασκείται απευθείας και χωρίς καμία 
προσπάθεια κάλυψης. Από την άλλη, με τον όρο έμμεσες χαρακτηρίζονται οι όχι ευ-
θείες επιθέσεις αλλά οι κεκαλυμμένες, οι σκόπιμα προσχεδιασμένες με σκοπό τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό, τη δυσφήμιση ή την κοροϊδία κάποιου συμμαθητή.  

Το κυριότερο χαρακτηριστικό των παιδιών-θυτών είναι η επιθετικότητα προς τους συμ-
μαθητές, γενικότερα τους ομιλήκους, αλλά και προς τους δασκάλους και τους γονείς 
τους. Σε αυτό συχνά τους βοηθά ή τους διευκολύνει η σωματική τους διάπλαση. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα στις τάξεις του γυμνασίου, που κάποια αγόρια, έχουν μια αργή και 
συχνά διαφορετική σωματική ανάπτυξη. Οι πιο μεγαλόσωμοι είναι επιρρεπείς στην εκ-
δήλωση εκφοβιστικής συμπεριφοράς σε σχέση με τους πιο μικροκαμωμένους. Σύμ-
φωνα με τον Olweus (1993), οι θύτες επιλέγουν για στόχους εκφοβιστικής συμπεριφο-
ράς άτομα με μικρότερη σωματική διάπλαση από τους ίδιους. Συνήθως, είναι ατίθασοι 
και μη συνεργάσιμοι στον χώρο της τάξης. Κάνουν φασαρία, πειράζουν τους συμμα-
θητές τους, δεν διστάζουν να αντιμιλήσουν στον καθηγητή και γενικά εμποδίζουν την 
εύρυθμη λειτουργία του μαθήματος. Επιδιώκουν να έχουν τον έλεγχο της τάξης – ομά-
δας, έστω και στο πλαίσιο της φασαρίας, ικανοποιούνται να κυριαρχούν στο σύνολο 
και αυτό θεωρούν ότι το πετυχαίνουν με την ατίθαση συμπεριφορά τους εντός, και την 
εκφοβιστική συμπεριφορά τους εκτός τάξης. Συχνά τα παιδιά του γυμνασίου παρασύ-
ρονται από τον ανταγωνισμό στο χώρο της τάξης. Ερχόμενα από το δημοτικό, δυσκο-
λεύονται να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα και μπερδεύουν την διεκδικητικότητα 
με την επιθετικότητα, την άμιλλα με τον ανταγωνισμό. (Olweus 1993).  

Άλλο βασικό χαρακτηριστικό των παιδιών - θυτών είναι η περιορισμένη ευαισθησία 
που τους διακρίνει. Η ευαισθησία είναι συνυφασμένη με την παιδική ηλικία. Τα παιδιά 
σε αυτές τις ηλικίες και ηλικιακές βαθμίδες θα έπρεπε από την φύση τους να είναι 
ευαίσθητα, να συμπονούν τους άλλους, να αδυνατούν να φερθούν σκληρά. Αντίθετα, 
όμως, με αυτό οι θύτες συνειδητά προκαλούν φόβο, πόνο, ντροπή και ικανοποιούνται 
να βλέπουν τα θύματά τους να βιώνουν άσχημα συναισθήματα.  

Η κοινωνικότητά τους είναι αμφιλεγόμενη. Έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις. Ο 
Olweus υποστηρίζει ότι δεν υπολείπονται από τους συμμαθητές τους σε κοινωνικές 
δεξιότητες. Υπάρχει, φυσικά, και η αντίθετη απόψη, σύμφωνα με την οποία τα παιδιά 
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– θύτες έχουν κατακτήσει περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες. Η χαμηλή αυτοεκτί-
μηση τους προσδιορίζει και είναι αυτό που ουσιαστικά τους εξωθεί σε βίαιες συμπερι-
φορές. Συνήθως, παρουσιάζονται ως δυνατοί, σκληροί και ανεξάρτητοι αλλά στην 
πραγματικότητα αντιμετωπίζουν αδυναμία να ενταχθούν στο σύνολο και να αποδε-
χθούν τον εαυτό τους, χαμηλή αυτοεκτίμηση και τάσεις ματαίωσης. Στις ηλικίες του 
γυμνασίου παρουσιάζουν συχνά μια κάποια  δημοτικότητα και οι ίδιοι επιλέγουν να 
ενταχθούν και συνήθως να ηγηθούν μιας ομάδας - κλίκας, αποτελούμενη από 3-4 παι-
διά, γεγονός που τους προσδίδει και ένα αίσθημα ασφάλειας. 

Αντικείμενο αμφιλεγόμενων απόψεων αποτελεί και το μορφωτικό και γνωστικό επί-
πεδό τους. Θύτες μπορεί να είναι και οι καλοί και οι κακοί μαθητές με διαφορετικό 
ίσως τρόπο. Οι μεν μπορεί να διαλέγουν τον άμεσο εκφοβισμό με επιθέσεις και χτυπή-
ματα και οι δε τον έμμεσο με πειράγματα και κοροϊδίες. Ο μαθητής με υψηλές επιδόσεις 
ασκεί εκφοβισμό, λέγοντας κοροϊδευτικά σχόλια και δυσανασχετώντας για τους αργούς 
ρυθμούς ή τις λάθος απαντήσεις κάποιων συμμαθητών του, ενώ ο μαθητής με χαμηλές 
επιδόσεις ασκεί και αυτός εκφοβισμό αλλά με άλλον τρόπο. Βρίζει, κοροϊδεύει, εφευ-
ρίσκει και χρησιμοποιεί παρατσούκλια (κοροϊδευτικά, που χαρακτηρίζουν τις επιδόσεις 
στο σχολείο κυρίως ή άλλα χαρακτηριστικά του «καλού» μαθητή).  Οι περισσότερες 
έρευνες πάντως δείχνουν ότι πρόκειται για παιδιά με χαμηλές συνήθως επιδόσεις στην 
τάξη και άσχημες συμπεριφορές προς τους συμμαθητές τους, έκδηλες στην διάρκεια 
του μαθήματος. 

Τα παιδιά - θύτες διακρίνονται από μία τάση για απόκτηση των υλικών αγαθών συμ-
μαθητών τους. Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειάς τους για επιβολή και κατ΄επέκταση 
κυριαρχία αναζητούν και επιβάλλουν την απόκτηση των αντικειμένων – εφοδίων τους, 
όπως χαρτζηλίκι, φαγητά από το κυλικείο, που μόλις έχουν αγοραστεί, αντικείμενα 
γραφικής ύλης και σε μερικές περιπτώσεις στις μεγαλύτερες τάξεις, τσιγάρα.  

Τέλος, μια κατηγορία παιδιών - θυτών που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής είναι οι θύτες, 
που ήταν πρώην θύματα. Αυτό είναι συχνό στις τάξεις του γυμνασίου. Παιδιά, που δέ-
χτηκαν bullying για την εξωτερική τους εμφάνιση (παραπάνω κιλά, γυαλιά, σιδεράκια, 
ύψος, χαρακτηριστικά που συνήθως αλλάζουν στην μετάβαση απο την παιδική στην 
εφηβική ηλικία), για τις επιδόσεις στην τάξη ή κάποια άλλα χαρακτηριστικά (οικογε-
νειακή κατάσταση, κάποια ίσως αναπηρία) μετατρέπονται σε θύτες και συμπεριφέρο-
νται με ανάλογες βίαιες εκδηλώσεις σε βάρος των συμμαθητών τους.  

Αντιμετώπιση, παρεμβάσεις, τεχνικές 

Το κλίμα, που επικρατεί στο σχολείο, είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει την εμφά-
νιση και την απαλοιφή του εκφοβισμού (Espelage & Swearer, 2003). Η σχέση των κα-
θηγητών με τα παιδιά, η υπερβολική αυστηρότητα, οι συχνές κυρώσεις και η ανταγω-
νιστικότητα, που συχνά καλλιεργείται στο σχολικό περιβάλλον, ευνοούν την εκδήλωση 
εκφοβιστικής συμπεριφοράς. Συχνά οι μαθητές, ιδίως του γυμνασίου, παραπονιούνται 
για την συμπεριφορά των καθηγητών. Η ταύτιση του καλού παιδιού με τον καλό 
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μαθητή, η ταπεινωτική αντιμετώπιση, που κάποια παιδιά θεωρούν ότι λαμβάνουν από 
τους καθηγητές, λόγω των χαμηλών αποδόσεων, ή της ατίθασης συμπεριφοράς τους, 
ενδεχομένως να τους υποβιβάζει και να τους ωθεί σε βίαιες εκδηλώσεις. Πρώτα από 
όλα, λοιπόν, απαραίτητο είναι να επικρατεί στο σχολείο  κλίμα συνεργασίας, σεβασμού 
ανάμεσα σε καθηγητή – μαθητή, αναγνώρισης κάθε προσπάθειας και κατανόησης σε 
τυχόν αποκλίνουσες συμπεριφορές. 

Ο καθηγητής στο γυμνάσιο, παρότι δεν έχει την πολυτέλεια του δασκάλου του δημοτι-
κού να έχει μόνο μία τάξη, οπότε την απόλυτη εποπτεία και έλεγχο των πραγμάτων, 
οφείλει να παρατηρεί συμπεριφορές, να αντιλαμβάνεται και να προλαβαίνει καταστά-
σεις. Ειδικά ερωτηματολόγια, που θα συμπληρώνουν ανώνυμα τα παιδιά -σε αυτή την 
ηλικία εκφράζονται καλύτερα ανώνυμα- θα τον βοηθούν να καταλάβει τους μαθητές 
του. Σε αυτό μπορούν να βοηθήσουν και οι συζητήσεις μέσα στην τάξη συγκεκριμένων 
περιστατικών, που έχουν δήθεν πραγματοποιηθεί σε άλλους σχολικούς χώρους. Με αυ-
τόν τον τρόπο το θέμα τίθεται για συζήτηση, όλοι οι μαθητές ενημερώνονται, προβλη-
ματίζονται και διατυπώνουν απόψεις. Ο θύτης αντιλαμβάνεται την λάθος συμπεριφορά 
του, απαλλαγμένος από τον εγωισμό και την άμυνα που ενστικτωδώς θα είχε αναπτύξει 
και προτάξει, ως ασπίδα προστασίας, αν ήξερε ότι αντικείμενο της συζήτησης είναι ο 
ίδιος. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, οι μαθητές θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν ται-
νίες, να διαβάσουν βιβλία, να αναλάβουν οι ίδιοι παρουσιάσεις βιβλίων, ομαδικά ή 
ατομικά χωρίς να τίθεται καμία ταμπέλα με τον τίτλο του σχολικού εκφοβισμού. Τα 
μηνύματα που θα λάβουν μέσα από την μελέτη και την παρακολούθηση και τα οποία 
σημειωτέον δεν θα είναι προκαθορισμένα, αλλά τα ίδια τα παιδιά θα τα ανακαλύψουν, 
θα είναι πιο σημαντικά από μία προκαθορισμένη εργασία, με θέμα τον εκφοβισμό. 

Μέσα στα πλαίσια της σχολικής δράσης πρέπει να παρουσιάζονται και εργασίες προ-
καθορισμένες με την ταμπέλα του τίτλου, που αναφέραμε παραπάνω του bullying. Ει-
δικοί ερευνητές, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί είναι απαραίτητο να επισκέπτο-
νται τακτικά τις σχολικές μονάδες, να ενημερώνουν τα παιδιά, να συζητούν μαζί τους 
και να τους περιγράφουν περιστατικά -αυτό συχνά απεγκλωβίζει τα θύματα, κυρίως να 
εκφραστούν, αλλά και κάποια παιδιά να αντιληφθούν, πράγμα, που δεν είχαν κάνει 
μέχρι τότε, ότι οι ίδιοι είναι θύτες.  

Η αξία του διαλόγου ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον θύτη είναι αναμφισβήτητη. 
Οι καθηγητές πρέπει με τον διάλογο, ως μέσο επαφής και επικοινωνίας, να καταστή-
σουν κατανοητό στο θύτη ότι τέτοιου είδους συμπεριφορές δεν αρμόζουν και δεν γίνο-
νται αποδεκτές στην τάξη / στο σχολείο. Τις προφάσεις, που θα επικαλεστεί σίγουρα ο 
θύτης για να προασπίσει την συμπεριφορά του, πρέπει να αντικρούσουν οι καθηγητές 
και να κάνουν σαφές το μήνυμα ότι το σχολείο και οι ίδιοι δεν θα επιτρέψουν τέτοιες 
συμπεριφορές και ότι αντιθέτως θα επιληφθούν του θέματος και θα θέσουν τα όρια, 
ακόμα, και αν χρειαστεί με κυρώσεις. Αυτή η προειδοποίηση, πιθανόν να ανακόψει σε 
κάποιο βαθμό την εκφοβιστική συμπεριφορά του παιδιού. Αυτό φυσικά, δεν ισχύει σε 
όλες τις περιπτώσεις  

795

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ζωτικής σημασίας είναι - αν και εφόσον είναι δυνατό - η συνεργασία του καθηγητή με 
τους γονείς - κηδεμόνες. Η καλή συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και η κοινή πορεία 
αντιμετώπισης κάθε εκδήλωσης εκφοβιστικής συμπεριφοράς θα οριοθετήσουν το 
παιδί, θα το βοηθήσουν να αντιληφθεί την λάθος συμπεριφορά του. 

Καθοριστική τέλος, σε όλη την παραπάνω προσπάθεια και δράση είναι η αναγνώριση 
και η επιβράβευση, τόσο από τον εκπαιδευτικό, όσο και από τους συμμαθητές κάθε -
έστω και μικρού - δείγματος βελτίωσης του παιδιού-πρώην θύτη. Αυτό θα τον βοηθήσει 
να προσαρμοστεί στα πρότυπα συμπεριφοράς, που του υποδεικνύονται ως ορθά. 

Συμπεράσματα & μελλοντικές προτάσεις 

Τα προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία, οι διαταραχές και η έκφραση επι-
θετικότητας, είναι συχνές αιτίες που οδηγούν σε δυσλειτουργία στο επίπεδο των δια-
προσωπικών και των κοινωνικών σχέσεων. Οδηγούν, κατά κανόνα, σε σοβαρές δυσκο-
λίες προσαρμογής του παιδιού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (προσχολική, σχο-
λική, δευτεροβάθμια) αλλά και στη μετέπειτα ενήλικη ζωή του. Τα αίτα των προβλη-
μάτων συμπεριφοράς μπορεί να είναι οργανικά (δεπυ, χαμηλή νοημοσύνη, συναισθη-
ματικές διαταραχές, ψυχοπαθολογία) ή να αφορούν την οικογένεια, το σχολείο ή το 
ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (ομάδες ομηλίκων, ΜΜΕ, Μέσα Κοινωνικής Δικτύω-
σης). Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να διαχειριστούν ήπια ή πολύ σοβαρά προβλήματα 
συμπεριφοράς καθημερινά μέσα στην τάξη, ενώ συχνά δεν είναι ενημερωμένοι με α-
ποτέλεσμα να δουλεύουν σε δύσκολες συνθήκες και να αισθάνονται έντονο εργασιακό 
«στρες». Οι εκφάνσεις της έκφρασης της επιθετικότητας στη σχολική ζωή ποικίλλουν 
από πειράγματα, απειλές, άρνηση συνεργασίας και διάφορες παρενοχλήσεις μέχρι τη 
λεκτική ή τη σωματική βία προς συμμαθητές ή εκπαιδευτικούς, ξεσπάσματα ή παρα-
βατικές συμπεριφορές (κλοπές, ψέματα κ.α.). Οι εκπαιδευτικοί συνεργαζόμενοι μεταξύ 
τους, είναι υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στο χώρο του σχολείου και 
κατ’ επέκταση και στην τάξη, οφείλουν να θέτουν με επιτυχία κανόνες οριοθετώντας 
τα παιδιά, να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά μέσα στην τάξη, να συνεργάζονται με την 
οικογένεια και τους ειδικούς, ώστε να εφαρμόζουν εξατομικευμένες μεθόδους παρέμ-
βασης, όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ο εκπαιδευτικός πρέπει να υποστηρίζεται με την 
κατάλληλη επιμόρφωση από την πολιτεία, ώστε να μπορεί να επικαιροποιεί τις γνώσεις 
του και να είναι αποτελεσματικός στο έργο του, το οποίο περιλαμβάνει την διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας των μαθητών,  την διαπαιδαγώγησή τους και τη θετική συμ-
βολή του στην ψυχοσύνθεσή τους. Ωστόσο, η προσέγγιση του φαινομένου της επιθετι-
κότητας των μαθητών (πολυπαραγοντικό φαινόμενο) δεν αφορά μόνο τον εκπαιδευ-
τικό, τους γονείς και την σχολική μονάδα, αντίθετα οφείλει να είναι ολιστική και συ-
στηματική και να υποστηρίζεται διεπιστημονικά από ειδικούς συμβούλους (ΚΕ.Δ.Δ.Υ. 
και σχολικό σύμβουλο).  
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Περίληψη 

Στο παρόν εξετάζεται η αναπηρία ως αιτία κοινωνικού στίγματος και περιθωριοποίη-
σης των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και πιο συγκεκριμένα παιδιών με 
αναπτυξιακές Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ). Ο στιγματισμός είναι δυνα-
τόν να προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον του ατόμου, το σχολείο, την κοι-
νωνία, τους θεσμοθετημένους φορείς. Η βασική υπόθεση εργασίας διερευνά τη διαδι-
κασία απόδοσης του κοινωνικού στίγματος σε ορισμένη μελέτη περίπτωσης από την 
γαλλική κινηματογραφική ταινία του Τρυφώ, “Το παιδί αγρίμι”(Itard,1990). Βάση για 
τον καθορισμό του βαθμού απόδοσης του στίγματος σε παιδί με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες με έμφαση τις ΔΑΦ λαμβάνεται η ένταση απόρριψης είτε από την οικογένεια 
είτε από την εκπαιδευτική κοινότητα, είτε από την Πολιτεία. Η απόρριψη, όπως και η 
αποδοχή άλλωστε, εμπεριέχει τη μη κατανόηση του παιδικού αυτισμού. Στα αποτελέ-
σματα, παρουσιάζεται η γονεϊκή εγκατάλειψη ως η πιο επώδυνη απόρριψη ενώ η κρα-
τική άρνηση ως η πιο επικίνδυνη για το άτομο με ειδικές ανάγκες. 

Λέξεις-Κλειδιά: κοινωνικό στίγμα, κοινωνικοί θεσμοί, αυτισμός, εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Η Ειδική Αγωγή ως διεπιστημονικός χώρος επηρεάζει και προσδιορίζει την ποιότητα 
στο εκπαιδευτικό σύστημα. Διαχρονικά, ιχνηλατούμε τα όρια της προϊστορίας της συ-
νυφασμένης, κατά τα πρότυπα της ελληνικής σκέψης, τόσο στενά με τη μυθολογία και 
τη μυθοπλασία. Οι αρχαίοι Έλληνες από τη μια συσχετίστηκαν με τον Καιάδα, χαρά-
δρα για τον αφανισμό των βρεφών με αναπηρίες αλλά από την άλλη δεν παρέλειψαν 
να περιλάβουν ανάμεσα στους Θεούς τους τον Ήφαιστο, «άτομο» με κινητικά προβλή-
ματα. Με βάση τη σκέψη αυτή, η παρούσα εργασία θα χρησιμοποιήσει αποσπάσματα 
κινηματογραφικής ταινίας προκειμένου να αναδείξει τις πρώτες προσπάθειες ειδικής 
αγωγής και εκπαίδευσής. Θα μπορούσε, ίσως, να χαρακτηριστεί ως πρωτοϊστορία της 
ΕΑΕ, αυτή η περίοδος επειδή ακόμη δεν έχει συνειδητοποιηθεί η ανάγκη ειδικής εκ-
παίδευσης προσαρμοσμένη στις δυνατότητες και τις αδυναμίες των ατόμων με αναπη-
ρίες ώστε να κατακτήσουν τη δυνατόν μεγαλύτερη αυτοεξυπηρέτηση και αυτονομία. 
Η μαρτυρία έρχεται από τα τέλη του 18ου αι. και από τις ημερολογιακού τύπου σημειώ-
σεις που κρατούσε ο γιατρός Ιτάρντ όταν κατάφερε να υιοθετήσει το νεαρό αγόρι που 
βρέθηκε στο δάσος του Aveyron στη Γαλλία όπου, εγκαταλελειμμένο από τους γονείς 
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του, ζούσε σε πρωτόγονη κατάσταση (Itard, J., 1990). Το παιδί περιγράφεται με χαρα-
κτηριστικά που, σύμφωνα με τον (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, 2014) παραπέ-
μπουν στον αυτισμό, μη φυσιολογική, δηλαδή, λειτουργικότητα ταυτόχρονα σε τρεις 
τομείς: α) κοινωνική συναλλαγή, β) επικοινωνία και γ) περιορισμένη, επαναλαμβανό-
μενη συμπεριφορά. Οι σημειώσεις αυτές έγιναν η βάση για το σενάριο της βραβευμέ-
νης ταινίας του Fr. Truffaut, «L’Enfant sauvage» (Truffaut, 1969), ο οποίος με πολύ 
διακριτικό τρόπο παρουσίασε την ιστορία του μικρού αγοριού θέτοντας ερωτήματα και 
για τις ηθικές αρχές από τις οποίες είναι ανάγκη να διέπεται η ειδική αγωγή και εκπαί-
δευση. Ο νεαρός πρωταγωνιστής Βίκτωρ προέρχεται από ένα περιβάλλον χωρίς κανό-
νες και πολιτισμό. Πρώτη φορά θα συναντήσει τους κοινωνικούς κανόνες και πολιτι-
στικά στοιχεία στο χωριό κοντά στο δάσος που βρέθηκε, σε ένα ίδρυμα κωφάλαλων 
όπου τον οδήγησαν οι λάθος γνωματεύσεις και στην κοινωνική ζωή που θα ξεκινήσει 
για αυτόν στο σπίτι και το περιβάλλον του γιατρού Ιτάρντ ως υιοθετημένο τέκνο του. 
Σε όλες τις περιπτώσεις θα απορριφθεί ως μέλος του συνόλου όπου εντάσσεται, θα 
στιγματιστεί ως ξένο σώμα και θα περιθωριοποιηθεί. Λίγες οι αντίρροπες δυνάμεις σ’ 
αυτή άδικη εξέλιξη με σπουδαιότερη την αγάπη του γιατρού και την αφοσίωσή του στο 
να εκπαιδεύσει και να εντάξει το παιδί στο νέο περιβάλλον του. 

Τα αφηγήματα, μέσω κινηματογραφικών ταινιών διαπραγματεύονται το πολυπαραγο-
ντικό -πολυαιτιακό μοντέλο ερμηνείας της αναπηρίας κατέχουν μια πολύ σημαντική 
θέση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, ειδικά αν σκεφτεί κανείς τον πολυπαθή 
στόχο της για τη δυνατόν ολική ένταξη των ατόμων στην κοινωνία όπου και ανήκουν. 
Πιο συγκεκριμένα, η ταινία «L’Enfant sauvage» του Truffaut έχει κεντρικό ήρωα ένα 
παιδί που η ανάπτυξή του ακολούθησε κανονικό ρυθμό μόνο στον βιολογικό τομέα 
καθώς στερήθηκε τα πνευματικά, κοινωνικά και συναισθηματικά ερεθίσματα. Απομο-
νωμένος ήδη από τη νηπιακή του ηλικία σε ένα δάσος της Γαλλίας παλεύοντας με τα 
στοιχεία της φύσης, με τα άγρια ζώα και τρώγοντας ρίζες και καρπούς για να επιβιώσει 
αλλά και με όσα εμπόδια έθετε μπροστά του η φύση των ιδιαιτεροτήτων του. Η απου-
σία της περιβαλλοντικής επίδρασης κάνει πιο προφανή τα εκ γενετής χαρακτηριστικά 
του καθώς δεν έχει δεχτεί καμιά εκπαίδευση για να λειάνει τις συμπεριφορές του που 
προκαλούνται από αυτά. 

Ο στιγματισμός από το χωριό, και η σύλληψη του αγοριού 

Η εγκατάλειψη του παιδιού από την οικογένεια συνιστά την πρώτη και καθοριστική 
φάση του στιγματισμού. Η σύλληψή του έγινε με μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυ-
νηγοί για τα θηράματά τους. Οδηγείται στο πλησιέστερο χωριό δεμένος σαν άγριο ζώο 
και περιτυλιγμένος με έναν λευκό μανδύα που θυμίζει τρόφιμους ψυχιατρικών ιδρυμά-
των. Ο στιγματισμός παίρνει διαφορετικές διαστάσεις και μορφές που εντοπίζονται στη 
καθημερινότητά του, η οποία γεμίζει ανυπέρβλητες δυσκολίες, τόσο στο δάσος όπου 
ένα μικρό παιδί παλεύει με τα άγρια ζώα και τα στοιχεία της φύσης για να επιβιώσει, 
όσο και μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία η οποία τον αποσπά από το δάσος πιστεύοντας 
πως αυτό είναι δικαίωμά της και όχι χρέος της και, χωρίς κανένα συναίσθημα για το 
παιδί, το κλείνει σε ένα αφιλόξενο ίδρυμα. Η θεώρηση της καθημερινότητας του 

800

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



ανθρώπου με ειδικές ανάγκες συναντά το κοινωνικό στίγμα και τον ρατσισμό. Στην 
ταινία, από την αρχή του αφηγήματος, όποιος τον πλησιάζει θέλει να αλληλεπιδράσει 
μαζί του. Ο τρόπος όμως είναι πάντα αυθαίρετος, καθώς δεν έχει αφετηρία και στις δύο 
πλευρές όπως απαιτεί η αλληλοεπίδραση αλλά καθορίζεται από τις προσμονές της μίας 
πλευράς η οποία βρίσκεται πάντα σε πλεονεκτική θέση. Μετά την πρώτη φάση στιγ-
ματισμού του, την εγκατάλειψή του από τους γονείς του, ακολουθούν η διαδικασία της 
σύλληψής του και ο άμεσος περιορισμός της ελευθερίας του σαν να είναι άγριο ζώο 
και όχι άνθρωπος στιγματίζοντας την οντότητα του μικρού αγοριού σαν ένα τέρας. Η 
κοινωνική ζωή του στο χωριό ξεκινά μέσα σε έναν στάβλο, δεμένος από το πόδι, με 
ένα σχοινί. Πρακτική, που σήμερα έχει καταγγελθεί από τις φιλοζωικές οργανώσεις 
στην Ευρώπη για τα οικόσιτα ζώα. Ακολουθεί η περιφορά του άγριου αγοριού στο 
χωριό, φρικτή εμπειρία για τον ίδιο, ένα ξένο σώμα ανάμεσα στους άλλους καθώς οι 
διαφορές στο περπάτημα, στη στάση του σώματος, στην απουσία λόγου εμποδίζουν 
την παρατήρηση των ομοιοτήτων μαζί τους. Οι χωρικοί επιθυμούν να τον πλησιάσουν 
και να τον αγγίξουν, αλλά από φόβο η επιθυμία τους εκδηλώνεται με βία σωματική και 
λεκτική. Κανείς δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για το παιδί αλλά κατευθυνόμενοι από 
τα άγρια ένστικτα που ξυπνά ο φόβος τους, στιγματίζουν και παραμορφώνουν την ταυ-
τότητα του θύματός τους ώστε να απενοχοποιηθεί η δική τους αυθαίρετη και απάν-
θρωπη οπτική όταν τον αντικρίζουν. Τον περιεργάζονται, τον χτυπούν, τον περιγελούν, 
μα πιο πολύ, τον φοβούνται. Το πόσο «αναίτια» είναι αυτή η συμπεριφορά του πλήθους 
θα καταδειχθεί από την αυτόματη συνεργασία του άγριου αγοριού με τον ηλικιωμένο 
άνδρα που, ξεχωρίζοντας από το πλήθος, τον πλησίασε, τον έπιασε από το χέρι, όπως 
πιάνουν οι ενήλικες τα παιδιά, τον οδήγησε να πιει νερό και του χάιδεψε το κεφάλι με 
συμπόνοια για τις δύσκολες στιγμές που περνά. Ο στιγματισμός εντοπίζεται και στην 
απέχθεια που νιώθουν οι «φύλακες» στο κελί όταν αυτοί αντιμετωπίζουν την τέλεση 
των φυσικών αναγκών του ως παράδοξο και όχι ως φυσιολογικό γεγονός. Το «αγρίμι» 
δεν αφήνει κανέναν να πλησιάσει, αργότερα στο κελί, όπου τον κλείνουν πριν τον πα-
ραδώσουν σε αρμόδιους φορείς της πολιτείας, εκτός από τον ηλικιωμένο άνδρα, ο ο-
ποίος έχει κερδίσει πια την εμπιστοσύνη του αγοριού. Με το πλύσιμο του προσώπου, 
αρχίζει η επικοινωνία και έχει βάση της την αγάπη και την αποδοχή. Αυτή είναι και η 
πρόταση του Τρυφώ που και ο ίδιος έχει αναλάβει εθελοντικά να εκπαιδεύσει ένα πα-
ραβατικό παιδί, το παιδί που θα πρωταγωνιστήσει στην εν λόγω ταινία του.  

Ο στιγματισμός στο ίδρυμα κωφαλάλων στο Παρίσι. 

Επόμενη φάση της επιστροφής του στον ανθρώπινο πολιτισμό, αποτελεί η παραμονή 
του στο ίδρυμα των κωφάλαλων παιδιών, η οποία είναι επίσης τραγική για το νεαρό 
αγόρι και συνοδεύεται από στιγματισμό. Οι οικότροφοι του ιδρύματος δεν τον αποδέ-
χονται, τον κοιτάζουν καχύποπτα, τον χτυπούν, τον περιφρονούν και τον απομονώ-
νουν. Στο αφήγημα, παρατηρούμε ένα νεαρό τρόφιμο να τον περιγράφει σε άλλον τρό-
φιμο με τρομαγμένο πρόσωπο και οι κινήσεις των χεριών, που σχηματίζουν τον κώδικα 
επικοινωνίας της νοηματικής, καταγράφουν ένα διαφορετικό από αυτούς ον, πιθανόν 
και επικίνδυνο, με ουλές σε όλο το σώμα του, σημάδια από τις μάχες με τα άγρια ζώα. 
Οι τρόφιμοι, ξεχνούν τις μεταξύ τους διαφορές. Τώρα είναι όλοι μαζί εναντίον ενός. Ή 
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όταν, λίγο αργότερα, εξεταστούν οι ομοιότητες για την κατηγοριοποίηση του άγριου 
αγοριού σε ίδρυμα εξετάζονται αρνητικά αναζητώντας όμοια ελλείμματα και όχι ό-
μοιες θετικές επιδόσεις. Όπως αναφέρεται στο (Hodapp, R., 2005) η σύγκριση της α-
νάπτυξης φέρνει στην επιφάνεια τη διαφορά του ρυθμού της, ενώ αγνοεί, για παρά-
δειγμα, την όμοια σειρά με την οποία το ένα στάδιό της ακολουθεί το επόμενο. 

Ο κοινωνικός στιγματισμός των ευγενών κυριών και οι σκηνές ''σαν από τσίρκο'' 

Μέσα στο ίδιο ίδρυμα, η επίσκεψη των Γαλλίδων ευγενών κυριών να περιεργαστούν 
το αγόρι είναι ακόμη μια σαφής ενέργεια διάκρισης και περιθωριοποίησης. Στη μια 
πλευρά αυτοί, όλοι μαζί, και στην άλλη το άγριο αγόρι, το κοιτάζουν με περιέργεια 
αλλά και εκ του ασφαλούς, έγκλειστο μέσα στο ίδρυμα και με την παρουσία υπευθύ-
νου. Η σκηνή παραπέμπει σε επίσκεψη σε ένα τσίρκο για να δουν κάτι σπάνιο και άγριο 
μα κλεισμένο στο κλουβί ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ζωή τους από κάτι που δε 
γνωρίζουν. Όταν κάποιος πλησιάζει περισσότερο από όσο πρέπει, με αποτέλεσμα να 
τρομάξει το άγριο αγόρι, δέχεται ένα δάγκωμα, και δεν αντιμετωπίζεται ως δάγκωμα 
ενός τρομαγμένου παιδιού αλλά ως ένα δάγκωμα ενός άγριου επικίνδυνου ζώου. Έχει 
προηγηθεί η ερώτηση αν τα δόντια του είναι κανονικά για να ακουστεί η απάντηση όλα 
είναι κανονικά, δήλωση που θα προκαλέσει απογοήτευση στο πλήθος που έχει δώσει 
μια άλλη διάσταση στο νου του σχετικά με το άγριο αγόρι της Aveyron. Πάλι προφανής 
η αλλοίωση της ταυτότητας του παιδιού. Επιπρόσθετα, ο Τρυφώ σχολιάζει και ένα 
άλλο σοβαρό ζήτημα, την εκμετάλλευση των αναπήρων από τους μη αναπήρους. Ο 
υπάλληλος του ιδρύματος που οδηγεί τους επισκέπτες στο άγριο αγόρι, δέχεται φιλο-
δωρήματα, τα κέρδη του δηλαδή πηγάζουν από τον στιγματισμό του παιδιού, ενώ ταυ-
τόχρονα είναι προφανής η αδιαφορία του για το ίδιο το παιδί και τις συνθήκες που 
δημιουργούνται κατά τη διάρκεια αυτών των επισκέψεων.  

Οι διαγνώσεις των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) 

Στο αφήγημα παρατηρούμε ότι ακόμη και η επιστήμη, μια εποχή πολύ πρόωρη για την 
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, αυθαιρετεί για τα παιδιά με Διαταραχές Αυτιστικού 
Φάσματος (ΔΑΦ). Οι γιατροί τον εντάσσουν αρχικά στους κωφάλαλους, ενώ στη συ-
νέχεια ο επόπτης καθηγητής του Ιτάρντ τον εντάσσει στους ηλιθίους (Συνοδινού, Κλ, 
2007, σσ. 33-51). Ο Ιτάρντ διαφωνεί με τον καθηγητή του και πιστεύει πως η αδυναμία 
επικοινωνίας οφείλεται στην απομόνωσή του από την κοινωνία και τον πολιτισμό σε 
μια περίοδο ουσιαστική για την κατάκτηση του κώδικα επικοινωνίας. Ο καθηγητής θα 
διατυπώσει απερίφραστα και απροκάλυπτα την άποψή του για το παιδί αυτό: «Έχουμε 
να κάνουμε με ένα υποδεέστερο πλάσμα….κατώτερο και από τα ζώα». Ο Ιτάρντ, ο 
οποίος προφανώς διακατέχεται από ανθρωπιστικές αρχές, αντιλέγει πως ακόμη και «τα 
ζώα τα φροντίζουμε, τα εκπαιδεύουμε». Ο συνομιλητής του δεν πιστεύει ότι είναι εφι-
κτή η εκπαίδευση του αγοριού καθώς τον κατατάσσει στους ηλιθίους.  
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εικ. 1-3: Η ζωή στο ίδρυμα 

Η κοινωνική ένταξη ξεκινάει με την ''κατ΄ οίκον'' διδασκαλία 

Ο Ιτάρντ παίρνει το αγόρι με βασιλικό διάταγμα, υπό την κηδεμονία του προκειμένου 
να τον φροντίσει. Πολλοί λόγοι τον οδηγούν σε αυτή την απόφαση. Πρώτα συναισθη-
ματικοί, δεν του αρέσει να τον βλέπει να υποφέρει. Τον βασανίζει η σκέψη ότι αν τον 
έσωσαν από τη δύσκολη ζωή στο δάσος, αυτή που θα του προσφέρουν θα πρέπει να 
είναι καλύτερη. Έπειτα επιστημονικοί: η περίπτωση του αγριμιού έχει εξάψει την επι-
στημονική του περιέργεια. Έχει καταληφθεί από την αισιοδοξία ότι το άγριο αγόρι εί-
ναι εκπαιδεύσιμο και δεν του μένει παρά να το διαπιστώσει. Η πρόκληση είναι να ε-
ντοπίσει τις ανάγκες, να τους συνδέσει με στόχους και να επιλέξει την κατάλληλη μέ-
θοδο για την επίτευξή τους. Η επανεξέταση της υπόθεσης του Victor of Aveyron εστιά-
ζεται στην επιστημονική μελέτη περιπτώσεων που παρουσιάζουν έλλειψη λόγου ή στέ-
ρηση λόγου. Σύμφωνα με τις έρευνες (Lebrun, Y., 1980), η γλωσσική απόκτηση επη-
ρεάζεται δυσμενώς από την κακή διατροφή, την απουσία αισθητηριακής διέγερσης και 
την έλλειψη επαφής με οποιοδήποτε κοινωνικό περιβάλλον. Τα παιδιά που αντιμετω-
πίζουν διάφορους βαθμούς τέτοιας στέρησης αποδεικνύουν μια σειρά γλωσσικών και 
κοινωνικογλωσσικών ελλειμμάτων που είναι δύσκολο να εξαλειφθούν. Σε αυτά περι-
λαμβάνεται η αδυναμία παρακολούθησης της ομιλίας, εκτός εάν απευθύνονται άμεσα, 
ακατάλληλος έλεγχος της φωνητικής ώθησης και του τονισμού, έλλειψη κατανόησης 
σχεσιακού γλωσσικού υλικού καθώς και λίγη ή καθόλου γνώση των κοινωνικογλωσ-
σικών κανόνων, που διέπουν τη συνομιλία και τη διαπροσωπική ανατροφοδότηση. Ο 
Ιτάρντ πραγματοποίησε το πρώτο βήμα άρσης του στιγματισμού με ένα δεύτερο πρό-
σωπο που ήτανε πάντα δίπλα στο αγόρι και προετοίμαζε τις προαπαιτούμενες συνθήκες 
για την εκπαίδευση του. Τα δύο αυτά πρόσωπα, ο γιατρός Ιτάρντ και η τροφός αποτε-
λούν στο εξής την οικογένεια του αγοριού και συνθέτουν τον οικογενειακό πολιτισμό 
τον οποίο στερήθηκε στην παιδική του ηλικία. Εξασφαλίζεται έτσι, με την κατ'οίκον 
διδασκαλία η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στο παιδί με ιδιαίτερες δυσκολίες 
και ανάγκες. Στη διεύρυνση του κύκλου αυτού συντελεί η επαφή με οικογενειακό /φι-
λικό περιβάλλον των δύο προσώπων, η οποία επιτυγχάνεται με «καθιερωμένες» τακτές 
επισκέψεις. Εκεί στους φίλους συγκαταλέγεται και ένας συνομήλικος ο οποίος τον α-
ποδέχεται και αλληλεπιδρά με τρόπο που ευχαριστεί τον Βίκτωρα. Είναι ενθαρρυντικό 
το ότι ένα παιδί χωρίς κοινωνικές δεξιότητες απολαμβάνει τη συντροφιά και το παιχνίδι 
ενός συνομηλίκου. Επίσης ο γονέας, γιατρός γίνεται εκπαιδευτής του θετού παιδιού 
του. Στο αφήγημα το πρόσωπο του Ιταρντ ταυτοποιείται με την έννοια του πολιτισμού 
του σχολείου, προάγει τις κοινωνικές δεξιότητες και συναισθηματική οργάνωση του 
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μαθητή με τρόπο βιωματικό. Ο πολιτισμός του σχολείου με την κατ΄οικον ειδική αγωγή 
και εκπαίδευση θέτει τα ερωτήματα αποστιγματισμού για το ''τι πήγε καλά, τι δεν πήγε 
καλά, τι θα μπορούσε να αλλάξει στην διδασκαλία των κοινωνικών δεξιοτήτων''. Η 
σκηνή αυτή αποτελεί και μια από τις χαρακτηριστικότερες περιγραφές του γιατρού Ι-
τάρντ η οποία οδηγεί τους μεταγενέστερους επιστήμονες στην ταύτιση των χαρακτη-
ριστικών της συμπεριφοράς του Βίκτωρα με τα χαρακτηριστικά του αυτισμού (Wing, 
L., 2007, σσ. 33-49) υπογραμμίζοντας για την αντίληψη ότι "δεν υπάρχει τίποτε και-
νούργιο κάτω από τον ήλιο".  

Ο αποστιγματισμός, η αποδοχή των ελλειμμάτων και ο πολιτισμός της οικογένειας  

Ο αποστιγματισμός, η αποδοχή των ελλειμμάτων αποτελούν μέρος του πολιτισμού της 
οικογένειας μέσα στην οποία μεγαλώνει ο Victor of Aveyron. Στο αφήγημα της ταινίας, 
παρατηρούμε και οι δύο ενήλικες να του απευθύνουν τον λόγο ως ένα τρίτο ισότιμο 
μέλος στη μεταξύ τους αλληλεπίδραση υποδηλώνοντας την απόλυτη αποδοχή, δίνο-
ντας έμφαση σε όσα τους συνδέουν και καταδεικνύοντας τις διαφορές τους ως ασήμα-
ντο μέρος της σχέσης τους. Εδώ παύουν να είναι στο προσκήνιο η παθολογία του και 
τα συμπτώματά του (Συνοδινού, Κ., 1999, σσ. 95-123). Στο σημείο αυτό, περνώντας 
το κατώφλι του οίκου του Ιτάρντ έχει συντελεστεί μια πολύ σημαντική μετάβαση για 
το παιδί. Από την απόρριψη μεταβαίνει στην αποδοχή, από τη στέρηση στη γενναιο-
δωρία, από την απουσία του πολιτισμού ή τον παραμορφωμένο πολιτισμό περνά στον 
αληθινό πολιτισμό.  

 
εικ. 4-7: Η μετάβαση και η συμμετοχή στον ψυχικό βίο 

Οι κρίσεις στην συμπεριφορά και ο στιγματισμός 

Υπάρχουν όμως και μέσα στο «οικογενειακό περιβάλλον» κίνδυνοι. Πρώτα, ο Ιτάρντ 
αποφασίζει να υποβάλει τον Βίκτωρα σε εντατική εκπαίδευση θεωρώντας ότι έτσι θα 
επέλθει αμεσότερο και καλύτερο αποτέλεσμα. Κάθε καθημερινή του δραστηριότητα 
μετατρέπεται σε άσκηση για εκπαίδευση. Στην περίπτωση αυτή, έστω και μη συνειδητά 
από πλευράς του γιατρού, κυριαρχεί το μοντέλο του δίπολου ανάπηροι – μη ανάπηροι 
σύμφωνα με το οποίο οι ανάπηροι είναι άτομα εξαρτημένα από τους μη αναπήρους. 
Στο αφήγημα, παρατηρούμε τον Ιτάρντ, μέσα από τις ετεροπαρατηρήσεις και αυτοπα-
ρατηρήσεις να παραδέχεται το παιδαγωγικό λάθος του. Ως γονιός ανήκει σε αυτούς 
που περιμένουν πλήρη αποκατάσταση για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος 
(ΔΑΦ) που φαίνεται να παρουσιάζει ο Βίκτωρ, δεν είναι σε θέση να αποδεχθεί τις 
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περιορισμένες δυνατότητες του ή να εκτιμήσει τους περιορισμούς της εκπαιδευτικής 
μεθόδου του. Σήμερα, εκτιμάται ότι τα ενιαία ενταξιακά προγράμματα σε μαθητές με 
αυτισμό αξιοποιούν πολύ περισσότερο χρόνο σε διδακτικές εφαρμογές κοινωνικών δε-
ξιοτήτων, γεγονός που ήταν ανύπαρκτο ως παιδαγωγική μεθοδολογία στην εκπαίδευση 
του Βίκτωρα. Τα προβλήματα στην εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες δεν νοηματοδοτούνται σύμφωνα με τις ανάγκες του μαθητή προκειμένου να 
τεθούν οι κατάλληλες διδακτικές προτεραιότητες. Στο αφήγημα της ταινίας, παρατη-
ρούμε ότι ο πολιτισμός του «οίκου» και του «σχολείου» διαμορφώνει την στοχοθεσία 
των εκπαιδευτικών παρεμβάσεων. Αυτές προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα τα οποία 
συνάγονται από την μέχρι τότε διαδικασία εκπαίδευσής του και τα αποτελέσματά της, 
τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά. Αυτή η τροπή παραπέμπει στο «φιλικό σχολείο» 
(2020, pp. 343-353), όπως αυτό καθορίζεται από τις στρατηγικές μάθησης οι οποίες 
προσαρμόζονται στις δεξιότητες των παιδιών, τη συμμετοχή του εκπαιδευτικού με υ-
ποδείγματα εφαρμογής στρατηγικών, προτυποποίηση συμπεριφορών μάθησης και γε-
νίκευση των κατακτημένων γνώσεων μέσω βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων 
στόχων.  

 
εικ. 8-10: Η εντατικοποίηση και οι κρίσεις στην συμπεριφορά 

Η Πολιτεία και ο στιγματισμός 

Εκτός από την κοινωνία και το εκπαιδευτικό σύστημα, την ποιότητα της ενσωμάτωσης 
του ατόμου με ειδικές ανάγκες την καθορίζει η πολιτεία και τις στάσεις των κυβερνή-
σεων απέναντι στα ανάπηρα παιδιά (Anstötz, C., 2012, σσ. 32-37). Το Ειδικό σχολείο 
είναι η πιθανότερη πρόταση των αρμοδίων όταν υπάρχουν σοβαρά αναπτυξιακά προ-
βλήματα των ατόμων με Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) όπως η περίπτωση 
του Βίκτωρα. Το σχολείο δεν είναι για όλα τα παιδιά. Κάποια απορρίπτονται και απο-
μακρύνονται. Πολλές δεκαετίες μετά θα τεθεί το αίτημα διαφοροποιημένου προγράμ-
ματος για κάθε παιδί μέσα στο ίδιο σχολείο. (2017, σσ. 60-67) επειδή η Ειδική Αγωγή 
και Εκπαίδευση ''δύσκολα'' νοηματοδοτείται ως πρόταση εκπαίδευσης των παιδιών και 
νέων με ιδιαιτερότητες "δια" της ειδικής αγωγής (Wing, L., 2007, σσ. 33-49). Έτσι, την 
επόμενη ανατροπή στην εκπαίδευση και τον ομαλό τρόπο διαβίωσης για τον Βίκτωρα 
θα προκαλέσει η στάση της πολιτείας απέναντι στη σχέση του γιατρού - εκπαιδευτή με 
το παιδί. Αναφέρεται ο πολίτης Πινέλ, ψυχίατρος της εποχής της Γαλλικής επανάστα-
σης και μέντορας του Ιτάρντ, ο οποίος έπεισε τους αρμόδιους ότι ο Βίκτωρ είναι ίδιος 
με τους τροφίμους του ψυχιατρείου – νοσοκομείου Μπισέτρ και άρα, κατά την άποψή 
του, η κοινωνική συμπεριφορά του δε θα παρουσιάσει καμιά εξέλιξη, όποια 
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εκπαίδευση κι αν του παρασχεθεί. Η Πολιτεία εξετάζει τη συνέχιση της παροχής επι-
δόματος, το οποίο εξασφαλίζει την παρουσία της τροφού δίπλα στο αγόρι, και αποφα-
σίζει τη διακοπή του. Αυτή η απόφαση, εμπεριέχοντας το κοινωνικό στίγμα και τον 
ρατσισμό, αποκλείει τον Βίκτωρα από την καθημερινή του συναλλαγή με τα άτομα που 
έχει εμπιστεύεται γιατί τον έχουν αποδεχθεί. Αντιπροτείνει τον εγκλεισμό του σε περι-
βάλλον ανοίκειο γι’ αυτόν, σε ένα ίδρυμα όπου θα του δοθεί μια νέα ταυτότητα που 
δεν ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του και τις ανάγκες του (2020, pp. 59-63). Η θεώ-
ρηση της καθημερινότητας του ανθρώπου με ειδικές ανάγκες είναι στιγματισμένη κοι-
νωνικά και ο ρατσισμός μεταφέρεται στον χρόνο, παραπέμποντας στην ιδρυματοποί-
ηση και περαιτέρω, στη διάσταση της ενιαίας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης μεταξύ 
Γενικού και Ειδικού σχολείου (ή ιδρύματος). Η ενσωμάτωση δεν ταυτοποιείται με την 
ένταξη των παιδιών στο γενικό σχολείο (Χρηστάκης, Κ., 2011, σσ. 121-123). Ο ίδιος 
ο μαθητής δε έχει τη δυνατότητα επιλογής. Εμπόδιο σε αυτή τη συναλλαγή αποτελεί 
το νοητικό έλλειμμα και η απουσία λόγου. Τον εκπροσωπεί ο κηδεμόνας του. Το ότι ο 
κηδεμόνας είναι θετός και συνδεδεμένος με την πορεία της αναπτυξιακής εξέλιξης του 
παιδιού, διευκολύνει τις υπηρεσίες να διακόψουν τις παροχές και να στερήσουν από το 
παιδί ό,τι έχει κερδίσει. Οι υπηρεσίες το αντιμετωπίζουν ως υποδεέστερη οντότητα 
τόσο γιατί δεν υπολογίζουν τις νέες ανάγκες του Βίκτωρα όσο και γιατί δε ρωτούν τον 
κηδεμόνα εκπαιδευτή του ο οποίος τις γνωρίζει. Οι συναλλαγές με τις υπηρεσίες υγείας 
και τις θεραπείες, τους φορείς ενδέχεται να στιγματίζουν έμμεσα με οποιοδήποτε τρόπο 
το άτομο με ειδικές ανάγκες περιορίζοντας τις πιθανότητες για καλύτερη διαβίωση 
(2020, pp. 64-68).  

 
εικ. 11-13: Η πολιτεία και το στίγμα 

Συμπεράσματα 

Ο Βίκτωρ δεν είχε πιθανότητες να εκπαιδευτεί κατάλληλα καθώς η επιστήμη της Ειδι-
κής Αγωγής μόλις τότε ξεκινούσε τα πρώτα δειλά της βήματα. Δεν έμαθε όσα φαντά-
στηκε και επιθύμησε ο δάσκαλός του και αυτό γιατί εξ αρχής ήταν λάθος οι στόχοι 
καθώς δεν είχαν μετρηθεί ορθά οι δυνατότητες και κυρίως οι ατομικές ανάγκες του 
μαθητή. Σύμφωνα όμως, με όσα κατέγραψε ο Ιτάρντ, βίωσε τη φροντίδα, τη συναισθη-
ματική προσέγγιση, τη κοινωνική συναλλαγή, την αλληλεπίδραση με αυτούς που εμπι-
στευόταν με αποτέλεσμα εντυπωσιακές αλλαγές στη συμπεριφορά του αγοριού 
(Στασινός, Π. Δ., 2016, σσ. 35-38). Ήταν το καλύτερο που ζητούσε ο γιατρός για το 
παιδί αυτό από τη στιγμή που το απέσπασαν από τη «φυσική του ζωή» στο δάσος. 
Σήμερα, ο στιγματισμός ελέγχεται με την ενίσχυση του ενιαίου γενικού σχολείου, 

806

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



κυρίως με εκπαιδευμένο κατάλληλα προσωπικό, ώστε να είναι ικανό να ανταποκρίνε-
ται στις ατομικές ανάγκες όλων των μαθητών. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διεύ-
ρυνση της δυνατόν πιο έγκαιρης πρόσβασης στην προσχολική εκπαίδευση ώστε να μη 
χάνεται πολύτιμος χρόνος αλλά και να αποφεύγεται το κοινωνικό στίγμα για παιδιά 
που στη συνέχεια η γενική εκπαίδευση θα αποκλείσει από τις δομές της (Ευσταθίου, 
Α. Μ., 2019-2020). 
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Περίληψη 

Οι μεγάλες και ραγδαίες αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια, όπως τα οι-
κονομικά και κοινωνικά προβλήματα, καθώς και οι σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλή-
ψεις, έχουν άμεση επίδραση στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί των 
εν λόγω σχολικών μονάδων φαίνεται να αντιμετωπίζουν ποικίλες δυσκολίες λόγω της 
ετερογενούς σύνθεσης των σχολικών τάξεων και του πολυπολιτισμικού προφίλ των 
μαθητών/τριών. Οι παραπάνω διαμορφούμενες συνθήκες επιβάλλουν στο εκπαιδευ-
τικό σύστημα της χώρας μας να αναθεωρήσει τους σκοπούς της παρεχόμενης εκπαί-
δευσης και ειδικότερα τις στρατηγικές και τις μεθόδους της διδασκαλίας. Η παρούσα 
έρευνα εστιάζεται στη μελέτη των απόψεων των εκπαιδευτικών στο σύνολο των δημο-
τικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης, μέσω ατομικών ημιδο-
μημένων συνεντεύξεων, αναφορικά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρ-
κεια της διδασκαλίας και τις διδακτικές μεθόδους που χρησιμοποιούν σε επίπεδο σχο-
λικής τάξης. Μέσα από τον αυθόρμητο λόγο των συμμετεχόντων/ουσών εκπαιδευτι-
κών, αναδεικνύονται οι παράγοντες που αποδυναμώνουν την ποιότητα της παρεχόμε-
νης εκπαίδευσης και αναχαιτίζουν τη μαθησιακή πρόοδο των παιδιών με αναπηρία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, Εκπαιδευτικοί ΣΜΕΑΕ, Μέθοδοι Δι-
δασκαλίας, Δυσκολίες σε επίπεδο Σχολικής Τάξης 

Εισαγωγή 

Η σύγχρονη προβληματική για τη βελτίωση της ποιότητας στην παρεχόμενη εκπαί-
δευση, καθώς και οι οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν 
δημιουργήσει νέα δεδομένα και έχουν στρέψει το ενδιαφέρον στις Σχολικές Μονάδες 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, όπου εκτυλίσσεται καθημερινά ένα μέρος της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να αντιμετωπίζουν καθημερινά ει-
δικά μαθησιακά ζητήματα και προβλήματα συμπεριφοράς, από την πλευρά των μαθη-
τών/τριών τους, που επηρεάζουν σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία.  

Οι εν λόγω εξελίξεις/απαιτήσεις επιβάλλουν στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας 
να αναθεωρήσει τους σκοπούς της παρεχόμενης εκπαίδευσης και αναδεικνύουν την 
αναγκαιότητα αναβάθμισης του ρόλου των εκπαιδευτικών. Οι νέες προσεγγίσεις στη 
μάθηση θα πρέπει να δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη νοητικών ικανοτήτων, στην κρι-
τική και δημιουργική σκέψη, στις ομαδοσυνεργατικές στρατηγικές, στη βιωματική και 
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επικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας και στις στρατηγικές που στηρίζονται στη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής (Χρηστάκης, 2015). 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης υπ' αριθμό 100371Δ3/15-06-2017 
"Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπια-
γωγείου και Δημοτικού σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης", στο εβδομαδιαίο 
ωρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας του δημοτικού σχολείου Ειδικής Αγωγής και Εκ-
παίδευσης εφαρμόζεται, ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθη-
τών/τριών, το Πλαίσιο Αναλυτικού Προγράμματος Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.) ή το 
Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) του δημοτικού σχολείου ή ένας συνδυασμός των παι-
δαγωγικών αρχών και των εκπαιδευτικών στόχων των ανωτέρω προγραμμάτων. Δια-
πιστώνεται ότι για να είναι εφικτή η υλοποίηση μιας συστηματικής, επιστημονικής και 
κατάλληλης εκπαίδευσης, είναι απαραίτητη η ύπαρξη αναλυτικών προγραμμάτων που 
να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού στην Ειδική Αγωγή, ώστε να 
μπορεί να υλοποιείται η εξατομικευμένη εκπαίδευσή τους.  

Προκειμένου, λοιπόν, να κατανοήσουμε τα σχολικά τεκταινόμενα, εστιάσαμε στη με-
λέτη και ανάλυση του λόγου των εκπαιδευτικών των οχτώ (8) δημοτικών σχολείων 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στην περιοχή της Θράκης, ώστε να αναδείξουμε τους 
παράγοντες που επηρεάζουν τη διδασκαλία σε επίπεδο σχολικής τάξης, καθώς και τις 
διδακτικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν οι εν λόγω εκπαιδευτικοί για να συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη ευνοϊκών συνθηκών για τη σχολική και κοινωνική ένταξη των 
παιδιών με αναπηρία.  

Μέθοδος 

Στην παρούσα έρευνα, απευθυνθήκαμε στο σύνολο των δεκαεφτά (17) εκπαιδευτικών 
των ειδικών δημοτικών σχολείων της Θράκης, θεωρώντας ότι μέσα από το έργο και το 
ρόλο τους, βιώνουν άμεσα τη σχολική πραγματικότητα. Επιλέξαμε τη συγκεκριμένη 
σχολική βαθμίδα ως πεδίο έρευνας, διότι θεωρούμε ότι το δημοτικό σχολείο αποτελεί 
το σημαντικότερο τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς έχει αποδειχθεί ότι τα 
πρώτα στάδια της σχολικής μάθησης αποτελούν μια σημαντική φάση για το παιδί (Κυ-
ρίδης, 1999). 

Από την επεξεργασία των ερευνητικών μας δεδομένων προκύπτει ότι η πλειοψηφία των 
εκπαιδευτικών (14/17) (82,3%) που διδάσκουν στα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης της Θράκης είναι απόφοιτοι/ες είτε του Παιδαγωγικού Τμήματος Ει-
δικής Αγωγής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Βόλος), είτε του Τμήματος Εκπαιδευτικής 
και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με κατεύθυνση στην εκπαί-
δευση ατόμων με ειδικές ανάγκες. Δύο εκπαιδευτικοί (2/17) (11,8%) είναι απόφοιτοι/ες 
Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης και μία εκπαιδευτικός (1/17) (5,9%) 
είναι πτυχιούχος Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ). 
Αμφότεροι/ες, δηλώνουν ότι έχουν παρακολουθήσει επιμορφωτικά προγράμματα, όπως 
ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.  
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Μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, καθώς και από τη 
μελέτη των βιβλίων μητρώων που τηρούν τα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης της Θράκης για τους μαθητές/τριές τους, αναδεικνύεται το προφίλ του 
πληθυσμού που φοιτούν στις εν λόγω σχολικές μονάδες. Πρόκειται για εκατόν έξι (106) 
μαθητές/τριες, στην πλειοψηφία τους αγόρια (71/106) (66,9%), που ανήκουν σε διαφο-
ρετικές ηλικιακές ομάδες (από 8 έως 15 ετών) και αντιμετωπίζουν διαφορετικές ή/και 
πολλαπλές μορφές αναπηρίας (π.χ. νοητική αναπηρία, διάχυτες αναπτυξιακές διαταρα-
χές, κ.α.). Ορισμένοι/ες μαθητές/τριες (44/106) (41,6%) ανήκουν στη μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης και χρησιμοποιούν διαφορετική μητρική γλώσσα από την ελ-
ληνική που διδάσκεται στα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.  

Για τη συλλογή και ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων ακολουθήσαμε την ποιο-
τική μέθοδο και ειδικότερα την τεχνική της ατομικής ημιδομημένης συνέντευξης, για 
να οργανωθεί με αυτόν τον τρόπο μια αποτελεσματική προφορική επικοινωνία με το 
σύνολο των εκπαιδευτικών (Altrichter, Posch & Somekh, 2001. Ιωσηφίδης, 2008. Ma-
son, 2011). Ο αυθόρμητος λόγος των συνεντευξιαζόμενων, μας έδωσε τη δυνατότητα 
να κατανοήσουμε τις κοινωνικές τους αναπαραστάσεις και να ερμηνεύσουμε σε βάθος 
τα λεγόμενά τους (Λυδάκη, 2001. Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016).  

Στη φάση της ανάλυσης, όπως αναφέρουν και οι Altrichter, Posch & Somekh (2001), 
προσπαθήσαμε να αποδώσουμε νόημα στα δεδομένα μας, αναζητώντας τον καλύτερο 
τρόπο αξιοποίησής τους. Για τον λόγο αυτόν, αρχικά έγινε η απομαγνητοφώνηση των 
εν λόγω συνεντεύξεων και στη συνέχεια προβήκαμε στην κωδικοποίηση, επεξεργασία 
και ερμηνεία των ερευνητικών δεδομένων από τις ατομικές συνεντεύξεις των εκπαι-
δευτικών του δείγματός μας, διατηρώντας την αυθεντικότητα των λεγομένων τους 
(Mason, 2011).  

Ευρήματα - Συζήτηση 

Μέσα από τις συνεντεύξεις αναδεικνύονται οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούν 
οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας σε επίπεδο σχολικής τάξης, με στόχο τη μαθησιακή 
και κοινωνική πρόοδο των παιδιών με αναπηρία. Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί του δείγ-
ματός μας, αναφέρουν ότι αναλαμβάνουν την εκπαίδευση των βασικών γνωστικών α-
ντικειμένων στους/στις μαθητές/τριές τους, κυρίως μέσα από τη χρήση ασκήσεων ταύ-
τισης/ταξινόμησης. Διαπιστώνεται ότι, για τους/τις συγκεκριμένους/ες εκπαιδευτικούς, 
είναι πολύ σημαντική η εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας (με τη χρήση κυρίως πάζλ 
και ενσφηνωμάτων) των μαθητών/τριών με αναπηρία, με σκοπό την ομαλή μετάβαση 
και εκμάθηση των γραμμάτων και των αριθμών, μέσω των προγραφικών ασκήσεων 
και των προμαθηματικών εννοιών.  

"...Χρησιμοποιώ συγκεκριμένες διδακτικές μεθόδους μέσα στην τάξη. Έ-
χουμε κάνει κουτιά διδασκαλίας, τα οποία είναι για ταξινομήσεις, ταυτίσεις 
με βάση τα χρώματα και τα σχήματα. Επίσης, χρησιμοποιώ διάφορα ενσφη-
νώματα και πάζλ για εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας των παιδιών." 
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Από τα λεγόμενα ορισμένων εκπαιδευτικών του δείγματός μας, προκύπτει ότι τόσο το 
είδος/βαθμός της αναπηρίας των μαθητών/τριών όσο και το επίπεδο των μαθησιακών 
και κοινωνικών τους δυνατοτήτων επηρεάζουν σημαντικά τις μεθόδους διδασκαλίας 
και τις τακτικές που χρησιμοποιούνται εντός της σχολικής τάξης. Οι εν λόγω εκπαιδευ-
τικοί επισημαίνουν ότι οι σχολικές τους τάξεις περιλαμβάνουν μαθητές/τριες με πολλά 
και διαφορετικά είδη αναπηρίας, οι οποίοι/ες ανήκουν σε διαφορετικές ηλικιακές ομά-
δες. Η συγκεκριμένη ανομοιογένεια στο μαθητικό πληθυσμό προκαλεί σημαντικές δυ-
σκολίες στους/στις εκπαιδευτικούς σε καθημερινό επίπεδο, με αποτέλεσμα να αναχαι-
τίζεται η προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντά τους και να δια-
χειριστούν αποτελεσματικά τις μαθησιακές και κοινωνικές (συμπεριφορά) ανάγκες 
των παιδιών με αναπηρία. 

"...Πολλές φορές συναντάω δυσκολίες κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας 
γιατί μέσα στην τάξη φιλοξενούνται μαθητές με διαφορετικές μορφές αναπη-
ρίας. Πρέπει να είσαι ευέλικτος και αυτό το πράγμα είναι λίγο δύσκολο. Αλλά 
αυτό είναι κάτι που το ζω σχεδόν σε καθημερινή βάση γιατί έχω μια ομάδα 
παιδιών που δεν μπορεί να συνδυαστεί. "  

Με βάση τις παραπάνω διαμορφούμενες συνθήκες, ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί του 
δείγματός μας, αναφέρουν ότι είναι αναγκασμένοι/ες να σχεδιάζουν και να ακολουθούν 
ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας για κάθε μαθητή/τρια, το οποίο απαιτεί 
αρκετό χρόνο για να εφαρμοστεί αποτελεσματικά στην πράξη. Σύμφωνα με τα λεγό-
μενά τους, διαπιστώνεται ότι κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς προσανατολίζο-
νται κυρίως στο σχεδιασμό ενός εξατομικευμένου προγράμματος διδασκαλίας, με βα-
σικό κριτήριο το είδος της αναπηρίας και συνακόλουθα τις πραγματικές δυνατότητες 
και ανάγκες του κάθε παιδιού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να προσαρμόζεται ανά-
λογα και το εκπαιδευτικό υλικό (π.χ. μεγέθυνση γραμμάτων σε παιδιά με μερική τύ-
φλωση) που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί στα πλαίσια της διδασκαλίας. Οι εν λόγω 
εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι η σταθερότητα στο καθημερινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
η χρήση κινήτρων για τα παιδιά (ενίσχυση, επιβράβευση), καθώς και η κατάλληλη ορ-
γάνωση της σχολικής τάξης, ενισχύουν το αίσθημα της ασφάλειας και της συγκέντρω-
σης των παιδιών και βελτιώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.  

"...Οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιώ βασίζονται στο νοητικό επί-
πεδο των μαθητών και τις δυνατότητες της τάξης. Χρησιμοποιώ συγκεκριμέ-
νες μεθόδους διδασκαλίας, ώστε να έχουμε δομημένη και οργανωμένη μά-
θηση για να μην αποσπώνται τα παιδιά. Μπορείς να κάνεις οτιδήποτε, αρκεί 
να το προσαρμόζεις. Δεν προσαρμόζεται το παιδί στην διδασκαλία σου, αλλά 
προσαρμόζεις εσύ τη διδασκαλία στο παιδί. Επίσης, κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος χρησιμοποιώ πολλές ενισχύσεις και κίνητρα και αυτό είναι κάτι 
που με βοηθάει πάρα πολύ."  

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της παρούσας έρευνας, αναδείχθηκε μέσα από το λόγο 
των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, η επίδραση που ασκεί στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία η έλλειψη εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού στα δημοτικά σχολεία 
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Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί τονίζουν ότι 
η ανεπάρκεια εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού, έχει ως αποτέλεσμα να αναζητούν, σε 
ατομικό επίπεδο, το εναλλακτικό εκπαιδευτικό υλικό που θα διδάξουν καθημερινά στη 
σχολική τάξη. Κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται να αποδυναμώνεται η ποιότητα της δι-
δακτικής διαδικασίας και συνακόλουθα να αναχαιτίζεται η μαθησιακή πρόοδος των 
παιδιών.  

"...Δεν μπορώ να δουλέψω με όλα τα παιδιά, εφόσον δεν υπάρχει το απαραί-
τητο υλικό. Προσπαθώ να βρίσκω πράγματα από το σπίτι ή να κατεβάζω από 
το διαδίκτυο. Όμως αν υπήρχε εκπαιδευτικό υλικό και περισσότερο διαθέ-
σιμο προσωπικό, θα μπορούσαμε να κάνουμε κάποια παιδαγωγικά πράγματα 
επιπλέον."  

Σε παρόμοια αποτελέσματα καταλήγει η έρευνα της Action Aid Hellas για την Ειδική 
Αγωγή και Εκπαίδευση των μαθητών/τριών με αναπηρία στη χώρα μας (2014). Συγκε-
κριμένα, φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της Ειδικής Αγωγής πλειοψηφικά χαρακτηρί-
ζουν τη στελέχωση των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ως κα-
θόλου ικανοποιητική και την παροχή του απαιτούμενου για την εκπαίδευση των μαθη-
τών/τριών με αναπηρία εποπτικού υλικού ως μέτρια ικανοποιητική. Διαπιστώνονται 
σοβαρές ελλείψεις στη χορήγηση εποπτικού υλικού, ανταποκρινόμενου στις εκπαιδευ-
τικές ανάγκες των μαθητών/τριών με αναπηρία και τις περισσότερες φορές οι όποιες 
προσπάθειες προσαρμογής του εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού εκπηγάζουν από 
τις προσωπικές πρωτοβουλίες φιλότιμων εκπαιδευτικών.  

Το νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, ορίζει και προτείνει τον μέγιστο αριθμός μαθη-
τών/τριών στα δημοτικά σχολεία Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (έως οχτώ μαθη-
τές/τριες ανά τάξη). Από τα ερευνητικά δεδομένα της παρούσας έρευνας προκύπτει ότι 
ο αριθμός αυτός δυσκολεύει ορισμένους/ες εκπαιδευτικούς του δείγματός μας, να α-
νταπεξέλθουν επαρκώς στα καθήκοντά τους και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις 
μαθησιακές και κοινωνικές (συμπεριφορά) ανάγκες των παιδιών με αναπηρία. Σύμ-
φωνα με τα λεγόμενά τους, ο μεγάλος αριθμός μαθητών/τριών σε μία σχολική αίθουσα, 
φαίνεται να επηρεάζει εξίσου την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς οι 
εν λόγω εκπαιδευτικοί δεν προλαβαίνουν στα πλαίσια του καθημερινού σχολικού ω-
ραρίου να υλοποιήσουν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τους μαθησιακούς στόχους 
που έχουν θέσει από την αρχή.  

"...Δυσκολεύομαι πάρα πολύ με τον μεγάλο αριθμό των μαθητών που βρί-
σκονται στην τάξη μου και δεν προλαβαίνω να κάνω αρκετά πράγματα μαζί 
τους. Είναι αρκετές φορές που δεν προλαβαίνω να υλοποιήσω όλα αυτά που 
έχω βάλει εγώ στο μυαλό μου από την προηγούμενη μέρα γιατί τα παιδιά 
αυτά θέλουν το χρόνο τους για να προσαρμοστούν και να δώσουν σημασία 
σε αυτό που θέλεις να κάνεις."  

Μέσα από τα λεγόμενα ορισμένων εκπαιδευτικών του δείγματός μας, αναδεικνύονται 
εξίσου οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά την διάρκεια της διδασκαλίας λόγω της 
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έλλειψης προφορικού λόγου κάποιων μαθητών/τριών της τάξης τους. Οι εν λόγω εκ-
παιδευτικοί επισημαίνουν ότι η έλλειψη προφορικού λόγου αποδυναμώνει τόσο την 
προοπτική μιας ποιοτικής κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τα παιδιά όσο και γενικότερα 
την εκπαιδευτική διαδικασία. Κατ' αυτόν τον τρόπο, διαπιστώνεται ότι αναχαιτίζεται η 
μαθησιακή και κοινωνική πρόοδος των εν λόγω παιδιών.  

"...Η δυσκολία μου έγκειται στο γεγονός ότι κάποια παιδιά που έχω στην τάξη 
μου δεν έχουν προφορικό λόγο, οπότε δε γνωρίζω και δεν μπορώ να κατα-
λάβω εάν κατανοούν το μάθημα. Δεν μπορώ να δουλέψω εύκολα με αυτά τα 
παιδιά και δύσκολα θα πετύχω μια συνεννόηση."  

Ορισμένοι/ες εκπαιδευτικοί του δείγματός μας, αναφέρουν τις παιδαγωγικές μεθόδους 
που χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας με σκοπό την ανάπτυξη μιας 
ποιοτικής αλληλεπίδρασης με τα παιδιά χωρίς προφορικό λόγο. Αναφέρουν ότι η 
χρήση νοημάτων, η φυσική καθοδήγηση, η κοινωνική μίμηση, καθώς και η χρήση εκ-
παιδευτικών μεθόδων με εικόνες (PECS, TEACH), συμβάλλουν σημαντικά στην απο-
τελεσματική επικοινωνία με τα συγκεκριμένα παιδιά. Κατ' αυτόν τον τρόπο, φαίνεται 
να επιτυγχάνεται η ομαλή σχολική ενσωμάτωση των εν λόγω παιδιών.  

"...Για να μπορέσω να ξεπεράσω τα προβλήματα επικοινωνίας που προκύ-
πτουν μέσα στην τάξη, χρησιμοποιώ είτε τη μέθοδο TEACH είτε τη μέθοδο 
PECS, δηλαδή τη μέθοδο ανταλλαγής εικόνων για επικοινωνία με παιδιά που 
δεν έχουν προφορικό λόγο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, χρη-
σιμοποιώ αρκετές φορές τη μίμηση και τη φυσική καθοδήγηση για να τους 
δώσω να καταλάβουν τι τους ζητάω να κάνουν."  

Μέσα από τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, αναδεικνύονται οι 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας εντός των σχολικών 
τάξεων, λόγω της διαφορετικής ομιλούμενης γλώσσας ορισμένων μαθητών/τριών. Συ-
γκεκριμένα, στην περιοχή της Θράκης συναντάται το ζήτημα της εκπαίδευσης των μα-
θητών/τριών της μουσουλμανικής μειονότητας. Σύμφωνα με τη συνθήκη της Λωζάνης, 
η μειονοτική εκπαίδευση περιλαμβάνει ένα σύνολο σχολείων που λειτουργούν μόνο 
στη Θράκη, με σκοπό την προστασία των γλωσσικών δικαιωμάτων των παιδιών της 
μειονότητας. Ωστόσο, το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο της χώρας μας, δεν προβλέπει το 
πλαίσιο φοίτησης των μαθητών/τριών με αναπηρία που ανήκουν στη μουσουλμανική 
μειονότητα της Θράκης. Η έλλειψη μειονοτικών σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαί-
δευσης περιορίζει τη φοίτηση των εν λόγω μαθητών/τριών στα δημοτικά σχολεία Ειδι-
κής Αγωγής και Εκπαίδευσης, επιδεινώνοντας τις ήδη υπάρχουσες δυσκολίες λόγω της 
διγλωσσίας.  

Μέσα από τα λεγόμενα της πλειονότητας των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, δια-
πιστώνεται ότι οι συγκεκριμένοι/ες μαθητές/τριες παρουσιάζουν έντονες μαθησιακές 
δυσκολίες, διαθέτουν ένα ελλιπές λεξιλόγιο στην ελληνική γλώσσα και συνακόλουθα 
δυσκολεύονται να εκφράσουν τις ανάγκες τους και να κατανοήσουν τις εντολές του 
εκπαιδευτικού προσωπικού. Διαπιστώνεται ότι η έλλειψη κατανόησης του λόγου των 
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παιδιών συμβάλλει στην αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αναγκών τους. 
Διαπιστώνεται ότι τα συγκεκριμένα παιδιά που χρησιμοποιούν διαφορετική ομιλού-
μενη γλώσσα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις μαθησιακές απαιτήσεις της διδα-
σκαλίας και συνακόλουθα αποδυναμώνεται η προοπτική βελτίωσης των γνωστικών και 
επικοινωνιακών τους ικανοτήτων.  

"...Για μένα, η διγλωσσία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζω 
στο σχολείο γιατί υπάρχουν κάποια μουσουλμανόπαιδα που δεν έχουν καθό-
λου ελληνικό λεξιλόγιο. Είναι αρκετές οι φορές που δεν μπορούμε να συνεν-
νοηθούμε με τα παιδιά, καθώς δεν μπορούν να κατανοήσουν απλές εντολές 
και αυτό δεν με διευκολύνει καθόλου στη διδασκαλία. Για εμάς που δεν ξέ-
ρουμε καθόλου τούρκικα είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τις ανάγκες των 
παιδιών. Πιστεύω ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά λόγω 
γλώσσας δυσκολεύουν τη γνωστική και κοινωνική εξέλιξή τους και είναι αυ-
τές που τους στερούν τη δυνατότητα να σταθούν σε ένα τυπικό σχολείο."  

Το σύνολο των εκπαιδευτικών του δείγματός μας, επισημαίνουν την αναγκαιότητα α-
ποτελεσματικής διαχείρισης της εκπαιδευτικής δυσαρμονίας που προκαλείται από την 
ύπαρξη μαθητών/τριών που χρησιμοποιούν διαφορετικούς γλωσσικούς κώδικες επι-
κοινωνίας. Αναλυτικότερα, αναφέρουν ότι η αυξημένη χρήση της νοηματικής γλώσσας 
(γλώσσα του σώματος), η χρήση εικόνων, η μίμηση, η διεξαγωγή ομαδικών δραστη-
ριοτήτων (συνεργασία), η χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων στον υπολογιστή, κα-
θώς και η φυσική καθοδήγηση, συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της επικοινω-
νίας και της συνεργασίας με τους συγκεκριμένους/ες μαθητές/τριες. Οι εν λόγω εκπαι-
δευτικοί αναφέρουν ότι σε ορισμένες περιπτώσεις που δεν κατανοούν τις ανάγκες των 
παιδιών, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν άλλους/ες μαθητές/τριες, οι οποίοι/ες γνω-
ρίζουν και τις δύο γλώσσες, ως μεταφραστές/τριες.  

"...Χρησιμοποιώ πολύ τις εικόνες, τα νοήματα ή τον υπολογιστή για να πε-
τύχω μια καλύτερη επικοινωνία με τα παιδιά και να ξεπεράσω τις δυσκολίες 
που προκύπτουν από τη διγλωσσία. Ξεκινάμε από το μηδέν, με καρτούλες και 
εμπλουτίζουμε καθημερινά το λεξιλόγιο για να μπορούμε να προχωρήσουμε 
και παραπέρα. Επίσης, κάποιες φορές χρησιμοποιούμε έναν μαθητή ως με-
ταφραστή. Έχουμε, δηλαδή, μαθητές που μπορούνε να το κάνουνε γιατί ξέ-
ρουνε και τις δύο γλώσσες. Με αυτόν τον τρόπο ξεπερνάμε τις καθημερινές 
μας δυσκολίες." 

Συμπεράσματα 

Η ανάλυση των ερευνητικών μας δεδομένων, τα οποία προέκυψαν μέσω μιας ποιοτικής 
προσέγγισης, επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις απόψεις των εκπαιδευτικών του δείγ-
ματός μας, αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματική διε-
ξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της σχολικής τάξης και τα διδακτικά ερ-
γαλεία που χρησιμοποιούν για την ενίσχυση της σχολικής και κοινωνικής προόδου των 
μαθητών/τριών με αναπηρία. Στο πλαίσιο λειτουργίας των οχτώ (8) δημοτικών 

815

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



σχολείων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Θράκης, οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κα-
λούνται να ανταποκριθούν στις νέες εκπαιδευτικές απαιτήσεις, ώστε να ανταπεξέλθουν 
επιτυχώς στα διδακτικά και παιδαγωγικά τους καθήκοντα.  

Αναλυτικότερα, τα υποκείμενα της έρευνάς μας, τονίζουν ότι τροποποιούν, διαφορο-
ποιούν και προσαρμόζουν σε καθημερινό επίπεδο τις μεθόδους διδασκαλίας στις δυνα-
τότητες, τις δυσκολίες και τις ανάγκες των παιδιών που εκπαιδεύουν κάθε φορά. Μέσα 
από τα λεγόμενά τους, διαπιστώνεται ότι προτιμούν τα εξατομικευμένα προγράμματα 
διδασκαλίας και τη σταθερότητα στο διδακτικό πρόγραμμα, με στόχο την αποτελεσμα-
τική αντιμετώπιση των μαθησιακών και κοινωνικών ζητημάτων (συμπεριφορά) 
του/της εκάστοτε μαθητή/τριας.  

 Οι εκπαιδευτικοί του δείγματός μας, τοποθετήθηκαν εξίσου αναφορικά με τις πολλές 
και ποικίλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή σχολική διαδικασία, κυ-
ρίως λόγω της ετερογενούς σύνθεσης (π.χ. πολλά και διαφορετικά είδη αναπηρίας, δια-
φορετικές ηλικιακές ομάδες) των σχολικών τάξεων και ιδιαίτερα εξαιτίας του πολυπο-
λιτισμικού προφίλ του μαθητικού πληθυσμού (π.χ. διαφορετική μητρική γλώσσα). Το-
νίζουν ότι οι ελλείψεις στο εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό, καθώς και η ανε-
πάρκεια εποπτικού εκπαιδευτικού υλικού/εξοπλισμού επιβαρύνουν την υπάρχουσα κα-
τάσταση και αποδυναμώνουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, αναχαιτίζο-
ντας την ουσιαστική μάθηση.  

Οι παραπάνω διαμορφούμενες συνθήκες φαίνεται να μην συμβαδίζουν με τις γενικό-
τερες διατάξεις του Νόμου 3699/08, με αποτέλεσμα να αποδυναμώνεται η ικανότητα 
των ειδικών δημοτικών σχολείων της Θράκης να ανταποκριθούν στις πολλαπλές και 
διαφορετικές ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού. Κατ' αυτόν τον τρόπο, αναχαιτίζεται 
η μαθησιακή πρόοδος των παιδιών με αναπηρία και συνακόλουθα η προοπτική της 
αποτελεσματικής και ισότιμης ενταξιακής τους διαδικασίας τόσο σε επίπεδο σχολικής 
πραγματικότητας όσο και συνακόλουθα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (αυτονο-
μία, ανεξαρτησία) (Τριδήμα, 2007). Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτικοί του δείγματός 
μας, τονίζουν ότι κρίνεται επιτακτική η βελτίωση των τρόπων και των μέσων διδασκα-
λίας, ο εκσυγχρονισμός των σχολικών μονάδων με την αναγκαία υλικοτεχνική υπο-
δομή, καθώς και η επαρκής στελέχωση των σχολείων. Η εξασφάλιση των παραπάνω 
προϋποθέσεων δύναται να δημιουργήσει περισσότερο ευνοϊκές συνθήκες για την απο-
τελεσματική διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας εντός της σχολικής τάξης και 
συνακόλουθα τη μαθησιακή και κοινωνική πρόοδο των παιδιών με αναπηρία και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
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Μελέτη περίπτωσης για παιδιά με κώφωση στην παράλληλη στήριξη 

Μάριος Μαγιολαδίτης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03.05, magioladitis@gmail.com 
Νικολίτσα Δέσποινα Μιχαλοπούλου, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02,  

nikoletamichalopoulou@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μία απόπειρα καταγραφής καλών πρακτικών 
συμπερίληψης στην εκπαιδευτική διαδικασία για παιδιά με κώφωση που φοιτούν στο 
γενικό σχολείο στο πλαίσιο του θεσμού της παράλληλης στήριξης στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στα φιλολογικά μαθήματα και στα μαθηματικά. Στην εισαγωγή 
παρουσιάζουμε τον σκοπό της μελέτης. Στη συνέχεια καταγράφουμε σύντομα τη 
βιβλιογραφική ανασκόπηση που αξιοποιήσαμε ως εργαλείο για τον σχεδιασμό των 
πρακτικό. Επιπλέον περιγράφουμε το προφίλ των μαθητών και τις πρακτικές που 
υιοθετήσαμε. Τέλος παραθέτουμε τα συμπεράσματα από την εκπαιδευτική- 
παρεμβατική διαδικασία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Κώφωση, παράλληλη στήριξη, καλές πρακτικές 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη είναι προϊόν της επτάμηνης θητείας ενός μαθηματικού και μίας 
φιλολόγου ειδικής αγωγής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Κέρκυρας. 
Γράφτηκε βάσει της εμπειρίας που αποκόμισαν οι δύο εκπαιδευτικοί οι οποίοι 
υπηρέτησαν υποστηρίζοντας δύο παιδιά που αντιμετώπιζαν προβλήματα ακοής και 
λόγου στη γενική τάξη μέσω του θεσμού της παράλληλης στήριξης. Σκοπός του εν 
λόγω πονήματος αφ’ ενός είναι η παρουσίαση των πρακτικών παρέμβασης που 
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς για την ενίσχυση των μαθητών 
και αφ’ ετέρου η ανάδειξη των δυσκολιών που ανέκυψαν από την εφαρμογή τους στο 
πλαίσιο του γενικού σχολείου. Απώτερος σκοπός είναι η καταγραφή αυτή να γίνει το 
εφαλτήριο μίας ευρύτερης συζήτησης για την υιοθέτηση κατάλληλων πρακτικών 
συμπερίληψης των μαθητών με μερική ή ολική κώφωση στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

Εντοπίζοντας το πρόβλημα 

Κώφωση είναι η ανεπάρκεια του ατόμου να προσλαμβάνει ακουστικά ερεθίσματα. Οι 
μαθητές με κώφωση είτε έχουν ολική απώλεια της αίσθησης της ακοής είτε διατηρούν 
λίγα υπολείμματα της. Ως εκ τούτου δυσκολεύονται στην πρόσληψη και κατανόηση 
της ομιλούμενης γλώσσας με αποτέλεσμα την αλαλία (Στασινός, 2016). 

Είναι προφανές ότι η έγκαιρη διάγνωση του προβλήματος θα βοηθήσει στο σχεδιασμό 
και την υλοποίηση του κατάλληλου προγράμματος παρέμβασης και εκπαίδευσης από 
τους ειδικούς και την οικογένεια του παιδιού με σκοπό την ενίσχυση των 
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επικοινωνιακών του δεξιοτήτων και την κατάκτηση της ομιλούμενης γλώσσας. 
Μάλιστα πολλά παιδιά στο πλαίσιο αυτό μαθαίνουν να αξιοποιούν αντισταθμιστικά 
και την οπτική μέθοδο επικοινωνίας.  

Τα τελευταία 60 χρόνια ο χώρος της εκπαίδευσης έχει δεχθεί πολλές αλλαγές σε ό,τι 
αφορά την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση των κωφών μαθητών. Όπως επισημαίνει 
η Λαμπροπούλου (2003) στην Ελλάδα με το νόμο 2817/2000 της Ειδικής Αγωγής η 
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα αναγνωρίστηκε ως η επίσημη γλώσσα των Κωφών. Η 
Νομοθεσία μεταξύ των άλλων περιλαμβάνει τη μέριμνα οι εκπαιδευτικοί που 
προσλαμβάνονται στα σχολεία κωφών και βαρήκοων να έχουν επαρκή γνώση της 
Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και στα Κέντρα Διάγνωσης, Αξιολόγησης και 
Υποστήριξης (νυν ΚΕΣΥ) δημιουργούνται θέσεις για ειδικούς στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη που θα έχουν την εποπτεία των μαθητών με κώφωση που φοιτούν στο 
γενικό σχολείο. Με βάση τον νόμο της Ειδικής Αγωγής 2817/2000 οι μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι μαθητές που 
αντιμετωπίζουν ολική ή μερική κώφωση, μπορούν να φοιτούν στο γενικό σχολείο με 
παράλληλη στήριξη από εκπαιδευτικό ειδικής αγωγής ή σε τμήματα ένταξης που είναι 
κατάλληλη στελεχωμένα και λειτουργούν στο πλαίσιο της γενικής εκπαίδευσης. Η 
μετατόπιση του πληθυσμού των κωφών και βαρήκοων μαθητών στις γενικές τάξεις 
αποτελεί πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο και απαιτεί την εφαρμογή συγκεκριμένων 
πρακτικών για την επίτευξη του εγχειρήματος. 

Η Μπέλου (2018) ερευνώντας το ζήτημα της εκπαίδευσης των μαθητών με δυσκολίες 
στην ακοή καταλήγει στην διαπίστωση πως μολονότι το Α.Π.Σ. για την εκπαίδευση 
των κωφών και βαρήκοων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως 
αναπτύχθηκε πιλοτικά από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, περιλαμβάνει το σύνολο των 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. ΚΑΙ Α.Π.Σ. της γενικής αναδιαμορφωμένα, τις κατάλληλες κατευθύνσεις 
για την προσαρμογή του τρόπου διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθώς και 
υιοθετούν τις πρακτικές της δίγλωσσης εκπαίδευσης αλλά και ειδικά Α.Π.Σ. για την 
εκμάθηση της Ε.Ν.Γ., την ακουστική εκπαίδευση και την πρώιμη παρέμβαση, ποτέ δεν 
υλοποιήθηκε. 

Στο στάδιο προετοιμασίας για τη φοίτηση του μαθητή με δυσκολίες ακοής στην κοινή 
τάξη η Λαμπροπούλου (2003) επισημαίνει την ανάγκη να ενημερωθούν οι ακούοντες 
μαθητές, οι εκπαιδευτικοί και το υπόλοιπο προσωπικό του σχολείου ώστε να γίνουν 
αρωγοί να τοποθετηθεί ο μαθητής όσο πιο ομαλά γίνεται στο σχολείο. Μάλιστα 
προτείνει δραστηριότητες για την επίτευξη αυτού (π.χ. παρουσιάσεις με θέμα τα 
ανθρώπινα δικαιώματα, καμπάνιες ευαισθητοποίησης για την κώφωση, παιχνίδια 
εναλλαγής ρόλων κλπ.). Επιπλέον προτείνεται η ενθάρρυνση του μαθητή να 
συμμετέχει στις σχολικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις με ρόλους στους οποίους 
μπορεί να ανταποκριθεί επιτυχώς. 

Κατά τη φοίτηση του μαθητή στην γενική τάξη η Λαμπροπούλου (2003) τονίζει την 
ανάγκη μείωσης των θορύβων με έμφαση στη θέση του μαθητή και τις επεμβάσεις στο 
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χώρο. Σημαντική είναι η διάταξη των θρανίων σε ημικύκλιο ώστε να διευκολύνεται η 
οπτική επαφή του κωφού ή βαρήκοου μαθητή με όλους τους συμμαθητές του και τον 
εκπαιδευτικό ή αν τα θρανία ακολουθούν την κλασική διάταξη η θέση του μαθητή να 
βρίσκεται στο δεύτερο θρανίο και η καρέκλα του να είναι περιστρεφόμενη. Θα πρέπει 
να κάθεται μπροστά από πηγές φωτός, το αυτί με τον υψηλότερο βαθμό ακοής να είναι 
από την πλευρά που στέκεται ο εκπαιδευτικός και θα έχει διπλανό ώστε να τον βοηθάει 
όταν χρειαστεί στο μάθημα. Εξίσου σπουδαία είναι και η θέση του εκπαιδευτικού, 
καθώς θα πρέπει να είναι κοντά στον μαθητή σε απόσταση από μισό έως ενάμισι μέτρο 
με το φως να φωτίζει επαρκώς το πρόσωπό του. Προτείνεται να εξασφαλίζεται από τον 
εκπαιδευτικό ησυχία στην τάξη στο μέγιστο βαθμό κρατώντας κλειστές τις διόδους 
(πόρτες και παράθυρα), αποφυγή των θορύβων από συνομιλίες συμμαθητών ή 
μετατοπίσεις θρανίων και η θέση του μαθητή να είναι μακριά από πηγές ήχου. Επίσης 
η τάξη μπορεί να έχει ηχομόνωση και με τις κατάλληλες προσαρμογές να μετατραπεί 
σε ηχομονωτικό περιβάλλον. 

Η Λαμπροπούλου (2003) προτείνει μία σειρά από τακτικές που διασφαλίζουν με 
επιτυχία την επικοινωνία με τον κωφό ή βαρήκοο μαθητή. Για να τραβήξουμε την 
προσοχή του μαθητή πριν ξεκινήσει η διδασκαλία χρησιμοποιούμε ένα απαλό άγγιγμα 
ή ένα νόημα και φροντίζουμε να διατηρήσουμε την οπτική επαφή διαρκώς. Για να 
βοηθήσουμε τον μαθητή στη χειλεανάγνωση μιλάμε με φυσικό τρόπο, καθαρή 
άρθρωση, στραμμένοι προς τον μαθητή, φροντίζουμε να φωτιζόμαστε, δεν καλύπτουμε 
το στόμα μας, δε μασάμε τσίχλα, αποφεύγουμε τη γενειάδα ή το μουστάκι. Ενισχύουμε 
την επικοινωνία με παραγλωσσικά στοιχεία, όπως εκφράσεις προσώπου και 
χειρονομίες που προσδίδουν θεατρικότητα και αυξάνουν τις πιθανότητες κατανόησης 
αλλά χρησιμοποιούμε και γραπτό λόγο. Επαναλαμβάνουμε τις οδηγίες ή οτιδήποτε δεν 
κατανόησε επαρκώς ο μαθητής και ελέγχουμε την αφομοίωση της πληροφορίας μέσω 
ανοικτών ερωτήσεων. Δίνουμε στο μαθητή ένα πλάνο εργασιών του μαθήματος και 
προσέχουμε ότι αντιλαμβάνεται τις εργασίες που έχει για το σπίτι. Δίνουμε a priori το 
λεξιλόγιο του μαθήματος της ημέρας. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ενθαρρύνουμε 
τους συμμαθητές που έχουν τον λόγο να κοιτάζουν προς τον κωφό μαθητή, μεριμνούμε 
για την ομαλή διεξαγωγή συζήτησης, επαναλαμβάνουμε τις απόψεις των μαθητών και 
ανακεφαλαιώνουμε εν συντομία. Κάνουμε χρήση εποπτικών μέσων όπως 
διαφανοσκόπειο, πίνακες, διαγράμματα και βίντεο με υπότιτλους (σε περίπτωση που 
δεν έχουμε υποτιτλισμένο βίντεο δίνουμε στον κωφό ή βαρήκοο μαθητή την περίληψή 
του). 

Όπως προαναφέρθηκε για τους μαθητές με δυσκολίες ακοής η μεγαλύτερη δοκιμασία 
είναι η ανάγνωση κατά την οποία συχνά συναντούν νέο λεξιλόγιο που τους δυσκολεύει 
στην κατανόηση κειμένων. Από τη Λαμπροπούλου (2003) προτείνεται οι άγνωστες 
λέξεις να παρουσιάζονται στην αρχή του μαθήματος αλλά και να έχουμε κάνει 
αναφορές σε προηγούμενα μαθήματα, να αξιοποιούνται στο έπακρο οι εικόνες και το 
σύνολο των εποπτικών μέσων κατά τη διδασκαλία του νέου λεξιλογίου, να 
ενθαρρύνουμε τους μαθητές να έχουν τα λεξικά τους στο μάθημα και να κάνουν χρήση 
του νέου λεξιλογίου στην παραγωγή λόγου, κάνουμε την περίληψη του κειμένου ή 
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προχωράμε σε δραματοποίησή του στο μάθημα και παροτρύνουμε το παιδί να 
αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες για το θέμα του κειμένου στο διαδίκτυο. 
Φυσικά ο μαθητής χρειάζεται να του δοθεί περισσότερος χρόνος για την ανάγνωση και 
κατανόηση του κειμένου. Να παροτρύνεται να θέτει ερωτήσεις και να συμμετέχει 
ενεργά στο μάθημα. Κατά την παρουσίαση του μαθήματος ο εκπαιδευτικός να γράφει 
το θέμα του μαθήματος στον πίνακα και να ενημερώνει τον μαθητή για την αλλαγή 
θέματος. Να επιτρέπει στον μαθητή να ξεκουράζεται κατά την χειλεανάγνωση και να 
του δίνει τον απαραίτητο χρόνο να επεξεργάζεται τις πληροφορίες. Προτείνεται η 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας και η πορεία διδασκαλίας να έχει λογική 
αλληλουχία για να διευκολύνεται ο μαθητής να παρακολουθήσει. Να γίνεται σύνδεση 
της προηγούμενης γνώσης με τη νέα. Ο εκπαιδευτικός να φροντίζει οι προτάσεις του 
να είναι απλές συντακτικά και εύληπτες. Για την αξιολόγηση του παιδιού με κώφωση 
ή δυσκολίες ακοής τα κριτήρια να περιέχουν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ο 
εκπαιδευτικός της τάξης να έχει πλήρη έλεγχο αν το ο μαθητής γνωρίζει το πρόγραμμά 
του και τις εργασίες του, της λειτουργίας του ακουστικού και να αναγνωρίζει τις 
προσπάθειες του μαθητή επιβραβεύοντας τον. 

Με δεδομένο ότι στην Ελλάδα οι κωφοί ή βαρήκοοι μαθητές κατά τη φοίτηση τους στα 
σχολεία της δευτεροβάθμιας συνήθως φοιτούν στο πλαίσιο της παραδοσιακής τάξης 
και υποστηρίζονται από ειδικούς παιδαγωγούς αναδεικνύεται η ανάγκη για ανάπτυξη 
συνεργατικών μεθόδων από τους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στην εκπαίδευση 
του μαθητή που αντιμετωπίζει δυσκολίες στην ακοή.(Klinger και Vaughn,2002 και 
Vlachou, 2006). 

Η Μπέλου (2018) προτρέπει οι εκπαιδευτικοί που μοιράζονται την ίδια τάξη 
(εκπαιδευτικός γενικής και εκπαιδευτικός παράλληλης στήριξης ή τμήματος ένταξης) 
να έχουν κοινή ευθύνη όλων των μαθητών. Οι δύο εκπαιδευτικοί είναι ισότιμοι και 
χρειάζεται να ανταλλάσσουν απόψεις και να σχεδιάζουν από κοινού τους στόχους, το 
περιεχόμενο, τις εργασίες και τον τρόπο αξιολόγησης του μαθήματος. 

Ο Tomlinson (2001) έχει τονίσει ότι δεν υπάρχει μία φόρμουλα για την πραγμάτωση 
της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, οπότε η ευθύνη μετατοπίζεται στην εκπαιδευτικό 
ο οποίος καλείται να έχει καλή γνώση της σχετικής θεωρίας και διαρκή επιμόρφωση 
ώστε να αναπτύξει τις κατάλληλες πρακτικές για τη συμπερίληψη του μαθητή με 
αναπηρία ή δυσκολίες μάθησης στη γενική τάξη. 

Ταυτότητα της έρευνας 

Ο Χ. είναι ο μικρότερος γιος τετραμελούς οικογένειας ακουόντων που ζει σε ένα χωριό 
της Κέρκυρας. Είναι 19 ετών και είναι μαθητής της Β’ τάξης Γενικού Λυκείου και έχει 
διαγνωσθεί με σοβαρή ακουστική ανεπάρκεια από το ΚΕΔΥ της οικείου νομού. Η 
αναπηρία του διαπιστώθηκε κατά τον προγεννητικό έλεγχο καθώς παρουσίαζε απώλεια 
ακουστικού νεύρου από τα αριστερά με συνοδή ατροφία που προκαλούσαν δυσπλασία 
στο πρόσωπο και λαγώχειλο. Στη νηπιακή ηλικία υπεβλήθη σε χειρουργείο 
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αποκατάστασης της δυσμορφίας με σχετική επιτυχία και εμφύτευσης για την 
εμφύτευση κοχλιακού εμφυτεύματος, η οποία κρίθηκε αποτυχημένη. Η απώλεια ακοής 
του Χ. επηρεάζει την αντίληψη, την παραγωγή και τη διαδικασία επανατροφοδότησης 
της ομιλίας 

Οι γονείς έχουν αναπτύξει τη δική τους μέθοδο επικοινωνίας με το παιδί. Έτσι τα 
προηγούμενα χρόνια δόθηκε έμφαση στην ακουστική εκπαίδευση του παιδιού και τη 
λογοθεραπεία, στην αντίληψη της ομιλίας μέσα από την υπολειμματική ακοή και τη 
χειλεανάγνωση και στη χρήση προφορικού λόγου με παράλληλη χρήση του γραπτού 
όταν το παιδί δε γινόταν κατανοητό από τον συνομιλητή του. Επιπρόσθετα από τους 
γονείς απαγορεύθηκε η διδασκαλία και η χρήση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 
υπό τον φόβο ότι το παιδί θα μπορούσε να βιώσει την κοινωνική απομόνωση. Έτσι, ο 
μαθητής παρακολουθούσε το ημερήσιο πρόγραμμα της συνηθισμένης τάξης με 
παράλληλη υποστήριξη από ειδικούς παιδαγωγούς ειδικότητας φιλολογικών 
μαθημάτων και μαθηματικών χωρίς γνώση της νοηματικής. Ως αποτέλεσμα ο μαθητής 
είχε μάθει να ζει σε έναν κόσμο με περιορισμένες προσλαμβάνουσες και δυνατότητες 
επικοινωνίας. Στον τομέα της κοινωνικοποίησης, οι συμμαθητές του, με τους οποίους 
φοιτούσε παρέα σε όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής και λυκειακής εκπαίδευσης, τον 
αντιμετώπιζαν χωρίς στερεότυπα αλλά δεν αλληλοεπιδρούσαν μαζί του στο μέγιστο, 
καθώς δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τον τρόπο ομιλίας του μαθητή. Βέβαια συχνά 
στα διαλείμματα έπαιζαν επιτραπέζια αντισφαίριση μαζί του. 

Παρά τα αντικειμενικά εμπόδια με την έλευση της φιλολόγου- ειδικής παιδαγωγού 
αποφασίστηκε η ανάγκη να υιοθετηθούν ευέλικτες στρατηγικές διδασκαλίας για την 
ενίσχυση της γνωστικής ανάπτυξης, της επικοινωνίας και την κοινωνική ένταξη του 
μαθητή. Αρχικά παρατηρήθηκε ότι λόγω της δυσκολίας στην επικοινωνία, για τον 
μαθητή ανέκυπταν συνέχεια εμπόδια στη συμμετοχή στην τάξη και η ένταξή του είχε 
υποβαθμιστεί σε απλή παρουσία στην τάξη αλλά και στην παρέα συνομηλίκων. Ο 
μαθητής μετά από παρέμβαση ψυχολόγου είχε μάθει να διαχειρίζεται συναισθηματικά 
τη διαφορετικότητά του. 

Σε γνωστικό επίπεδο ο μαθητής παρουσίαζε μέτριο προς μη ικανοποιητικό χρόνο 
ανάγνωσης, καθόλου ικανοποιητικό τόνο και μελωδικότητα και κακής ποιότητας 
φωνής. Όμως κατανοούσε την ομιλία και την ανάγνωση. Ωστόσο το λεξιλόγιο του ήταν 
περιορισμένο, δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει σε σύνθετες έννοιες και αφηρημένο λόγο. 

Όλα αυτά προκαλούσαν επιπρόσθετες δυσκολίες στην επίδοσή του στα φιλολογικά 
μαθήματα, όπου οι έννοιες και τα κείμενα που περιλαμβάνονται στην διδακτέα ύλη 
είναι υψηλών απαιτήσεων. 

Η Μ. γεννήθηκε στην Αλβανία και ζει σε ένα χωριό της νότιας Κέρκυρας. Είναι 18 
ετών και είναι μαθήτρια της Γ’ τάξης Γενικού Λυκείου και έχει διαγνωσθεί με σοβαρή 
ακουστική ανεπάρκεια από το ΚΕΔΥ της οικείου νομού. Στο οικογενειακό περιβάλλον 
βασική γλώσσα είναι τα Αλβανικά. 
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Σε γνωστικό επίπεδο η μαθήτρια παρουσίαζε χαμηλό επίπεδο στη γνώση των 
μαθηματικών εννοιών. Κατανοούσε την ομιλία και την ανάγνωση. Ωστόσο το 
λεξιλόγιο της ήταν περιορισμένο με αδυναμίες έκφρασης τόσο στον προφορικό όσο 
και στο γραπτό λόγο. 

Καλές πρακτικές 

Οι στρατηγικές που επιλέχθηκαν αρχικά αφορούσαν την τοποθέτηση των μαθητών για 
τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με τον καθηγητή της γενικής τάξης. Αν και 
προτάθηκε η διάταξη των θρανίων σε σχήμα Π, στη μια περίπτωση δε συμφώνησαν 
όλοι οι διδάσκοντες του τμήματος και στην άλλη περίπτωση δεν τεχνικά εφικτό λόγω 
του σχήματος της αίθουσας. Έτσι οι μαθητές τοποθετήθηκαν στη μπροστινή σειρά για 
να έχουν άμεση οπτική επαφή με τον διδάσκοντα, μπροστά στην έδρα, από την δεξιά 
μεριά της αίθουσας με τέτοιον τρόπο ώστε να έχουν τοίχο στα δεξιά τους για να μην 
αποσπάται η προσοχή τους από άλλα ερεθίσματα και στα δεξιά να έχουν τους ειδικούς 
παιδαγωγό και παράλληλα να μπορούν να κοιτάνε δεξιά και πίσω μέσα στην αίθουσα 
τους συμμαθητές τους. 

Επιπλέον ως στρατηγική επικοινωνίας επιλέχθηκε η προφορική μέθοδος 
υποβοηθούμενη από νοήματα και χειρονομίες. Αυτό δεν ήταν μία εύκολη επιλογή 
καθώς χρειάστηκε να συζητηθεί το θέμα πολλάκις και με τους διδάσκοντες της γενικής 
τάξης, τη διεύθυνση του σχολείου, την υπεύθυνη του ΚΕΔΥ και τους γονείς. Να 
σημειωθεί ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι ενήργησαν έχοντας στο κέντρο του ενδιαφέροντος 
τον μαθητή. Παράλληλα αξιοποιήθηκε η χειλεανάγνωση, μηχανισμός που ο μαθητής 
είχε κατακτήσει σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό και ο γραπτός λόγος για πιο σύνθετη 
επικοινωνία. 

Επιπρόσθετα εκπονήθηκε ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης για την 
ανάγνωση και τη γραφή. Το πρόγραμμα έδωσε έμφαση στη διόρθωση των σφαλμάτων 
στην άρθρωση, στην ανάπτυξη του λεξιλογίου μέσω γλωσσικών ασκήσεων στο 
μάθημα της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της νέας ελληνικής σε συνεννόηση με τους 
φιλολόγους της γενικής τάξης δίνοντας μεγάλη έμφαση στην κατανόηση των 
αφηρημένων εννοιών, στις οποίες υπάρχει μεγάλη δυσκολία διότι δεν υπάρχουν 
συγκεκριμένες παραστάσεις για να τις συνδυάσει.  

Σε συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς της γενικής τάξης γινόταν αποδελτίωση των 
στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών και η Ειδική Παιδαγωγός 
διαφοροποιούσε τους στόχους ώστε να ταιριάζουν με το μαθησιακό επίπεδο του 
μαθητή. Παράλληλα μέσω της χρήσης οπτικοακουστικού υλικού στο τέλος της 
διδακτικής ώρας παρεχόταν στον μαθητή γενικές γνώσεις γύρω από τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον και ακολουθούσε συζήτηση για τη νέα γνώση. 

Πιο συγκεκριμένα ο μαθητής ενισχύθηκε κατά την έναρξη του μαθήματος να ζητάει ο 
ίδιος να παρουσιάσει τις εργασίες του για το μάθημα, για να ανεξαρτητοποιηθεί από 
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την ειδική παιδαγωγό αλλά και να συμμετέχει ενεργότερα. Λόγω όμως της μεγάλης 
καθυστέρησης που παρουσίαζε στην ανάγνωση παρουσίαζε ένα μέρος της απάντησης. 
Στο τέλος η ειδική παιδαγωγός επαναλάμβανε περιεκτικά το περιεχόμενο της 
απάντησης, ώστε να γίνει κατανοητό από τον φιλόλογο της τάξεις και τους υπόλοιπους 
μαθητές. Σε αυτό το σημείο δόθηκε μεγάλη έμφαση στην επιβράβευση της 
προσπάθειας από τον φιλόλογο του τμήματος για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης 
του μαθητή. 

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος ο μαθητής υπογράμμιζε τις άγνωστες λέξεις και τα 
σημεία με σύνθετο λόγο ή έννοιες που δεν του ήταν εύληπτα και προχωρούσε σε 
αντικατάστασή τους από συνώνυμα ή παράφραση των αποσπασμάτων. Όπου ήταν 
δυνατό παρέχοταν στον μαθητή φυλλάδιο με τη θεωρία απλοποιημένη και το λεξιλόγιο 
της ημέρας. 

Αναγκαίο κρίθηκε ο μαθητής να εξασκηθεί στις γνωστικές και μεταγνωστικές 
δεξιότητες. Έτσι διδάχθηκε την εκπόνηση και χρήση εννοιολογικών χαρτών, στην 
εύρεση του θέματος και του σκοπού των κειμένων και τη συγγραφή της περίληψης. 

Σε ό,τι αφορά το φυλλάδιο εργασιών, όπως αναφέρθηκε, στον μαθητή δινόταν 
περισσότερος χρόνος για την διεκπεραίωσή του και η δομή του αποτελούταν από 
ασκήσεις διαβαθμισμένης δυσκολίας. 

Συμπεράσματα 

Η θητεία στη διδασκαλία παιδιών με κώφωση στο γενικό σχολείο ήταν μία διαδικα-
σία με πολλές προκλήσεις και επιτυχίες. Οι εκπαιδευτικοί που συνεργάστηκαν διαπί-
στωσαν εμπειρικά και παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους και καλές πρακτικές που 
μπορούν να υιοθετηθούν από τους καθηγητές της γενικής και της ειδικής αγωγής για 
τη συμπερίληψη των μαθητών με ακουστική ανεπάρκεια στα γενικά σχολεία της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

- Είναι σημαντικό οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί να έχουν γνώση του γνωστικού 
υπόβαθρου του μαθητή και της διάγνωσής του από το ΚΕΣΥ. 

- Η συνεργασία με την οικογένεια είναι σπουδαίος παράγοντας, καθώς αυτή συχνά 
ορίζει τον τρόπο επικοινωνίας με τον μαθητή. 

- Η χωροταξική οργάνωση της τάξης και η τοποθέτηση του μαθητή πρέπει να είναι 
φροντισμένη και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή για επικοινωνία. 

- Απαράβατος όρος είναι η εκ των προτέρων συνεργασία του εκπαιδευτικού της τά-
ξης και του εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής για τη συμφωνία του τρόπου και των 
μεθόδων διδασκαλίας, των στόχων του μαθήματος, την αναπροσαρμογή της ύλης 
του Αναλυτικού Προγράμματος και του τρόπου αξιολόγησης της επίδοσης του μα-
θητή με βάση τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας. 

- Προτείνεται η αξιοποίηση των Σύγχρονων Τεχνολογιών για την ενίσχυση της κα-
τανόησης του μαθητή μέσω της προσφοράς πολλαπλών ερεθισμάτων. 
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- Ο μαθητής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος από την αρχή σχετικά με την ύλη που 
πρόκειται να διδαχθεί σε κάθε μάθημα και να έχει την ορολογία του νέου μαθήμα-
τος γραπτά. 

- Είναι σημαντικό ο μαθητής με κώφωση να έχει στη διάθεσή του περισσότερο χρόνο 
για να διεκπεραιώνει τις εργασίες του. 

- Η άσκηση του μαθητή στις μεταγνωστικές στρατηγικές θα του προσφέρει καλύτερη 
γνώση της ύλης και των ικανοτήτων του. 

- Οι εκπαιδευτικοί να ενισχύουν τη συμμετοχή του μαθητή σε όλη τη διάρκεια του 
μαθήματος απευθύνοντας του τον λόγο και αναθέτοντας σε αυτόν πρωτοβουλίες. 

- Σταδιακή ανεξαρτητοποίηση του μαθητή από τον εκπαιδευτικό της παράλληλης. Ο 
μαθητής πρέπει να μάθει να λειτουργεί αυτόνομα στην επικοινωνία, χωρίς να χρειά-
ζεται ο εκπαιδευτικός της ειδικής να παίζει τον ρόλο του μεταφραστεί. 

- Να αξιοποιείται ο εξωδιδακτικός χρόνος για να καλύπτονται τα μαθησιακά κενά με 
στόχο την ενίσχυση της γνωστικής ικανότητας και της αυτοεικόνας του μαθητή. 

- Ουσιαστική επιβράβευση κάθε προσπάθειας. 
- Απώτερος στόχος της σχολικής κοινότητας πρέπει να είναι ο μαθητής να καταστεί 

λειτουργικός και αυτόνομος στο πέρας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
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Ολιστική πλαισίωση του παιδιού με εκλεκτική αλαλία 

Γεωργοπούλου Φ. Χρυσούλα, Ψυχολόγος, M.Sc. Ψυχικής Υγείας 
Σκρέμπου Παρασκευή, Ψυχολόγος, pskrempou@yahoo.com 

Περίληψη 

Η εκλεκτική αλαλία αποτελεί αγχώδη διαταραχή, κατά την οποία το παιδί έχει την ι-
κανότητα να μιλά και να επικοινωνεί μόνο υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Η διαταραχή 
εκδηλώνεται κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Τα παιδιά που εμφανίζουν την συγκε-
κριμένη διαταραχή, εκτός από την συνεχή εσωτερική ανησυχία, αντιμετωπίζουν αρκε-
τές δυσκολίες σε ένα γενικότερο πλαίσιο, οι οποίες κυρίως αφορούν ανεπάρκεια σε 
γλωσσικές και κοινωνικές δεξιότητες. Ως φυσικό επακόλουθο, τα παιδιά με τα παρα-
πάνω χαρακτηριστικά δυσκολεύονται στην προσαρμογή και πλαισίωση στον εκπαιδευ-
τικό χώρο και χρόνο. Αντίστοιχες δυσκολίες έχουν να διαχειριστούν και οι εκπαιδευ-
τικοί, που έρχονται σε επαφή με την εκλεκτική αλαλία. Σκοπός της παρούσας εργασίας 
είναι να μελετήσει το φαινόμενο της εκλεκτικής αλαλίας και να περιγράψει τρόπους 
διαχείρισης και αντιμετώπισης, θεραπευτικής και κοινωνικής, ενός παιδιού που εμφα-
νίζει τη συγκεκριμένη διαταραχή. Για τον λόγο αυτό, γίνεται μια σύντομη αναφορά 
στην διαταραχή, στην εικόνα του παιδιού με εκλεκτική αλαλία και στους τρόπους α-
ντιμετώπισης, τόσο σε θεραπευτικό όσο και σε σχολικό πλαίσιο. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκλεκτική αλαλία, ολιστική προσέγγιση, εκπαιδευτική υποστήριξη 

Ορισμός και ιστορική εξέλιξη του όρου 

Σύμφωνα με το διαγνωστικό εγχειρίδιο του DSM - V (Diagnostic and Statistical Man-
ual of Mental Disorders) η εκλεκτική αλαλία συγκαταλέγεται στις αγχώδεις διαταρα-
χές, τα κριτήρια της οποίας συνοψίζονται στα εξής: α) το παιδί δεν είναι σε θέση να 
ανταποκρθεί λεκτικά σε ορισμένα κοινωνικά περιβάλλοντα, όπως το σχολείο, όπου η 
επικοινωνία και η λεκτική ανταπόκριση είναι αναμενόμενες, με αποτέλεσμα η διατα-
ραχή να αποτελεί τροχοπέδη στη μαθησιακή εξέλιξη του παιδιού ή στην κοινωνική του 
ζωή, β) τα σημάδια της διαταραχής θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον διάρκεια ενός 
μήνα, χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο πρώτος μήνας έναρξης του σχολικού έτους, γ) η 
μη επιτυχής λεκτική επικοινωνία του παιδιού να μην οφείλεται σε δυσκολίες χειρισμού 
της γλώσσας, όπως σε περιπτώσεις διαφορετικής εθνικότητας ή έλλειψης γνώσεων, δ) 
όπως επίσης η διαταραχή να μην οφείλεται σε παθολογικά αίτια, διαταραχές της επι-
κοινωνίας, σε αυτισμό, νευρολογικές/φωνολογικές διαταραχές, σχιζοφρένεια ή άλλη 
ψυχωτική διαταραχή. Η διαταραχή εντοπίζεται σε κείμενα του 19ου αιώνα (Kussmaul, 
1877) και κεντρίζει το ερευνητικό ενδιαφέρον περί το 1930, δεκαετία που εισάγεται 
στη διεθνή κοινότητα ο όρος «επιλεκτική αλαλία» (Tramer, 1934), όρος που φτάνει 
στις μέρες μας με τη μορφή της «εκλεκτικής αλαλίας» τονίζοντας τη σημαντικότητα 
της επίκτητης απουσίας λόγου. Ο Reed (1963) υπήρξε ο πρώτος ερευνητής που υπο-
γράμμισε τη σημασία της μαθημένης συμπεριφοράς στη γέννεση της εκλεκτικής 
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αλαλίας, ενώ αργότερα οι Kolvin και Fundudis (1981) έφεραν στο προσκήνιο την έν-
νοια της τραυματικής καθήλωσης του παιδιού ως γεννεσιουργό αιτία.  

Διαφοροδιάγνωση-Αιτιολογία-Επιπολασμός 

Η προσοχή των ειδικών στρέφεται στη διαφοροδιάγνωση της διαταραχής, καθώς πα-
ρουσιάζει κοινά σημεία με τη διαταραχή αυτιστικού φάσματος ή και με διαταραχές 
λόγου ενώ η ειδοποιός διαφορά έγκειται στην αδυναμία του παιδιού να μιλήσει σε όλα 
τα περιβάλλοντα (Cline & Baldwin, 2004). Η εκλεκτική αλαλία αποτελεί πολυπαραγο-
ντικό φαινόμενο για την αιτιολογία του οποίου δεν επικρατεί ομοφωνία. Οι αρχικές 
έρευνας έστρεψαν την προσοχή τους στα τραυματικά γεγονότα της πρώιμης παιδικής 
ηλικίας (Leonard & Dow, 1995), στην καθήλωση λόγω ανεπίλυτων τραυμάτων 
(Krysanski, 2003) και στο συγκρουσιακό οικογενειακό περιβάλλον (Anstendig, 1998), 
ενώ αργότερα, η συμπεριφοριστική σκοπιά απέδωσε την διάγνωση στη μαθημένη απο-
φυγή του άγχους μέσω της σιωπής (Krysanski, 2003), φτάνοντας σε πιο σύγχρονες έ-
ρευνες που τη συσχετίζουν με τη διαταραχή μετατραυματικού στρες ή άγχους αποχω-
ρισμού (Steinhausen et al., 2006). Σημαντικός κρίνεται ο ρόλος της οικογένειας, καθώς 
οι γονείς παιδιών με εκλεκτική αλαλία παρουσιάζουν συχνότερα ενδείξεις κοινωνικού 
ή γενικευμένου άγχους, ενώ παράλληλα είναι πιθανό να υπάρχει κάποιος συγγενής που 
εμφανίζει τη διαταραχή (Kristensen & Torgerson, 2001; Black & Uhde, 1995). Με 
γνώμονα τη διεθνή βιβλιογραφία, η διαταραχή συνυπάρχει με την κοινωνική φοβία και 
το άγχος, όπως καταδεικνύει και η έρευνα των Black και Uhde (1995), στην οποία το 
90% των παιδιών που αξιολογήθηκαν σε διαφορετικά περιβάλλοντα παρουσίασαν κοι-
νωνική φοβία ή αποφευκτική διαταραχή της παιδικής ή εφηβικής ηλικίας ή και τα δύο, 
ενώ το 30% παρουσίασε απλή φοβία. Η διαταραχή είναι παγκόσμια, χαρακτηριστική 
της παιδικής ηλικίας, αρκετά σπάνια, με ανοδική συχνότητα (Μελετιάδου, 2019) και η 
έναρξή της τοποθετείται πριν την ηλικία των 5 ετών (Black & Uhde, 1995). Οι έρευνες 
υποστηρίζουν πως τα κορίτσια και τα παιδιά μειονοτικών ή δίγλωσσων κοινοτικών ο-
μάδων είναι πιθανότερο να εμφανίσουν τη διαταραχή (Cline & Baldwin, 2004), ω-
στόσο τα ιδιαίτερά της χαρακτηριστικά καθιστούν την αξιοπιστία των δημογραφικών 
χαρακτηριστικών και του επιπολασμού ένα θέμα υπό αμφισβήτηση (Busse & Downey, 
2011). Στο διαγνωστικό εγχειρίδιο ICD-10 (WHO, 1992) αναφέρεται πως ένα ποσοστό 
παιδιών με εκλεκτική αλαλία παρουσιάζουν εναντιωματική – προκλητική διαταραχή, 
διαπίστωση που υποστηρίζεται από ερευνητικές μελέτες (Sharp, Sherman, & Gross, 
2007). Παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει ολοκληρωμένα τεκμηριωμένη ερμηνεία για 
την αιτιολογία της διάγνωσης, το σίγουρο είναι πως η αδυναμία ομιλίας σε ορισμένες 
κοινωνικές καταστάσεις ενδέχεται να προξενήσει ελλείμματα σε καίριους τομείς για 
την ανάπτυξη του παιδιού, όπως η γλωσσική, συναισθηματική αλλά και κοινωνική του 
ωρίμανση (Μελετιάδου, 2019). 

Εικόνα των παιδιών με Εκλεκτική Αλαλία 

Συχνά τα παιδιά με εκλεκτική αλαλία, αποφεύγουν τη βλεμματική επαφή, το κοινω-
νικό χαμόγελο, κινούνται νευρικά, νιώθουν ντροπή και δυσκολεύονται να εκφράσουν 
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τα συναισθήματά τους χωρίς ωστόσο να παρουσιάζουν ελλείμματα σε γνωστικό επί-
πεδο (Μελετιάδου, 2019). Επιπρόσθετα, τα παιδιά με αυτές τις δυσκολίες βιώνουν αι-
σθήματα μοναξιάς, απομόνωσης, θυμού ενώ ταυτόχρονα είναι στοργικά και ευαί-
σθητα (Roe & Phil, 2011), είναι ντροπαλά με συμπεριφορική αναστολή (Cline & 
Baldwin, 2004) παρουσιάζουν αυξημένα ποσοστά άγχους καθώς και έλλειμμα κοινω-
νικών δεξιοτήτων (Busse & Downey, 2011), είναι συνήθως αποσυρμένα, με καταθλι-
πτικά ή αγχώδη στοιχεία και τάση εσωστρέφειας σε σύγκριση με τους συνομήλικούς 
τους (Bergman et al., 2002). Σύνοδες συμπεριφορές αποτελούν η υπερβολική συ-
στολή, η κοινωνική απομόνωση, η εσωστρέφεια, η παρορμητική συμπεριφορά, ο αρ-
νητισμός, η παθολογική προσκόλληση, τα ξεσπάσματα θυμού, η αντιδραστική και ε-
ξουσιαστική συμπεριφορά (Ψάλτη, 2015).  

Συνοψίζοντας, η εκλεκτική αλαλία δεν αποτελεί μέρος των γλωσσικών διαταραχών, 
των διαταραχών επικοινωνίας, της διαταραχής αυτιστικού φάσματος ή απότοκο της 
συστολής του παιδιού, παρά μάλλον αποτελεί ξεχωριστή διαταραχή, την οποία η ε-
ρευνητική κοινότητα οφείλει να κατανοήσει καλύτερα τα επόμενα χρόνια. 

Θεραπευτική Παρέμβαση 

Οι κύριοι στόχοι της θεραπευτικής παρέμβασης στην εκλεκτική αλαλία είναι απαραί-
τητο να εστιάζουν στην μείωση του άγχους, την ενίσχυση της εικόνας εαυτού και στην 
ενίσχυση της κοινωνικής αυτοπεποίθησης και επικοινωνίας. Ως αρχικός στόχος της 
παρέμβασης δεν θα πρέπει να θεωρείται το να μιλήσει το παιδί. Όσο το δυνατό πιο 
νωρίς γίνει η διάγνωση και η παρέμβαση τόσο πιο δυνατό είναι το παιδί να αποφύγει 
αρνητικές επιπτώσεις, όπως η κοινωνική απομόνωση. 

Οι θεραπευτικές προσεγγίσεις θα πρέπει να είναι εξατομικευμένες. Η πλειονότητα των 
παιδιών με εκλεκτική αλαλία λαμβάνει, συνήθως, ένα συνδυασμό από τις παρακάτω 
παρεμβάσεις. 

Θεραπεία συμπεριφοριστικής προσέγγισης: τεχνικές θετικής ενίσχυσης και συστημα-
τικής απευαισθητοποίησης (Wolpe, 1973) αποτελούν τους πρωταρχικούς θεραπευτι-
κούς στόχους για την εκλεκτική αλαλία, όπως επίσης και η ελάττωση της πίεσης για 
ομιλία. Ως βασικός και πρωταρχικός στόχος κρίνεται η αναγνώριση και κατανόηση του 
άγχους που βιώνει το παιδί. Η σταδιακή συμμετοχή του παιδιού σε κοινωνικά περιβάλ-
λοντα με απλές μεθόδους αποτελεί ένα εξαιρετικό πρώτο βήμα, ώστε το παιδί να αι-
σθανθεί άνετα. Η θετική ενίσχυση της ομιλίας και της λεκτικής επικοινωνίας με τρίτους 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο όταν το άγχος αρχίσει να ελαττώνεται. 

Παιγνιοθεραπεία: Ο θεραπευτής προσπαθεί να κατανοήσει την συναισθηματική λει-
τουργία του παιδιού μέσα από το συμβολικό παιχνίδι (Ρόμπερτσον, 2016). Η παιγνιο-
θεραπεία κρίνεται ως η καταλληλότερη μέθοδος παρέμβασης στην εκλεκτική αλαλία, 
καθώς δεν βασίζεται στην λεκτική επικοινωνία, είναι μη κατευθυντική και είναι ανα-
γκαίο να συνοδεύεται από συμβουλευτική γονέων, με σκοπό την βελτίωση ή αλλαγή 
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καταστάσεων που βιώνει το παιδί και στο οικογενειακό πλαίσιο. Ξεκινά με ατομικές 
συνεδρίες και μπορεί, αν κριθεί ικανό και αναγκαίο, να συνεχιστεί με ένταξη του παι-
διού σε ομαδική θεραπεία, σε μικρή ομάδα, ώστε να ενισχυθούν κοινωνικές δεξιότητες, 
διαπροσωπικές σχέσεις, αλλά και η εικόνα εαυτού του παιδιού (Ρόμπερτσον, 2016). 

Γνωστική συμπεριφορική θεραπεία: οι εκπαιδευμένοι σε αυτό το είδος θεραπείας θε-
ραπευτές βοηθούν τα παιδιά να τροποποιήσουν την συμπεριφορά τους με τον επανα-
προσδιορισμό των φοβιών και των ανησυχιών τους με θετικές σκέψεις. Η θεραπεία 
αυτή πρέπει να περιλαμβάνει την διαδικασία της συνειδητοποίησης της αλαλίας και 
της αναγνώρισης του άγχους (Shipon-Blum, 2009). Πολλά παιδιά με εκλεκτική αλαλία 
φοβούνται το ότι ακούνε οι υπόλοιποι την φωνή τους, το ότι τους ρωτάνε γιατί δεν 
μιλάνε και το ότι τα πιέζουν να μιλήσουν. Έμφαση θα πρέπει να δωθεί στις θετικές 
αντιλήψεις του παιδιού, στο χτίσιμο της αυτοπεποίθησης σε κοινωνικά πλαίσια και 
στην ελάττωση του γενικευμένου άγχους και της ανησυχίας. 

Κοινωνικοποίηση: είναι απαραίτητη η θετική ενίσχυση συμμετοχής του παιδιού σε 
πλαίσια με σκοπό την επαφή με ομηλίκους και άλλο κόσμο. Για την καλύτερη προσαρ-
μογή του παιδιού και την αποφυγή φοβίας και άρνησης, που μπορεί να φέρει η συνεύ-
ρεση με μεγάλο αριθμό ατόμων, προτείνεται αρχικά να παρευρίσκεται σε μέρη όπου 
υπάρχουν μικρές ομάδες ατόμων και σταδιακά να γενικεύεται η κατάσταση και σε 
άλλα πλαίσια. Τα περισσότερα παιδιά με εκλεκτική αλαλία θα μιλάνε στους φίλους 
τους ή/και στο σπίτι τους. Για κάποια παιδιά θεραπευτικό πρόγραμμα Κοινωνικών Δε-
ξιοτήτων είναι συχνά χρήσιμο και αναγκαίο ώστε να επιτευχθεί η ενισχυμένη επικοι-
νωνία. 

Σχολική εμπλοκή: οι γονείς χρειάζεται να ενημερώσουν τους δασκάλους και το σχο-
λικό προσωπικό για το παιδί και την εκλεκτική αλαλία. Η καλή συνεργασία με το δά-
σκαλο είναι πολύ σημαντική, καθώς υπάρχουν ορισμένες τεχνικές που μπορεί να χρη-
σιμοποιήσει εντός της σχολικής τάξης και να καταφέρει να ενισχύσει την αυτοπεποί-
θηση του παιδιού και την μείωση του άγχους που βιώνει. Μη λεκτική επικοινωνία είναι 
αποδεκτή στο ξεκίνημα. Καθώς το παιδί προοδεύει και στο θεραπευτικό πλαίσιο, ο 
δάσκαλος πρέπει να συμπεριληφθεί στον θεραπευτικό σχεδιασμό έτσι ώστε η ομιλία 
να ενθαρρύνεται με απλούς εναλλακτικούς τρόπους. Ένας εξατομικευμένος εκπαιδευ-
τικός σχεδιασμός ίσως υποστηρίξει την παρέμβαση και η αδυναμία του παιδιού να ε-
πικοινωνήσει προφορικά ανατραπεί και να βοηθήσει το παιδί να προοδεύσει επικοινω-
νιακά και να αισθανθεί κοινωνικά άνετα (Krysanski, 2003). 

Οικογενειακή εμπλοκή και γονεϊκή αποδοχή: τα μέλη της οικογένειας θα πρέπει να 
εμπλακούν σε ολόκληρη την θεραπευτική διαδικασία. Ίσως χρειαστούν αλλαγές στα 
σχήματα συμπεριφοράς και την κατανομή των ρόλων, όπως επίσης και αναδιαμόρ-
φωση και προσαρμογή δυσλειτουργικών τρόπων επικοινωνίας στο οικογενειακό περι-
βάλλον με τεχνικές συστημικής προσέγγισης (Wolf Tatem & DelCampo, 1995). 
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Θεραπεία κοινωνικού επικοινωνιακού άγχους (SCAT): αυτή είναι η φιλοσοφία της θε-
ραπευτικής προσέγγισης στο Selective Mutism Anxiety Research and Treatment 
Center (SMart Center). Η συγκεκριμένη θεραπεία συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη ενός 
εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου το οποίο θα εστιάζει ολικά στο παιδί, αλλά πε-
ριλαμβάνει και προσέγγιση ομάδας. Η ομάδα θα περιλαμβάνει το παιδί, τον γονέα, το 
σχολικό προσωπικό, και τους επαγγελματίες θεραπευτές. Σκοπός της παρέμβασης είναι 
η κοινωνική ενσωμάτωση και η ενίσχυση της επικοινωνιακής επαφής σε όλα τα κοι-
νωνικά περιβάλλοντα, εντός και εκτός του σχολείου (Klein, Armstrong, Skira, & 
Gordon, 2017).  

Εκπαιδευτική Υποστήριξη 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έχει δείξει πως η αποτελεσματική πλαισίωση του παι-
διού με εκλεκτική αλαλία απαιτεί ολιστικό χειρισμό. Η ελάττωση της πίεσης του παι-
διού για ομιλία, οι μη λεκτικές συσχετίσεις, η υιοθέτηση στρατηγικών από ψυχολόγους 
και εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και η αγαστή συνεργασία των γονέων με το σχολικό 
πλαίσιο συμβάλλει καθοριστικά στην θετική πορεία της διάγνωσης.  

Έχει διαπιστωθεί πληθώρα εναλλακτικών τρόπων προσέγγισης ενός παιδιού με εκλε-
κτική αλαλία από το εκπαιδευτικό πλαίσιο, με γνώμονα την κατανόηση και τον σεβα-
σμό στις ανάγκες του παιδιού. Τα νεύματα, οι χειρονομίες καθώς και η γραπτή επικοι-
νωνία αποτελούν τα πλέον διαδεδομένα μη λεκτικά συστήματα επικοινωνίας που χρη-
σιμοποιούν τα παιδιά εντός του σχολικού πλαισίου, ενώ οι κάρτες συμβόλων και μο-
νολεκτικών απαντήσεων αποτελούν μία επιπρόσθετη στρατηγική. Παράλληλα, έχει 
βρεθεί πως στο περιβάλλον της τάξης, τα παιδιά είναι σε θέση να επικοινωνήσουν την 
ανάγκη τους στον εκπαιδευτικό μιλώντας μέσω ενός τρίτου προσώπου ή ψιθυρίζοντάς 
του στο αυτί (Roe & Phil, 2011). Τέλος, η προώθηση ενός υγιούς ομιλητικού προτύπου 
στο σχολικό πλαίσιο όπου διαφαίνονται καθαρά οι προσδοκίες για λεκτική επικοινωνία 
και παρέχονται ευκαιρίες στα παιδιά να αλληλεπιδράσουν λεκτικά και συνεργατικά, 
καθίσταται συμπληρωματική και αποτελεσματική παρέμβαση εντός της σχολικής μο-
νάδας (Busse & Downey, 2011). 
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Η κοινωνιολογική προσέγγιση της πρόσφατης πανδημίας 
και πως μπορεί να επικοινωνηθεί μέσα από την τέχνη στο σχολείο 

Αθανασέκου Μαρία, Μεταδιδακτορικός ερευνητής, m_k_athanasekou@yahoo.com  
Μερτζάνη Ασημίνα, Μ.Ed., miname@sch.gr 

Περίληψη 

Η πρόσφατη πανδημία με τις νέες ψυχολογικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν, έχει 
επηρεάσει ολόκληρη την κοινωνία, αναπόσπαστο κομμάτι της οποίας αποτελούν οι 
μαθητές. Η εργασία αυτή έχει ως σκοπό να διερευνήσει τις κοινωνιολογικές προεκτά-
σεις της προτείνοντας τρόπους επικοινωνίας της και ενδυνάμωσης των μαθητών μέσω 
της τέχνης. Στόχος της είναι να εξετάσει και να προσεγγίσει τις πτυχές που σχετίζονται 
με την υγεία και τις ασθένειες όπως αυτές έχουν απεικονιστεί στην τέχνη μέχρι της 
μέρες μας, καταδεικνύοντας ότι η τέχνη μπορεί να βοηθήσει διττά τους μαθητές να 
διαχειριστούν την πρόσφατη κρίση: Πρώτον να συνειδητοποιήσουν ότι οι πανδημίες 
είναι στην κοινωνική πραγματικότητα ανά διαστήματα από την αρχαιότητα και δεύτε-
ρον ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση τους και την διατήρηση της 
θετικής τους στάσης απέναντι στην απειλή της ασθένειας, την κοινωνική απομόνωση 
και το θάνατο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Πανδημία, κοινωνία, εκπαίδευση, τέχνη, ενδυνάμωση 

Ανατρέχοντας κανείς στη πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, παρατηρεί ότι, ανέκαθεν ο 
άνθρωπος προσπαθούσε να εξηγήσει και να ερμηνεύσει έννοιες “πολύπλοκες”. Ανά-
μεσα σε αυτές, η «ζωή», η «γέννηση», η «υγεία», ο «θάνατος», έννοιες που πολλές φο-
ρές είναι ανεξήγητες για ένα μεγάλο σύνολο ανθρώπων, ανεξαρτήτως κοινωνικοπολι-
τισμικού πλαισίου που ανήκουν. Άλλωστε, εάν ήταν εύκολο να κατανοηθούν απόλυτα, 
το άτομο δεν θα κατέφευγε αβασάνιστα σε ερμηνείες που βασίζονται σε μεταφυσικές 
δυνάμεις και όχι στη λογική. Τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτές τις έννοιες, έρχονται να 
προστεθούν ακόμη πιο έντονα, εξαιτίας των συνθηκών που κυριαρχούν, και εκείνες 
της «ασθένειας» καθώς και των «πανδημιών» που πλήττουν ολάκερες κοινωνίες και 
σκορπίζουν το θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπους. 

Πανδημία - Pandemia - Pandemic - Pandemi – Пандемия - 大流行, όπως και εάν 
προφέρεται, είναι μια λέξη αρνητικά φορτισμένη που σε όλες τις γλώσσες του κόσμου 
σημαίνει ακριβώς το ίδιο, μια επιδημία η οποία “διαμοιράζεται”, “διανέμεται” σε όλους 
τους ανθρώπους, είτε μιας γεωγραφικής περιοχής, είτε μιας χώρας, είτε ακόμη και ο-
λόκληρης ηπείρου. Προκαλείται από έναν ιό γρίπης ο οποίος σκορπίζει το φόβο, τον 
πανικό, και τον στιγματισμό στο άτομο που νοσεί. Ωστόσο, ετυμολογικά η λέξη παν-
δημία, έχει την προέλευσή της από τα αρχαία ελληνικά και σημαίνει «πᾶν + δῆμος», 
δηλαδή άπας - ολόκληρος ο δήμος - η κοινότητα (Tognotti, 2009). 

Γίνεται αντιληπτό λοιπόν ότι, η υγεία των πολιτών ή η ασθένεια από την οποία πλήτ-
τονται, έχει σοβαρό αντίκτυπο στη κοινωνία και οι τρείς αυτές έννοιες οφείλουν να 
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εξετάζονται από κοινού, δεδομένου ότι είναι όχι μόνο άρρηκτα συνδεδεμένες μεταξύ 
τους, αλλά αποτελούν και μέρος της ανθρωπότητας εδώ και αιώνες με σημαντικές συ-
νέπειες. Υποστηρίζεται λοιπόν ότι, τόσο η υγεία, όσο και η ασθένεια, παρουσιάζουν 
ένα δυναμικό χαρακτήρα στην ανθρώπινη ιστορία και μάλιστα ο 20ος και 21ος αιώνας, 
είναι περίοδοι στις οποίες η θεώρηση για την υγεία και την ασθένεια, έχουν επανα-
προσδιοριστεί πλήρως. Οι παραπάνω δύο έννοιες θεωρούνται ότι αλληλοσυμπληρώ-
νουν η μια την άλλη και μάλιστα, θέτουν από κοινού τις βάσεις, στο πως χαρακτηρίζε-
ται πλέον ο υγιής άνθρωπος ή ο ασθενής. Οι παράμετροι που δίνεται έμφαση είναι τόσο 
βιολογικοί, όσο και σαφέστατα κοινωνικοί - ψυχολογικοί. Υγιές θεωρείται το άτομο το 
οποίο είναι λειτουργικό στη κοινωνία, διακρίνεται δηλαδή από δυναμική ισορροπία 
στη νόησή του, στο σώμα του και στο συναίσθημα του (Παπαδάτου & Αναγνωστόπου-
λος, 1999). Παρόλαυτά, ακόμη και σήμερα η έννοια της υγείας δεν μπορεί να αποτυ-
πωθεί σε έναν και μόνο ορισμό, ο οποίος να καλύπτει όλο το φάσμα των παραμέτρων 
της. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία αυτά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World 
Health Organization), όρισε την υγεία ως «μια κατάσταση πλήρους φυσικής, πνευματι-
κής και κοινωνικής ευημερίας και όχι απλώς η έλλειψη ασθένειας ή αναπηρίας» (Σύ-
νταγμα, 1948). Αντιλαμβάνεται κανείς ότι, ο ορισμός αυτός δίνει στην έννοια της υ-
γείας την κοινωνική διάσταση που της αξίζει. Άλλωστε, για πολλούς μεταγενέστερους 
επιστήμονες, η υγεία θεωρείται ως η ικανότητα να μπορεί να ανταποκριθεί το άτομο 
στους κοινωνικούς του ρόλους και στις αναμενόμενες συμπεριφορές που πηγάζουν από 
αυτούς (Lerner,1973; Σαρρής, 2001; Αγραφιώτης, 2003). 

Ανάμεσα σε αυτούς και ο υπέρμαχος της Σχολής του Λειτουργισμού κοινωνιολόγος 
Parsons, ο οποίος ορίζει την έννοια της υγείας ως μια δυναμική κατάσταση του ατόμου, 
κατά την οποία έχει τη δυνατότητα να αποδώσει στο έπακρο τους κοινωνικούς ρόλους 
που αναλαμβάνει (Parsons, 1972, όπ. αναφ. στο Ιωαννίδη & Μαντή, 1999β). 

Με βάση τα παραπάνω, η ασθένεια δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι το απορρι-
πτέο, αλλά κυρίως ως κατάσταση η οποία προειδοποιεί το άτομο για το σύνολο της 
υγείας του (Τούντας, 1995). Πρόκειται δηλαδή για μια “δήλωση” της υγείας του με 
αρνητικό πρόσημο, οι εκδηλώσεις της οποίας αφορούν διαταραχές όχι μόνο στο οργα-
νικό επίπεδο, μέσω της βλάβης που προκαλείται στον οργανισμό με τη νόσο, αλλά και 
στο λειτουργικό επίπεδο, με την αρρώστια, η οποία αποτελεί μια καθαρά υποκειμενική 
έκφραση της απώλειας της υγείας του ατόμου, καθώς επίσης και στο κοινωνικό επί-
πεδο, με την ασθένεια, η οποία αφορά καταστάσεις κοινωνικής δυσλειτουργίας, σαν 
αποτέλεσμα των δύο παραπάνω παραγόντων (W.H.O., 1980). 

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί ότι, ο άνθρωπος ανέκαθεν ερχόταν και εξακο-
λουθεί να έρχεται αντιμέτωπος με φονικές πανδημίες οι οποίες πλέον θεωρούνται “α-
ναπόσπαστο” κομμάτι της ζωής του. Η πρώτη καταγραμμένη πανδημία του Λοιμού 
των Αθηνών από τον ιστορικό Θουκυδίδη το 431 – 404 π.Χ. και στη συνέχεια, η πα-
νώλη του Ιουστινιανού το 543 μ.Χ., ο Μαύρος Θάνατος το 1348-1353, η ευλογιά τον 
15ο αιώνα, η χολέρα το 1817-1823, η Ισπανική γρίπη το 1968, ο ιός SARS το 2002-03, 
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ο ιός έμπολα το 2014-16 και σήμερα ο COVID19, αποδεικνύουν περίτρανα ότι οι παν-
δημίες ήρθαν στη ζωή των ανθρώπων με σκοπό να μετασχηματίσουν τις απόψεις του 
για τον τρόπο δράσης του (Αθανασέκου & Μερτζάνη, 2020).  

Το ξέσπασμα της πανδημίας του COVID19 που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2019, 
θεωρήθηκε παγκόσμια απειλή και μάλιστα οι κυβερνήσεις των χωρών για να ελέγξουν 
τη μετάδοση και διάδοση του ιού, υιοθέτησαν συγκεκριμένες στρατηγικές απομόνω-
σης. Άλλωστε, η χρήση αυτών των προληπτικών μέτρων σε αντίστοιχες πανδημίες που 
σημάδεψαν τον πλανήτη, αποδείχθηκαν κατά το παρελθόν αποτελεσματικές (Yan & 
Zou, 2008; Zhou, Xiang & Li, 2019). Ο βασικός στόχος της στρατηγικής αυτής, είναι 
η μείωση της εξάπλωσης της πανδημίας, με την εφαρμογή των μέτρων κοινωνικής α-
ποστασιοποίησης στην τοπική κοινωνία (Glass & Glass, 2008). 

Η μακροπρόθεσμη και αυστηρή πολιτική απομόνωσης που χρησιμοποιήθηκε ευρέως 
σχεδόν σε όλες τις χώρες, για να διασφαλίσει την κοινωνική απόσταση διαμόρφωσε 
νέες ψυχολογικές συνθήκες οι οποίες δεν έκαναν διακρίσεις σε καμία κοινωνική ομάδα. 
Σαφώς οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα επλήγησαν σοβα-
ρότερα χάνοντας τη ζωή τους κατά χιλιάδες, αλλά και στις μικρότερες ηλικιακές ομά-
δες, όπως οι μαθητές, οι συνέπειες της πανδημίας είχαν σοβαρό αντίκτυπο στη ψυχο-
λογία τους. 

Ουσιαστικά, η πρόσφατη πανδημία φαίνεται να αποτελεί την αρχή μιας νέας πραγμα-
τικότητας με πολλές ανατροπές στον τρόπο ζωής και σκέψης μας. Οι ψυχολογικές επι-
πτώσεις είναι σημαντικές και συχνά επικίνδυνες, καθώς αρκετοί βρέθηκαν πνευματικά 
ανοχύρωτοι για να αντέξουν το βάρος των δύσκολων και πρωτοφανών δεδομένων. 
Μέσα από την κοινωνιολογική προσέγγιση της πανδημίας ξεπροβάλει ο αντίκτυπος της 
στα παιδιά και τα αντανακλαστικά της κοινωνίας και των κυβερνήσεων να αξιοποιή-
σουν την τέχνη ως μέσο στήριξης τους και αποκατάστασης της ισορροπίας.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, σχετικές έρευνες οι οποίες αναφέρονται στον περιορισμό των 
πανδημιών, απέδειξαν ότι το κλείσιμο των σχολείων και η επιβολή της απαίτησης για 
παραμονή στο σπίτι όχι μόνο των μεγαλύτερων, αλλά και ολόκληρου του πληθυσμού, 
μειώνει στο έπακρο το ποσοστό μόλυνσης. Ωστόσο, οι ίδιες έρευνες συγκλίνουν στο 
γεγονός ότι υπάρχουν σοβαρές ψυχολογικές επιπτώσεις στους νέους και μάλιστα όπως 
αναφέρεται κάποιες από αυτές είναι, η κακή ποιότητα ύπνου (Liu et al., 2017), το συ-
ναίσθημα της μοναξιάς (Hidayati, 2019) και η γενικότερη αίσθηση αποξένωσης από το 
σχολείο και τους συνομηλίκους (Huang & Leung, 2009). Τα παραπάνω σε συνδυασμό 
με τα καταθλιπτικά συμπτώματα που αναπτύσσονται (Jun, 2016) προκαλούν στα νεαρά 
άτομα, άγχος, συναισθηματικές διαταραχές, μετατραυματικό στρες καθώς και άλλες 
ανεπιθύμητες ενέργειες (Bolton et al., 2000) 
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Σύμφωνα με εκτιμήσεις της UNESCO1 η διακοπή της σχολικής ζωής έχει επηρεάσει 
πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές σε 165 διαφορετικές χώρες κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας του COVID19. Αναλύοντας τα δεδομένα, περίπου εννέα στους δέκα 
μαθητές παγκοσμίως επηρεάστηκαν ψυχολογικά. Αντίστοιχα και η οργάνωση Save the 
Children2 αναφέρει στις εκθέσεις της ότι το ένα τέταρτο των παιδιών αντιμετωπίζει 
συναισθήματα άγχους λόγω της καραντίνας, ενώ τα δύο τρίτα νιώθουν έντονα συναι-
σθήματα απομόνωσης. Παράλληλα, έκθεση της UNICEF3 αναφέρει ότι τα παιδιά δια-
τρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο συνεχιζόμενων ψυχολογικών επιπτώσεων σε σχέση με 
τους ενήλικες. Σε μια περίοδο κρίσιμη που βρίθει περιορισμών, η τέχνη αποτελεί ένα 
ισχυρό μέσο για την ανάκτηση και σταθεροποίηση της αίσθησης αισιοδοξίας και ψυ-
χικής ισορροπίας. 

Πρόταση αυτής της εργασίας είναι να επικοινωνηθεί η τέχνη σε όλες της τις διαστάσεις 
στο σχολείο ως μέσο ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των παιδιών και πιο συγκεκριμένα 
η επαφή των μαθητών με έργα που παρουσιάζουν περιπτώσεις κρίσης ασθένειας προ-
κειμένου να συνειδητοποιήσουν ότι, οι πανδημίες είναι στην κοινωνική πραγματικό-
τητα ανά διαστήματα από την αρχαιότητα και επίσης ότι η τέχνη μπορεί να συμβάλει 
στην ενδυνάμωση τους και την διατήρηση της θετικής τους στάσης απέναντι στην α-
πειλή της ασθένειας, την κοινωνική απομόνωση και το θάνατο. 

Το πιο γνωστό παράδειγμα πανδημίας είναι αυτό της βουβωνικής πανώλης (Αθανασέ-
κου & Μερτζάνη, 2020). Η πανδημία του μαύρου θανάτου του 14ου αιώνα αφάνισε το 
ένα τρίτο του παγκόσμιου πληθυσμού, που ισοδυναμούσε με περίπου 200 εκατομμύρια 
ανθρώπους. Μέσα από την τέχνη της εποχής, οι μαθητές μπορούν να συνειδητοποιή-
σουν τους μηχανισμούς αντιμετώπισης μιας ολόκληρης κοινωνίας και, παράλληλα, να 
εξοικειωθούν με την ιδέα ότι κάθε ιστορική περίοδος έρχεται αντιμέτωπη με τη δική 
της πανδημία, ωστόσο η ζωή συνεχίζεται, η ιατρική προοδεύει και η τέχνη δεν κατα-
γράφει μόνο, αλλά προσφέρει ισχυρή ψυχολογική στήριξη σε περιόδους κρίσης. Υπάρ-
χει πληθώρα προγραμμάτων με βάση την τέχνη, τα οποία εφαρμόζονται από ειδικούς 
ή μη και αγκαλιάζουν ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων, όπως το προσφυγικό, η κακο-
ποίηση, οι πανδημίες (Αθανασέκου & Αργυριάδης, 2017: 45). Εκτός από τα οφέλη της 
τέχνης ως θεραπείας μέσω των διάφορων μορφών της (δραματοθεραπεία, χοροθερα-
πεία, εικαστική θεραπεία κλπ), καθώς και των εφαρμοσμένων καλλιτεχνικών δραστη-
ριοτήτων, μπορεί να αξιοποιηθεί ως μέσο στήριξης και ψυχικής ανθεκτικότητας των 
παιδιών η ανάτρεξη στην οικουμενική ιστορία τέχνης, λίγα παραδείγματα από την ο-

1 https://en.unesco.org/news/unesco-rallies-international-organizations-civil-society-
and-private-sector-partners-broad, τελευταία πρόσβαση: 7/7/2020 
2 https://reliefweb.int/report/world/children-risk-lasting-psychological-distress-
coronavirus-lockdown-save-children, τελευταία πρόσβαση: 7/7/2020 
3 https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2020/04/Unicef-UK-Children-
In-Lockdown-Coronavirus-Impacts-
Snapshot.pdf?_ga=2.935604.482441799.1589298826-1231614431.1589298826, τε-
λευταία πρόσβαση: 7/7/2020 
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ποία θα αναφερθούν εδώ. Επιλέγοντας έργα τέχνης, σύγχρονα και παλιότερα, ως αφόρ-
μηση για να επικοινωνηθεί στα παιδιά η πρόσφατη πανδημία, τους προσφέρεται ενδυ-
νάμωση και μια διέξοδος ανησυχίας και καλλιέργειας κριτικής σκέψης.  

Η βουβωνική πανώλη, γνωστή ως «Μαύρος θάνατος», πέρασε από το μεγαλύτερο μέ-
ρος της Ευρώπης και της Ασίας και παρόλο που κορυφώνεται γύρω στο 1350, η πα-
νούκλα συνέχισε να εξαπλώνεται γρήγορα και στον 17ο αιώνα. Μέχρι σήμερα, ο 
«Μαύρος Θάνατος» παραμένει η πιο θανατηφόρα πανδημία στην ανθρώπινη ιστορία. 
Οι πανδημίες όπως όλες οι ασθένειες οφείλονται στην προσβολή μας από κάποιο ιό. Η 
σημασία της λέξης ιός από τα αρχαία ελληνικά, είναι δηλητήριο ή βέλος. Είναι εξαιρε-
τικά ενδιαφέρον πως απεικονίζεται η αρρώστια, ο ιός, συχνά, ως βέλος στην εικονο-
γραφία της περιόδου. Αρχικά, η πανώλη οδήγησε σε μια «εμμονή» με το θάνατο η 
οποία εκφράζεται στα έργα τέχνης της εποχής (Herlihy, 1997: 116). Ο Χορός του Θα-
νάτου ήταν ένα δημοφιλές μοτίβο στην τέχνη και την αρχιτεκτονική αυτή την περίοδο. 
Η γενική διάθεση ήταν εμβυθισμένη στην απαισιοδοξία, και μάλιστα πολλοί περίμεναν 
αργά ή γρήγορα ότι ο κόσμος θα τελείωνε. Παράλληλα με αυτόν τον φόβο του θανάτου 
και τη γενική διάθεση του πεσιμισμού, υπήρχε η επιθυμία να ζήσουν τις απολαύσεις 
της ζωής και να γευτούν οποιαδήποτε ευτυχία προσφερόταν. Αυτός ο αντιφατικός α-
ντίκτυπος του Μαύρου Θανάτου στην κουλτούρα της εποχής μπορεί να φανεί στα γρα-
πτά δύο εκ των μεγαλύτερων πνευματικών μορφών της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας, τον 
Πετράρχη και το Βοκάκιο. Αυτοί οι δύο συγγραφείς κατά καιρούς έγραψαν με από-
γνωση για την ανθρώπινη κατάσταση, αλλά έγραψαν επίσης για τις χαρές της ζωής και 
τις ομορφιές της φύσης, ενσταλάζοντας ελπίδα και δύναμη στους ανθρώπους για την 
αντιμετώπιση της δύσκολης κατάστασης. 

Επιστρέφοντας σε κάτι σύγχρονο, ο Luke Jerram δημιούργησε ένα γυάλινο γλυπτό ως 
φόρο τιμής στην τεράστια παγκόσμια επιστημονική και ιατρική προσπάθεια για την 
καταπολέμηση της πανδημίας του COVID-19. Κατασκευασμένο σε γυαλί, διαμέτρου 
23cm, είναι περίπου δυο εκατομμύρια φορές μεγαλύτερο από τον πραγματικό ιό. Αυτό 
το έργο τέχνης είναι ένα αφιέρωμα στους επιστήμονες και τις ιατρικές ομάδες που ερ-
γάζονται συνεργατικά σε όλο τον κόσμο για να προσπαθήσουν να επιβραδύνουν την 
εξάπλωση του ιού. Βοηθώντας να μεταδώσει τη μορφή του ιού στο κοινό, το έργο τέ-
χνης έχει δημιουργηθεί ως εναλλακτική αναπαράσταση των τεχνητά χρωματισμένων 
εικόνων που λαμβάνονται μέσω των μέσων ενημέρωσης. Όλα τα χρήματα από αυτό το 
γυάλινο μοντέλο προορίζονται για τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα στην προσπάθειά τους 
να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν την πανδημία.  

Τα οφέλη της τέχνης στην ανάπτυξη των παιδιών είναι καλά τεκμηριωμένα και η βι-
βλιογραφία ανεξάντλητη (Sharp, 2001). Η τέχνη και η δημιουργικότητα συμβάλλουν 
στην καλλιέργεια και την ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξή μας. Η δημιουργικότητα 
προϋποθέτει συναισθηματική ευφυΐα (Αθανασέκου et al, 2019: 77). Συντελεί στην καλ-
λιέργεια της οπτικής ευαισθησίας, την παρατηρητικότητα, την ενσυναίσθηση, τη δια-
χείριση προβλημάτων, την επαφή με το συναίσθημα, τη φαντασία (Dewey, 1980:35), 
την ανάπτυξη πολλαπλών ειδών νοημοσύνη, την εξοικείωση με τον αντισυμβατικό 
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τρόπο σκέψης, το γεγονός ότι τα μεγάλα έργα τέχνης μιλούν για σημαντικές αλήθειες, 
έχουν ολιστική διάσταση, απαιτούν νοητική και συναισθηματική εγρήγορση για την 
κατανόηση τους, την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, την ιστορική γνώση, την αισθη-
τική καλλιέργεια (Adorno, 2010: 46), την αφομοίωση και εκτίμηση της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. 

 Η τέχνη είναι ένα παντοδύναμο εργαλείο, ένα μέσο έκφρασης, ένα μέσο επικοινωνίας, 
ένα μέσο θεραπευτικής βοήθειας. Αν κάποιος προσπαθήσει να εξετάσει το συσχετισμό 
τέχνης και εκπαίδευσης μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα, ότι η τέχνη λειτουργεί 
ως ένας αυτόνομος κλάδος, ως ένα εκπαιδευτικό εργαλείο (Μαλαφάντης & Καρελά, 
2012: 2) ή ως ένα θεραπευτικό μέσο (Kratochwill, et al., 2000: 167). Μπορεί να σηκώ-
σει το βάρος της δυσκολίας της λεκτικής επικοινωνίας, εμπλουτίζοντας τη με εικόνες, 
χρώματα, αναπαραστατικές ή αφηρημένες απεικονίσεις συναισθημάτων, τη δημιουρ-
γία νοητικών τόπων όπου η πραγματικότητα απεκδύεται το λερό της ρούχο και ήπια, 
ομαλά, δίχως κραδασμούς, έρχεται η κατανόηση, η αλληλεγγύη, η ελπίδα και η κατά-
λυση του φόβου. 
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Η τέχνη ως εργαλείο στήριξης και ψυχικής ανθεκτικότητας των παιδιών 
σε καιρό πανδημίας 

Αθανασέκου Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταδιδακτορική ερευνήτρια, m_k_athanasekou@yahoo.com 

Λεβέντη Ευμορφία 
Ειδική Παιδαγωγός, M.Ed. , evi.leventi@yahoo.gr 

Περίληψη: 

Η ανακοίνωση αυτή επιχειρεί να συζητήσει την καίρια σημασία της τέχνης ως έκφρα-
σης λειτουργίας της ψυχής, ως αρωγού συναισθηματικής ισορροπίας και ψυχικής αν-
θεκτικότητας. Είναι πολύ σημαντικότερη από μια απασχόληση ‘ελεύθερου χρόνου’, 
από ένα ‘χόμπυ’ ή μια ανάλαφρη ενασχόληση των παιδιών. Η τέχνη αποτελεί ένα ι-
σχυρό εργαλείο στήριξης τους σε δύσκολους, απαιτητικούς καιρούς όπου όλα τα αυ-
τονόητα καταργούνται και τα ίδια νιώθουν ανησυχία και αμηχανία μπροστά στα ακαν-
θώδη και πρωτόγνωρα δεδομένα. Μέσα από μια ανασκόπηση της σύγχρονης και πιο 
πρόσφατης επιστημονικής ερευνητικής βιβλιογραφίας, η ανακοίνωση θα κινηθεί σε 
δύο άξονες: Αρχικά, θα εστιάσει στην παρουσίαση των θετικών επιρροών της τέχνης 
στα παιδιά ως ενός ανακουφιστικού, θεραπευτικού και παρηγορητικού μέσου σε στρε-
σογόνους περιόδους κρίσης, απειλής και πανδημίας όπως η παρούσα. Στο δεύτερο μέ-
ρος θα αναφερθούν οι παιδαγωγικές και ψυχολογικές παράμετροι της τέχνης, καθώς 
και η σημασία ανάδειξης και αξιοποίησής της στο σχολείο.  

Λέξεις-Κλειδιά: Τέχνη, πανδημία, ψυχική ανθεκτικότητα, παιδιά. 

Πρόσφατα, ολόκληρος ο πλανήτης αντιμετώπισε πρωτόγνωρα, περιοριστικά δεδομένα. 
Οι πολίτες δέχτηκαν άνευ προηγουμένου ελέγχους σε ένα από τα θεμελιώδη δικαιώ-
ματά τους: την ελεύθερη κυκλοφορία. Τα παιδιά, σύμφωνα με έρευνες που ακολου-
θούν, είναι τα μικρότερα μέλη μια παγκόσμιας κοινωνίας που αμήχανη και τρομαγμένη 
προσπαθεί να διαχειριστεί τη νέα πραγματικότητα. Είναι τα μικρότερα μέλη, ωστόσο, 
εξίσου φοβισμένα και αδύναμα, συχνά, να εκφράσουν αυτό που νιώθουν. Εκτιμάται 
ότι η διακοπή της σχολικής ζωής έχει επηρεάσει πάνω από 1,5 δισεκατομμύριο μαθητές 
σε 165 διαφορετικές χώρες κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσίευσε η UNESCO (2020). Αυτό σημαίνει ότι περίπου εννέα στους δέκα μαθητές 
παγκοσμίως επηρεάστηκαν ψυχολογικά.  

Η τρέχουσα ανώμαλη ‘vita nuova’ φαίνεται ότι θα συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο για το 
προβλέψιμο μέλλον. Ένα καθεστώς ετοιμότητας και απειλής με διαστήματα εγκλει-
σμού φαίνεται να εδραιώνεται. Τα μέτρα καραντίνας εξακολουθούν να αποτελούν ζω-
τικό εργαλείο για την παγκόσμια αντίδρασή μας στην πανδημία, ενώ γεγονός παραμέ-
νει ότι έχουν πολλά αρνητικά αποτελέσματα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τα παιδιά. Μια 
μελέτη από το Save the Children (2020) αναφέρει ότι σχεδόν το ένα τέταρτο των παι-
διών αντιμετωπίζει συναισθήματα άγχους λόγω των τρεχόντων κοινωνικών περιορι-
σμών, με σχεδόν τα δύο τρίτα να αναφέρουν την πλήξη και τα αισθήματα απομόνωσης. 
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Μια έκθεση της UNICEF (2020) υπογραμμίζει πως τα παιδιά που έχουν αποκοπεί από 
δομές υποστήριξης - τόσο επίσημες όσο και άτυπες - σε μια στιγμή που τα χρειάζονται 
περισσότερο, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο διαρκών ψυχολογικών επιπτώσεων. Τα 
κλειστά σχολεία και οι λοιποί κοινωνικοί περιορισμοί δημιουργούν την προοπτική μα-
κροχρόνιας βλάβης στην ψυχική τους υγεία και ευεξία. Είναι ζωτικής σημασίας για την 
ψυχική ισορροπία όλων να έχουν διέξοδο και να διατηρούν την αίσθηση της ρουτίνας 
σε περιόδους άγχους και δυσκολίας, και ιδιαίτερα σημαντικό να διατηρείται η αισιο-
δοξία, η θετική ψυχολογία και η ελπίδα. Σε μια περίοδο περιορισμένης κοινωνικής αλ-
ληλεπίδρασης και παιχνιδιού με φίλους, η τέχνη αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την 
παροχή αυτής της αίσθησης σταθερότητας. 

Τα οφέλη της τέχνης στην ανάπτυξη των παιδιών είναι καλά τεκμηριωμένα και η βι-
βλιογραφία ανεξάντλητη (Sharp, 2001). Από την εξέλιξη της λειτουργίας του εγκεφά-
λου και των λεπτών κινητικών δεξιοτήτων έως τη διοχέτευση της συναισθηματικής 
έκφρασης, η τέχνη είναι θεμελιώδης για τη βελτίωση της ζωής και της αυτοπραγμάτω-
σης των παιδιών. Μπορεί να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους και να βοηθήσει στην 
καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης τους (Gardner. 1990), ενώ ενσταλάζει 
και ενισχύει το είδος των δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων που θα στηρίξουν την 
ανάπτυξη σε όλη την εφηβεία και την ενηλικίωση. Προσφέροντας ένα ασφαλές πεδίο 
για την εξερεύνηση δημιουργικών και εκφραστικών δυνατοτήτων, η τέχνη μπορεί να 
βοηθήσει τα παιδιά να κατανοήσουν καλύτερα τη φύση των ορίων και την ανάληψη 
ρίσκων, καθώς και ωφέλιμους τρόπους να ανταποκριθούν παραγωγικά στα λάθη τους. 
Η τέχνη και η δημιουργικότητα συμβάλλουν στην καλλιέργεια και την ψυχοσυναισθη-
ματική ανάπτυξή μας, κάτι που γίνεται καλύτερα αντιληπτό όσο μεγαλώνουμε και α-
νασύρουμε από την μνήμη μας εικόνες, λέξεις, μουσικές, την τέχνη που γνωρίσαμε από 
μικρή ηλικία και μπορούμε να ταυτίσουμε ή να αναγνωρίσουμε τον συναισθηματικό 
και ψυχολογικό αντίκτυπό της μέσα μας. Η δημιουργικότητα προϋποθέτει συναισθη-
ματική ευφυΐα (Αθανασέκου et al, 2019: 77) . Η σχέση με την τέχνη, η κατανόηση της 
γλώσσας των εικόνων και των συμβόλων, επίσης. Η τέχνη συμβάλλει στην αισθητική 
καλλιέργεια καθώς βοηθάει, ανάμεσα σε άλλα, στον εικαστικό γραμματισμό και τη 
διαμόρφωση της οπτικής αντίληψης. Συντελεί στην καλλιέργεια της οπτικής ευαισθη-
σίας, την παρατηρητικότητα, την ενσυναίσθηση, τη διαχείριση προβλημάτων, την ε-
παφή με το συναίσθημα, «τη φαντασία (Dewey, 1980), την ανάπτυξη πολλαπλών ειδών 
νοημοσύνης (Gardner, Harvard School of Education), την εξοικείωση με τον αντισυμ-
βατικό τρόπο σκέψης, το γεγονός ότι τα μεγάλα έργα τέχνης μιλούν για σημαντικές 
αλήθειες, έχουν ολιστική διάσταση, απαιτούν νοητική και συναισθηματική εγρήγορση 
για την κατανόηση τους» (Κόκκος), την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης, την ιστορική 
γνώση, την αισθητική καλλιέργεια (Adorno, 2000), την αφομοίωση και εκτίμηση της 
πολιτιστικής κληρονομιάς. Κυρίως, πέρα και πάνω από όλα αυτά, η δύναμη της τέχνης 
έγκειται στο να μεταμορφώνει όσους τη γνωρίζουν ή να θέτει τουλάχιστον τις βάσεις 
για μια νέα θέαση του εαυτού και της ζωής.  

Ο καθηγητής Φιλοσοφίας του Harvard, Nelson Goodman γράφει: «Ό,τι μαθαίνουμε 
μέσω της τέχνης γίνεται αισθητό μέχρι τα κόκκαλα, τα νεύρα και τους μύες μας, εξίσου 
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καλά με τον τρόπο που συλλαμβάνεται από το μυαλό μας… Όλη η ευαισθησία και η 
αποκρισιμότητα του οργανισμού συμμετέχει στην επινόηση και την ερμηνεία των συμ-
βόλων» (Freeland, 2010:127). Η γλώσσα της τέχνης είναι συμβολική, ακόμη κι όταν 
αυτό δεν επιδιώκεται εμπρόθετα από τον καλλιτέχνη. Η εικαστική έκφραση εμπεριέχει 
το στοιχείο της ψυχικής σύνδεσης με το δημιούργημα καθώς τίθεται σε λειτουργία το 
υποσυνείδητο κομμάτι που εκδηλώνεται μέσω των εικονοποιημένων συναισθημάτων 
και εμπειριών. Ο Jung(1963: 16). έγραψε ότι «…η τέχνη αντιπροσωπεύει μια νέα σύν-
θεση ανάμεσα στον εσωτερικό υποκειμενικό κόσμο του καλλιτέχνη και στην εξωτε-
ρική πραγματικότητα. Ο καλλιτέχνης/εκπαιδευόμενος-θεραπευόμενος/η, συχνά ασυ-
νείδητα, επιλέγει υλικά από την εξωτερική και από την εσωτερική πραγματικότητα. Το 
έργο ενσωματώνει ένα συνδυασμό και των δύο και η ολοκλήρωση αυτή δίνει μια αί-
σθηση συμφιλίωσης και αποδέσμευσης».  

Η επαφή με τα εικαστικά φέρνει το άτομο σε επαφή με τον εσωτερικό του κόσμο. Έτσι, 
ο φόβος μπορεί να αναγνωριστεί, να αποτυπωθεί, να δεχτεί επεξεργασία, να γίνει πιο 
οικείος και τελικά να αντιμετωπιστεί. Ο πραγματικός κόσμος είναι φτιαγμένος από σύ-
νορα και όρια, αντίθετα ο χώρος της τέχνης είναι ελεύθερος, ανυπότακτος σε «πρέπει» 
και συνθήκες (Ροντάρι, 2001). Μια μελέτη που πραγματοποιήθηκε σχετικά με τα απο-
τελέσματα της παραγωγής εικαστικής τέχνης έδειξε αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότη-
τας, την ικανότητα ενός ατόμου να προσαρμοστεί σε συνθήκες και μειονεκτήματα 
(Shand, 2014). Η εικαστική δημιουργία, η τέχνη γενικότερα, σπάει την απομόνωση και 
βοηθάει τον άνθρωπο να επικοινωνήσει, να δώσει νόημα, περιεχόμενο στην εμπειρία, 
στα συναισθήματα του και φροντίζει για την ενότητα της προσωπικότητας του. Κάνο-
ντας μια σύντομη αναφορά στα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες «η τέχνη προ-
σφέρει ένα μοναδικό μέσο κατανόησης του κόσμου μέσα από τις αισθήσεις […], την 
αντίληψη […] και την πράξη […] (Αναλυτικά Προγράμματα, 2004: 80). Η τέχνη βοηθά 
τα παιδιά να εκφράσουν δυσάρεστα συναισθήματα με ένα δημιουργικό τρόπο (π.χ. άγ-
χος, θυμό, στενοχώρια, απογοήτευση), ο οποίος δεν είναι καταστροφικός για τα ίδια 
και για τους γύρω του. Η βασική λειτουργία της τέχνης είναι η αντικειμενοποίηση των 
συναισθημάτων ώστε να μπορούμε να τα παρατηρήσουμε και να τα κατανοήσουμε 
(Langer, 1958). Μέσω της τέχνης και του παιχνιδιού, το παιδί μπορεί να εκπληρώσει 
συμβολικά καλές επιθυμίες και κακές παρορμήσεις, χωρίς να φοβάται τις πραγματικές 
συνέπειες, ενώ μπορεί να βιώσει συμβολικά διάφορα δύσκολα και τραυματικά σενάρια 
βρίσκοντας διέξοδο ώστε να ενδυναμώνεται ψυχικά. Ας μην ξεχνάμε ότι όπως έχει κα-
ταδείξει ο Γουίνικοτ, η τέχνη είναι και αυτή μια διαδικασία παιχνιδιού (Winnicott, 
1971). Το παιδί μπορεί να μάθει να ελέγχει τον πραγματικό κόσμο, εξερευνώντας με 
δεξιοτεχνία τα εργαλεία, τα μέσα, τις ιδέες και τα αισθήματα που εκφράζονται κατά τη 
διαδικασία αυτή. Το παιδί μπορεί, μέσω της τέχνης, συμβολικά να αποκτήσει πρό-
σβαση και να αναβιώσει παλαιότερες τραυματικές εμπειρίες, να δοκιμάσει κάποια 
πράγματα και να εξασκείται στο μέλλον. Μπορεί να μάθει με συμβολικό τρόπο να είναι 
υπεύθυνο και έτσι να αισθανθεί ικανό να κυριαρχήσει στην πραγματικότητα (Rubin, 
1978).  
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Από την βρεφική ηλικία διαφαίνεται η δημιουργικότητα που είναι στοιχείο συνυφα-
σμένο με την ανθρώπινη εξέλιξη. Το βρέφος ωθούμενο από τις αισθήσεις γνωρίζει τον 
κόσμο, προσεγγίζοντας διαισθητικά το περιβάλλον που το περιβάλει. Έτσι μέσα από 
δοκιμές με τα αντικείμενα που πιάνει βρίσκει τις χρήσεις, τις υφές, τους λόγους για 
τους οποίους φτιάχτηκε κάτι. Επομένως, όλοι οι άνθρωποι φέρουν την ικανότητα για 
δημιουργική διαδικασία. Η δημιουργικότητα υπάρχει στη σκέψη, στο χορό, στο τρα-
γούδι, στα μουσικά όργανα, στη χρήση και μετατροπή υλικών (Schirrmancher, 2008). 

Η εποχή μας βάλλεται από μονότονους ρυθμούς, έλλειψη ιδεών, πεπαλαιωμένα συστή-
ματα και αντιλήψεις. Έτσι λοιπόν, σχεδόν σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας 
μας παρατηρείται η ανάγκη για καινοτομία και δημιουργικότητα, έννοιες οι οποίες εί-
ναι συνυφασμένες με τη Τέχνη και τη Παιδεία. Τα δύο αυτά μονοπάτια δημιουργούν 
το δρόμο, για να άγουν μέσω των αισθήσεων το μυαλό των παιδιών, στο να καλλιερ-
γήσουν και να αναπτύξουν την ευφυΐα τους και τελικά να οδηγηθούν στη δημιουργική, 
μεταλλακτική σκέψη (Μπολιεράκη & Πρεβουδάκη, 2015). Ως εκ τούτου, η συνεργα-
σία αυτών των δύο πεδίων μεταλλάσσει τη συμβατική διδασκαλία αναπτύσσοντας την 
έκφραση, τη καλλιτεχνική δημιουργία, την εμπειρία και βοηθάει στο να εμπεδωθεί η 
διδακτέα ύλη. Λειτουργούν ως αρωγοί για να υπάρξει μια σύνδεση μεταξύ δάσκαλου-
παιδιού, βοηθώντας στο να καθοριστεί η εκπαιδευτική λειτουργία. Ο ανθρώπινος εγκέ-
φαλος απαρτίζεται από δύο ημισφαίρια, όπου το καθένα επιτελεί διαφορετικές δραστη-
ριότητες. Το αριστερό περικλείει τις νοητικές διεργασίες που σχετίζονται με τη λογική 
σκέψη, την ανάγνωση, τα μαθηματικά, τη γραφή, ενώ το δεξί συνδέεται με την ενστι-
κτώδη σκέψη και με το δημιουργικό τρόπο ανάλυσης της εκάστοτε πληροφορίας. Κατά 
τη γέννηση και στη μετέπειτα νηπιακή ηλικία, δεν επικρατεί κανένα από τα δύο ημι-
σφαίρια, γι΄ αυτό είναι σημαντικό να προσφερθούν τόσο από το οικογενειακό περιβάλ-
λον, όσο και από το σχολείο τα κατάλληλα ερεθίσματα για να ενισχυθούν εξίσου και 
τα δύο. Ο Galin το 1967, υποστήριξε ότι στα παιδιά υπερισχύει η λειτουργία του δεξιού 
ημισφαιρίου(Schirrmancher, 2008). Η συνάντηση της Τέχνης με την εκπαιδευτική δια-
δικασία ενισχύει τους νέους να μαθαίνουν αποτελεσματικότερα, αφομοιώνοντας και 
εφαρμόζοντας, όσα αποκομίζουν, ενδυναμώνοντας το ενδιαφέρον τους για γνώση, α-
φού οι ίδιοι βιωματικά πλέον παρατηρούν τη πρόοδο τους, νιώθοντας αισιοδοξία (Μπο-
λιεράκη & Πρεβουδάκη, 2015). 

Πολλά παιδιά στις μέρες μας εκτίθενται καθημερινά σε τραυματικές εμπειρίες. Πρό-
κειται για θύματα ενδοοικογενειακής βίας, φυσικών καταστροφών, πανδημίας, θύματα 
τρομοκρατικών επιθέσεων, ρατσιστικών. Σε διάφορες χώρες επικρατoύν καθεστώτα 
βίας, κακοποίησης και καταστάσεις εχθρικού κλίματος, λόγω πολιτικών εξελίξεων ή 
πολέμων. Το αποτέλεσμα αυτής της έκθεσης, είναι ότι πληγώνονται κατάφορα, αντι-
μετωπίζουν μετατραυματικό στρες, δυσκολίες να αναπτύξουν διαπροσωπικές σχέσεις 
και να διαχειριστούν καταστάσεις. Τα παιδιά διαχειρίζονται το τραύμα που τους δη-
μιουργείται διαφορετικά από ότι οι ενήλικες, ανάλογα με τη αντοχή, τη ψυχική ανθε-
κτικότητα και το στάδιο ανάπτυξης τους. Θετικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση του 
παιδικού τραύματος έχουν επιτευχθεί με τις δημιουργικές θεραπείες που περιλαμβά-
νουν εικαστική θεραπεία, μουσικοθεραπεία, χοροθεραπεία, θεραπεία μέσω ποίησης 
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και ψυχόδραμα. Αυτό συμβαίνει επειδή παρέχουν στους θεραπευτές τα κατάλληλα ερ-
γαλεία για να αντιμετωπίσουν για να ξεκλειδώσουν τις κρυφές πτυχές του εαυτού 
(Westrhenen, 2014)  

Το 2018 οι Cohen-Yatziv και Regev, πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση ερευνών 
(2000-2017) που έχουν πραγματοποιηθεί σε σχέση με την επίδραση και την συνει-
σφορά της εικαστικής θεραπείας (art therapy) στα παιδιά. Εστίασαν σε δεκατρείς έρευ-
νες. Οι τέσσερις από αυτές αφορούσαν παιδιά που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες 
και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η εικαστική θεραπεία δρα θετικά στην αντιμετώ-
πιση του τραύματος. Η δεύτερη κατηγορία περιλάμβανε πλήθος τεσσάρων ερευνών και 
αξιολογούσε την επίδραση της τέχνης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες και δυσκολίες. Οι 
ερευνητές παρατήρησαν ότι υπάρχει θετική επιρροή στην αυτοεκτίμηση των παιδιών 
των παιδιών αλλά και σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με συμπεριφορικά και κοι-
νωνικά ζητήματα. Η τρίτη κατηγορία συμπεριλάμβανε τρείς έρευνες με παιδιά χωρίς 
δυσκολίες που παρακολούθησαν εικαστική θεραπεία. Συμπληρώνοντας κατάλληλα ε-
ρωτηματολόγια σε σχέση με το ψυχοκοινωνικό τους επίπεδο, διαπιστώθηκε ότι μέσω 
της τέχνης μπορούσαν να βοηθηθούν για να αντιμετωπίσουν τις διάφορες προκλήσεις 
της ζωής. Τέλος, η τελευταία κατηγορία αφορούσε τέσσερις έρευνες με παιδιά που α-
ντιμετωπίζουν ιατρικής φύσεως δυσκολίες. Μια εκ των οποίων αφορούσε παιδιά με 
άσθμα. Τα παιδιά πραγματοποίησα συναντήσεις με εικαστική θεραπεία για εφτά εβδο-
μάδες και στη συνέχεια συμπλήρωσαν ερωτηματολόγια που σχετίζονταν με την ποιό-
τητα ζωής. Διαπιστώθηκε ότι η θεραπεία μέσω τέχνης μπορεί να έχει θετική επίδραση 
ακόμα και σε αυτή την συνθήκη. 

Οι McDonald και Drey to 2017, μελέτησαν τέσσερις έρευνες που είχαν δημοσιευτεί 
στο διάστημα 1993-2013 και είχαν διεξαχθεί στο Ισραήλ, Ιράν και Αμερική. Σκοπός 
τους ήταν να εστιάσουν στην επιρροή που ασκεί η τέχνη σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκ-
παίδευσης. Η πρώτη μελέτη αξιολογούσε το πώς επιδρά η εικαστική θεραπεία σε παι-
διά με συμπεριφορικά προβλήματα. Το δείγμα αποτελούνταν από 36 παιδιά ηλικίας 8-
11 χρονών. Η δεύτερη σχετίζονταν με την επίδραση της τέχνης στο ψυχοσυναισθημα-
τικό επίπεδο παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Το δείγμα αποτελούνταν από 109 μα-
θητές ηλικίας 8-11 ετών. Η τρίτη μελετούσε αν η εικαστική θεραπεία μειώνει τα συ-
μπτώματα της εναντιωματικής- προκλητικής διαταραχής όπως εκδηλώνεται σε τριάντα 
αγόρια ηλικίας 7-12 ετών. Η τέταρτη ερευνούσε το αν θα σημειωθεί μείωση στην εκ-
δήλωση συμπτωμάτων σε τριάντα αγόρια ηλικίας 7-12 χρονών που είχαν διαγνωστεί 
με αγχώδη διαταραχή. Η μελέτη των παραπάνω ανέδειξε ότι η τέχνη επέφερε θετικές 
αλλαγές σε όλες τις περιπτώσεις και δεν είχε καμία απολύτως αρνητική επιρροή. 

Το 2019 οι Mcdonald, Holttum και Drey, πραγματοποίησαν έρευνα με απώτερο σκοπό 
να μελετήσουν αν η σχολική κοινότητα παρατηρεί αλλαγές στο ψυχοσυναισθηματικές 
και κοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά μετά από συνεδρίες εικαστι-
κής θεραπείας που παρακολούθησαν. Οι εικαστικοί θεραπευτές έδωσαν ερωτηματολό-
για στους δασκάλους πριν από την διεξαγωγή των συνεδριών αλλά και μετά. Επιπλέον, 
τα παιδιά μέσω συνεντεύξεων ρωτήθηκαν για το αν παρατηρούν διαφορές και τους 
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ζητήθηκε να εστιάσουν σε πιο επίπεδο πιστεύουν ότι βοηθηθήκαν. Στο σύνολο τους 
μαθητές και δάσκαλοι σημείωσαν θετικές αλλαγές τόσο στο κοινωνικό, όσο και στο 
συναισθηματικό τομέα. Τα παιδιά υπογράμμισαν ότι η δημιουργία και η σκέψη της 
τέχνης, τους βοήθησε να εκφραστούν, να σκεφτούν και να μάθουν για τα συναισθή-
ματα και τις σκέψεις και όλο αυτό συμπεριλάμβανε και το στοιχείο της διασκέδασης 

Στο έργο της τέχνης αντανακλώνται οι σκέψεις και τα συναισθήματα, αφού η εικόνα 
μένει, ενώ ο λόγος εξαφανίζεται, διαγράφεται. Με αυτό τον τρόπο γίνεται μνήμη στην 
οποία μπορεί να καταφύγει το άτομο και να εξερευνήσει ξανά, όποτε και όσο χρειαστεί 
(Μαλλιαρού & Σαράφης, 2010). Η επαφή με τα εικαστικά φέρνει το παιδί σε επαφή με 
τον εσωτερικό του κόσμου. Έτσι , ο φόβος μπορεί να αναγνωριστεί, να αποτυπωθεί, να 
δεχτεί επεξεργασία, να γίνει πιο οικείος και τελικά να αντιμετωπιστεί. Ο πραγματικός 
κόσμος είναι φτιαγμένος από σύνορα και όρια, αντίθετα ο χώρος της τέχνης είναι ελεύ-
θερος, ανυπότακτος σε πρέπει και συνθήκες 

Η τέχνη ως θεραπευτική προσέγγιση μπορεί μέσω της συμβολικής της έκφρασης να 
βοηθήσει το παιδί να εξωτερικεύσει στο έργο που δημιουργεί, μέρος από το ψυχισμό 
του και με αυτό τον τρόπο να συμφιλιωθεί, να κατανοήσει και να αφομοιώσει στοιχεία, 
εμπειρίες και εικόνες με τα οποία πριν βρισκόταν σε πόλεμο (Κουκουρίκος & Τόττη, 
2005). Πόσο πηγαίο είναι όλο αυτό, μπορεί να το αντιληφθεί κανείς όταν αναλογιστεί 
πως μέσα από αυτή ο άνθρωπος μπορεί να αναγεννηθεί. Αυτό συμβαίνει μαγικά, αβί-
αστα αφού οι εμπειρίες που πληγώνουν ξετρυπώνουν, χωρίς τις αντιστάσεις της άμυ-
νας, νιώθοντας ασφάλεια να γίνει η επεξεργασία με διαφορετικό τρόπο και να επικοι-
νωνήσει ο πάσχοντας με τον ίδιο του τον εαυτό. Τα οφέλη της επαφής με την τέχνη 
είναι ένας ωκεανός και στην παρούσα εργασία καταδείχτηκαν μόνο ελάχιστες σταγό-
νες, από τα εικαστικά, ενώ υπάρχουν τόσες ακόμη μορφές. Η ψυχική ανθεκτικότητα 
χαλυβδώνεται μέσα από την τέχνη και το παιδί έχει τη διέξοδο και την ευκαιρία να 
εκφράζεται δημιουργικά ανακτώντας και διατηρώντας την ψυχοσυναισθηματική του 
ισορροπία. 
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Ιστορικοί τόποι και υλικός πολιτισμός στη διδακτική πράξη. 
Ένας εναλλακτικός σχεδιασμός διδασκαλίας της Ιστορίας 

και των Αρχαίων Ελληνικών σε ένα Σχολείο για Όλους 

Καλλιόπη Γουργιώτου, Φιλόλογος και Ιστορικός, M.Sc., kgourgiotou@gmail.com 

Περίληψη 

Ο μετασχηματισμός του γενικού σχολείου ως προς τις υποδομές, την οργάνωση και τις 
στρατηγικές μάθησης θεωρείται επιτακτική ανάγκη στην εποχή μας στα πλαίσια της 
συμπερίληψης/συνεκπαίδευσης παιδιών με ή δίχως ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με 
σκοπό τη δημιουργία ενός Σχολείου για Όλους. Υπό αυτό το πρίσμα η συγκεκριμένη 
εισήγηση δίνει έμφαση στις στρατηγικές διδασκαλίας των μαθημάτων της Ιστορίας και 
των Αρχαίων Ελληνικών και αποτελεί μορφή διαφοροποιημένης διδασκαλίας βασι-
σμένη στις θεωρίες του εποικοδομισμού. Προτείνει την αξιοποίηση των ιστορικών τό-
πων και αντικείμενων, που, αναμφίβολα, συμβάλλουν στην εξοικείωση των παιδιών με 
την έννοια της ιστορικής εξέλιξης και στη διαμόρφωση της ιστορικής σκέψης τους. Το 
διδακτικό πλαίσιο είναι μαθητοκεντρικό και θέτει υψηλές προσδοκίες. Επικεντρώνεται 
στη διαδικασία της μάθησης, όχι στο τελικό αποτέλεσμα, και αξιοποιεί ποικίλες διδα-
κτικές τεχνικές, που αποσκοπούν στη δόμηση της κριτικής σκέψης με τη χρήση ιστο-
ρικών μεθόδων. Ορισμένες πρακτικές που προτείνει είναι: η κίνηση των μαθητών μέσα 
σε ιστορικούς χώρους με σαφώς προσδιορισμένους στόχους, η επαφή τους με ιστορικά 
αντικείμενα μέσω των αισθήσεων, η διερευνητική μάθηση, η ενεργητική συμμετοχή 
τους σε ομαδικές δραστηριότητες, η δημιουργική έκφραση και η χρήση της τεχνολο-
γίας. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης ακολουθεί ο σχεδιασμός διδασκαλίας συγκε-
κριμένων ενοτήτων των σχολικών εγχειριδίων ως πρακτική εφαρμογή των προτάσεων 
που διατυπώνονται.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ιστορικοί τόποι, βιωματική μάθηση, Μουσειοπαιδαγωγική 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές μας συχνά αγνοούν την ιστορική σημασία των τόπων που βρίσκονται κοντά 
τους και την αξία των αντικειμένων του παρελθόντος. Παράλληλα, ταυτίζουν την ιστο-
ρία με αυτή του σχολικού εγχειριδίου, που τους είναι απόμακρη και ανιαρή. Πώς είναι 
άραγε δυνατό να γεφυρωθεί στην αντίληψη όλων των παιδιών το χάσμα παρελθόντος, 
παρόντος και μέλλοντος και αυτά να προσεγγίσουν την ιστορική γνώση με ευχάριστο 
εποικοδομητικό τρόπο, μέσα και έξω από την αίθουσα;  

Η συγκεκριμένη εισήγηση αποτελεί μία πρόταση αξιοποίησης των ιστορικών τόπων 
και των ιστορικών αντικειμένων στη διδασκαλία της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελ-
ληνικών. Η κίνηση των μαθητών μέσα σε ιστορικούς χώρους με σαφώς προσδιορισμέ-
νους στόχους, η άμεση επαφή τους με ιστορικά αντικείμενα και η ενεργητική συμμε-
τοχή τους σε ομαδικές δραστηριότητες μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για βιωμα-
τική και διαθεματική προσέγγιση, ιδιαίτερα από μαθητές τμημάτων μικτών 
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δυνατοτήτων στο πλαίσιο της συμπερίληψης/συνεκπαίδευσης παιδιών με ή δίχως ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Α. Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συμπερίληψη-συνεκπαίδευση αίτημα της εποχής 

Η συνεκπαίδευση, αναμφίβολα, είναι διαδικασία διαρκούς και συστηματικής αλλαγής, 
ώστε κάθε μαθητής να αναπτύξει στο μέγιστο τις ικανότητές του. Θέτει υψηλούς στό-
χους για όλους τους μαθητές, αντιμετωπίζει τη διαφορετικότητα ως πηγή μάθησης και 
εμπλέκει πρόσωπα και φορείς στην κοινή προσπάθεια δημιουργίας του Σχολείου για 
Όλους. Συνεπώς, προσανατολίζεται στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης και 
σηματοδοτεί το ριζικό μετασχηματισμό του γενικού σχολείου ως προς τις υποδομές, 
την οργάνωση και τις στρατηγικές μάθησης (Σούλης, 2008:46-59). Η συνεκπαίδευση, 
παράλληλα, αποτελεί απάντηση στο αίτημα για αποδοχή της διαφορετικότητας και ι-
σότιμη πρόσβαση στο αγαθό της μόρφωσης που παρέχει το «γενικό» σχολείο. Διασφα-
λίζει την ισότητα στη συμμετοχή, το σεβασμό της ετερότητας, ανατρέπει στερεότυπα 
και συμβάλλει στην ψυχοπνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών (Σούλης, 
2008:54, Πόρποδας,2003:347). 

Διδακτικό πλαίσιο, στρατηγικές και θεωρίες μάθησης 

Το διδακτικό πλαίσιο του προτεινόμενου σχεδιασμού διδασκαλίας επικεντρώνεται στη 
διαδικασία της μάθησης και αξιοποιεί ποικίλες διδακτικές τεχνικές, που με τη χρήση 
ιστορικών μεθόδων αποσκοπούν στη δόμηση κριτικής ιστορικής σκέψης (Νάκου 2009: 
118). Η διδασκαλία είναι μαθητοκεντρική, συνδέεται με την καθημερινότητα κάθε μα-
θητή και θέτει υψηλές προσδοκίες (Σούλης, 2008:98). Ακολουθούνται οι παρακάτω 
στρατηγικές διδασκαλίας: 

 α) Στρατηγική σύμφωνη με την αρχή της κονστρουκτιβιστικής θεωρίας. Η μάθηση επι-
τυγχάνεται μέσω της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στη μαθησιακή διδασκαλία, 
είναι συνεπώς βιωματική υπό την καθοδήγηση και παρακίνηση του εκπαιδευτικού 
(Σούλης, 2008:101). 

 β) Στρατηγική κατά την προσέγγιση της διαμεσολαβητικής εμπειρικής μάθησης. Κατά 
τον Feuerstein, συνεχιστή του Vygotsky, η απευθείας έκθεση σε περιβαλλοντικά ερε-
θίσματα δημιουργεί εμπειρίες αυθόρμητης μάθησης. Όταν έμπειροι ενήλικες παρου-
σιάζουν κι ερμηνεύουν τα ερεθίσματα στο παιδί, δημιουργούν μια εμπειρία διαμεσο-
λαβητικής εμπειρικής μάθησης (Τζουριάδου & Αναγνωστοπούλου,2011:48-50). 

 γ) Στρατηγική με βάση τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner (Σούλης, 
2008:103). Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προάγουν όλους τους τύ-
πους νοημοσύνης παρέχει στους μαθητές ευκαιρίες να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα 
και τις κλίσεις τους. Η αξιοποίηση πεδίων, όπως των Μαθηματικών, της Γλώσσας, της 
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Γεωγραφίας, των Τεχνών, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
ωφέλιμη στη διδασκαλία της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών. 

Συνοψίζοντας, το νέο διδακτικό περιβάλλον με ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, 
ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση, με άμεση επαφή με αντικείμενα ή κατα-
στάσεις, καθοδηγούμενη ανακάλυψη και χρήση της τεχνολογίας, είναι το σημείο αιχ-
μής για τον απεγκλωβισμό από τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία (Παντελιά-
δου,2011:203-205). 

Ιστορικός χώρος, τοπική ιστορία και το άνοιγμά της στη γενική Ιστορία 

Η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έξοδο των μαθη-
τών από τη σχολική αίθουσα και την αξιοποίηση της τοπικής ιστορίας ως το μονοπάτι 
για την κατανόηση της ευρύτερης εθνικής ή παγκόσμιας Ιστορίας. Η βιωματική προ-
σέγγιση του τόπου τους σύντομα οδηγεί τους μαθητές στο σεβασμό του και την προ-
στασία των μνημείων του. Το εξωσχολικό περιβάλλον τα βοηθά να αναπτύξουν τη 
νοημοσύνη τους, κυρίως μέσα από τους μηχανισμούς της αυτενέργειας (Σακκής Δ. & 
Τσιλιμένη Τ.,2007:48-51).Οι μαθητές, υποδυόμενοι το ρόλο του ιστορικού ερευνητή, 
του αρχαιολόγου, του δημοσιογράφου, του φωτογράφου, αντλούν πληροφορίες από 
υπολείμματα υλικού πολιτισμού, από ίχνη στο χώρο, με την επίσκεψη αρχαιολογικών 
χώρων του τόπου τους. Παρατηρούν και πρωταγωνιστούν σε μια διαδικασία ιστορικής 
έρευνας που οδηγεί από το μερικό στο γενικό, μυούνται στις ιστορικές μεθόδους και 
γίνονται οι ίδιοι παραγωγοί της Ιστορίας. Η τοπική Ιστορία μπορεί να αποτελέσει τη 
γέφυρα προς τη γενική Ιστορία, διότι οι μαθητές, μέσα από τη σύγκριση και την ανα-
ζήτηση αιτιακών σχέσεων, κατανοούν και ευρύτερα ιστορικά θέματα που αφορούν την 
εθνική ή παγκόσμια ιστορία.  

Ιστορικά αντικείμενα και Μουσειοπαιδαγωγική 

Στη διδακτική πράξη, συνήθως, χρησιμοποιούμε τις «ομιλούσες» πηγές, τα γραπτά κεί-
μενα. Ωστόσο, κι ο υλικός πολιτισμός, κατά τη μουσειοπαιδαγωγική, προσφέρεται για 
τη μετάδοση της συνέχειας στη μεταφορά της πολιτιστικής πληροφορίας μέσα στο 
χρόνο. Τα ιστορικά αντικείμενα διαθέτουν πολλαπλές ‘αξίες’: του φορέα πληροφο-
ριών, της υλικότητας, της αυθεντικότητας, της ευρύτητας και την αισθητική αξία 
(Μπούνια Α., & Νικονάνου Ν.,2008:66-95). Η άμεση επαφή με αυτά δίνει τη δυνατό-
τητα στα παιδιά να αναπτύξουν το ενδιαφέρον τους, να αγγίξουν κομμάτια του παρελ-
θόντος και να κατανοήσουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στο παρόν και το πα-
ρελθόν χωρίς να τους δίνεται έτοιμη η γνώση, απαραίτητη μαθησιακή προϋπόθεση 
(Παντελιάδου,2011:215). Ωστόσο, αν είναι αδύνατη η πρόσβαση των μαθητών στα α-
ντικείμενα, και η έμμεση επαφή με αυτά, πχ με τη χρήση εικόνων, συνεπικουρεί σε ένα 
βαθμό στην κατανόηση της γνώσης του παρελθόντος.  

Γενικά, στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση, «ομιλούσες» και «βουβές» πηγές α-
ποτελούν την πρώτη ύλη για την ιστορική σύνθεση και κομβικό σημείο για την 
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διδακτική πράξη. Οι έννοιες της χρονικότητας και της αλλαγής των τεκμηρίων του πα-
ρελθόντος μπορούν να γίνουν αντιληπτές από τους μαθητές μέσα από ομαδικές ή ατο-
μικές εργασίες, κατά τις οποίες συγκεντρώνουν, καταγράφουν, μελετούν τα ευρήματά 
τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα που τα θέτουν σε δημόσια κριτική (Αβδελά, 
1998:124-126).  

Μαθησιακές δραστηριότητες και βιωματική μάθηση 

Τα μαθήματα της Ιστορίας και των Αρχαίων Ελληνικών προσφέρονται για την ανά-
πτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων εντός και εκτός του της σχολικής αίθουσας, δραστη-
ριότητες, ωστόσο, σχεδιασμένες με βάση το περιεχόμενο της διδασκόμενης ύλης, τους 
στόχους και την αξιοποίηση των δεξιοτήτων των μαθητών (Λεοντσίνης Γ.,1996: 187-
191). 

Κάποιες δραστηριότητες δεν απαιτούν ειδική προετοιμασία από τους μαθητές, όπως η 
παρατήρηση αντικειμένων ή η διατύπωση υποθέσεων. Άλλες, όμως, απαιτούν ειδική 
προετοιμασία, όπως η αναζήτηση, ταξινόμηση και επεξεργασία των πηγών, η κατα-
γραφή των εργασιών και η ανάρτηση τους την σχολική ιστοσελίδα, η προετοιμασία 
ερωτήσεων συνέντευξης και η έκθεση των δημιουργιών τους. 

Δραστηριότητες που απαιτούν ιδιαίτερη προετοιμασία από τον εκπαιδευτικό είναι η 
οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικούς τόπους και μουσεία, η προετοιμασία φύλλων ερ-
γασίας, γλωσσικών παιχνιδιών(σταυρόλεξου, ακροστιχίδας) και βιωματικών δραστη-
ριότητων, όπως παιχνίδια αναζήτησης ή υλικές-αισθητικές δραστηριότητες (Νικονά-
νου,2015:67-69). Ήδη στις αρχές του 20ού αιώνα, ο J. Dewey, εισηγήθηκε τη μάθηση 
μέσα από την πράξη (learning by doing) και αναγνώρισε τις δυνατότητες που προσφέ-
ρουν τα μουσεία για βιωματική μάθηση (Dewey 1971). Η μάθηση γίνεται ευχάριστη, 
όταν συνοδεύεται από την πρόκληση ή τη συναισθηματική φόρτιση. Ο συνδυασμός της 
με το παιχνίδι, την έρευνα, την εμπιστοσύνη στην ομάδα, την έξοδο από το σχολείο σε 
περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα συμβάλλει αναμφισβήτητα στην ανάπτυξη των 
γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.  

Β. Εφαρμογή της πρότασης -Σχεδιασμός διδασκαλίας 

Τίτλος: «Ταξίδι στο παρελθόν. Τα αγγεία μιλούν για την εποχή τους» 

Σχετικές διδακτικές ενότητες 

 Α. Αρχαία Ιστορία της Α΄ Γυμνασίου 
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* ΚΕΦΑΛΑIΟ Δ': Αρχαϊκή εποχή (800-479 Π.Χ.): 10. Η Τέχνη 

*ΚΕΦΑΛΑIΟ Ε': Η ηγεμονία της Αθήνας (479-431 π.Χ.): 4.Η σύγκρουση της κοινω-
νίας-Η καθημερινή ζωή και 5. Η διαδικασία της μόρφωσης - Ο Αθηναίος και η εργασία 
- Η Αθήνα γιορτάζει 

* ΚΕΦΑΛΑIΟ Η': Οι τέχνες και τα γράμματα την κλασική εποχή:  

Β. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα της Α΄ Γυμνασίου 

*ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Η εκπαίδευση των παιδιών στην αρχαία Αθήνα (Πλά-
των, Πρωταγόρας 325c-326c, ελεύθερη διασκευή) και *ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επαγ-
γέλματα των αρχαίων Αθηναίων (Ξενοφῶν, Απομνημονεύματα 2.7.6) 

Πλαίσιο αναφοράς-θέματα 

Το πρόγραμμα αρχίζει από την τοπική ιστορία και στην πορεία διευρύνεται στο γενι-
κότερο φάσμα της ιστορίας των ελληνικών πόλεων της αρχαϊκής και κλασικής εποχής. 
Ερευνώνται και μελετώνται: 

* Όψεις της καθημερινής ζωής στις ελληνικές πόλεις, κυρίως την αρχαϊκή και κλασική 
εποχή. Αναλυτικότερα, μέσα από αγγειογραφίες και γραπτές πηγές οι μαθητές προσεγ-
γίζουν επτά επιμέρους θεματικές: επαγγέλματα, εκπαίδευση, θέση και ασχολίες της γυ-
ναίκας, παιδί και παιχνίδι, ψυχαγωγία (συμπόσιο-κυνήγι-άθληση-θεάματα-εορτές-θυ-
σίες), ενδυμασία. Ωστόσο, γίνονται αναφορές και σε άλλες εποχές, αν η τοπική ιστορία 
διαθέτει ανάλογα στοιχεία. 

*Η αγγειοπλαστική και αγγειογραφία ως τέχνη διαχρονική. Εξετάζονται μορφές της ε-
στιάζοντας στις τεχνικές της αγγειογραφίας στην αρχαϊκή και κλασική εποχή. 

*Η κεραμική σήμερα: σύγχρονες μέθοδοι κατασκευής, διακόσμηση και χρηστικότητα 
των κεραμικών.  

Ομάδες και στόχοι  

Χαρακτηριστικά των ομάδων των μαθητών: Ένα τμήμα της Α΄ τάξης Γυμνασίου (18 
μαθητές), αγόρια και κορίτσια, χωρισμένα σε έξι ετερογενείς ομάδες. Κάθε ομάδα διε-
ρευνά μία θεματική. Στις επισκέψεις στα μουσεία ένας από κάθε ομάδα αναλαμβάνει 
το ρόλο του αρχαιολόγου-ιστορικού, ο δεύτερος του δημοσιογράφου και ο τρίτος του 
φωτογράφου.  

Μαθησιακοί στόχοι: α) Oι μαθητές να κατανοήσουν καθημερινές συνήθειες και ασχο-
λίες των κατοίκων των αρχαίων ελληνικών πόλεων, β) να εκτιμήσουν την αξία των 
αγγείων ως φορείς μνήμης του παρελθόντος και διαχρονικά έργα τέχνης, γ) να εμπλα-
κούν στα στάδια μιας ερευνητικής εργασίας, να προσεγγίσουν πολύπλευρα το 
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παρελθόν με σύγκριση ποικίλων ιστορικών πηγών και επιλεκτική αξιοποίηση τους, δ) 
να συλλάβουν το παρελθόν ως ολότητα, ως συνάρθρωση ποικίλων πεδίων της ανθρώ-
πινης δράσης, ε) να οικειωθούν το περιεχόμενο ιστορικών εννοιών, αναγκαίων για τη 
βαθύτερη ιστορική γνώση, στ) να αναπτύξουν δεξιότητες χειρισμού ηλεκτρονικών βά-
σεων, επεξεργασίας και ταξινόμησης δεδομένων. 

Μέθοδοι-δραστηριότητες 

 Εφαρμόζεται η μέθοδος project που περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες: 

1. Χωρισμός μαθητών σε ομάδες και επιλογή ενός θέματος από κάθε ομάδα. 

2. Σταχυολόγηση κατάλληλου εικαστικού υλικού και αναζήτηση πληροφοριακού υλι-
κού σε εγκεκριμένες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και συγγράμματα.  

3. Χρήση εργαστηρίου πληροφορικής και διαδραστικού πίνακα. 

4. Εξαγωγή συμπερασμάτων -παραγωγή των εργασιών σε word και powerpoint. 

5. Εικαστικό εργαστήριο: οι μαθητές πλάθουν και ζωγραφίζουν δικά τους αγγεία 7.Ε-
φαρμογή βιωματικών δράσεων κατά τις επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώ-
ρους (Νικονάνου, 2010: 97-118) και έκθεση σύγχρονων έργων αγγειοπλαστικής. 

6. Παιχνίδι ρόλων-Προσομοίωση: οι μαθητές ενσαρκώνουν τους ρόλους των αρχαιο-
λόγων- ιστορικών, δημοσιογράφων, φωτογράφων, αλλά και κεραμοποιών. 

7. Ηχογράφηση συνέντευξης ενός σύγχρονου αγγειοπλάστη ή βιντεοσκόπηση και πα-
ρακολούθηση της παρασκευής και ψησίματος κεραμικών σε σύγχρονο κλίβανο.  

8.Διάχυση των προϊόντων του προγράμματος.  

Εξέλιξη και διάρκεια του προγράμματος 

 Η διάρκεια του προγράμματος είναι τουλάχιστον 16 διδακτικές ώρες. Την εξέλιξη του 
καθορίζουν, αναμφισβήτητα, παράγοντες, όπως τα χαρακτηριστικά του τμήματος, οι 
διαθέσιμοι πόροι, ο ενθουσιασμός εκπαιδευτικών και μαθητών κ.ά.  

ΔΡΑΣΗ 1η:Η επίσκεψη στα πλησιέστερα μνημεία του τόπου ως αφόρμηση. Οι μαθητές 
ξεκινούν το ταξίδι στο χρόνο πρώτα από τον αρχαιολογικό τόπο της περιοχής τους και 
την τοπική ιστορία. Χωρισμένοι σε ομάδες συμμετέχουν σε βιωματικές δράσεις και 
παιχνίδια. Σε φύλλα εργασίας είναι προσδιορισμένες εκ των προτέρων οι δραστηριό-
τητες τους(χάρτης του χώρου, γραμμή του χρόνου, πίνακες κ.ά.). Συγκεκριμένα:  

α)διατρέχουν τον αρχαιολογικό χώρο, έχοντας στα χέρια τους έναν χάρτη του χώρου 
που θα τους κατατοπίζει για τα μνημεία που έχουν εμπρός τους.  
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β) Αναζητούν έργα αγγειοπλαστικής, πίθους, αγγεία, λυχνάρια, πινάκια, κλίβανους. Το 
παιχνίδι αυτό το ονομάζουμε «το κυνήγι του θησαυρού των αγγείων».  

γ)Τους ζητείται: i)να καταγράψουν ως αρχαιολόγοι-ιστορικοί το είδος των αγ-
γείων/μνημείων και την εποχή κατασκευής τους (διαβάζοντας τις πινακίδες μπροστά 
από τα μνημεία), ii)να τα εντάξουν στη γραμμή του χρόνου, iii)να καταγράψουν τις 
πιθανές χρήσεις τους, iv)να κάνουν υποθέσεις, αιτιολογώντας την ύπαρξή τους εκεί ή 
το πώς σώθηκαν ως τις μέρες μας, v)να διατυπώσουν συμπεράσματα σχετικά με το τι 
μαρτυρούν τα αγγεία για το παρελθόν του τόπου τους, τις ασχολίες και συνήθειες των 
ανθρώπων, το εμπόριο, την καθημερινή ζωή, τον πολιτισμό τους, λαμβάνοντας υπόψη 
και τη γεωμορφολογία της περιοχής, τους δρόμους συγκοινωνίας κ.ά.  

δ) Ζητείται οι φωτογράφοι να φωτογραφήσουν όσα θεωρούν πιο σημαντικά. 

ε) Έπειτα όλες οι ομάδες συγκρίνουν όσα καταγράφουν με βάση και τις πληροφορίες 
που συλλέγουν από τις πινακίδες του χώρου. Ως δημοσιογράφοι επεξεργάζονται τα 
στοιχεία με τη βοήθεια και καθοδήγηση του καθηγητή τους και αναρτούν άρθρο στη 
σχολική εφημερίδα ή ιστοσελίδα σχετικά με την επίσκεψή τους εμπλουτισμένο με φω-
τογραφίες των μνημείων. 

ΔΡΑΣΗ 2η:Διερεύνηση του θέματος-Άνοιγμα της τοπικής Ιστορίας στη γενική Ιστορία. 

Κάθε ομάδα επιλέγει ένα θέμα και αναζητά υλικό (κυρίως αγγειογραφίες) σε εγκεκρι-
μένες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και συγγράμματα αρχαιολογικού- ιστορικού περιεχο-
μένου που θα προτείνει ο φιλόλογος της τάξης σχετικά με τα θέματα: επαγγέλματα, 
εκπαίδευση, θέση και ασχολίες της γυναίκας, παιδί και παιχνίδι, ψυχαγωγία (συμπόσιο-
κυνήγι-άθληση-θεάματα-εορτές-θυσίες), ενδυμασία. Έμφαση δίνεται στην επιλογή των 
αγγειογραφιών, γιατί επιδίωξη είναι μέσα από αυτές οι μαθητές να διατυπώσουν τα 
συμπεράσματά τους. 

ΔΡΑΣΗ 3η :παραγωγή των εργασιών. 

- Επεξεργασία του υλικού και καταγραφή των εργασιών σε word. 

- Ετοιμασία των παρουσιάσεων (powerpoint) στο εργαστήριο πληροφορικής. 

ΔΡΑΣΗ 4η: Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Νομού. Εφαρμό-
ζουμε επιτόπιες βιωματικές δράσεις κατά τη Μουσειοπαιδαγωγική εστιάζοντας μόνο 
σε συγκεκριμένα εκθέματα από πηλό:  

1. το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, παιχνίδι εξερεύνησης κατά την ανακαλυπτική 
μέθοδο (Νικονάνου,2015:64-67), δηλαδή αναζήτησης συγκεκριμένων εκθεμάτων. Το 
παιχνίδι αυτό προϋποθέτει την προετοιμασία ενός «χάρτη διαδρομής» (σχεδιασμένη 
διαδρομή στην κάτοψη του μουσείου) με συγκεκριμένα χρωματισμένα σημεία και κά-
ποιες πληροφορίες ή αινιγματικά σχόλια (γρίφοι) που θα καθοδηγούν τα παιδιά να 
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εντοπίσουν τα ζητούμενα αγγεία και να καταγράψουν το είδος και τη χρήση τους με 
βάση τις πινακίδες-επισημάνσεις του μουσείου. 

2. Το παιχνίδι των ερωταποκρίσεων εφαρμόζοντας τη «μαιευτική» μέθοδο». Οι μαθη-
τές καλούνται να διατυπώσουν υποθέσεις σχετικά με το τι αποκαλύπτουν συγκεκρι-
μένα εκθέματα-αγγεία για την εποχή τους και τους κατασκευαστές ή ιδιοκτήτες τους. 
Επιστρατεύουν τη φαντασία και τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους και ελεύθερα εκφρά-
ζουν τη γνώμη τους. Η διάσταση των απόψεων τους ή η συμπληρωματική λειτουργία 
αυτών επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους ή με το παιδαγωγό 
τους και να οδηγηθούν στην κατάκτηση της γνώσης (Νικονάνου, 2015:57-64).  

3. Η λύση ενός σταυρόλεξου-ακροστιχίδας σχετικού με την ιστορία ενός αγγείου. 

4. Η δημιουργική έκφραση, όπως η ζωγραφική λεπτομερειών ενός αγγείου και η σύν-
θεση τους σε μεγάλο κολάζ (Νικονάνου,2015:67-9). 

ΔΡΑΣΗ 5η: Επίσκεψη σε μια έκθεση έργων σύγχρονης κεραμικής τέχνης 

Τα παιδιά μπορούν να θαυμάσουν δημιουργίες Ευρωπαίων και Ελλήνων κεραμιστών, 
που εκτίθενται στο χώρο μιας έκθεσης σύγχρονων έργων. Στόχος να εκτιμήσουν την 
αξία της τέχνης. Οι ‘φωτογράφοι’ απαθανατίζουν κάποια από τα εκθέματα, ώστε να τα 
παρουσιάσουν με τις εργασίες τους στα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου, ενώ η ομάδα 
των δημοσιογράφων αναλαμβάνει να κρατήσει σημειώσεις, ώστε αργότερα να περι-
γράψει την εμπειρία τους και τα έργα τέχνης σε άρθρο που θα αναρτηθεί στη σχολική 
εφημερίδα ή ιστοσελίδα. 

ΔΡΑΣΗ 6η: Επίσκεψη σε ένα σύγχρονο εργαστήριο κεραμικής 

- Τα παιδιά παίρνουν συνέντευξη από έναν σύγχρονο αγγειοπλάστη- κεραμίστα για τη 
δουλεία του και τη ζωή του στο εργαστήριό του. Έχουν επεξεργαστεί προηγουμένως 
τις ερωτήσεις που θα του απευθύνουν (ημιδομημένη συνέντευξη).  

- Η ομάδα των «δημοσιογράφων» αναλαμβάνει την ηχογράφησή της ή «οι φωτογρά-
φοι» τη βιντεοσκόπησή της. 

- Οι μαθητές περιεργάζονται τον εξοπλισμό του εργαστήριου κι οι «φωτογράφοι» τον 
φωτογραφίζουν.  

- Παρακολουθούν τον τρόπο που ο δημιουργός εργάζεται, παρασκευάζει και ψήνει τα 
κεραμικά αντικείμενα σε σύγχρονο κλίβανο.  

- Στόχος είναι να κατανοήσουν πώς εργάζεται ένας δημιουργός και πώς είναι ένα σύγ-
χρονο εργαστήριο κεραμικής, ώστε να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές στον τρόπο 
και το χώρο εργασίας ενός αρχαίου αγγειοπλάστη. Ομοιότητες και διαφορές καταγρά-
φονται από τους «ιστορικούς- αρχαιολόγους» στις εργασίες τους. 
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ΔΡΑΣΗ 7η: Εικαστικό Εργαστήριο Πηλοπλαστικής. Οι μαθητές κατασκευάζουν τις δικές 
τους εικαστικές δημιουργίες με πηλό και τις ζωγραφίζουν.  

ΔΡΑΣΗ 8η: Παρουσίαση των εργασιών μεταξύ των ομάδων. Έκθεση των δημιουργιών 
από πηλό. Ανάρτηση εργασιών και φωτογραφικού υλικού στη σχολική ιστοσελίδα. 
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Μαθαίνοντας το μέλλον με τον Κλήδονα: Σχέδιο διδασκαλίας  
για τη Β΄ Γυμνασίου 

Καρδαμήλα Ευηλένα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed., evilena13@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν σχέδιο διδασκαλίας σχετίζεται με τη γνωριμία και την επαφή των μαθητών 
με ζωντανά κομμάτια του λαϊκού πολιτισμού όπως ο χορός, τα τραγούδια και τα έθιμα. 
Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται αναλυτικά ένα σχέδιο διδασκαλίας σχετικά με το έθιμο 
του Κλήδονα, το οποίο είναι σχεδιασμένο με τη μέθοδο project και απευθύνεται σε 
μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσω του σχεδίου οι μαθητές θα έχουν 
την ευκαιρία να αναβιώσουν ένα από τα πιο ιδιαίτερα έθιμα της ελληνικής παράδοσης 
καθώς και να διδαχθούν κάποιους από τους πιο δημοφιλείς παραδοσιακούς χορούς. 
Παράλληλα, με τη συμμετοχή τους στο σχέδιο διδασκαλία, θα αναπτύξουν γνωστικές 
και ψυχοκινητικές δεξιότητες και θα καλλιεργήσουν το αίσθημα του «ανήκειν».  

Λέξεις-Kλειδιά: Σχέδιο διδασκαλίας, Παραδοσιακός χορός, Λαϊκός πολιτισμός, Δευτε-
ροβάθμια Εκπαίδευση, Μέθοδος project. 

Εισαγωγή 

Ως ένα κοινωνικό ον, ο άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του ψάχνει τρόπους για 
να εκφραστεί, να επικοινωνήσει και να δημιουργήσει. Τα έθιμα είναι οι συνήθειες που 
μας συντροφεύουν σε σημαντικές στιγμές της ζωής μας, χαρούμενες και μη. Ο χορός, 
από την άλλη, αποτελεί ένα μέσο με το οποίο ο άνθρωπος εξωτερικεύει όσα υπάρχουν 
στον ψυχικό του κόσμο, είναι ένας τρόπος επικοινωνίας και έκφρασης, ο οποίος υπάρ-
χει σ’ όλες τις εποχές και σ’ όλους τους λαούς. Ο ελληνικός παραδοσιακός χορός, α-
ποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της κοινωνικής ζωής και αναπόσπαστο κομμάτι της 
λαϊκής μας παράδοσης.  

Η πρόταση αυτή για τη διδακτική προσέγγιση όψεων του λαϊκού πολιτισμού στην Δευ-
τεροβάθμια Εκπαίδευση είναι βασισμένη στη μέθοδο project, κατά την οποία αξιοποι-
ούνται οι αρχές της ενεργητικής μάθησης και προωθείται η συνεργασία ανάμεσα στους 
μαθητές αλλά και η δημιουργική ενασχόλησή τους με το θέμα του σχεδίου (Babalis & 
Tsoli, 2017). Η σύγχρονη μέθοδος project μάλιστα τονίζει τη σημασία των βιωμάτων 
και της επικοινωνίας, σε μια προσπάθεια αυτονόμησης του ατόμου και της ομάδας. 
(Χρυσαφίδης, 1994).  

1. Θεωρητικό μέρος 
1.1. Διδακτική του Λαϊκού Πολιτισμού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
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Η εισαγωγή στοιχείων λαϊκού πολιτισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία κρίνεται ανα-
γκαία ιδιαίτερα για τα παιδιά που ζουν στα αστικά κέντρα, τα οποία είναι απομακρυ-
σμένα από τη φύση και αποκομμένα από την παράδοση τόσο σε επίπεδο πληροφοριών, 
όσο και σε επίπεδο ερεθισμάτων και προσωπικών εμπειριών (Γκασούκα M., & Φου-
λίδη Ξ, 2012:11). Ο εμπλουτισμός του διδακτικού αντικειμένου με στοιχεία του λαϊκού 
πολιτισμού δε στοχεύει μόνο σε γνωστικό αλλά και σε ψυχοκοινωνικό και συναισθη-
ματικό επίπεδο. Η Δαμανιού προτείνει την αξιοποίηση του λαϊκού πολιτισμού στην 
εκπαίδευση προκειμένου οι νέοι να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους προς όφελος της 
ευρύτερης κοινωνικής και ιστορικής γνώσης και εντοπίζει τα οφέλη της διδασκαλίας 
του λαϊκού πολιτισμού όχι μόνο για τους μαθητές των πολυπολιτισμικών σχολείων 
αλλά και για αυτούς που φοιτούν σε μονοπολιτισμικές τάξεις. Παράλληλα, η ίδια επι-
σημαίνει τη σύνδεση που χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία του ΔΕΠΠΣ μεταξύ των διαφό-
ρων γνωστικών μαθημάτων και την παρουσία του λαϊκού πολιτισμού και την αξιοποί-
ησή του στα νέα σχολικά εγχειρίδια (Δαμιανού, 2010: 716). 

Οι εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων μπορούν να συνεργαστούν σε μια πολύ-
πλευρη προσέγγιση του επιλεγόμενου θέματος. Ειδικότητες όπως γυμναστής, μουσι-
κός, καθηγητής εικαστικών/αισθητικής αγωγής, πληροφορικής μπορούν να προσεγγί-
σουν τις διάφορες πτυχές του επιλεγόμενου διδακτικού αντικειμένου έτσι ώστε να επι-
τευχθούν όχι μόνο στο γνωστικό αλλά και στο ψυχοκοινωνικό επίπεδο, οι επιμέρους 
στόχοι. 

1.1.1 Αναβίωση εθίμων 

Η συμμετοχή των παιδιών στα λαϊκά δρώμενα που συμβαίνουν στη διάρκεια του εορ-
ταστικού κύκλου, αποτελεί έκφραση της διατήρησης αλλά και μεταφοράς του αξιακού 
συστήματος από γενιά σε γενιά. Η ενασχόληση με τα έθιμα και η αναβίωσή τους προ-
σφέρει ευκαιρίες για διαπολιτισμική εκπαίδευση καθώς μπορούν και τα παιδιά από άλ-
λες χώρες να μιλήσουν για τα έθιμα που ξέρουν και για τις δικές τους παραδόσεις, αλλά 
και να γνωρίσουν όλα τα παιδιά καινούρια έθιμα. Ειδικά στις βαλκανικές χώρες μπο-
ρούμε να εντοπίσουμε πολλές ομοιότητες στα δρώμενα λόγω των πολλών πολιτισμι-
κών επαφών ανάμεσα στους λαούς αλλά και της συμβίωσής τους την περίοδο της Τουρ-
κοκρατίας. (Πούχνερ, 1989: 25). Ιδιαίτερα δημοφιλής στους δασκάλους είναι η θεα-
τροποιημένη αναπαράσταση παραδοσιακών εθίμων. Αυτές οι τελετές όταν χάσουν με 
την πάροδο του χρόνου το μαγικό και θρησκευτικό τους στοιχείο, εξελίσσονται σε 
πρώιμες θεατρικές παραστάσεις (Πούχνερ, 1985).  

1.1.2 Διδασκαλία παραδοσιακού χορού 

Η εισαγωγή του χορού στην εκπαίδευση είναι αναγκαία λόγω της βοήθειας που προ-
σφέρει στην ισόρροπη ανάπτυξη σώματος και πνεύματος. Ο παραδοσιακός χορός απο-
τελεί μέρος του αντικειμένου διδασκαλίας του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής με 
σκοπό να εισάγει τους μαθητές στην ελληνική χορευτική παράδοση, στην κατανόηση 
της σημασίας του χορού για την ανθρώπινη ζωή και τη σχέση του με τη φύση, την 
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κοινωνία και τον πολιτισμό. Επίσης, σκόπιμο είναι να αντιληφθούν οι μαθητές το ρόλο 
του χορού στην κοινωνία και στο περιβάλλον που αναπτύχθηκε, στον πολιτισμό και 
γενικά στη ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον μέσα από τη διδασκαλία του χορού, παιδιά 
μπορούν να εκφραστούν, να επικοινωνήσουν αλλά και να μυηθούν στην ομαδική δη-
μιουργία. Ειδικότερα σε κάποια δρώμενα, στα οποία ο χορός αποτελεί αναπόσπαστο 
δομικό συστατικό (Ζωγράφου, 2003: 256), ενισχύεται η συλλογικότητα της ομάδας και 
διασφαλίζεται η συνέχειά της στο χρόνο. 

Σύμφωνα με τους στόχους και τους επιμέρους σκοπούς που θέτει το Δ.Ε.Π.Σ. και τα 
Α.Π.Σ., η διδασκαλία του παραδοσιακού χορού στην εκπαίδευση στοχεύει στη διατή-
ρηση και τη διάσωση της μουσικοχορευτικής παράδοσης και κατά συνέπεια στην καλ-
λιέργεια της πολιτιστικής ταυτότητας. Σκοπός της, όμως, παράλληλα είναι και η ανά-
πτυξη των κινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, η ψυχική και συναισθηματική ισορ-
ροπία, η καλλιέργεια του ρυθμού και της αισθητικής αλλά και η ανάπτυξη της αυτοε-
κτίμησης των μαθητών. Επιπλέον, ένας από τους βασικότερους στόχους της διδασκα-
λίας του παραδοσιακού χορού είναι η ψυχαγώγηση των παιδιών, η μείωση του άγχους 
τους στο σχολείο, η ανάπτυξη δεσμών φιλίας μεταξύ τους και η καλλιέργεια της συ-
νεργατικότητας και της αλληλεγγύης. 

2. Το σχέδιο διδασκαλίας 

Το αντικείμενο του σχεδίου διδασκαλίας σχετίζεται με το έθιμο του Κλήδονα και την 
αναβίωση του από τους μαθητές. Στις 24 Ιουνίου η εκκλησία γιορτάζει τα γενέθλια του 
Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου. Αυτή την περίοδο του χρόνου, οι άνθρωποι τη θεωρού-
σαν πολύ κρίσιμη επειδή το καλοκαίρι είναι στην ακμή του και ο ήλιος πολύ δυνατός. 
Έτσι, υπάρχουν πολλές τελετουργίες που έκαναν, τις οποίες συνέδεσαν με τη γιορτή 
του Αγίου και είναι αρκετά δημοφιλείς σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Ο χορός, από 
την άλλη, ήταν πάντα αναπόσπαστο κομμάτι των γιορτών και των τελετουργιών στην 
παραδοσιακή κοινωνία. Τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες έρχονταν σε επαφή με το 
χορό από πολύ μικρή ηλικία. Αναφορικά με τα πεδία σύνδεσης με τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 
Α.Π.Σ., το σχέδιο διδασκαλίας συνδέεται με τη δεύτερη ενότητα του σχολικού βιβλίου 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Β’ Γυμνασίου «Λαογραφικά» και συγκεκριμένα με 
το κείμενο «Η Άννα του Κλήδονα» του Διαμαντή Αξιώτη, στο οποίο περιγράφονται 
στοιχεία του εθίμου.  

2.1 Σκοπός 

Ο βασικός σκοπός του παρόντος σχεδίου διδασκαλίας είναι να γνωρίσουν σε βάθος οι 
μαθητές το έθιμο του Κλήδονα καθώς και κάποιους παραδοσιακούς χορούς. Παράλ-
ληλα, το σχέδιο διδασκαλίας σκοπεύει μέσα από τη μελέτη των εθίμων και των χορών, 
την επαφή και με άλλα στοιχεία του πολιτισμού των περιοχών αυτών, αλλά και την 
κατανόηση της εξέλιξης των πολιτιστικών στοιχείων στο χρόνο.  

2.2 Γενικοί Στόχοι 
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Α’. Γνωστικοί 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές το έθιμο του Κλήδονα. 
• Να έρθουν σε επαφή με ακούσματα παραδοσιακών οργάνων. 
• Να γνωρίσουν παραδοσιακές φορεσιές. 
• Να κατανοήσουν την ποικιλομορφία της ελληνικής παράδοσης. 

Β’. Συναισθηματικοί 

• Να ευαισθητοποιηθούν και να δημιουργήσουν θετικές στάσεις για την παρά-
δοση. 

• Να μάθουν να συμβιώνουν με το διαφορετικό και να μην το αντιμετωπίζουν με 
αρνητισμό. 

• Να οικειοποιηθούν διάφορες αξίες όπως είναι το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα και 
η αλληλεγγύη. 

Γ’. Ψυχοκινητικοί 

• Να εξασκηθούν στην εντόπιση ομοιοτήτων και διαφορών. 
• Να ενθαρρυνθούν να ψάχνουν οι ίδιοι πληροφορίες. 
• Να μάθουν να χορεύουν ορισμένους παραδοσιακούς χορούς.  

2.3 Μέσα υλοποίησης: 

Για την υλοποίηση του σχεδίου διδασκαλίας χρειάζεται ένας υπολογιστής για να παίξει 
τις μουσικές και φωτογραφίες με παραδοσιακές φορεσιές από την περιοχή των Σφα-
κίων, της Κούδας και των Ανωγείων. Για το έθιμο του Κλήδονα χρειάζονται ένα πήλινο 
δοχείο με νερό και μικρά κοσμήματα. 

2.4 Ανάλυση δραστηριοτήτων ανά διδακτική ώρα: 

1η διδακτική ώρα 

Εκκίνηση/ Αφόρμηση: Με αφορμή την ανάγνωση του κειμένου Η Άννα του Κλήδονα 
του βιβλίου της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, ο καθηγητής ξεκινά το μάθημα με τις εξής 
ερωτήσεις:  

• Τι γνωρίζετε για τον Κλήδονα; 
• Έχετε ακούσει την έκφραση “Ήπιε το αμίλητο νερό”; Γνωρίζετε από πού προ-

έρχεται;  

Αρχικά, ο εκπαιδευτικός αναφέρει στους μαθητές λεπτομέρειες για το έθιμο του Κλή-
δονα. Την παραμονή μαζεύονται οι κάτοικοι και ανάβουν φωτιές γι’ αυτό και ονομά-
ζουν τον Άγιο Φανιστή (Χίος), Λαμπαδάρη (Αθήνα), Λαμπροφόρο (Κύπρος). Το 
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προσάναμμα τις περισσότερες φορές αποτελούν κλαδιά, ξερή ρίγανη και άλλα μυρω-
δικά αλλά και πρωτομαγιάτικα στεφάνια που έχουν πια ξεραθεί. Έπειτα, πηδούν πάνω 
από τις φωτιές πολλές φορές λέγοντας και ειδικές φράσεις όπως: «Όξω ψύλλοι και 
κοριοί μέσα η ρόγα η χρυσή», «Να πηδήσω τη φωτιά μη με πιάσει αρρώστια», «Αφήνω 
τον κακό χρόνο και πάω στον καλύτερο». Αυτό το έθιμο ήταν καθαρτήριο γιατί με τη 
δύναμη της φωτιάς πίστευαν ότι απαλλάσσονται από κάθε κακό κι αρρώστια (Μέγας, 
2012: 259). 

Εξίσου δημοφιλής σε πολλές περιοχές της Ελλάδας είναι μία άλλη εκδοχή αυτής της 
γιορτής με το έθιμο του Κλήδονα. Έχει πάρει το όνομά του από τη λέξη «κληδόνα» 
που δηλώνει τη φωνή που ακούει κάποιος, η οποία του δείχνει τι θα συμβεί μελλοντικά. 
Σε ένα στολισμένο αγγείο φέρνει νερό κάποιο παιδί και στη διαδρομή δεν πρέπει να 
μιλήσει καθόλου γι’ αυτό και το νερό λέγεται αμίλητο. Καθώς περνά από όλο το χωριό, 
οι νέοι και οι νέες του χωριού τοποθετούν μέσα στο αγγείο μικρά αντικείμενα όπως 
κοσμήματα και στο τέλος το στολίζουν με λουλούδια και το σκεπάζουν με ένα κόκκινο 
πανί. Ύστερα, το κλειδώνουν και το αφήνουν έτσι όλη τη νύχτα σε ένα ανοιχτό μέρος 
για να το βλέπουν τα αστέρια. Την επόμενη μέρα το ανοίγουν και παίρνει ο κάθε ένας 
ό,τι είχε ρίξει μέσα. Αυτό το αντικείμενο το βάζουν μετά κάτω από το προσκεφάλι τους 
για να δουν στον ύπνο τους πράγματα για το μέλλον όπως π.χ. οι νέες βλέπουν ποιόν 
θα παντρευτούν. Έτσι, αυτό το έθιμο βοηθούσε τους ανθρώπους να προβλέψουν πράγ-
ματα που θα έφερνε το μέλλον (Μέγας, 2012: 261). 

Έπειτα, οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός μεταφέρονται στο προαύλιο για την αναβίωση 
του εθίμου. Φτιάχνουν όλοι έναν κύκλο και μια κοπέλα πηγαίνει με το δοχείο στη 
βρύση για να πάρει νερό. Τέλος, χωρίς να μιλήσει καθόλου, περνά το δοχείο από όλους 
και ρίχνουν μέσα από ένα μικρό κόσμημα. Όταν τελειώσουν, τοποθετούν το δοχείο 
κάτω, το σκεπάζουν και το αφήνουν εκεί.  

2η διδακτική ώρα 

Ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές κάποιες φωτογραφίες με παραδοσιακές Κρητι-
κές φορεσιές και τους αναλύει τα κομμάτια τους.  

Γυναικεία 
Ανώγεια 

Γυναικεία Κούδα Γυναικεία 
Σφακιά 

Αντρική 

μεσοφόρι μεσοφόρι φούστα πουκάμισο 
βράκα κόκκινο γιλέκο ποδιά βράκα 
ποδιά σάρτσα ζωνάρι γιλέκο 
σάρτσα κεντητή βράκα μαντήλι ζωνάρι 
ζωνάρι ποδιά πουκαμίσα κάπα 
μαντήλι μαντήλι γιλέκο σαρίκι 
   στιβάνια 
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Ύστερα, μεταφέρονται στο προαύλιο όπου έχουν αφήσει το πήλινο δοχείο. Οι μαθητές 
φτιάχνουν έναν κύκλο και ο χοροδιδάσκαλος τους δείχνει τον χορό Σιγανό. Αφού το-
ποθετήσουν στο κέντρο του κύκλου το πήλινο δοχείο, χορεύουν όλοι μαζί και η κοπέλα 
που είχε φέρει το πήλινο δοχείο από τη βρύση το ανοίγει και μοιράζει σε κάθε κοπέλα 
το κόσμημά της. Εκείνες θα τα βάλουν κάτω από το μαξιλάρι τους το βράδυ για να 
δουν στον ύπνο στους ποιον θα παντρευτούν. Τέλος, ο χοροδιδάσκαλός τους δείχνει 
τον χορό Πεντοζάλι που είναι συνέχεια του Σιγανού. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, προτείνεται η εισαγωγή σχεδίων διδασκαλίας του λαϊκού πολιτισμού 
στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία θα εμπλουτίσουν τη διδασκαλία μαθημάτων 
του Αναλυτικού Προγράμματος. Η επαφή των μαθητών με ζωντανά κομμάτια του λα-
ϊκού πολιτισμού , έχει μακροχρόνια αποτελέσματα στη διάπλαση του χαρακτήρα τους 
και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους. Μέσα από τη διδασκαλία του παραδο-
σιακού χορού και του λαϊκού μας πολιτισμού δίνουμε στον μαθητή τη δυνατότητα να 
προχωρήσει σε περεταίρω αναζητήσεις. Αναζητώντας, εντοπίζοντας ομοιότητες και 
διαφορές, παρατηρώντας και συγκρίνοντας, εντοπίζουμε τον εαυτό μας, την ταυτότητα 
μας και σεβόμαστε τον άλλον, όπως αναφέρει ο Μερακλής (2001): «μια ανάγνωση του 
ανθρώπινου πολιτισμού, μέσα από τα παραδειγματικά καθέκαστα του, όπως μας τα δίνει, 
κατεξοχήν, ο καλειδοσκοπικός τρόπος της Λαογραφίας».  
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Φύλλο εργασίας 

1. Απαντώ με Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) στις παρακάτω ερωτήσεις: 

 Το έθιμο του Κλήδονα αφορά μια γιορτή του χειμώνα.  
 Σε κάποιες περιοχές αυτή τη μέρα ανάβουν φωτιές και πηδάνε πάνω τους.  
 Με το έθιμο του Κλήδονα οι κοπέλες περίμεναν να δουν τι θα σπουδάσουν.  
 Σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας ο Κλήδονας γιορτάζεται με τον ίδιο τρόπο.  
 Ο χορός Πεντοζάλι προέρχεται από το νησί της Κρήτης.  

 

2. Τι σας έκανε περισσότερο εντύπωση από το έθιμο του Κλήδονα; Γνωρίζεται 
κάποιο παρόμοιο έθιμο από τον τόπο καταγωγής σας; Αναζητήστε πληροφορίες 
από οικεία σας πρόσωπα και περιγράψτε το.  
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Περίληψη 

Το έργο με τίτλο Wetlands: Observe nature, Discover Europe, React (WONDER) υπάγεται 
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+, έχει διάρκεια δύο χρόνια (2018-2020) και υλοποιείται 
από τέσσερα σχολεία, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγιάσου Λέσβου, το College Barbey d'Aurevilly 
και το Langevin-Wallon primary school από τη Γαλλία και το Tori Põhikool από την Εσθονία. 
Το πρόγραμμα διενεργείται μέσω της στρατηγικής σύμπραξης ΚΑ2 και γλώσσα επικοινωνίας 
είναι τα αγγλικά. Στόχος του προγράμματος είναι η βιωματική διερεύνηση ενός οικολογικού 
θέματος του τόπου τους, της βιωσιμότητας και των προβλημάτων των υγροτόπων, και παράλ-
ληλα η ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αι, όπως ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση στα 
πλαίσια της ομάδας, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας και καινοτομίας, σύνδεση 
σχολείου - κοινωνίας, αξιοποίηση των ΤΠΕ για την εκπόνηση σύνθετων αυθεντικών δραστη-
ριοτήτων και εμπλουτισμός της μαθησιακής διαδικασίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Erasmus+, στρατηγική σύμπραξη ΚΑ2, ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αι 

Εισαγωγή 

Το eTwinning αποτελεί μια μεγάλη, ευρωπαϊκή, διαδικτυακή κοινότητα μάθησης, όπου εκπαι-
δευτικοί και μαθητές από πολλές χώρες της Ευρώπης και εκτός αυτής εργάζονται στην εκπό-
νηση συνεργατικών προγραμμάτων που άπτονται του Αναλυτικού Προγράμματος της κάθε 
χώρας. Τα προγράμματα αυτά προϋποθέτουν την αξιοποίηση των ΨΜ, πραγματώνονται μέσω 
μιας ασφαλούς πλατφόρμας και προωθούν την εκπαιδευτική καινοτομία, η οποία βασίζεται 
στη δημιουργικότητα, την ενεργό και κριτική συμμετοχή εκ μέρους του μαθητή και στην ε-
πάρκεια τεχνολογικής κατάρτισης εκ μέρους του διδάσκοντα (Valea, 2011; Bocconi et al., 
2012). Σύμφωνα με τη θεωρία του Vygotsky, κατά την μαθησιακή διαδικασία, έμφαση πρέπει 
να δίνεται όχι μόνο στα γνωστικά αντικείμενα, αλλά και στην αλληλεπίδραση των εμπλεκόμε-
νων μελών μεταξύ τους και στην αλληλεξάρτηση με το κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον 
(Σολωμονίδου, 2006). Γι΄ αυτό τα σχολεία οφείλουν να υιοθετήσουν πρακτικές και που να 
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εδράζονται στη συνεργασία μεταξύ σχολικών μονάδων, εκπαιδευτικών, μαθητών, ακόμα και 
γονέων και εξωτερικών εκπαιδευτικών φορέων (Adams et al., 1997). 

Το συντριπτικό πλεονέκτημα της συμμετοχής σε κοινότητες μάθησης λογίζεται το γεγονός ότι 
είναι προσβάσιμα σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος (Duffy & Bruns, 
2006). Έτσι, διαμορφώνεται μια νέα χωροχρονική συνθήκη, επαναστατική για το χώρο της 
εκπαίδευσης, όπου η επικοινωνία απλώνεται χωρίς χρονικούς και τοπικούς περιορισμούς, εκ-
δηλώνεται οπουδήποτε και οποτεδήποτε, αρκεί να υπάρχει διαδίκτυο και προσφέρεται με 
τρόπο διττό, σύγχρονα, δηλαδή την ίδια χρονική στιγμή απ΄ όλους, αλλά και ασύγχρονα, τη 
στιγμή που μπορεί και για όσο μπορεί καθένας, γεγονός που και εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευ-
ελιξία στην εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχει ισότητα ευκαιριών σε ομάδες που στο πα-
ρελθόν θα ασφυκτιούσαν ή θα αποκλείονταν από την εκπαιδευτική διαδικασία. Με λίγα λόγια 
εξασφαλίζεται ένας δημοκρατικότερος τρόπος πρόσβασης στην πληροφορία. Εκτός αυτού, οι 
εκπαιδευόμενοι δημιουργούν το δικό τους ρυθμό μάθησης (Hew, 2011) γεγονός που τονώνει 
την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους (Bosch, 2009), παράλληλα αναπτύσσεται η 
θετική συμπεριφορά κατά τη διάρκεια της μάθησης και βελτιώνεται η ποιότητά της (Kirschner 
& Karpinski, 2010) διαπιστώνεται ενεργητική συμμετοχή και αλληλεπίδραση (Ellison et al., 
2007), ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται η ανοχή και ο σεβασμός στη διαφορετικότητα (Young 
& QuanHaase, 2009) και δημιουργούνται προϋποθέσεις μείωσης φαινομένων κοινωνικού α-
ποκλεισμού και άμβλυνση κοινωνικών ανισοτήτων (Παϊδούση, 2016). 

 Οι νέοι αυτοί γραμματισμοί βοηθούν το μαθητή να ανασύρει από το σκοτάδι κρυμμένα ταλέ-
ντα, να απελευθερώσει το μυαλό και το συναίσθημα, να καλλιεργήσει την ενσυναίσθηση και 
τη φαντασία και γενικά τονώνουν τη συνεργατικότητα, συντελούν στην αναβάθμιση της αυ-
τοεικόνας και της αυτοπεποίθησής του (Νικολαΐδου, 2013), της αυτογνωσίας (Χατζηχρήστου, 
2015), και της δημιουργικότητάς του (Παρασκευόπουλος, 2008). Η προσεκτική και ενεργη-
τική ακρόαση, η ανάληψη ευθύνης, η ανεκτικότητα, η σύνθεση απόψεων, η δημόσια ομιλία, η 
διαπραγμάτευση, η λήψη αποφάσεων, η αίτησης και παροχή βοήθειας είναι δεξιότητες που 
δεν τις κατέχουν τα παιδιά από την αρχή, αλλά τις αποκτούν σταδιακά, μέσα από την προσω-
πική εμπλοκή και εμπειρία και μέσα από κατάλληλες πρακτικές (Johnson & Johnson, 2003; 
Κοσσυβάκη, 2003) και θεωρούνται αναμφισβήτητα από τα σημαντικότερα οφέλη τόσο της 
ομαδικότητας όσο και της αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων.  

Επίσης, στα πλαίσια της διερευνητικής και αποκαλυπτικής μάθησης θα τους δοθεί η δυνατό-
τητα να αλληλεπιδράσουν με τους συνομηλίκους και τους ενηλίκους, να αντιληφθούν την αξία 
και τα προνόμια της συνεργασίας και της ομαδικότητας (Ματσαγγούρας, 2001), να επιδιώξουν 
την πραγμάτωση ενός κοινού στόχου (Λανάρη & Γερμανός, 2005; Κοσσυβάκη, 2003; Χαρα-
λάμπους, 2001), με αλληλοϋποστήριξη και αλληλοσυμπαράσταση (Σιγάλα & Τσιγγινού, 2016) 
και με τη χρήση κοινών πόρων (Καραγιάννη & Κλαδάκης, 2012), τροφοδοτώντας με σχόλια 
ό ένας τον άλλο ώστε να βελτιωθεί τόσο η μάθηση του καθενός, όσο και η απόδοση όλων των 
μελών της ομάδας (Johnson & Johnson, 2003). Η σημαντικότητα της συνεργατικής μάθησης 
τονίζεται από πολλούς ερευνητές (Palloff & Pratt, 2005) ως παράγοντας που αυξάνει τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα διότι μπορεί να προσφέρει στους μαθητές ποικιλία ιδεών και γνώ-
σεων, αξιολόγηση των γνώσεών τους οδηγώντας σ’ ένα ανώτερο επίπεδο σκέψης κι επίτευξη 
των μαθησιακών τους στόχων. Οι μαθητές, προσπαθώντας να διδάξουν και να εξηγήσουν 
πράγματα σε άλλους, ουσιαστικά ενισχύουν κι εμπεδώνουν τις δικές τους γνώσεις (Dodge & 
Kendall, 2004). Τέλος, η επικοινωνία και η ομαδική διαπραγμάτευση του θέματος επιστρα-
τεύει προσωπικά βιώματα, αξιοποιεί πρότερες γνώσεις, παραστάσεις και εμπειρίες των μαθη-
τών (WHO, 1999), παρέχει νέες εμπειρίες (Σολωμονίδου, 2006), αυξάνει την εσωτερική κινη-
τοποίηση των μαθητών και τους δίνει μεγαλύτερη αυτονομία (Zuckerman et al., 1978). 

Ταυτότητα του έργου 

 Το Γυμνάσιο Αγιάσου Λέσβου σε συνεργασία με το College Barbey d'Aurevilly και το 
Langevin-Wallon primary school από τη Γαλλία και το Tori Põhikool από την Εσθονία υλο-
ποιούν για τα η διετία 2018-2010 το έργο με τίτλο: «Wetlands: Observe nature, Discover 
Europe, React (WONDER). Το όλο εγχείρημα προσπαθεί να δώσει απάντηση στο ερώτημα: 
Πώς οι μελλοντικού Ευρωπαίοι πολίτες μπορούν να εργαστούν συλλογικά για να ανακαλύ-
ψουν, να προστατεύσουν και να συνδιαμορφώσουν το μέλλον των υγροτόπων;  

Η εξεύρεση των εταίρων έγινε μέσω της Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
Etwinning, η οποία προωθεί τη συνεργασία και τη δικτύωση των σχολείων στην Ευρώπη μέσω 
της χρήσης τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ). Πρόκειται για μια 
κοινότητα εκπαιδευτικών από την προσχολική έως και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που φι-
λοξενείται σε μια ασφαλή πλατφόρμα, στην οποία έχουν πρόσβαση μόνο εκπαιδευτικοί που 
ελέγχονται από εθνικές αρχές. 

Η εκπόνηση του προγράμματος WONDER στοχεύει, αρχικά, στην περιβαλλοντική εκπαί-
δευση και ευαισθητοποίηση των μαθητών στην ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος, που απο-
τελεί μείζον κοινωνικό αίτημα στη σύγχρονη εποχή. Οι μαθητές αντλούν πληροφορίες για τη 
δομή και λειτουργία των υγροτόπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σχεδιάζουν δράσεις για την 
ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Πέρα από τον βασικό στόχο έχουν τεθεί, βέβαια, 
πολλοί άλλοι γνωστικοί, ψηφιακοί και παιδαγωγικοί στόχοι: α) η βελτίωση της επικοινωνίας 
στα Αγγλικά για μαθητές και δασκάλους, β) η αύξηση του αριθμού των εκπαιδευτικών και των 
μαθητών που θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν εργαλεία των ΤΠΕ την ώρα του μαθήματος, 
γ) η βελτίωση της ποιότητας της διδασκαλίας με την εισαγωγή νέων στρατηγικών μεθόδων 
διδασκαλίας και εργαλείων, δ) η ανάπτυξη κινήτρων μάθησης στους μαθητές, ε) η βιωματική 
και ομαδοσυνεργατική μάθηση, στ) η κριτική σκέψη και δημιουργικότητα, ζ) η λήψη πρωτο-
βουλιών, η) η ενθάρρυνση της καινοτομίας, θ) η ενίσχυση της συνεργασίας και η βελτίωση 
των κοινωνικών δεξιοτήτων για όλους τους συμμετέχοντες, ι) η ανάπτυξη στενότερων σχέ-
σεων μεταξύ των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών, καθώς και μεταξύ των δασκάλων και των 
μαθητών ια)η αυθεντική επικοινωνία τόσο μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, και κοινοτή-
των μάθησης όπως το etwinning, ιβ) η ανάπτυξη της ικανότητας της διαπολιτισμικής επικοι-
νωνίας και της βιωματικής προσέγγισης της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας, ιγ) 
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η προώθηση της πολιτιστικής ιδιαιτερότητας της κάθε χώρας. 

Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές, κατά την πορεία του έργου, έχουν τη δυνατότητα, αξιοποιώντας 
τα διαδικτυακά εργαλεία Web 2.0, να βελτιώσουν τα Αγγλικά τους και να αναπτύξουν δεξιό-
τητες επικοινωνίας δημιουργώντας συνεργατικά έγγραφα και παρουσιάσεις, ταινίες και δια-
δραστικά παιχνίδια, γράφοντας ιστορίες, φτιάχνοντας ερωτηματολόγια και διενεργώντας δη-
μοσκοπήσεις, αλληλογραφώντας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και Twinspace, συνομι-
λώντας και ανταλλάσσοντας απόψεις και πληροφορίες στο Forum του etwinning, οργανώνο-
ντας βίντεο-διασκέψεις, βιωματικά εργαστήρια και μικρές εκθέσεις και λαμβάνοντας μέρος 
στις ανταλλαγές επισκέψεων στις χώρες εταίρους. Για πολλούς μαθητές η συμμετοχή σ’ αυτό 
το έργο είναι η μόνη τους ευκαιρία να επισκεφθούν μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, να αξιοποιή-
σουν τα Αγγλικά σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα και να κατανοήσουν την κοινωνική, γλωσσική 
και πολιτιστική πολυμορφία που διέπει τις χώρες εταίρους.  

Οι εκπαιδευτικοί ανταλλάσσουν σχέδια μαθήματος και καινοτόμες πρακτικές που εφαρμόζουν 
στην τάξη. Έτσι δημιουργείται μια συλλογή από διαδραστικά γλωσσικά παιχνίδια, κουίζ και 
ερωτηματολόγια που είναι διαθέσιμα σε όλους τους εμπλεκόμενους χρήστες στο Twinspace 
και το blog των συνεργαζόμενων χωρών. Πέρα απ΄ αυτό βελτιώνονται τόσο στη χρήση της 
Αγγλικής και Γαλλικής γλώσσας όσο και στη χρήση των ψηφιακών μέσων και καλλιεργούν 
τις κοινωνικές τους δεξιότητες. Μαθαίνουν να λειτουργούν και οι ίδιοι στα πλαίσια της ομάδας 
και συσφίγγουν τις μεταξύ τους σχέσεις όσο και τις σχέσεις με τους μαθητές. 

Σε ό,τι αφορά στις δράσεις σχετικά με τους υγρότοπους, στη Λέσβο τον Μάρτιο και τον Σε-
πτέμβριο του 2019 μαθητές και καθηγητές πραγματοποίησαν δύο επιτόπιες επισκέψεις και 
συντονισμένες δράσεις σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Καλλονής 
στον υγρότοπο της Καλλονής που αντιμετωπίζει σοβαρές απειλές από αυθαίρετη δόμηση, υ-
περαλίευση, κλιματική αλλαγή, αλιευτικές-υδατοκαλλιεργητικές δραστηριότητες κ.α. Τον 
Μάρτιο του 2019 στη Γαλλία, και συγκεκριμένα στον υγρότοπο Marais du Cotentin et du 
Bessin, που υπάγεται στους προστατευόμενους υγροτόπους της συνθήκης Ramsar, ξεναγήθη-
καν και παρατήρησαν μεγάλες εκτάσεις υγροτόπων και πληροφορήθηκαν για τα χαρακτηρι-
στικά και τα προβλήματά τους, τα αλμυρά έλη και τους αμμόλοφους που κλείνουν τις εκβολές 
των ποταμών, την καθημερινή αλλαγή της παλίρροιας που είναι υπεύθυνη για το συνεχώς με-
ταβαλλόμενο τοπίο. Στην επιτόπια έρευνα τους στον υγρότοπο με την βοήθεια Γαλλίδας περι-
βαλλοντολόγου κατέγραψαν άγρια πτηνά, ιδιαίτερα είδη χλωρίδας και πανίδας, όπως σαρκο-
φάγα εντομοκτόνα φυτά, μελέτησαν τη σύσταση του εδάφους, αλλά ενημερώθηκαν και για 
οικολογικές τεχνικές κατασκευής οικοδομών με βασικό συστατικό τη λάσπη. Τον Μάιο του 
2020 οι μαθητές θα ξεναγηθούν στο Soomaa National Park στο Parnu της Εσθονίας.  

Ανακεφαλαιώνοντας, τα οφέλη που αποκομίζουν οι εμπλεκόμενοι είναι πολλά τόσο για τους 
μαθητές όσο και για τους καθηγητές τους και εκτείνονται πέρα από τις βαθμίδες εκπαίδευσης 
προωθώντας την ευαισθητοποίηση και την ενεργό συμμετοχή ως ευρωπαίοι πολίτες. Το γεγο-
νός ότι το σχολείο μας εδρεύει σε ακριτική περιοχή καθιστά ιδιαίτερα σημαντική την 
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απόκτηση ευρωπαϊκής ταυτότητας και συνείδησης καθώς και την έμπρακτη αποδοχή της πο-
λυπολιτισμικότητας. Επιδιώκεται, τέλος, στοχευμένη και ευρεία διάδοση-διάχυση των αποτε-
λεσμάτων, ώστε ο αντίκτυπος να επεκταθεί πέρα από τους συμμετέχοντες οργανισμούς εμπνέ-
οντας τη συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα και τη δημιουργία σύγχρονων ακτιβιστών.  

Ψηφιακά μέσα που αξιοποιήθηκαν 

Με την έναρξη του προγράμματος: 

● Δημιουργία logo του προγράμματος σε συνεργασία με τους εταίρους  
● Συννεφόλεξο του προγράμματος με το tagxedo 
● Συγγραφή συνεργατικού εγγράφου γνωριμίας google drive με τους εταίρους και μετα-

τροπή του σε e-book με το flipsnack 
● Δημιουργία κολάζ με το photovisi με ζωγραφιές των μαθητών εμπνευσμένες από τον 

υγρότοπο.  
● Powerpoint με πληροφορίες για τις συνεργαζόμενες χώρες 
● Ευχετήριες κάρτες για τις γιορτές φτιαγμένες με το postermywall 
● Blog, κλειστή ομάδα στο facebook και ομάδα στο twitter για την παρουσίαση υλικού 

και δραστηριοτήτων. 
● Ομάδες στο messenger, μία με τους εταίρους και μια του σχολείου, για την επικοινωνία 

και οργάνωση καθηγητών - μαθητών 

Πριν από τις μετακινήσεις και καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος: 

● Ανάρτηση όλων των δραστηριοτήτων και των παραγόμενων προϊόντων στο Materials 
και Pages του TwinSpace και στο blog του προγράμματος 

● Βίντεο από τις επισκέψεις στους υγρότοπους με το scoompa 
● Κολάζ φωτογραφιών από τον υγρότοπο με το photovisi 
● Δημιουργία ντοκιμαντέρ μετά από επίσκεψη στον υγρότοπο της Καλλονής με τίτλο 

“Φτερωτοί ταξιδιώτες του Αιγαίου” το οποίο δημιουργήθηκε με το moviemaker και 
αναρτήθηκε στο youtube, στο blog του προγράμματος και στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου  

●  Kahoot κουίζ για τις γνώσεις των εταίρων για την Ελλάδα πριν την επίσκεψή τους  
● Ψηφιακές αφίσες με το postermywall στα Γαλλικά και τα Εσθονικά για την θεατρική 

παράσταση - διασκευή του έργου “Όρνιθες¨ του Αριστοφάνη που παρουσιάστηκε με 
την άφιξη των Εσθονών και των Γάλλων στο σχολείο  

Κατά τη διάρκεια των ταξιδιών: 

● Δημοσκόπηση Mentimeter για τις γνώσεις τους στην Ελληνική γλώσσα κατά την πα-
ρακολούθηση των μαθημάτων στην Ελλάδα και τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας 
Γλωσσών 
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● Βίντεο από τις επισκέψεις στους υγρότοπους με το scoompa 
● Ανάρτηση θεατρικής παράστασης στο youtube 

Μετά τις μετακινήσεις: 

● Πίνακες Padlet με τις ταξιδιωτικές εμπειρίες των ομάδων 
● Ηλεκτρονικά περιοδικά με ανασκόπηση και απολογισμό των ταξιδιών στην πλατφόρμα 

προβολής ψηφιακών εκδόσεων calameo. 
● Βιντεοδιασκέψεις / online meetings και live chat μέσω της πλατφόρμας etwinning πριν 

και μετά  
● Καταγραφή ταξιδιωτικών εμπειριών στο Forum  

Τελικό προϊόν: 

● Συνεργατικό web documentary των τριών χωρών 
● Powerpoint διάχυσης αποτελεσμάτων 

Διάχυση των αποτελεσμάτων 

Η διάχυση των αποτελεσμάτων γίνεται από την πρώτη στιγμή ανάληψης του προγράμματος 
με δημοσίευση στην ιστοσελίδα του σχολείου, με αναρτήσεις στο blog/twitter/facebook του 
προγράμματος, με κοινοποιήσεις στην πλατφόρμα Etwinning, με δημοσιεύσεις και δελτία τύ-
που στα τοπικά ΜΜΕ, Lesnosnews.net και στο Agiasos.gr, με εκδηλώσεις παρουσίασης του 
προγράμματος για ενημέρωση συναδέλφων και γονέων στο σχολείο μας και με την παρούσα 
συμμετοχή στο συνέδριο. 

Αναστοχασμός 

 Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων είναι σταδιακή και διαμορφωτική. Αρχικά γίνεται από 
τους μαθητές και τα αποτελέσματά της καταγράφονται από τους εκπαιδευτικούς σε ειδικό φά-
κελο που έχει δημιουργηθεί στο Twinspace του έργου. Στο τέλος κάθε έτους γονείς, εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για τον βαθμό εμπλοκής των συμμετεχό-
ντων και την απήχηση του έργου τόσο στο σχολείο όσο και στην καθημερινότητά τους στο 
σπίτι και στις κοινωνικές τους συναναστροφές. Τέλος, κάθε εκπαιδευτικός και μαθητής που 
συμμετέχει στο πρόγραμμα αποκτά το ευρωπαϊκό διαβατήριο γλωσσών, Eurolanguage 
passport, το οποίο αποτελεί προσωπικό εργαλείο αυτοαξιολόγησης των προσόντων και των 
γλωσσικών του δεξιοτήτων.  

Επιλογικά 

Το εν εξελίξει διετές έργο με τίτλο Wetlands: Observe nature, Discover Europe, React 
(WONDER), που υπάγεται στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ και υλοποιείται από τέσ-
σερα σχολεία, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Αγιάσου Λέσβου, το College Barbey d'Aurevilly και το 
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Langevin-Wallon primary school από τη Γαλλία και το Tori Põhikool από την Εσθονία, στο-
χεύει στην ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος και τη δημιουργία εφή-
βων ακτιβιστών που συνεργάζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ταυτόχρονα βέβαια, αποσκοπεί 
στην παροχή ενός ελκυστικού περιβάλλοντος αυθεντικής μάθησης, που να ανταποκρίνεται α-
φενός στις προσδοκίες των μαθητών και αφετέρου στις ανάγκες των σύγχρονων κοινωνιών. 
Στόχος είναι να διαμορφώσουμε εφήβους και αυριανούς πολίτες συμμετοχικούς, ευρηματι-
κούς, δημιουργικούς, συνεργάσιμους, με ανοχή στη διαφορετικότητα, με καλή γνώση της τε-
χνολογίας και των Αγγλικών, με εμπειρίες εντός και εκτός της χώρας τους. 
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Δημιουργική γραφή και τέχνη: Aναπαραστατικές αποτυπώσεις 
σε Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Μαντζανάρης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Διδάκτορας, mantzanaris@gmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του διαθεματικού σχεδίου δράσης, το οποίο έλαβε χώρα σε Σχολείο 
Δεύτερης Ευκαιρίας (στο εξής Σ.Δ.Ε.) της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήσαμε ένα 
προϊόν το οποίο άπτονταν των προδιαγραφών του project. Άξονας της προσπάθειάς 
μας ήταν η δημιουργική γραφή, η οποία και αποτέλεσε το πεδίο ανάγνωσης της τέχνης 
μέσα από τις μετασχηματιστικές εκφορές της. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, 
επιχειρήσαμε να μετασχηματίσουμε στοιχεία της τέχνης (ζωγραφική) σε άλλη μορφή 
τέχνης (θέατρο), προκειμένου να αναστοχαστούμε επί της πορείας της με άξονα τον 
κριτικό στοχασμό που αναπτύχθηκε επί της εκπαιδευτικής διεργασίας.  

Λέξεις-Kλειδιά: μετασχηματίζουσα μάθηση, τέχνη, κριτικός στοχασμός, project.  

Εισαγωγικά 

Τα Σ.Δ.Ε. αποτελούν, συν τοις άλλοις, και ένα πεδίο εφαρμογής καινοτόμων 
πρακτικών ενεργοποιώντας τις στοχαστικές και τις αναστοχαστικές διεργασίες των 
εκπαιδευομένων. Το πρόκριμα ενός εγγράμματου πολίτη αποτελεί καίρια πρόσκληση 
των επιμέρους Γραμματισμών κατά τα αιτήματα της δια βίου μάθησης. Οι καινοτομίες, 
ως εκ τούτου, διαμορφώνουν τους όρους των μεθοδολογικών προκείμενων, 
προκειμένου να συντάσσεται κάθε φορά η κριτική αξιολόγηση των διερευνητικών 
πειραματισμών της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Sultana, 2001).  

Κατά τις ανωτέρω προδιαγραφές, λοιπόν, η ανακοίνωσή μας θα διαλεχθεί με τις 
διαστάσεις και τις προκλήσεις του project, το οποίο έλαβε χώρα σε Σ.Δ.Ε. της 
Θεσσαλονίκης, προκειμένου να αναδείξει τις καινοτομικές προβολές της 
εκπαιδευτικής διεργασίας. Ειδικότερα, ο τρόπος, με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι 
εκπαιδευόμενοι/ες με τις βιωματικές τεχνικές, συνιστά, μεταξύ άλλων, και έναν 
αναβαθμό διερευνητικών προτάσεων επί των αναστοχαστικών προκλήσεων τους, αφού 
συντείνει στην εμβάθυνση των διερωτήσεών τους. Περισσότερο συγκεκριμένα, θα 
παρουσιάσουμε τις φάσεις του project αλλά και το αποτέλεσμα της καινοτομικής 
πρότασής μας καταδεικνύοντας τον τρόπο προσέγγισης της τέχνης κατά την πρακτική 
του project. Τέλος, θα παρουσιαστεί μια συμπερασματική πρόταση, η οποία θα 
αποτελεί παράλληλα και μια περαιτέρω διερώτηση επί των κείμενων 
προβληματοποιήσεών μας.  
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Δημιουργική γραφή και τέχνη: Mια αναστοχαστική συνάντηση. 

Η μέθοδος project, κατ’ αρχάς, αποτελεί, αφ’ ενός μεν, έναν τρόπο διερευνητικής 
μάθησης κατά “τα προβλήματα της καθημερινής ζωής και κοινότητας” (Πηγιάκη, 
2006: 119) αλλά παράλληλα και έναν τρόπο εξατομικευμένης ανάπτυξης (portfolio) 
(Κατσαρού, 2003). Προτείνεται, με άλλους λόγους, και μια ανακαλυπτική μάθηση, η 
οποία προσδίδει επιμέρους διαστάσεις κοινωνικών συσχετίσεων και διεπιστημονικών 
προκλήσεων.  

Η τέχνη, από την άλλη, εκφράζει τους τρόπους προσέγγισης του πολιτισμού 
αναπέμποντας τη συμβολική φύση της στον χρόνο συγκεφαλαίωσής της. Πρόκειται, 
δηλαδή, για εκείνον τον χρόνο, που αναδεικνύει την απειρότητα της στιγμής στον 
απόηχο του εαυτού μας, παριστάνοντας τον τρόπο της τέχνης ως τόπο διαλεκτικής με 
αυτήν (Lankford, 1992). Η ανάγνωση, λοιπόν, της τέχνης διέρχεται από εκείνους τους 
μηχανισμούς αναπαραστάσεις, οι οποίοι προβάλλουν τόσο τις νοητικές λειτουργίες 
όσο και τη θεώρηση των κοινωνικών συμβάσεων του παρατηρητή. 

Η καινοτομία, επιπροσθέτως, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά την εκπαιδευτική 
κουλτούρα των Σ.Δ.Ε., τίθεται ως ένας τρόπος παραγωγής γνώσης κατά τον βιωματικό 
τρόπο μάθησης. Σε αυτό τον τρόπο υπάγεται και η κριτική αξιολόγηση, όπως αυτή 
προκρίνει τη μετοχή του εκπαιδευόμενου/ης σε αναστοχαστικές αναζητήσεις κατά τη 
πραγματοποίηση του project (∆ολιώτη, 2009). Η δημιουργική γραφή, από την άλλη, 
εκφράζει επιμέρους όψεις των προσωπικών εκφράσεων (Myers, 1993), αποτελώντας 
εκ παραλλήλου και μια αντιπροσώπευση της λογοτεχνικής σκευής των 
εκπαιδευομένων.  

Συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια του project της δημιουργικής γραφής, αφού τέθηκαν 
οι στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων, διαμορφώθηκε ένα 
περίγραμμα της μαθησιακής πορείας, το οποίο θα κατέτεινε σε έναν προϊόν. Οι 
εκπαιδευόμενοι/ες, δηλαδή, θα συμμετείχαν στην κριτική ανάγνωση ενός πίνακα 
ζωγραφικής, προκειμένου να παραγάγουν ένα κείμενο, το οποίο στη συνέχεια θα 
μετουσίωναν σε ένα θεατρικό έργο μετασχηματίζοντας τον τρόπο σκέψης τους σε έναν 
άλλον τρόπο δημιουργικής έκφρασης.  

Η τεχνική, που υιοθετήθηκε κατά τη διαδικασία του διαθεματικού σχεδίου δράσης, 
ήταν αυτή του Perkins (Visible Thinking) (Perkins, 1992) συνιστώντας έναν τρόπο 
δημιουργικής αναζήτησης των ερμηνευτικών προτάσεών τους με βάση το φαντασιακό 
καταπίστευμα των στοχασμών τους. Το έργο που παρουσιάστηκε, με άλλους λόγους, 
αποτέλεσε και έναν τόπο διαλεκτικής με τη σημειολογία των αισθητικών 
προδιαγραφών των εκπαιδευομένων θέτοντας τον κριτικό μετασχηματισμό ως μια 
αναγκαία συνθήκη ανάγνωσης του έργου (Μουζακιώτου, 2017).  

Μεθοδολογικές προδιαγραφές τέχνης και γραφής. 

875

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ο κριτικός στοχασμός των εκπαιδευομένων θέτει έναν διαφορετικό τρόπο προσέγγισης 
των τιθέμενων μαθησιακών στόχων παράγοντας μια νέα αντίληψη αναστοχαστικής 
πρότασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η μετασχηματίζουσα μάθηση (Mezirow, 2007) 
διέρχεται από την κατανόηση των πρότερων ισχυρισμών και αντιλήψεών τους 
συνωθώντας τους σε μια νέα ανάγνωση εγκυρότητας τους. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
συνάγεται μια νέα θεώρηση ανατρεπτικών καθιδρύσεων αποτιμώντας τις μέχρι 
πρότινος κριτικές ανασκοπήσεις του βίου τους. Η τέχνη, συν τοις άλλοις, αποτελεί μια 
ευρεία ατραπό της ανωτέρω ανασκόπησης οικοδομώντας νέες γέφυρες με τον τρόπο 
πρόσληψης των μηνυμάτων τους (Perkins, 1994). Με βάση, λοιπόν, τις ανωτέρω 
επισημάνσεις οι εκπαιδευόμενοι/ες του συγκεκριμένου Σ.Δ.Ε. συνέβαλαν, κατά το 
μέτρο του εφικτού, στην αποτύπωση νέων προσεγγίσεων επί των αισθητικών 
προβολών της τέχνης και της δημιουργικής γραφής.  

Κατά τη διάρκεια, λοιπόν, των μαθημάτων αναζητήθηκαν οι αισθητικές εμπειρίες των 
εκπαιδευομένων κατατείνοντας, μεταξύ άλλων, σε ένα έργο, το οποίο και αποτέλεσε 
το αισθητικό έναυσμα των προτάσεών τους. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκε το έργο (A 
Passing Storm, 1876) του Γάλλου ζωγράφου James Jacques Joseph Tissot (1836-1902) 
και ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να απαντήσουν στο τι βλέπουν, τι παρατηρούν 
και να εκφραστούν αυθόρμητα. Στη συνέχεια, οι εκπαιδευόμενοι/ες προέβησαν σε μια 
αποτύπωση μηνυμάτων και συμβολισμών κατά τη διερεύνηση του έργου διανοίγοντας 
το εύρος της παρατήρησής τους και σε άλλους τόπους εσωτερικής ανάγνωσής του. Σε 
ένα επόμενο στάδιο, οι εκπαιδευόμενοι/ες επιχείρησαν να συσχετίσουν τις λέξεις, που 
σημείωσαν εξ αρχής με τα ερωτήματα, που προέκυψαν κατά την ανάγνωση των 
μηνυμάτων του καλλιτέχνη διαμορφώνοντας μια νέα οπτική επί των αισθητικών 
συμφραζομένων τους. Τέλος, αφού κατανεμήθηκαν σε ομάδες, επιχείρησαν να 
παραγάγουν ένα κείμενο δημιουργώντας μια σχετική με το έργο ιστορία.  

Τα αποτελέσματα του έργου των ομάδων αναγνώστηκαν στην τάξη από τους 
εκπροσώπους των ομάδων και στη συνέχεια αποφασίστηκε η επιλογή της 
συγκεκριμένης ιστορίας, η οποία θα λάμβανε μια διαφορετική έκφραση αποτυπωμένη 
σε ένα παιχνίδι ρόλων ή σε μια υποτυπώδη παράσταση, προκειμένου να μετουσιωθούν 
οι σκεπτέες διαδρομές τους σε ένα άλλο είδος δημιουργικής έκφρασης. 
Κατενεμήθηκαν, κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι ρόλοι και η μικρή σε έκταση ιστορία έλαβε 
χώρα στην τάξη από τρεις εκπαιδευόμενους, οι οποίοι ανέλαβαν να παραστήσουν τους 
ήρωες του έργου κατά το παραγόμενο κείμενο. Στη συνέχεια, όλοι οι 
εκπαιδευόμενοι/ες συζήτησαν επί των γραφομένων και των παρασταθέντων 
αποτιμώντας τη συνολική προσπάθειά τους. Το έργο τους παρουσιάστηκε στην 
ολομέλεια του σχολείου στο τέλος τους σχολικού έτους διαμορφώνοντας μία ακόμα 
νησίδα δημιουργικής έκφραση στο περιβάλλον του Σ.Δ.Ε.. 

Συζήτηση 

Οι αναστοχαστικές προτάσεις των εκπαιδευομένων, όπως προκρίνονται από την 
ανωτέρω πραγμάτευση, αποτελεί μια καίρια ζήτηση των Σ.Δ.Ε., διότι διαμορφώνει 
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έναν νέο εσωτερικό τοπίο διαλεκτικής τόσο με τον εαυτό τους όσο και με τον 
κοινωνικό περίγυρο. Ζητούμενο, επιπροσθέτως, αποτελεί και η παραγωγή 
ερωτηματοθεσιών κατά τις κείμενες αλληλεπιδράσεις τους τόσο με άλλους 
εκπαιδευόμενους όσο και με το εκπαιδευτικό προσωπικό, διότι θέτει, εν προκειμένω, 
ζητήματα μετασχηματισμού αντιλήψεων και στάσεων απέναντι σε πρότερες 
βιωματικές αποτυπώσεις. 

Η πρόκληση της δημιουργικής γραφής, από την άλλη, αναθέτει νέους ρόλους στους 
εκπαιδευόμενους, αφού αποτελεί έναν τρόπο ανακάλυψης των εσωτερικών 
αναγνωσμάτων τους, τα οποία δεν έχουν έρθει ακόμα στην επιφάνεια. Ο τρόπος της 
συγκεκριμένης ευρετικής πρότασης εγκύπτει στη διάνοιξη νέων τόπων διαλεκτικής 
πρότασης επί των εμπειρικών αποτιμήσεών τους. Ως εκ τούτου, η δημιουργική γραφή, 
περά από έναν τρόπο ανακάλυψης της λογοτεχνικής ανάγνωσης, εμπεριέχει και 
εκείνους τους δημιουργικούς όρους ανακάλυψης του εαυτού τους, αφού το φαντασιακό 
των αισθητικών σημαινομένων συναντιέται με την αποτύπωσή τους σε γραφή.  

Τέλος, ο κριτικός στοχασμός, όπως αυτός εκφέρεται από τους εκπαιδευμένους, 
αποτελεί ένα διαρκές αίτημα κάθε εκπαιδευτικής διεργασίας, αφού θέτει επιμέρους 
αναθεωρητικές προβολές νέων προβληματοποιήσεων. Ένας στοχασμός, ο οποίος 
διέρχεται τόσο από τις συγκείμενες αλληλεπιδράσεις τους με τα ερωτήματα που 
τίθενται κάθε φορά όσο και από την ανακαλυπτική πορεία των μετασχηματιστικών 
ροών της σκέψης τους. Σε αυτήν την πορεία οι εκπαιδευόμενοι/ες εκφράζουν, μεταξύ 
άλλων, και τον τρόπο κατανόησης και δημιουργικής αποτίμησης της στοχαστικής 
αναφοράς τους επί των αλληλεπιδράσεών τους διαμορφώνοντας τις συνθήκες 
εντοπισμού νέων ερμηνευτικών προσεγγίσεων. Πρόκειται, τελικά, για ένα ταξίδι ψυχής 
και νου στον τόπο της διαλεκτικής τους.  
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Διδακτικό σενάριο με παιχνίδι ρόλων στο μάθημα: 
Συστήματα Αυτοκινήτου της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων των ΕΠΑΛ 

Καλτσάς Απόστολος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.82 , M.Sc., apkalt@yahoo.co.uk 

Περίληψη 

Η πρόκληση βιωμάτων συμβάλλει στη μονιμότερη μάθηση και συντελεί στην αύξηση της ε-
νεργοποίησης των μαθητών/μαθητριών και της εμπλοκής τους στη διδακτική διαδικασία έχο-
ντας ως πρωταγωνιστές/πρωταγωνίστριες αυτούς/αυτές και ως εμψυχωτή/εμψυχώτρια τον/την 
εκπαιδευτικό. Η παιγνιώδης διδασκαλία συμβάλλει προς αυτήν την κατεύθυνση βοηθώντας 
τον/την μαθητή/μαθήτρια να δρα μέσα σε ένα πλούσιο βιωματικό παρόν. Το παιγνίδι ρόλων 
μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια εξειδικευμένη έκφραση του παιγνιδιού όπου οι εκπαιδευόμε-
νοι/εκπαιδευόμενες υποδύονται ρόλους, που συνδέονται με μια εξεταζόμενη κατάσταση στον 
επαγγελματικό ή στον κοινωνικό τομέα, με στόχο μέσα από το βίωμα να κατανοήσουν βαθύ-
τερα τόσο την κατάσταση όσο και τις αντιδράσεις τους σε αυτήν. Στην συγκεκριμένη εργασία 
παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο με χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής, σε διδακτική ε-
νότητα του μαθήματος Συστήματα Αυτοκινήτου που διδάσκεται στον Μηχανολογικό Τομέα 
στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων των ΕΠΑΛ και στον τρόπο με τον οποίο υλοποιείται. 
Στην συνέχεια αναδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος του/της εκπαιδευτικού και τέλος γίνεται α-
ναφορά στα αποτελέσματα που προσδοκούμε να επιτύχουμε με την καινοτόμα εφαρμογή του. 

Λέξεις-Κλειδιά: Παιχνίδι ρόλων, συστήματα αυτοκινήτου, βιωματική διδακτική, διδακτικά 
σενάρια. 

Εισαγωγή 

Η βιωματική μέθοδος επιδιώκει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/μαθήτριών στη μάθηση 
θεωρώντας σημαντικές τις συναισθηματικές τους αντιδράσεις, τις ερωτήσεις και απορίες τους, 
όπου τις επεξεργάζονται από κοινού, εκφράζονται και δημιουργούν (Βοσνιάδου, 2001). Ως 
τέτοια μέθοδος το παιγνίδι ρόλων αντισταθμίζει τις κοινωνικές απαιτήσεις και να τις εναρμο-
νίζει με τα δικαιώματα των μαθητών για ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, συμμετοχή, δράση, 
ένταση και χαλάρωση. (Κοσσυβάκη, 2006). Επίσης, προωθεί την ανάπτυξη των γνωστικών 
ικανοτήτων των μαθητών/μαθητριών και συμβάλλει στην εκμάθηση και την κατανόηση κοι-
νωνικών τους ρόλων ενώ για τον/την εκπαιδευτικό αποτελεί έναν εναλλακτικό τρόπο οργάνω-
σης και διεξαγωγής της διδασκαλίας (Scheuerl, 1959). Στο παρόν διδακτικό σενάριο με την 
χρήση του παιγνιδιού ρόλων και την αντιπαράθεση πραγματοποιούνται οι επιδιωκόμενοι γνω-
στικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκοινωνικοί στόχοι της ενότητας του μαθήματος «Βλάβες-
επισκευή και συντήρηση μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων» του μαθήματος «Συστήματα Αυτο-
κινήτου Ι». Με την ενεργή συμμετοχή τους οι μαθητές/μαθήτριες όχι μόνο κατανοούν το πε-
ριεχόμενο της συγκεκριμένης ενότητας αλλά ταυτόχρονα την ελεύθερη έκφραση ιδεών και την 
αυθόρμητη ανταλλαγή απόψεων καλλιεργώντας κοινωνικές αρετές, όπως η ευγένεια, ο αλλη-
λοσεβασμός κ.λπ. (Πήλιουρας κ.ά. 2002, McNichols & Fadali, 1999). Για την επιτυχή έκβαση 
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της ανωτέρω διδακτικής ενότητας είναι πολύ σημαντικός ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού που 
θα πρέπει να προσδιορίσει τα εκπαιδευτικά ερεθίσματα για τη διδακτική ώρα του παιγνιδιού 
καθώς και να εμπλέξει όλους/όλες τους/τις μαθητές/ μαθήτριες στη διαδικασία του παιγνιδιού 
μειώνοντας ταυτόχρονα κάθε ανταγωνιστική διάθεση μεταξύ τους (Meyer, 1987).  

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Σεναρίου με Παιχνίδι Ρόλων 

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Γ ΄τάξης ΕΠΑΛ του Μηχανολογικού Τομέα και 
της ειδικότητας Τεχνικός Οχημάτων και θα απαιτηθούν 3 διδακτικές ώρες για την εφαρμογή 
του. Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί εναλλάξ στην τάξη την 1η και 2η διδακτική ώρα και 
στο εργαστήριο υπολογιστών την 3η διδακτική ώρα. Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να γνω-
ρίζουν πριν την εφαρμογή του την κατασκευή και τα μέρη που αποτελούν ένα κιβώτιο ταχυ-
τήτων καθώς και τον σκοπό λειτουργίας του. 

Διδακτικοί στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

• Να αναφέρουν τις βλάβες και φθορές των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων. 
• Να εξηγούν τους λόγους βλαβών των μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων. 

 
Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

• Να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και δημιουργικότητα 
• Να εργάζονται ομαδικά και συνεργατικά για τη δημιουργία ενός ομαδικού έργου 

Προστιθέμενη αξία 

To συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο παραδοσιακό 
πλαίσιο της διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των μηχανολογικών μαθημάτων αλλά 
φιλοδοξεί να συμβάλει στην αλλαγή - βελτίωση της στάσης των μαθητών/μαθητριών απέναντι 
στα τεχνικά μαθήματα και στη διαδικασία προσέγγισής τους (Taylor, 1987). Οι μαθητές/μα-
θήτριες μπορούν να αναπτύξουν ικανότητες δράσης, ύπαρξης και συνύπαρξης σε κοινωνικό 
και λειτουργικό επίπεδο, έτσι ώστε να μην οδηγούνται μόνο σε διαδικασίες προσαρμογής στα 
ισχύοντα αλλά και σε ένα είδος κοινωνικής χειραφέτησης μέσα από προδιαγεγραμμένους ρό-
λους. Ο/Η εκπαιδευτικός που θα εντάξει στην διδασκαλία του το προτεινόμενο σενάριο θα έχει 
την ευκαιρία να δοκιμάσει σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους οι οποίες θα συμ-
βάλουν στην βελτίωση της στάσης των μαθητών/μαθητριών απέναντι στη καθημερινή σχολική 
διαδικασία και ο /η ίδιος/ίδια από παραδοσιακός/παραδοσιακή εκπαιδευτικός και ως αυθεντία 
της γνώσης, θα γίνει συνεργάτης των μαθητών/ μαθητριών του. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

Οι ρόλοι των μαθητών/μαθητριών 
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Οι μαθητές/μαθήτριες θα πρέπει να επιλέξουν εθελοντικά τους ρόλους έτσι ώστε να μην δη-
μιουργηθεί ανταγωνισμός μεταξύ τους. Για την πραγματοποίηση του σεναρίου θα χρειαστούν 
τρείς (3) ρόλοι : Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ο μηχανικός και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου 
αυτοκινήτων. Πριν ξεκινήσουν το παιχνίδι συζητούν μεταξύ τους ώστε να προγραμματίσουν 
τη μελλοντική τους συμπεριφορά και να αποφασίσουν ποια στάση θα κρατήσουν απέναντι 
στους/στις συμμαθητές/συμμαθήτριες τους. Μπορούν στην συνέχεια να διαφοροποιήσουν την 
αρχική τους θέση, ανάλογα με τα επιχειρήματα που θα ακούσουν. Επιπλέον, συγκροτείται μια 
μικρή ομάδα μαθητών/μαθητριών που βοηθάει τους συμπαίκτες να συγκεντρώσουν επιχειρή-
ματα και να σκιαγραφήσουν τις δυνατές μορφές συμπεριφοράς. Οι μαθητές/μαθήτριες που 
είναι παρατηρητές/παρατηρήτριες είναι σημαντικό να κατανοήσουν ότι δεν έχουν τον ρόλο 
ενός απλού παρατηρητή-θεατή αλλά τον ρόλο του κριτή, σχολιαστή και συμμέτοχου στην εν-
σάρκωση του ρόλου. 

Ο ρόλος του/της εκπαιδευτικού 

Ο/Η εκπαιδευτικός εξηγεί τους στόχους του παιχνιδιού και τον σκοπό της άσκησης. Επιδιώκει 
να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για το παι-
χνίδι. Προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα άνεσης μεταξύ της ομάδας των μαθητών/μαθητριών 
και τους εμψυχώνει προκειμένου να ξεπεράσουν τους δισταγμούς τους και να συμμετάσχουν 
στο παιχνίδι. Τους εξηγεί τι θα αποκομίσουν από το παιχνίδι. Παρουσιάζει τους κανόνες του 
παιχνιδιού όπως το τι θα κάνουν και σε πόσο χρόνο. Επιπλέον σε όσους/όσες δεν θα παίξουν 
δίνει ρόλο παρατηρητή, εξηγώντας τους τι πρέπει να καταγράφουν στη διάρκεια του παιχνιδιού, 
ώστε στο τέλος του να είναι έτοιμοι να παρουσιάσουν τις διαπιστώσεις τους στην ομάδα. Επί-
σης, δίνει οδηγίες για τα πρόσωπα της ιστορίας, στις οποίες αναγράφονται τα στοιχεία τους 
όπως φύλο, ηλικία, επαγγελματική ιδιότητα και τονίζει ότι πρέπει να αφεθούν να αντιδράσουν 
αυθόρμητα, ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Μπορεί ακόμη να ζητήσει ένας/μία μαθη-
τής/μαθήτρια να αναλάβει το ρόλο ενός/μιάς άλλου/άλλης ώστε να αντιληφθεί πώς αισθάνεται. 
Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι προετοιμασμένος/προετοιμασμένη να σταματήσει τη 
διεξαγωγή του παιχνιδιού σε περίπτωση που αυτό δεν ανταποκρίνεται στους εκπαιδευτικούς 
στόχους που τέθηκαν ή εάν οι μαθητές/μαθήτριες δεν πήραν την άσκηση στα σοβαρά. 

Περιγραφή του σεναρίου 

1η διδακτική ώρα: (Φάση εισαγωγής) 

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει στους μαθητές φυλλάδιο που περιγράφει με σαφήνεια τον ρόλο του 
καθενός/καθεμιάς: «Είσαι ο οδηγός του αυτοκινήτου και εξηγείς στον μηχανικό στο συνεργείο 
ότι παρότι που επισκεύασε το κιβώτιο ταχυτήτων ακούς δυνατούς θορύβους και έχεις δυσκο-
λία στην αλλαγή των ταχυτήτων ». Ο δεύτερος ρόλος είναι του μηχανικού ο οποίος εξηγεί στον 
πελάτη ότι η σωστή λειτουργία του κιβωτίου ταχυτήτων προϋποθέτει καλή χρήση και σωστή 
συντήρηση από την μεριά του οδηγού . Ο τρίτος ρόλος είναι του ιδιοκτήτη του συνεργείου ο 
οποίος κατηγορεί τον οδηγό για κακή χρήση αφού όπως ισχυρίζεται το κιβώτιο κατά την το-
ποθέτηση του δούλευε σωστά. Ο οδηγός ξεκινά να συζητά με τον μηχανικό όπου ο τελευταίος 
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εξηγεί στον οδηγό αναλυτικά τι πρέπει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει για να λειτουργεί 
σωστά το κιβώτιο. Ο τελευταίος συνεχίζει να ισχυρίζεται ότι δεν έκανε κάτι λάθος και στην 
συζήτηση παρεμβαίνει ο ιδιοκτήτης του συνεργείου. Εκείνος με την σειρά του ρίχνει το φταί-
ξιμο στον οδηγό λέγοντας του ότι « Δεν πρέπει να πατούσες σωστά τον συμπλέκτη και έφθει-
ρες τους συγχρονιστές και έτσι ακούς θορύβους» Στην συνέχεια του αναφέρει χαρακτηριστικά: 
«Ξέχασες να συμπληρώσεις λιπαντικό και προκάλεσες φθορά στα δόντια των γραναζιών». Στο 
τέλος του επαναλαμβάνει τους παράγοντες που δημιουργούν πρόωρη φθορά στο κιβώτιο τα-
χυτήτων ώστε να τους εμπεδώσει πλήρως και στο μέλλον και κιβώτιο να λειτουργεί απρόσκο-
πτα. Μέσα από την συνεχή αντιπαράθεση και επιχειρηματολογία εκπληρώνονται οι διδακτικοί 
στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς την μαθησιακή διαδικασία. Για κάθε 
ρόλο ο/η εκπαιδευτικός συζητά με τους μαθητές/μαθήτριες και τους επεξηγεί αναλυτικά την 
διαδικασία και την κατάσταση στην οποία θα λειτουργήσουν. Ως αφόρμηση-έναρξη μπορεί να 
προβληθεί ένα βίντεο που δείχνει ακριβώς την χρησιμότητα, τα συμπτώματα και τις επιπτώσεις 
της κακής λειτουργίας του κιβωτίων στο αυτοκίνητο Οι μαθητές /μαθήτριες στην φάση της 
εισαγωγής αρχίζουν να παίζουν τον ρόλο τους όσο γίνεται πιο κοντά στην πραγματικότητα. 

2η διδακτική ώρα: (Φάση της επεξεργασίας) 

Στην φάση της επεξεργασίας οι παρατηρητές καταγράφουν τις συμπεριφορές των παικτών, 
θέτουν ερωτήσεις στους παίκτες και προσπαθούν να προσεγγίσουν από κοινού μια πραγματική 
σκηνή, όπως αυτή πραγματοποιείται στον άμεσο περίγυρο των μαθητών, ή πώς αυτή θα μπο-
ρούσε να πραγματοποιηθεί καλύτερα, ή θα έπρεπε να συμβαίνει σε μια ιδανική κοινωνία. Για 
να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η επανάληψη του ρόλου από άλλη ομάδα μαθητών. Επίσης είναι 
δυνατόν να αλλάξουν οι ρόλοι και ο ιδιοκτήτης του συνεργείου να είναι τώρα ο οδηγός που 
διαμαρτύρεται κλπ. 

3η διδακτική ώρα: (Τελική φάση) 

Ζητείται απο τους μαθητές/μαθήτριες να επισκεφτούν τον διαδικτυακό τόπο: http://1sek-
peiraia.att.sch.gr /τομέας-μηχανολογίας/συστήματα αυτοκινήτου, να ανοίξουν και να μελετή-
σουν το αρχείο 1α «Βλάβες–φθορές μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων». Στην συνέχεια να με-
λετήσουν το αρχείο 1β «Επισκευή συντήρηση μηχανικών κιβωτίων ταχυτήτων» . Τέλος θα 
απαντήσουν στο Φύλλο εργασίας που τους έχει διανεμηθεί. 
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Φύλλο εργασίας 

ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ  
ΤΙΤΛΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Βλάβες-επισκευή και συντήρηση μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων 
ΤΑΞΗ:Γ’ Τεχνικός Οχημάτων 

Σας δίνονται οι παρακάτω πιθανές βλάβες του μηχανικού κιβωτίου ταχυτήτων. Αφού μελετή-
σετε τα αρχεία 1α,1β να συμπληρώσετε την σωστή λέξη στις παρακάτω προτάσεις 
 

α) Δυσκολία αλλαγής ταχυτήτων. Η βλάβη αυτή οφείλεται σε: Μη ολίσθηση του ………. 
των φουρκετών (διχάλας). Εμπλοκή των ……… του δευτερεύοντα άξονα, λόγω ανωμαλιών 
του πολύσφηνου, που προέρχονται κυρίως από ……...  

β) Θορυβώδης λειτουργία. Η βλάβη αυτή οφείλεται σε: Φθορά των σημείων ….. του ενδια-
μέσου άξονα. Φθορά των…….του δευτερεύοντα άξονα, οπότε και παρουσιάζεται θόρυβος σε 
όλες τις ταχύτητες, εκτός από το "νεκρό" σημείο.  

γ) Απότομη αποσύμπλεξη ("πέταγμα ταχύτητας") Η βλάβη αυτή οφείλεται σε: 

Υπερβολική φθορά των……...Υπερβολική φθορά των τριβέων του…….. εκείνου που βρίσκε-
ται κοντά στην ταχύτητα αυτή . Μη ευθυγράμμιση κιβωτίου ταχυτήτων και ……….  

δ) Διαρροή λιπαντικού (Βαλβολίνων) Προέρχεται από: 1 Φθαρμένο……….. του πρωτεύο-
ντα ή του δευτερεύοντα άξονα 2. Κατεστραμμένη τσιμούχα ………του πίσω τριβέα. 

ε) Ακατάλληλο λιπαντικό: Η λίπανση των οδοντωτών τροχών του κιβωτίου ταχυτήτων πρέ-
πει να γίνεται με λιπαντικό ………… σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, και το οποίο λάδι πρέπει 
να ανανεώνεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Ο/Η εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγχει κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι του σεναρίου και 
να εξετάσει τους λόγους για τους οποίους κάποιοι δεν επιτεύχθηκαν ώστε να παρέμβει ανά-
λογα στο σενάριο. Επίσης το παιγνίδι μπορεί να διαρκέσει αρκετά, χωρίς να ολοκληρωθεί η 
φάση επεξεργασίας η οποία είναι σημαντική. Για το λόγο αυτό ο/η εκπαιδευτικός είναι προτι-
μότερο να υπενθυμίζει και να διευκολύνει τους/τις μαθητές/μαθήτριες να περνούν στην επό-
μενη φάση, από τη στιγμή που δίνονται αρκετές πληροφορίες. Υπάρχει ακόμα το ενδεχόμενο 
οι μαθητές/μαθήτριες να μην αναλαμβάνουν πρωτοβουλία και να λειτουργούν μόνο με εξωτε-
ρικές προτροπές από τους παρατηρητές. Σε αυτή την περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει 
να προχωρήσει σε αλλαγή παικτών ή ρόλων ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και να μην παρα-
μείνει το παιχνίδι ρόλων ένα απλό «επιφανειακό παιχνίδι» (Meyer, 1987). 
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Συμπεράσματα 

Από την ανάλυση που προηγήθηκε συμπεραίνεται ότι η σημασία του παιγνιδιού είναι μεγάλη 
στη διδασκαλία. Για την επίτευξη των στόχων της συγκεκριμένης ενότητας αλλά και γενικό-
τερα των τεχνολογικών μαθημάτων απαιτείται η συνολική συμμετοχή των μαθητών γεγονός 
που δεν προωθείται εύκολα από την παραδοσιακή οργάνωση του σχολείου, την αρχιτεκτονική 
του χώρου και τη διδασκαλία. Δεδομένου ότι η διδακτική ενότητα του συγκεκριμένου σενα-
ρίου απευθύνεται σε έφηβους μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων ίσως αυτό να αποτελεί 
παράγοντα πιο εύκολης αποδοχής των κανόνων σε σχέση με μικρότερους/μικρότερες ηλικιακά 
μαθητές/μαθήτριες. Ακόμη, είναι σημαντικό να οριοθετηθεί ο σκοπός του παιγνιδιού στο σχο-
λείο σε σχέση με τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις των διδακτικών αντικειμένων αλλά κυρίως 
σε σχέση με τις προϋποθέσεις, τα βιώματα και τις εμπειρίες των μαθητών μέσα και έξω από 
το σχολείο (Κοσσυβάκη, 2006). Από την άλλη μεριά, το παιγνίδι ρόλων των τεχνολογικών 
μαθημάτων στην εφαρμογή απαιτεί χρόνο και μεγάλη προετοιμασία από τους/τις εκπαιδευτι-
κούς της Τεχνικής Εκπαίδευσης και αυτό ίσως να αποτελεί τροχοπέδη στην ενσωμάτωση της 
συγκεκριμένης τεχνικής στην διδασκαλία. Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός μετά την αξιολόγηση του 
σεναρίου θα είναι σημαντικό να προβεί σε μια μελλοντική επανάληψη εφαρμογής του σενα-
ρίου με τους ίδιους διδακτικούς στόχους σε όμοιες ομάδες μαθητών, ως προς το επίπεδο των 
γνώσεων, ώστε να υπάρξουν συγκρίσιμα αποτελέσματα. 
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Δραστηριότητες STEAM στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού σχολείου 
 

Ρίζου Ευανθία, M.Sc., vanarizou@me.com 

Περίληψη 

Η παγκόσμια οικονομία αλλάζει. Πολλές από τις τρέχουσες θέσεις εργασίας εξαφανί-
ζονται λόγω αυτοματοποίησης και νέες θέσεις αναδύονται καθημερινά ως αποτέλεσμα 
της τεχνολογικής προόδου. Οι συνεχείς εξελίξεις στην τεχνολογία αλλάζουν τον τρόπο 
με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν, συνδέονται και αλληλεπιδρούν καθημερινά. Την 
τελευταία περίπου δεκαετία έχει εμφανισθεί η τάση της «διεπιστημονικής και δια-επι-
στημονικής» διδασκαλίας των γνωστικών περιοχών των Τεχνολογίας, της Μηχανικής, 
της Τέχνης και των Μαθηματικών. Αυτή η ενοποίηση καλείται επιστημολογικά 
STEAM. Το STEAM προέκυψε από την ανάγκη εφαρμογής του λεγόμενου «υπολογι-
στικού τρόπου σκέψης» και της επίλυσης πραγματικών προβλημάτων όπου οι εκπαι-
δευόμενοι πρέπει να επιλύσουν προβλήματα που θα συνδυάζουν γνώσεις από τις πα-
ραπάνω γνωστικές περιοχές. Στα περισσότερα κράτη μέλη της Ε.Ε. τα αναλυτικά προ-
γράμματα έχουν αλλάξει ώστε να περιλαμβάνονται δραστηριότητες Υπολογιστικής 
Σκέψης από το Δημοτικό έως και το Λύκειο ενώ και Διεθνείς Ενώσεις εκπαιδευτικών 
αναφέρονται στην ανάγκη εισαγωγής του STEAM και της Υπολογιστικής σκέψης στην 
εκπαίδευση (Ψυχάρης, 2019). Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται 3 διαφορετικές 
δραστηριότητες STEAM που υλοποιήθηκαν από παιδιά της Α΄ και Β΄ δημοτικού κατά 
το πρώτο τρίμηνο του σχ. έτους 2019-2020. 

Λέξεις-Κλειδιά: STEAM, Δημοτικό, ευέλικτη ζώνη 

Εισαγωγή 

Τον 21ο αιώνα, οι επιστημονικές και τεχνολογικές καινοτομίες έχουν αποκτήσει όλο 
και μεγαλύτερη σημασία καθώς αντιμετωπίζουμε τα οφέλη και τις προκλήσεις τόσο 
της παγκοσμιοποίησης όσο και της οικονομίας της γνώσης. Η διεθνής εκπαιδευτική 
κοινότητα αλλά και ερευνητές τα τελευταία χρόνια πιστεύουν πως για να επιτύχουν οι 
σπουδαστές σε αυτή τη νέα κοινωνία, με βάση την πληροφορία και την υψηλή τεχνο-
λογία, θα πρέπει να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στο STEΑM (Science, 
Technology, Engineering, Arts, Mathematics) σε επίπεδα πολύ πέρα από αυτά που θε-
ωρήθηκαν αποδεκτά στο παρελθόν (National Scence Board, 2007). 

Επιπλέον πολλοί φορείς αλλά και εκπαιδευτικά ιδρύματα (π.χ. το The Scots College 
Sydney Australia (Comino, 2017)) υποστηρίζουν πως η εκπαίδευση STEAM θα πρέπει 
να αρχίζει από τα πρώτα σχολικά χρόνια γιατί 1) χρησιμοποιεί μία προσέγγιση εστια-
σμένη στη διασκέδαση, 2) προσαρμόζεται σε κάθε επίπεδο, 3) είναι σημαντική, 4) ε-
φαρμόζεται με την ενεργή συμμετοχή-κάνοντας πράγματα και 5) βασίζεται και προ-
σαρμόζεται τις δεξιότητες των μαθητών. Για άλλους είναι η καταλληλότερη ηλικία για 
να αρχίσει η ενασχόληση με την εκπαίδευση STEAM γιατί ακριβώς τα παιδιά πρωτο-
μαθαίνουν τον κόσμο εξερευνώντας και ανακαλύπτοντας, κάνοντας ερωτήσεις, 
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δοκιμάζοντας, μυρίζοντας, παρακολουθώντας με προσοχή οτιδήποτε βρίσκεται στο α-
ντιληπτικό τους πεδίο. 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται η εκπαίδευση κατά STEAM από τις πρώτες τάξεις 
του δημοτικού σχολείου και αναφέρονται παραδείγματα δραστηριοτήτων STEAM που 
υλοποιήθηκαν κατά το πρώτο τρίμηνο του σχολικού έτους 2019-2020 σε παιδιά Α΄ και 
Β΄ Δημοτικού σε σχολείο της Ανατολικής Αττικής στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης.  

Εκπαίδευση STEAM 

Το ακρωνύμιο STEΑM (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics – Επι-
στήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά) χρησιμοποιείται για να προσδιο-
ρίσει την έννοια της ολιστικής προσέγγισης της μάθησης μέσα από πέντε γνωστικά 
αντικείμενα, της Επιστήμης, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής, της Τέχνης και των Μα-
θηματικών.  

Η γενικότερη ιδέα της σύγχρονης αντίληψης του STEΑM έχει τις ρίζες της στην Προ-
σωκρατική Φιλοσοφική σκέψη, όπου η γνώση δεν περιχαρακωνόταν σε τομείς, αλλά 
αποτελούσε συνισταμένη των τομέων αυτών μέσα από την διαρκή αλληλεπίδρασή 
τους. 

Τα τελευταία χρόνια η αντίληψη αυτή σε σχεδιαστικό επίπεδο έχει αποκτήσει μια ι-
διαίτερη δυναμική στον χώρο της εκπαίδευσης, αρχίζοντας από τις ΗΠΑ όπου προτά-
θηκε ως εκπαιδευτικό μεταρρυθμιστικό πρότυπο διδασκαλίας σε όλο το εκπαιδευτικό 
σύστημα ενώ τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να εφαρμόζεται και σε ορισμένα ιδιω-
τικά εκπαιδευτήρια της Ελλάδας. 

Αντί της παροχής γνώσεων σε ανεξάρτητα γνωστικά αντικείμενα και σύμφωνα με τον 
τρόπο που εργαζόμαστε ώστε να λύσουμε ένα πρόβλημα στην καθημερινότητά μας η 
προσέγγιση της μάθησης μέσω STEAM αντιμετωπίζεται ολιστικά μέσω ολοκλήρωσης 
ως μια διεπιστημονική (interdisciplinary) ή ακόμη ποιο στοχευόμενα σε πολύπλοκα 
προβλήματα ως μια εγκάρσια δια-επιστημονική (transdisciplinarity) προσέγγιση. 

Το STEAM επιτρέπει στους μαθητές να συνδέουν τη μάθησή τους με κρίσιμους τομείς 
(Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνη, Μαθηματικά) μαζί με τις πρακτικές, τα 
στοιχεία, τις αρχές σχεδιασμού και τα πρότυπα τέχνης και έτσι έχουν στη διάθεσή τους 
ολόκληρη την «παλέτα» της μάθησης. Το STEAM αφαιρεί τους περιορισμούς και τους 
αντικαθιστά με την απορία, την κριτική, την έρευνα και την καινοτομία.  

Ανεξάρτητα από το αν γίνονται μηχανικοί, σχεδιαστές ή αναλυτές, η εκπαίδευση 
STEAM βοηθά τους μαθητές όλων των ειδικοτήτων να αναπτύξουν καινοτόμες νοο-
τροπίες με την ικανότητα δημιουργίας και δημιουργικής σκέψης. 

Σύμφωνα με την AllEducationSchools (Nord Anglia International School, Hong Kong, 
2019) το STEAM παρέχει στους μαθητές εργαλεία και μεθόδους για να διερευνήσουν 
νέους και δημιουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων, προβολής δεδομένων, 
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καινοτομιών και σύνδεσης πολλών πεδίων. Η μάθηση STEAM είναι ζωτικής σημασίας 
για την ανάπτυξη της επόμενης γενιάς καθώς οι μαθητές θα χρειαστούν αυτές τις με-
ταβιβάσιμες δεξιότητες όταν εισέλθουν στο εργατικό δυναμικό. 

Η προσέγγιση της εκπαίδευσης κατά STEAM σε όλες τις βαθμίδες κερδίζει διαρκώς 
έδαφος παγκόσμια. Οι μαθητές που διδάσκονται στο πλαίσιο του STEAM όχι μόνο 
διδάσκονται το αντικείμενο αλλά διδάσκονται πώς να μαθαίνουν, πώς να θέτουν ερω-
τήσεις, πώς να πειραματίζονται και πώς να δημιουργούν. Όπως δήλωσε ο Naveen Jain 
: «Αν τα παιδιά και οι σπουδαστές του σήμερα είναι το μέλλον μας, αυτό είναι το είδος 
της εκπαίδευσης που χρειαζόμαστε. Αυτό το σύστημα τυποποιημένης μάθησης είναι 
ακριβώς το είδος της εκπαίδευσης που δεν χρειάζονται τα παιδιά σε αυτόν τον κόσμο 
που μαστίζεται από συστημικές, διαδεδομένες και συγχέουσες παγκόσμιες προκλή-
σεις. Το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα δεν επικεντρώνεται αρκετά στη διδασκαλία 
των παιδιών για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων και δεν είναι διεπιστημονικό, 
ούτε αρκετά συνεργατικό για την προσέγγισή του». 

«Η εκπαίδευση κατά προσέγγιση STEΑM είναι πλέον ανάγκη σε κάθε χώρα, καθώς 
περισσότερα από 30 επαγγέλματα θα απαιτήσουν γνώση STEΑM στο εγγύς μέλλον!» 
(Καλοβρέκτης, 2019). 

Δραστηριότητες STEAM  

«Φτιάχνω το laptop» 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μικροί μαθητές κατασκεύασαν το δικό τους «laptop» ξε-
κινώντας από μία φωτοτυπία Α4 με τα μέρη του υπολογιστή.  
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Εικόνα 1: Laptop-φύλλο εργασίας 

Επειδή φυσικά η φωτοτυπία ήταν ασπρόμαυρη τους ζητήθηκε να ζωγραφίσουν τα επι-
μέρους στοιχεία της με όποια χρώματα επιθυμούσαν υπογραμμίζοντας πως μπορούσαν 
να χρωματίσουν το πληκτρολόγιο όπως θα ήθελαν να είναι ή όπως το φαντάζονται και 
όχι υποχρεωτικά όπως είναι στην πραγματικότητα. Τους ζητήθηκε να φτιάξουν μία 
ζωγραφιά στην οθόνη και να γράψουν σε αυτή το όνομά τους. 

 
Εικόνα 2: Laptop-ζωγραφική 

Στη συνέχεια αφού έκοψαν τα τμήματα του υπολογιστή κόλλησαν τη θήκη του 
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υπολογιστή σε χαρτόνι και το έκοψαν περιμετρικά της θήκης. Ακολούθησε η τοποθέ-
τηση των βασικών «εξαρτημάτων» στις κατάλληλες θέσεις μαθαίνοντας παράλληλα 
και ποια είναι αυτά. Πάνω στο κύκλωμα του υπολογιστή μπήκε το πληκτρολόγιο και 
έπειτα η οθόνη στη θέση της. Διάλεξαν ένα μόνο λειτουργικό σύστημα, όσα αρχεία και 
όσα αυτοκόλλητα ήθελαν και τα τοποθέτησαν και αυτά με κόλλα στην οθόνη. 

 
Εικόνα 3: Laptop-κατασκευή 

Η διάρκεια της δραστηριότητας ήταν τρεις διδακτικές ώρες. 

 
Εικόνα 4: Laptop-τελική κατασκευή 

«Το νερό που περπατάει» 

Το πείραμα: Αρχικά τοποθετήθηκαν σε κύκλο 6 άδεια πλαστικά ποτηράκια. Στο πρώτο 
τα παιδιά έβαλαν κόκκινο χρώμα (νερό και τέμπερα) το δεύτερο έμεινε κενό, στο τρίτο 
κίτρινο χρώμα, το τέταρτο κενό, στο πέμπτο μπλε χρώμα και το τελευταίο κενό. Στη 
συνέχεια τοποθετήθηκαν μικρά κομμάτια χαρτιού (κουζίνας) από το καθένα ποτήρι στο 
διπλανό του. Σιγά σιγά το χρωματισμένο νερό από κάθε ποτήρι μεταφερόταν στο δι-
πλανό άδειο και άρχιζε η μίξη των χρωμάτων.  
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Εικόνα 5: Το νερό που περπατάει-το πείραμα 

Η επιστήμη πίσω από το πείραμα: Το χρωματισμένο νερό «ταξιδεύει» μέσω του χαρτιού 
προς τα πάνω μέσω μιας διαδικασίας που λέγεται τριχοειδής δράση και η οποία επιτρέ-
πει σε υγρά να έχουν ανοδική πορεία δρώντας κατά της βαρύτητας. Είναι η ίδια διαδι-
κασία που βοηθάει το νερό να σκαρφαλώνει από τις ρίζες του δένδρου στα φύλλα του. 
Το χαρτί κουζίνας, όπως και όλα τα προϊόντα χάρτου, φτιάχνονται από ίνες κυτταρίνης. 
Σε αυτό το πείραμα το νερό ανεβαίνει προς τα πάνω μέσω των μικρών κενών που υ-
πάρχουν σε αυτές τις ίνες τα οποία δρουν σαν τριχοειδείς σωλήνες.  

Τα παιδιά παρακολούθησαν τη ροή του χρωματιστού νερού και την ανάμειξη του στα 
κενά, αρχικά, ποτήρια ενώ παράλληλα έγινε μία απλοϊκή εξήγηση του φαινομένου της 
τριχοειδούς δράσης και στη συνέχεια της θεωρίας ανάμειξης των τριών βασικών φω-
τεινών δεσμών. 

Στη συνέχεια τους δόθηκαν φύλλα εργασίας στα οποία α) ζωγράφισαν τα βασικά χρώ-
ματα και το αποτέλεσμα της ανάμειξής τους, παρατηρώντας πάντα το πείραμα και β) 
έγραψαν τα ονόματα των χρωμάτων. Τέλος πήραν τα 6 γεμάτα ποτηράκια και έκαναν 
τις δικές τους αναμείξεις σε νέα κομμάτια χαρτιού. 

 
Εικόνα 6: Το νερό που περπατάει-φύλλα εργασίας 
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Διάρκεια δραστηριότητας: 2 διδακτικές ώρες. 

«Μαθαίνω τα σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά  
μέσα από χριστουγεννιάτικες κατασκευές» 

Στα παιδιά διανεμήθηκαν έτοιμα φύλλα εργασίας με διατάξεις σχημάτων (τρίγωνα, τε-
τράγωνα, πολύγωνα) και με τυπωμένες, στο καθένα, χριστουγεννιάτικες φιγούρες. Α-
φού πρώτα έγινε η αναγνώριση των σχημάτων χρωμάτισαν κατά βούληση τις φιγούρες 
και στη συνέχεια τα έκοψαν περιμετρικά.  

 
Εικόνα 7: Μαθαίνω τα σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά  
μέσα από χριστουγεννιάτικες κατασκευές-φύλλα εργασίας 

Ακολουθώντας οδηγίες κόλλησαν τις πλευρές με χρήση των ειδικών εγκοπών και πα-
ρατήρησαν και έμαθαν τα γεωμετρικά στερεά που προέκυψαν: κύβο, πυραμίδα, παραλ-
ληλεπίπεδο.  

 
Εικόνα 8: Μαθαίνω τα σχήματα και τα γεωμετρικά στερεά 

μέσα από χριστουγεννιάτικες κατασκευές-κατασκευή 

Διάρκεια δραστηριότητας: 2 διδακτικές ώρες. 
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Εφαρμογές του Gamification στην εκπαίδευση: Μια συστηματική χαρτογράφηση της 
εφαρμογής του στη διδασκαλία των μαθημάτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Στάγιας Ε. Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, jstagias@unipi.gr  

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη ερευνά την πιθανότητα εφαρμογής της παιχνιδοποίησης (στο εξής gamifi-
cation) στα μαθήματα του τομέα γεωπονίας του ΕΠΑΛ ώστε να ενισχυθεί η εμπλοκή και τα 
κίνητρα των μαθητών και να μεταβληθεί ο ρόλος τους από παθητικούς ακροατές σε ενεργούς 
παίκτες παιχνιδιών. Για το σκοπό αυτό παρακολουθήσαμε μαθήματα που περιέχουν δραστη-
ριότητες με ενσωματωμένα στοιχεία των παιχνιδιών και της δυναμικής τους. Ορισμένες από 
τις παρατηρήσεις που παρουσιάζουμε αποκαλύπτουν τους τρόπους με τους οποίους το 
gamification αλλάζει τη μετάδοση θεωρητικών γνώσεων σε μια παραδοσιακή αίθουσα διδα-
σκαλίας από παθητική σε αλληλεπιδραστική διαδικασία. Κάποιες άλλες πώς ο εκπαιδευτικός 
καλλιεργεί την οικολογική συνείδηση και τις δεξιότητες κριτικής σκέψης των μαθητών μέσω 
του σχεδιασμού της διδασκαλίας με βάση το παιχνίδι. Επιπλέον, είδαμε πώς η δυναμική του 
παιχνιδιού χρησιμοποιείται για να διδάξει πρακτικές δεξιότητες. Στο τέλος συζητούνται οι πε-
ριορισμοί και οι προκλήσεις της εφαρμογής του gamification στα μαθήματα του τομέα γεωπο-
νίας του ΕΠΑΛ. 

Λέξεις-Κλειδιά: gamification, εμπλοκή, δέσμευση, κίνητρα, ΕΠΑΛ 

Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την εφαρμογή του gamification στα μαθήματα του τομέα 
γεωπονίας του ΕΠΑΛ και ειδικότερα με τους τρόπους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα 
στοιχεία του παιχνιδιού και η δυναμική τους για την ανάπτυξη των μαθητών που φοιτούν στον 
τομέα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει την εφαρμογή του σε θέματα που αφορούν τη μετά-
δοση γνώσεων, τη διδασκαλία αφηρημένων εννοιών καθώς και την πρακτική εξάσκηση δεξιο-
τήτων σε ειδικά θέματα. Αρχικά εξετάζει μελέτες σχετικές με την εφαρμογή της έννοιας του 
gamification σε εκπαιδευτικό πλαίσιο. Ακολουθεί η επεξήγηση των πιθανών επιπτώσεων και 
διερευνάται πώς τα στοιχεία παιχνιδιού, όπως η ελευθερία να αποτύχουν και η άμεση ανατρο-
φοδότηση θα μπορούσε να παρακινήσει τους μαθητές και να προωθήσει τη μάθηση. Με έμ-
φαση στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων από τους μαθητές έγινε η επιλογή 
των θεμάτων από διαφορετικά μαθήματα του τομέα. Οι παρατηρήσεις που έγιναν αφορούσαν 
επιλεγμένες περιπτώσεις και έδειξαν ότι η χρησιμοποίηση του gamification στον τομέα γεω-
πονίας του ΕΠΑΛ είχε θετικά αποτελέσματα όπως, (α) την αύξηση του κινήτρου συμμετοχής 
των μαθητών στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος, (β) την απόκτηση ανώτερων μορφών μά-
θησης, όπως αφαίρεσης, γενίκευσης, μεταγνώσης, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημά-
των και (3) την ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και άλλων πρακτικών δεξιοτήτων σε θέ-
ματα που αφορούν τη σχέση της προστασίας του περιβάλλοντος και τους σύγχρονους τρόπους 
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άσκησης της εντατικής γεωργίας.  

Aνασκόπηση της βιβλιογραφίας 

O Dicheva και οι συνεργάτες του (2015) υποστηρίζουν ότι το gamification βασίζεται στην 
μηχανική, την αισθητική και την φιλοσοφία των παιχνιδιών για να προσελκύσουν το ενδιαφέ-
ρον των ανθρώπων, να τους κινητοποιήσουν να δράσουν και να ενισχύσουν τις ικανότητες 
τους για μάθηση και επίλυση προβλημάτων. Σύμφωνα με τον Mekler και τους συνεργάτες του 
(2017) τα παιχνίδια ικανοποιούν την έμφυτη ανάγκη για εγγενή κίνητρα και προτείνουν την 
χρησιμοποίηση των παιχνιδιών για επανασχεδιασμό της εκπαίδευσης στο σχολείο ή στο χώρο 
εργασίας. Τονίζουν επίσης ότι η χρήση στοιχείων των παιχνιδιών σε περιβάλλοντα εκτός παι-
χνιδιού υπονοώντας την εφαρμογή του gamification σε περιβάλλοντα πέρα από τα παιχνίδια 
επεκτείνεται σήμερα στην εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις. Γενικότερα σε όλη τη βιβλιογρα-
φία, υποστηρίζεται ότι «το gamification είναι η χρήση στοιχείων, της δυναμικής και της μηχα-
νικής του παιχνιδιού, για να εμπλέξει και να παρακινήσει τους ανθρώπους σε ένα περιβάλλον 
που δεν είναι παιχνίδι». Τα τελευταία χρόνια μελετήθηκε και εξετάστηκε σε βάθος η δυνατό-
τητα εφαρμογής του gamification στα εκπαιδευτικά προγράμματα και στο σχεδιασμό των προ-
γραμμάτων σπουδών που στόχο έχουν να ενθαρρύνουν συγκεκριμένες συμπεριφορές και να 
αυξήσουν τα κίνητρα και την αφοσίωση.  

Ως προς το ποιο είναι το βασικό στοιχείο του παιχνιδιού οι ερευνητές έχουν διαφορετικές α-
πόψεις δίνοντας έμφαση, στην πρόκληση, τη διασκέδαση, τη κοινωνική σύνδεση, την άμεση 
ανατροφοδότηση, τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων και τη μουσική (Kim, 2015). Στη 
μελέτη τους «Εισαγωγή στην παιχνιδοποίηση» ο Matallaoui και οι συνεργάτες του (2017) α-
ναγνωρίζουν τα σημεία, τα διακριτικά, τις κατατάξεις, τα βραβεία, τις προκλήσεις, το ταξίδι 
(επιβίβαση, σκαλωσιά και πρόοδος) και τους στόχους ως σημαντικά στοιχεία της μηχανικής 
του gamification. Οι Subhash & Cudney (2018) επισημαίνουν ως κλειδιά σε ότι αφορά την 
εφαρμογή της Μηχανικής Παιχνιδιών στο Web και σε εφαρμογές για κινητά, τα σημεία, τα 
επίπεδα, τις κατατάξεις, τα διακριτικά, τις προκλήσεις, τις αναζητήσεις, την κοινωνική ε-
μπλοκή, την παραμετροποίηση, τον πίνακα εργαλείων, την ανατροφοδότηση και την ενίσχυση. 

Ο Yousefi (2017) προτείνει τα πέντε εγγενή κίνητρα των παιχνιδιών που είναι η αυτονομία, η 
υπεροχή, ο σκοπός, η πρόοδος και οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις. Ο Soraya και οι συνεργάτες 
(2019) κατέληξαν σε τέσσερα στοιχεία των παιχνιδιών, τα οποία είναι η ελευθερία αποτυχίας, 
η γρήγορη ανάδραση, η εξέλιξη και η αφήγηση. O Dicheva και οι συνεργάτες του (2015) με 
μια μελέτη τους καθόρισαν μια διαδικασία πέντε μερών για την εφαρμογή του gamification 
στο εκπαιδευτικό σχεδιασμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης, που είναι «η κατανόηση του 
ακροατηρίου και του πλαισίου, ο καθορισμός των μαθησιακών στόχων, η διάρθρωση της ε-
μπειρίας, ο προσδιορισμός των πόρων και τέλος, η εφαρμογή του gamification». Η μελέτη 
υπογράμμισε τη σημασία του εντοπισμού του πλαισίου στο οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθεί 
το gamification. 
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Επίσης στην ίδια μελέτη του Soraya και των συνεργατών του (2019) αναφέρεται ότι το 
gamification βοήθησε τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων να μάθουν καλύτερα, καθώς 
η μαθησιακή τους εμπειρία και η εμπλοκή στη διαδικασία μάθησης είχαν βελτιωθεί. Υποστη-
ρίζουν, επίσης, ότι οι μαθητές μπορούν να κάνουν χρήση των παιχνιδιών για να κάνουν επα-
ναλήψεις, καθώς αυτή κάνει τη διαδικασία μάθησης περισσότερο ενδιαφέρουσα. Προτείνουν, 
επίσης, ότι στην επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να αξιοποιήσουν τα παιχνίδια ως εργαλεία 
επανάληψης και έτσι το πρόγραμμα σπουδών να γίνει πιο ενδιαφέρον, ώστε να προσελκύσει 
και να δεσμεύσει τους μαθητές. 

Μελέτες περίπτωσης 

Στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκ-
παίδευση υπό τον τίτλο «Μια νέα αρχή στα ΕΠΑΛ». Το προγράμματα σπουδών αποτελείται 
από εξειδικευμένο περιεχόμενο, παρέχοντας επαγγελματικές γνώσεις, πρακτικές δεξιότητες 
και στάσεις που στόχο έχουν να εξοπλίσουν καλύτερα τους εκπαιδευόμενους μαθητές. Οι α-
κόλουθες μελέτες περιπτώσεων απεικονίζουν την εφαρμογή του gamification και αξιολογούν 
τη δυνατότητα της εφαρμογής της στον τομέα γεωπονίας του ΕΠΑΛ. 

Γνωστικός τομέας 

Ο γνωστικός τομέας περιλαμβάνει τη γνώση και την ανάπτυξη πνευματικών δεξιοτήτων. Πιο 
συγκεκριμένα περιλαμβάνει την ανάκληση ή αναγνώριση συγκεκριμένων γεγονότων, διαδικα-
στικών προτύπων και εννοιών που χρησιμεύουν στην ανάπτυξη πνευματικών ικανοτήτων και 
δεξιοτήτων (Adams, 2015). Η ενότητα που παρατηρήσαμε ήταν «Κανονισμός Εγγραφής στο 
Μητρώο Βιοκαλλιεργητών» στην Γ΄ τάξη του τομέα γεωπονίας ΕΠΑΛ. Το αρχικό εκπαιδευ-
τικό υλικό ήταν το σχολικό βιβλίο χωρίς οπτικά βοηθήματα όπως πχ. διαφάνειες σε 
PowerPoint, αφίσες κλπ. Η στρατηγική διδασκαλίας και μάθησης ήταν κυρίως η διάλεξη. Η 
διάλεξη ήταν σε παραδοσιακό ύφος, δηλ. πίνακας μαρκαδόρου και συζήτηση, με αποτέλεσμα 
η συμμετοχή των μαθητών να ήταν σχετικά χαμηλή. Τα μαθησιακά αποτελέσματα που αναμέ-
νονταν μετά το μάθημα ήταν: Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι μαθητές αναμένετε να 
είναι σε θέση: (1) να εξηγήσουν τις συνέπειες της χρήση των χημικών φυτοπροστατευτικών 
προϊόντων από τους παραγωγούς, (2) να καθορίσουν τις κατηγορίες χημικών και βιολογικών 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων σύμφωνα με τις κανονισμούς διακίνησης της χώρας μας, (3) 
να μάθουν την διαδικασία δημιουργίας φακέλου βιοκαλλιεργητή και (4) να διεξάγουν τεχνική 
επανεξέταση του φακέλου για να εξασφαλιστεί η ορθότητα και η πληρότητα του υλικού της 
αίτησης καταχώρισης στο μητρώο βιοκαλλιεργητών.  

Δεδομένου ότι το περιεχόμενο μάθησης περιλαμβάνει αρκετούς νόμους και διάταγμα σχετικά 
με την χρήση χημικών και βιολογικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας που επιτρέπονται στην 
συμβατική αλλά και στη βιολογική καλλιέργεια αντίστοιχα θεωρείται ως μάθημα βασισμένο 
στη γνώση. Οι δραστηριότητες μάθησης υπό μορφή παιχνιδιού (στο εξής gamified μαθησιακές 
δραστηριότητες) χρησιμοποιήθηκαν στο μάθημα, για να διεγείρουν το ενδιαφέρον των 
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μαθητών για το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Αρχικά ο εκπαιδευτικός ενημέρωσε τους μαθητές για τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθή-
ματος, τον τρόπο εργασίας, το περιεχόμενο και τον τρόπο αξιολόγησης. Ζήτησε από τους μα-
θητές να σχηματίσουν ομάδες καθώς θα εργάζονταν ομαδικά στις δραστηριότητες που θα πε-
ριλαμβάνονταν στο μάθημα. Στη συνέχεια κάθε ομάδα συμμετείχε στη δραστηριότητα «Δη-
μιουργία φακέλου βιοκαλλιεργητή». Το σενάριο διαδραματιζόταν σε ένα γραφείο μελετών α-
γροτικής ανάπτυξης. Οι μαθητές εργάστηκαν ως μελετητές που είναι υπεύθυνοι να συντάξουν 
και να υποβάλουν το φάκελο ενός υποψήφιου βιοκαλλιεργητή. Η αποστολή τους ήταν να ο-
λοκληρώσουν το «Έντυπο αίτησης για καταχώριση στο μητρώο βιοκαλλιεργητών». Η ομάδα 
που θα ολοκλήρωνε την δημιουργία του φακέλου υποψηφίου με επιτυχία θα ήταν η νικήτρια. 
Αυτή η τυποποιημένη μαθησιακή δραστηριότητα χρησιμοποίησε την «αποστολή» της μηχα-
νικής του παιχνιδιού και την πρόκληση να δεσμεύσει τους μαθητές. Επιπλέον, περιλάμβανε το 
μηχανισμό παιχνιδιών «συνεργασία». 

Όπως κατά καιρούς έχει τονιστεί από πολλούς ερευνητές, η συνεργασία, η πρόκληση και η 
αποστολή είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα στοιχεία παιχνιδιών και μηχανικής των παι-
χνιδιών. Η συνεργασία ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία της δραστηριότητας στα πλαίσια του 
μαθήματος. Οι μαθητές κλήθηκαν να παίξουν σε ομάδες συμμετέχοντας στη gamified μαθη-
σιακή δραστηριότητα. Επίσης εργάστηκαν ομαδικά για την αξιολόγηση της εργασίας τους 
(αυτό-αξιολόγηση) αλλά και της εργασίας των άλλων ομάδων (ετερο-αξιολόγηση). Αυτή η 
συνεργασία επέτρεψε στους μαθητές να βρουν λύσεις σε προβλήματα και να ολοκληρώσουν 
την «αποστολή» τους ως ομάδα. Η αποστολή δίνει έναν σκοπό στα καθήκοντα σε μορφή παι-
χνιδιού στους παίκτες ώστε να έχουν ένα στόχο και να αγωνιστούν (Soraya et al., 2019). Στο 
συγκεκριμένο μάθημα, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να λύσουν συνεργατικά αυθεντικά προ-
βλήματα που μπορεί να συναντήσουν στο χώρο εργασίας.  

Μια παρόμοια δραστηριότητα με τίτλο «Κάντε μια αλλαγή» υλοποίησαν οι μαθητές ομαδικά 
σε επόμενο μάθημα. Οι παίκτες εργάστηκαν στην ίδια ομάδα και στην ίδια εταιρεία όπως και 
στο προηγούμενο παιχνίδι. Κάθε ομάδα έλαβε την εντολή να ζητήσει τον φάκελο ενός κατα-
χωρισμένου στο μητρώο βιοκαλλιεργητή μιας άλλης ομάδας που συμπλήρωσε στην πρώτη 
δραστηριότητα. Αποστολή των παιχτών ήταν να τροποποιήσουν τις πληροφορίες του φακέλου, 
να δικαιολογήσουν την καταλληλόλητά του και να υποβάλουν τα σχετικά έγγραφα για την 
πιστοποίηση. Όπως και στην προηγούμενη gamified μαθησιακή δραστηριότητα «Δημιουργία 
φακέλου βιοκαλλιεργητή» στην παρούσα, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του παιχνιδιού όπως η 
συνεργασία, η αποστολή, η πρόκληση, η υποστήριξη από ομότιμους και η πίεση, με τον μη-
χανισμό ανταγωνισμού παιχνιδιού να ενθαρρύνει τους παίκτες της ομάδας να επιτύχουν τους 
στόχους τους από κοινού (Yim & Saryan, 2019). Στους μαθητές ανατέθηκαν μια αποστολή και 
ένας ρόλος (μελετητές και αξιολογητές) μέσα στην τάξη προσομοιώνοντας ένα πραγματικό 
πρόβλημα ενός αυθεντικού εργασιακού περιβάλλοντος. Το κίνητρο για την επίτευξη της απο-
στολής ενισχύθηκε από τον μηχανισμό του ανταγωνισμού. Οι ομάδες έπρεπε να ανταγωνι-
στούν μεταξύ τους για να αναδειχτεί ο νικητής και να πάρει την θετική ανταμοιβή του 
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εκπαιδευτικού. 

Οι παραπάνω gamified μαθησιακές δραστηριότητες έδειξαν ότι είναι δυνατή η προσθήκη κά-
ποιων στοιχείων παιχνιδιού και μηχανικής των παιχνιδιών σε ένα μάθημα βασισμένο στη 
γνώση. Η εξέλιξη των μαθητών στο γνωστικό τομέα δεν είναι βασίζεται απαραίτητα στον εκ-
παιδευτικό ή στις διαλέξεις. Η δημιουργία νέων γνώσεων από την αξιοποίηση των προηγού-
μενων και την καθημερινή εμπειρία τους με κατάλληλο τρόπο θα μπορούσε επίσης να βοηθή-
σει στο σχεδιασμό παιχνιδιών στην τάξη στην εκπαίδευση των μαθητών στον τομέα γεωπονίας 
στο ΕΠΑΛ. 

Συναισθηματικός τομέας 

Στο πρόγραμμα σπουδών του ΕΠΑΛ δίνεται μεγάλη έμφαση στην πρακτική εξάσκηση και 
στην καλλιέργεια δεξιοτήτων. Για την διδασκαλία γενικών θεμάτων όπως η αειφορία του πε-
ριβάλλοντος, ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός για το μάθημα είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για 
τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της μάθησης. Η παρατήρησή μας έγινε στο μάθημα 
«Περιβάλλον και Γεωργία» η διδασκαλία του οποίου περιλαμβάνει μία ώρα θεωρία και μια 
εργαστήριο. Τα επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα είναι οι μαθητές (1) να εφαρμόζουν 
δεξιότητες κριτικής σκέψης για να αναλύουν τις επιπτώσεις από τα παγκόσμια περιβαλλοντικά 
ζητήματα σε κοινωνικά και οικονομικά θέματα και (2) να κάνουν συστάσεις στους παραγω-
γούς για την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία. Για τους σκοπούς της έρευνας 
παρατηρήσαμε τρία εργαστηριακά μαθήματα. Αρχικά ο εκπαιδευτικός μίλησε για την άνοδο 
της θερμοκρασίας στον πλανήτη. Στη συνέχεια ζήτησε από τους μαθητές να εκφράζουν τις 
ιδέες και τις απόψεις τους για το θέμα. Τέλος, ο εκπαιδευτικός έδωσε στους μαθητές μια λίστα 
με πόρους για περαιτέρω μελέτη. 

Για να καλύψει τις διαφορετικές μορφές μάθησης και τις ανάγκες των μαθητών ο εκπαιδευτι-
κός είχε προσαρμόσει το πλάνο μαθήματος προσθέτοντας στοιχεία του gamification, για να 
είναι περισσότερο μαθητοκεντρικό και πιο αλληλεπιδραστικό. Το σχέδιο μαθήματος βασιζό-
ταν στο παιχνίδι «Μαντέψτε την αρχή μιας ιστορίας» (Το τέλος της ιστορίας το είπε και οι 
μαθητές έπρεπε να μαντέψουν την αρχή της ρωτώντας κλειστές διχοτομικές ερωτήσεις ναι / 
όχι). Αρχικά ο εκπαιδευτικός εισήγαγε το θέμα της "κριτικής σκέψης" και πώς θα πρέπει να 
λειτουργεί κάποιος ως κριτικός στοχαστής. Στη συνέχεια, μίλησε για μερικά παγκόσμια περι-
βαλλοντικά ζητήματα με τη βοήθεια του παιχνιδιού «Επιλέξτε μια εικόνα» (επιλέγοντας μια 
συγκεκριμένη εικόνα από μια συλλογή). Μετά από αυτό, οι μαθητές παρακολούθησαν ένα 
βίντεο, που αφορούσε τη διαφήμιση εμφιαλωμένου νερού και έπαιξαν το παιχνίδι "Δοκίμασε 
το νερό" με στόχο να επιλέξουν εμφιαλωμένο νερό από αυτά που διαφημίζονται στο βίντεο. 
Τέλος, προβλήθηκαν και άλλα βίντεο σχετικά με παγκόσμια περιβαλλοντικά ζήτημα και οι 
μαθητές κλήθηκαν να τα συζητήσουν και να τα σχολιάσουν. Την ίδια στιγμή, ο εκπαιδευτικός 
εξήγησε τα κοινά χαρακτηριστικά των παγκόσμιων περιβαλλοντικών ζητημάτων και ανέλυσε 
το θέμα της Ιδιότητας του Παγκόσμιου Πολίτη. 
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Ο συναισθηματικός τομέας περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε κάποια θέ-
ματα συναισθηματικά, όπως αξίες, αισθήματα, εκτίμηση, ενθουσιασμό, κίνητρα και στάσεις. 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι, το gamification χρησιμοποιήθηκε στο σχεδιασμό και 
την παράδοση του μαθήματος. Οι μαθητές συμμετείχαν σε διάφορα παιχνίδια, για να αποκτή-
σουν γνώσεις για θέματα που αφορούν το θέμα της αειφορίας του περιβάλλοντος, αλλά και 
των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. 

Στην εισαγωγή, ο δάσκαλος χρησιμοποίησε τη δραστηριότητα "Μαντέψτε την αρχή μιας ιστο-
ρίας" για να διεγείρει τα κίνητρα των μαθητών και ως εισαγωγή του θέματος. Οι μαθητές χω-
ρίστηκαν σε ομάδες, καθορίστηκαν οι βασικοί κανόνες και κάθε ομάδα έπρεπε να μαντέψει 
την αρχή μιας ιστορίας έτσι ώστε να κερδίσει το παιχνίδι. Ο εκπαιδευτικός είπε το τέλος της 
ιστορίας και στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας συμμετέχοντας ενεργά στο παιχνίδι διατύ-
πωσαν ερωτήσεις για να πάρουν πληροφορίες και να κάνουν υποθέσεις. Κάποιοι μαθητές που 
έδειξαν ότι γνώριζαν ήδη την απάντηση κλήθηκαν να μην απαντήσουν και να παραμείνουν 
απλοί παρατηρητές μέχρι να καταφέρουν και οι υπόλοιποι να μαντέψουν. Η ατμόσφαιρα της 
τάξης ήταν ευχάριστη και οι μαθητές ενθουσιασμένοι έλεγαν πιθανές απαντήσεις μέχρι να 
προκύψει η σωστή. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι μαθητές έμαθαν πώς να υποβάλουν 
στρατηγικού τύπου ερωτήσεις, πώς να αξιοποιούν τις χρήσιμες υποδείξεις για την επίλυση 
προβλημάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Σε αυτό το παιχνίδι, τα τέσσερα στοιχεία του 
σχεδιασμού παιχνιδιών που συμπεριλήφθηκαν ήταν η ελευθερία να αποτύχουν, να δείξουν 
γρήγορη ανάδραση, η εξέλιξη και τέλος η αφήγηση. Όλες οι ομάδες είχαν την ελευθερία απο-
τυχίας, που σημαίνει ότι δεν υπήρχε περιορισμός στις κλειστές διχοτομικές ερωτήσεις ναι / όχι 
και επίσης είχαν την ελευθερία να κάνουν πολλαπλές προσπάθειες να μαντέψουν την αρχή της 
ιστορίας. Επίσης, έπαιρναν άμεση ανατροφοδότηση καθώς ο εκπαιδευτικός απαντούσε στο 
ερώτημα τους. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, οι μαθητές πρέπει να σκεφτούν κριτικά και 
να επιλέξουν τις κατάλληλες πληροφορίες και να εξαλείψουν τους παράγοντες που δεν είχαν 
σχέση ώστε να μαντέψουν τις σωστές απαντήσεις. Το στοιχείο της εξέλιξης υπήρχε στην αλ-
ληλουχία των σκόπιμων γεγονότων κατά την διαδικασία των δραστηριοτήτων έτσι, ώστε να 
διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο η προσοχή των μαθητών (Kim et al,2018).Προφανώς, το παιχνίδι 
«Μαντέψτε την αρχή μιας ιστορίας» αφορούσε την αφήγηση. Στο παράδειγμά μας, η υπόθεση 
του εμπρησμού χρησιμοποιήθηκε στην ιστορία και οι μαθητές κλήθηκαν να είναι ντετέκτιβ 
για να ανακαλύψουν τους λόγους και τον τρόπο με τον οποίο έγινε. 

Το παιχνίδι «Επιλέξτε μια εικόνα» χρησιμοποιήθηκε στο μάθημα για την επίτευξη ανώτερου 
επιπέδου δεξιοτήτων, και πιο συγκεκριμένα «να εφαρμόσουν δεξιότητες κριτικής σκέψης για 
να αναλύσουν ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα". Εργαζόμενοι σε ομάδες, αφού πήραν 
ένα πακέτο φωτογραφιών και μια σειρά από παγκόσμια παραδείγματα οι παίκτες έπρεπε να 
προσδιορίσουν ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα ανάμεσα στις φωτογραφίες με αιτιολό-
γηση σε πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, έπρεπε να παρουσιάσουν την απάντηση στην τάξη και η 
ομάδα έπαιρνε ένα πόντο αν είχε επιλέξει τη σωστή απάντηση και τη σωστή αιτιολόγηση. Στη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα τα στοιχεία παιχνιδιού που περιλαμβάνονταν ήταν η αφήγηση 
ιστοριών, η γρήγορη ανατροφοδότηση και η εξέλιξη. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν 
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στο παιχνίδι αφορούσαν ιστορίες από πραγματικά ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον. Με-
ρικά θέματα ήταν εθνικά και άλλα παγκόσμια. Αρκετοί υποστηρίζουν ότι τα περισσότερα παι-
χνίδια αφορούν κάποιο είδος ιστορίας, καθώς οι άνθρωποι μαθαίνουν καλύτερα τα γεγονότα 
όταν τα γεγονότα είναι ενσωματωμένα σε μια ιστορία αντί σε μια λίστα με κουκκίδες (Cózar-
Gutiérrez & Sáez-López, 2016). Οι μαθητές βρήκαν ευκολότερο να κατανοήσουν τα παγκό-
σμια περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από τη σύγκριση διαφόρων ιστοριών, εφαρμόζοντας 
τις δεξιότητες κριτικής σκέψης που έμαθαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Αφού κάθε ομάδα διά-
λεξε τη μια φωτογραφία και παρουσίασε τους λόγους ο εκπαιδευτικός έθεσε τρία ερωτήματα: 
1) γιατί μερικά περιστατικά είναι παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και ορισμένα δεν 
είναι; 2) πώς ορίζετε ένα παγκόσμιο περιβαλλοντικό ζήτημα; 3) θα μπορούσατε να βρείτε με-
ρικά κοινά χαρακτηριστικά σχετικά με τα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα που εμφανί-
ζονται στην παρουσίαση; Μέσα από την διαδικασία ανατροφοδότησης, ο καθηγητής εξηγούσε 
περαιτέρω τα παραπάνω σημεία και κατέληγε σε ένα συμπέρασμα. Οι μαθητές γνώριζαν το 
θέμα σταδιακά μέσα από την εφαρμογή δεξιοτήτων κριτικής σκέψης στο πρώτο μέρος του 
παιχνιδιού, σκέφτονταν τους λόγους και ανέλυαν τα κοινά χαρακτηριστικά ενός παγκόσμιου 
περιβαλλοντικού ζητήματος. Τέλος, ο εκπαιδευτικός τους διευκόλυνε να συνοψίσουν τα κοινά 
χαρακτηριστικά που τους βοηθούν να εντοπίσουν ποιο είναι το παγκόσμιο περιβαλλοντικό 
ζήτημα. 

Το τρίτο παιχνίδι του «Δοκίμασε το νερό» χρησιμοποιήθηκε για την περαιτέρω εφαρμογή των 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης τον προσδιορισμό του παγκόσμιου περιβαλλοντικού ζητήματος 
και το θέμα της Ιδιότητας του Παγκόσμιου Πολίτη. Προβλήθηκαν δύο βίντεο που αφορούσαν 
τη προώθηση δύο εταιρειών εμφιαλωμένου νερού με διαφορετικές τιμές και τις βασικές πλη-
ροφορίες για κάθε ένα. Στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να δοκιμάσουν δύο φλιτζάνια νερό 
που δεν γνώριζαν από ποιο μπουκάλι προέρχονται, για να ταυτοποιήσουν ποιο είναι το πιο 
ακριβό εμφιαλωμένο νερό και ποιο είναι το λιγότερο δαπανηρό. Διαπιστώνοντας ότι το νερό 
δεν διαφέρει πολύ στη γεύση, οι μαθητές χρησιμοποίησαν την κριτική σκέψη για να αναλύ-
σουν τη σχέση μεταξύ τιμής και ποιότητας προϊόντων καθώς επίσης και τιμής και λήψης μέ-
τρων από τις εταιρείες παραγωγής και διάθεσης εμφιαλωμένου νερού για την μείωση του πε-
ριβαλλοντικού αποτυπώματος από την χρήση του πλαστικού για την διακίνηση του νερού. 
Αποτελεί η υψηλότερη τιμή δείκτη καλύτερης ποιότητας; Αποτελεί η υψηλότερη τιμή δείκτη 
λήψης μέτρων για την μείωση του περιβαλλοντικού φορτίου από τις άδειες συσκευασίες εμ-
φιαλωμένου νερού; Μέχρι αυτό το σημείο, οι μαθητές έμαθαν προοδευτικά τι είναι οι δεξιό-
τητες κριτικής σκέψης και πώς τις εφαρμόζουν για τον προσδιορισμό παγκόσμιων περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων. Μέσα από αυτό το παιχνίδι, έμαθαν σταδιακά περισσότερα για την ιδιό-
τητα του παγκόσμιου πολίτη και το παγκόσμιο περιβαλλοντικό θέμα που τους είχε ανατεθεί. 
Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποίησε τρία παιχνίδια να επιτύχει τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέ-
σματα με έναν διαδραστικό και συναρπαστικό τρόπο. 

Ψυχοκινητικός τομέας 

Στην επαγγελματική εκπαίδευση τα περισσότερα μαθήματα ειδικότητας περιλαμβάνουν 

899

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



κατάρτιση πρακτικών δεξιοτήτων. Ο ψυχοκινητικός τομέας περιλαμβάνει τη σωματική κί-
νηση, το συντονισμό και τη χρήση κινητικών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη των δεξιοτήτων αυτών 
απαιτεί πρακτική εξάσκηση και μετράτε σε όρους ταχύτητας, ακρίβειας, απόστασης, διαδικα-
σιών ή τεχνικών εκτέλεσης (Ekundayo, 2012). Στο πλαίσιο της εισαγωγής της Επαυξημένης 
πραγματικότητας/Εικονικής πραγματικότητας (Augmented Reality / Virtual Reality (AR / VR) 
μέσω της ευφυούς γεωργίας, ορισμένες ενότητες επιλέγονται για να γίνει πιλοτική χρήση κατά 
τη διεξαγωγή πρακτικής άσκησης μέσω τεχνολογιών AR / VR. Σε μια από τις παρατηρήσεις 
μας σε ένα τμήμα του τομέα γεωπονίας το μάθημα λαχανοκομία είχε επιλέξει ο εκπαιδευτικός 
να χρησιμοποιήσει μια προσομοίωση της τεχνολογίας AR / VR για να αναπτύξει τις δεξιότητες 
των μαθητών στην διαχείριση της αγροτικής δραστηριότητας η οποία αξιοποιεί τις σύγχρονες 
τεχνολογίες. Η έννοια του gamification χρησιμοποιήθηκε στη δραστηριότητα «Διαχείριση υ-
δροπονικής θερμοκηπιακής καλλιέργειας από απόσταση». Η τάξη χωρίστηκε σε ομάδες και 
κάθε μια από αυτές είχε ένα ρόλο και μια αποστολή. Οι μαθητές ενήργησαν ως μηχανικοί για 
να πραγματοποιήσουν εργασίες συντήρησης και εξέτασης του συστήματος αερισμού και του 
συστήματος κατασκευής και διανομής θρεπτικού διαλύματος. Στο σενάριο σε ένα θερμοκήπιο 
η θερμοκρασία εντός του θερμοκηπίου έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα και τα παράθυρα δεν 
μπορούν να ανοίξουν και επίσης το σύστημα διανομής θρεπτικού διαλύματος δεν λειτουρ-
γούσε σε ένα τομέα του θερμοκηπίου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση έπρεπε να παίξουν το 
ρόλο μηχανικού και να σώσουν την καλλιέργεια. 

Μέσω της προσομοίωσης της τεχνολογίας AR / VR, οι μηχανικοί είχαν την δυνατότητα να 
εισέλθουν στο θερμοκήπιο, να εκτελέσουν όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, να κάνουν τις 
απαιτούμενες εργασίες και να σώσουν την καλλιέργεια σε μια δεδομένη χρονική στιγμή. Η 
ομάδα που θα άνοιγε τα παράθυρα και θα αποκαταστούσε τη βλάβη στη ροή θρεπτικού διαλύ-
ματος στο συντομότερο χρονικό διάστημα ήταν η νικήτρια. Σε αυτή την δραστηριότητα, τα 
στοιχεία του παιχνιδιού ήταν η ελευθερία να αποτύχουν, η αφήγηση και η γρήγορη ανατροφο-
δότηση. Οι μαθητές είχαν την δυνατότητα να προσπαθήσουν να ανοίξουν τα παράθυρα και να 
εκτελέσουν διαφορετικά είδη ελέγχου ασφαλείας, στα οποία ενθαρρύνονταν να πειραματι-
στούν χωρίς φόβο να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες ζημιές ξαναρχίζοντας όσες φορές ήθελαν 
από το πιο πρόσφατο «Σημείο ελέγχου». Η ιστορία που χρησιμοποιήθηκε σε αυτό το παιχνίδι 
«διάσωση μιας θερμοκηπιακής καλλιέργειας» παρέχει ένα καλό παράδειγμα για το πώς ακόμη 
και μια απλή ενσωμάτωση της αφήγησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη των κα-
τάλληλων μαθησιακών αποτελεσμάτων. Η γρήγορη ανατροφοδότηση δόθηκε σε μορφή απο-
λογισμού μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο εκπαιδευτικός τόνισε τα σημεία ελέγχου 
της λειτουργίας του θερμοκηπίου και τους τρόπους συντήρησης. Επομένως, μπορέσαμε να 
δούμε ότι οι πρακτικές δεξιότητες μπορούν να αναπτυχθούν μέσω του συνδυασμού gamifica-
tion και τεχνολογιών AR / VR ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα της μάθησης και η 
εμπλοκή των μαθητών. 

Περιορισμοί και προκλήσεις 

Μια από τις επικρίσεις της εφαρμογής του gamification στη διαδικασία της μάθησης αφορά 
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την αυξημένη ανάγκη σε διαθέσιμο χρόνο τόσο για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικοί τόνισαν ότι η υλοποίηση μιας gamified δραστηριότητας εί-
ναι χρονοβόρα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή μηχανισμών παιχνιδιού απαιτεί μεγάλη 
προσπάθεια να σχεδιαστεί, να προετοιμαστεί και να υλοποιηθεί. Κάποιοι μαθητές μπορεί να 
μην προτιμούν να συμμετέχουν σε μια gamified εμπειρία επειδή μπορεί να μην είναι κατάλ-
ληλη για το δικό τους στυλ μάθησης. Υπάρχει έλλειψη εμπεριστατωμένων μελετών που να 
αποδεικνύουν ότι τα στοιχεία του παιχνιδιού είναι πιο αποτελεσματικά από τις παραδοσιακές 
παρουσιάσεις εκπαιδευτικού περιεχομένου ή την πρακτική άσκηση σε συγκεκριμένες ενότη-
τες. Μερικά ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις είναι αν το gamification είναι πιο κατάλληλο 
για την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων των μαθητών του τομέα γεωπονίας στο ΕΠΑΛ ή αν 
τα στοιχεία και η δυναμική του σχετίζονται αποκλειστικά με την αποτελεσματική μετάδοση 
θεωρητικών γνώσεων. Αρκετές μελέτες τονίζουν τη σημασία της κατανόησης την διαφορετι-
κότητας των μαθητών και ότι αυτό που παρακινεί μερικούς δεν λειτουργεί για άλλους 
(Antonaci et al, 2019). Επομένως, μια από τις προκλήσεις είναι να κατανοήσουμε τις ανάγκες 
των μαθητών και τα χαρακτηριστικά μάθησης τους και να εκτιμήσουμε την ανταπόκρισή τους 
σε όποιο στοιχείο gamification θα χρησιμοποιηθεί. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό 
είναι και το μέγεθος της τάξης που θα εφαρμοστεί το gamification. Ορισμένες δυναμικές παι-
χνιδιών είναι δύσκολες να υιοθετηθούν και να διαχειριστούν σε μια σχετικά μεγάλη τάξη.  

Συμπέρασμα 

Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε το gamification, για να δούμε πώς επηρεάζει το γνωστικό, 
συναισθηματικό και ψυχοκινητικό τομέα, και πώς μπορούμε να προσθέτουμε στοιχεία παιχνι-
διού στη διδασκαλία έτσι, ώστε να ενισχυθούν τα κίνητρα και η δέσμευση του μαθητή. Με 
βάση τα όσα μέχρι τώρα αναφέρθηκαν, μπορούμε να δούμε ότι το gamification, που αφορά 
την εφαρμογή της δυναμικής του παιχνιδιού, της μηχανικής και των πλαισίων σε περιβάλλοντα 
εκτός παιχνιδιού χρησιμοποιείται τόσο στον σχεδιασμό μαθήματος όσο και στις τάξεις του 
τομέα γεωπονίας των ΕΠΑΛ. Οι μαθητές σε αυτές τις τάξεις έδειξαν μεγάλη ικανοποίηση και 
συμμετείχαν ενεργά σε όλα τα παιχνίδια. Η διάλεξη, αποτελεί πάντα εμπόδιο για έναν εκπαι-
δευτικό που θα πρέπει να μεταδώσει αρκετές πληροφορίες, σε μαθητές που δεν δείχνουν ιδιαί-
τερη προθυμία και διάθεση. Τα παιχνίδια θα ήταν μια καλή επιλογή για τους μαθητές να παίρ-
νουν πληροφορίες και δεδομένα μέσα από ένα διασκεδαστικό και φυσικό τρόπο. Επίσης, οι 
γενικές ή μαλακές δεξιότητες όπως η σκέψη και οι επικοινωνιακές δεξιότητες, είναι μερικές 
φορές πολύ διφορούμενες για να τις κατανοήσουν οι μαθητές ή ακόμη και να τις εφαρμόσουν. 
Παίζοντας παιχνίδια, μπορούν εύκολα να τις κατανοήσουν και να τις εφαρμόσουν σε δραστη-
ριότητες μέσα στην τάξη. Ένα πράγμα που ίσως θα πρέπει στο μέλλον να εξεταστεί είναι όταν 
αναπτύσσουμε πρακτικές δεξιότητες σε μαθητές, είναι εφικτό να προσθέσουμε στοιχεία παι-
χνιδιού ως μάθημα ψυχοκινητικής; Οι μαθητές θα έχουν πολλές πρακτικές ασκήσεις όπου ο 
ρόλος τους θα είναι ενεργός; 

Ακόμη, η κατάρτιση, κυρίως, βασίζεται στην καλλιέργεια ικανοτήτων και έτσι πολλές ώρες 
διδασκαλίας χρησιμοποιούνται για την πρακτική άσκηση. Αυτό απαιτεί μεγάλη προσπάθεια 
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και χρόνο από τον εκπαιδευτικό και μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επίδειξης και της πρακτικής 
άσκησης. Τα παιχνίδια σε αυτήν την περίπτωση, φαίνονται λιγότερο αποτελεσματικά από ό, 
τι όταν χρησιμοποιούνται για το γνωστικό ή το συναισθηματικό τομέα. Περαιτέρω έρευνα 
σχετικά με τον τομέα που είναι καταλληλότερος για τη χρήση του gamification και την ενί-
σχυση των κινήτρων δεν έχει ακόμη διεξαχθεί. Έχοντας στοιχεία από περισσότερες παρατη-
ρήσεις σε διάφορες κατηγορίες, μπορούμε να συλλέξουμε περισσότερες πληροφορίες και α-
ποδεικτικά στοιχεία για να μάθουμε πώς μπορεί να βοηθήσει η ενσωμάτωση του gamification 
στην τυποποίηση της διδασκαλίας και της μάθησης των μαθητών του τομέα γεωπονίας των 
ΕΠΑΛ. 
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Περίληψη 

Ο βασικός σκοπός της της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιαστεί πώς τα παιδιά του νηπια-
γωγείου μαθαίνουν να εμπλέκονται αβίαστα σε διερευνητικές μεθόδους διδασκαλίας μέσα από 
την αξιοποίηση μιας παραδοσιακής τοπικής συνταγής. Έτσι, το βασικό ενδιαφέρον δεν έγκει-
ται στην εκτέλεση της συνταγής του παραδοσιακού γλυκίσματος ‘τακάκια’, αλλά στο να ε-
μπνευστούν από αυτό και να φτιάξουν τα δικά τους γλυκά, στα πλαίσια μιας διαδικασίας διε-
ρευνητικής μάθησης, ενσωματώνοντας την τοπική ιστορία και καθημερινότητα στην εκπαι-
δευτική διαδικασία. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διερευνητική μέθοδος, νηπιαγωγείο, ‘τακκάκια’ 

Εισαγωγή στη διερευνητική μάθηση 

Η διερευνητική μέθοδος διδασκαλίας εμφανίσθηκε αρχικά ως «Ανακαλυπτική» (discovery 
learning), ενώ στη συνέχεια η εμφάνιση του εποικοδομητισμού οδήγησε σε µία επαναδιατύ-
πωση του όρου. Έτσι, σήμερα η βαρύτητα του όρου μετατοπίστηκε από τη γνώση των τελικών 
προϊόντων στη γνώση της διαδικασίας από τους εκπαιδευόμενους, η οποία καλλιεργεί πολλές 
από τις απαραίτητες δεξιότητες, που θα βοηθήσουν τους μαθητές να ανταπεξέλθουν στις προ-
κλήσεις του 21ου αιώνα. Ακόμη, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται πλέον στη διάδραση μεταξύ των 
εμπλεκομένων. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, η διερευνητική διδασκαλία στηρίζεται, σε μεγάλο βαθμό, στη θεωρία 
του κονστρουκτιβισμού και είναι μια προσέγγιση επαγωγικής διδασκαλίας, δηλ. μιας διδασκα-
λίας ‘από κάτω προς τα πάνω’, καθώς οι μαθητές κατασκευάζουν τις δικές τους αντιλήψεις 
κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδικασίας και αναπτύσσουν γνωστικές δεξιότητες, που 
επιτρέπουν την εφαρμογή της βαθύτερης κατανόησης των επιστημονικών αρχών σε καθημε-
ρινά φαινόμενα (Anderson, 2002; Bybee, 2000; Constantinou et al., 2018).  

Ειδικότερα, ο όρος ‘διερευνητική μάθηση’ (inquire-based learning) περιλαμβάνει μια ενεργη-
τική μορφή διδασκαλίας, η οποία επικεντρώνεται στους μαθητές και πώς αυτοί αναλαμβάνουν 
την ευθύνη για τη μάθησή τους, ενεργώντας ως συμμετέχοντες στη δημιουργία γνώσεων, αντί 
του παθητικού κοινού που λαμβάνει γνώση. Ουσιαστικά, η διερευνητική μάθηση αναφέρεται 
στις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση της μάθησης μέσω της διαμόρφω-
σης ερωτημάτων και προβληματισμών και της αναζήτησης απαντήσεων (Lee et al., 2004; 
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Spronken-Smith & Walker, 2010). Έτσι, η διερευνητική μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει 
πολλές επιστημονικές δραστηριότητες, όπως παρατήρηση, ερώτηση, πρόβλεψη, επανεξέταση, 
διερεύνηση, συλλογή, ανάλυση, ερμηνεία δεδομένων και ανακοίνωση-διάχυση των αποτελε-
σμάτων. Ως εκ τούτου, δεν είναι τυχαίο ότι χρησιμοποιούνται κατεξοχήν, αλλά όχι αποκλει-
στικά, σε θεματικές που άπτονται των φυσικών επιστημών (National Research Council, 2000).  

Οι Banchi και Bell (2008) πρότειναν ότι υπάρχουν τέσσερα επίπεδα έρευνας. Συγκεκριμένα, 
στο πρώτο επίπεδο οι εκπαιδευτικοί παρέχουν επιστημονικές ερωτήσεις στους μαθητές και σε 
αυτήν τη φάση μπορούν να καλλιεργηθούν επιστημονικές δεξιότητες, όπως συλλογή και ανά-
λυση δεδομένων. Στο δεύτερο επίπεδο, που εστιάζεται στη δομημένη έρευνα, οι μαθητές ερ-
μηνεύουν τα δεδομένα που συλλέγουν, ενώ στο τρίτο επίπεδο οι μαθητές σχεδιάζουν την ε-
ρευνητική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου, των αποτελεσμάτων, της συζήτη-
σης και των συμπερασμάτων, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Στο τέταρτο και τελευ-
ταίο επίπεδο οι μαθητές σχεδιάζουν την έρευνά τους ως επιστήμονες, διατυπώνοντας ερευνη-
τικές ερωτήσεις, συλλέγοντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τη διαδικασία δεδομένων και 
κοινοποιώντας τα αποτελέσματά τους. Έτσι, μέσα από αυτά τα επίπεδα, βελτιώνονται οι δε-
ξιότητες επιστημονικής συλλογιστικής των μαθητών, αλλά και η χρήση γνωστικών στρατηγι-
κών. Ταυτόχρονα, οι μαθητές μπορούν να φτάσουν σε βαθύτερο επίπεδο επιστημονικής σκέ-
ψης και να βιώσουν πολλαπλά επίπεδα εμπειριών έρευνας, κατά τη διάρκεια της μαθησιακής 
διαδικασίας (Manoli et al., 2015).  

Βέβαια, και η ικανότητα των εκπαιδευτικών είναι ένας βασικός παράγοντας στην υλοποίηση 
της διερευνητικής διδασκαλίας, αφού μπορούν να παρέχουν αντίστοιχες μαθησιακές ευκαι-
ρίες, με σκοπό οι μαθητές να βελτιώσουν τη στάση τους απέναντι στην επιστήμη, να αποκτή-
σουν κριτική σκέψη και επιστημονικές δεξιότητες. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, παρόλο 
που έρευνες αποδεικνύουν ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών αισθάνονται απροετοίμαστοι 
και χωρίς κατάλληλη υποστήριξη για την εφαρμογή διερευνητικών μαθησιακών πλαισίων 
(Dibiase & McDonald, 2015; Hollingsworth & Vandermaas-Peeler, 2017; O'Connor et al., 
2016), εν τούτοις η διερευνητική διδασκαλία κερδίζει συνεχώς έδαφος στο χώρο της εκπαί-
δευσης και μάλιστα έχει πολλαπλές μορφές.  

Έτσι, υπάρχουν διερευνητικές δραστηριότητες παραδοσιακού τύπου (cook book-like activi-
ties), όπου ο δάσκαλος παρέχει όλα τα στοιχεία στο μαθητή (ερώτηση, στοιχεία, καταγραφή, 
ανάλυση, κτλ), αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια ευελιξίας, κυρίως στην ερμηνεία των δεδομέ-
νων. Υπάρχει και η δομημένη διερευνητική δραστηριότητα (structured inquiry learning), όπου 
ο εκπαιδευτικός δίνει τις ερωτήσεις και τα στοιχεία, αλλά όχι τις οδηγίες για την ερμηνεία των 
αποτελεσμάτων. Ακόμη, υπάρχει η καθοδηγούμενη διερευνητική δραστηριότητα (guided 
inquiry learning), όπου δίνονται μόνο τα ερωτήματα και η ανοιχτή διερευνητική (open in-
quiry), όπου όλη η διαδικασία (από τα ερωτήματα έως την ερμηνεία) υλοποιείται αποκλειστικά 
από τους μαθητές με την παρουσία του εκπαιδευτικού ως συμβούλου. Όπως γίνεται αντιληπτό, 
ανάλογα με την εμπειρία τόσο του εκπαιδευτικού, όσο και των εκπαιδευόμενων και ανάλογα 
με την ηλικία των μαθητών, η διερευνητική δραστηριότητα υλοποιείται σε διάφορα επίπεδα, 

905

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



με αποτελεσματικότερη την καθοδηγούμενη διερευνητική (Bell et al., 2010; Preston et al., 
2015; Stender et al., 2018).  

Η αποτελεσματικότητα της διερευνητικής διδασκαλίας έχει μελετηθεί ευρέως στην ερευνητική 
βιβλιογραφία (Cairns & Areepattamannil, 2019; Chinn & Malhotra, 2002; Furtak et al., 2012; 
Jerrim et al., 2019; Minner et al., 2010), ενώ η μαθητοκεντρική φύση της σε συνδυασμό με την 
αυτονομία, τις δεξιότητες κριτικής σκέψης, τη συλλογικότητα και τη συμπερίληψη των χαρα-
κτηριστικών της αυθεντικής επιστημονικής έρευνας αντανακλούν ουσιαστικά όλα τα οφέλη 
της διερεύνησης (Chinn & Malhotra, 2002; Constantinou et al., 2018; Facione & Gittens, 2013; 
Laursen et al., 2016; Psycharis, 2016; Scott et al., 2018). 

Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις διερεύνησης αποτελούν ένα κατάλληλο μοντέλο 
που δίνει την ευκαιρία στους μαθητές να οικειοποιούνται, μέσα σε ένα ομαδικό και συνεργα-
τικό περιβάλλον, τις αντίστοιχες επιστημονικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες και να τις συνδέ-
ουν με την καθημερινότητά τους. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη µάθηση 
ως µια συνεχή διαδικασία με διάρκεια και όχι ως τελικό προορισμό (Stender et al., 2018; Thai-
posri & Wannapiroon, 2015).  

Η διερευνητική μάθηση στο νηπιαγωγείο 

Τα μικρά παιδιά, καθώς διαθέτουν έμφυτη την περιέργεια για τον κόσμο που τα περιβάλλει, 
συνεχώς θέτουν ερωτήματα. Ο τρόπος, με τον οποίο θα προσεγγίσουν τα ερωτήματα αυτά, θα 
καθορίσει την κοινωνικο-συναισθηματική και προσωπική τους εξέλιξη, καθώς θα μεταβαίνουν 
από τον κόσμο του παιδιού στον κόσμο των ενηλίκων. Επίσης, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα 
μέσα από εμπειρίες που έχουν νόημα για τα ίδια και οικοδομούν τη νέα γνώση πάνω σε προϋ-
πάρχουσες. Ακόμη, σημαντικός είναι ο ρόλος των ευκαιριών για διάλογο με τον εκπαιδευτικό 
και τους συμμαθητές τους, καθώς έτσι διευρύνεται ο τρόπος σκέψης τους και ενθαρρύνεται ο 
αναστοχασμός. 

Ειδικότερα, στο νηπιαγωγείο προκύπτουν διάφορα ερωτήματα κατά τη διάρκεια των καθημε-
ρινών καταστάσεων, τα οποία άπτονται των ενδιαφερόντων των μαθητών. Οι διερευνήσεις 
αποτελούν το κατάλληλο πλαίσιο, ώστε να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, καθώς παίρνουν 
τη μορφή μιας έρευνας για την επίλυση του προβλήματος και την πορεία προς τη γνώση 
(Gelman & Brenneman, 2004; Mantzicopoulos et al., 2010).  

Στο ισχύν αναλυτικό πρόγραμμα (Νέο σχολείο, 2014: 229) αναφέρεται ότι βασικός σκοπός 
της ενασχόλησης των νηπίων, ειδικά με τις φυσικές επιστήμες, καθίσταται «η υποστήριξη του 
επιστημονικού ‘γραμματισμού’, ώστε να μπορούν να διερευνούν συστηματικά και να κατανο-
ούν βασικές λειτουργίες, να επιλύουν προβλήματα, να διαμορφώνουν κριτική στάση και να 
λαμβάνουν αποφάσεις που υποστηρίζουν την ανάδειξη της αλληλεξάρτησης επιστήμης, τε-
χνολογίας και κοινωνίας», καθώς και η «ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στην επιστήμη, η 
οργάνωση των εμπειριών με συστηματικό τρόπο, και η συνειδητοποίηση ότι η επιστήμη απο-
τελεί πολιτισμικό προϊόν σε διαρκή εξέλιξη».  

906

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ειδικότερα, η διερευνητική μάθηση στο νηπιαγωγείο ακολουθεί κάποια στάδια και συγκεκρι-
μένα τη φάση του προσανατολισμού, που θεωρείται και το σημείο εκκίνησης, στο οποίο εντο-
πίζεται και διατυπώνεται το πρόβλημα. Ακολουθεί η κυρίως διερεύνηση, όπου γίνεται συλ-
λογή, καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων, ενώ η τελευταία φάση περιλαμβάνει τη συστη-
ματοποίηση των νέων γνώσεων, καθώς και την εξαγωγή και παρουσίαση των συμπερασμάτων 
(Νέο σχολείο, 2014).  

Ο ρόλος των νηπιαγωγών στη διερευνητική μάθηση είναι καταλυτικός και υποστηρικτικός για 
την οργάνωση του μαθησιακού περιβάλλοντος και το σχεδιασμό της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Απώτερος σκοπός καθίσταται η ισορροπία μεταξύ δράσεων που πηγάζουν από τα παιδιά 
και δράσεων με σαφείς μαθησιακούς στόχους, που θέτει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες της 
τάξης του.  

Οι εκπαιδευτικοί, κατά τη διερεύνηση, υποδεικνύουν διαφορετικούς τύπους για τη συμμετοχή 
των μαθητών στη συζήτηση, δείχνοντας πώς οι διαφορετικές απαντήσεις επηρεάζουν θετικά 
την πρόοδο της έρευνας. Έτσι, οι μαθητές συµµετέχουν εκφράζοντας τις απόψεις τους και 
συμβάλλουν ενεργά στη μάθηση. Παράλληλα, ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τα παιδιά να προ-
βληματιστούν, θέτει ερωτήματα και δημιουργεί μια κατάσταση αβεβαιότητας, προκειμένου οι 
μαθητές να ενεργοποιηθούν και να παρατηρήσουν, να συλλέξουν δεδομένα, να τα επεξεργα-
στούν, να τα ερμηνεύσουν και μέσα από τη γνωστική σύγκρουση να οδηγηθούν στην κατά-
κτηση νέας γνώσης. Σε όλη αυτήν την προσπάθεια δημιουργείται η ανάγκη για περισσότερες 
πληροφορίες, εμβάθυνση κι αναζήτηση, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε μια διαθεματική προ-
σέγγιση με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών κι άλλων ειδικοτήτων. 

Ως εκ τούτου, για να είναι αποτελεσματική η συμβολή των εκπαιδευτικών χρειάζεται να αφιε-
ρώνουν χρόνο για την ανίχνευση και κατανόηση των προηγούμενων ιδεών και εμπειριών των 
παιδιών, να αναδεικνύουν τις ερωτήσεις και τους προβληματισμούς τους, να διατυπώνουν κα-
τάλληλες ερωτήσεις, ώστε να ενεργοποιηθεί η δημιουργική τους σκέψη και φαντασία. Επι-
πλέον, να θέτουν νέους προβληματισμούς, να ενθαρρύνουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να τα 
προτρέπουν να αναπαριστούν τις παρατηρήσεις τους με ποικίλους τρόπους, να προτείνουν διά-
φορες λύσεις και στρατηγικές, ώστε οι μαθητές να επιλέγουν εκείνον που τους ταιριάζει. Έτσι, 
το κάθε παιδί θα καθορίσει τη δική του διαδρομή στην οργάνωση της προσωπικής του γνώσης. 
Ο απώτερος στόχος των εκπαιδευτικών έγκειται στο να αποκτήσουν οι μαθητές περισσότερη 
αυτονομία, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να ελέγχουν τη νέα γνώση, να τη συγκρίνουν με 
την παλιά, να την εφαρμόζουν και να θέτουν νέους προβληματισμούς. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν αναπτυχθεί διάφορα προγράμματα διερευνητικής διδα-
σκαλίας στο νηπιαγωγείο. Αναφορές μαθησιακών αποτελεσμάτων από τέτοιες προσπάθειες 
επικεντρώνονται συχνά σε γλωσσικά και λεξιλογικά οφέλη, όπως η ικανότητα χρήσης επιστη-
μονικών όρων, επιχειρηματολογίας ή σύνδεσης αιτίας-αποτελέσματος. Παράλληλα, υπάρχουν 
και μελέτες, που αποδεικνύουν ότι τα μικρά παιδιά μέσω της καθοδηγούμενης διερευνητικής 
προσέγγισης δείχνουν μια καλύτερη κατανόηση των διαδικασιών επιστημονικής έρευνας, 
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καθώς και μια τάση για περαιτέρω ενασχόληση ειδικά με τις φυσικές επιστήμες. Ακόμη, διευ-
κολύνεται η μάθηση και το ενδιαφέρον των παιδιών, τα οποία μπορούν να θέτουν ουσιαστικές 
ερωτήσεις, να προβλέπουν τα αποτελέσματα, να παρατηρούν και να καταγράφουν στοιχεία, 
να αιτιολογούν, να συνοψίζουν, να αναθεωρούν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να κοινοποι-
ούν τα ευρήματά τους, θεωρώντας αποτελεσματική την εμπλοκή τους με την επιστήμη. Και η 
αλληλεπίδραση μεταξύ τους θεωρείται εξίσου σημαντική (Samarapungavan et al., 2008; Sa-
marapungavan et al., 2009). 

Διδακτική παρέμβαση  

Το διδακτικό σενάριο «Τα τακκάκια» υλοποιήθηκε το Φεβρουάριο του 2020 στο κλασικό και 
το ολοήμερο τμήμα του 2ου Νηπιαγωγείου Κρεμαστής Ρόδου. Συμμετείχαν 26 μαθητές και 2 
νηπιαγωγοί. Οι δραστηριότητες βασίζονται στο μοντέλο της καθοδηγούμενης διερευνητικής 
μάθησης, με την ενεργητική συμμετοχή των νηπίων. Τα νήπια εργάστηκαν σε ομάδες 2-4 α-
τόμων, ενώ το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων υλοποιήθηκε στο χώρο της κουζίνας-
τραπεζαρίας που διαθέτει το νηπιαγωγείο. Οι νηπιαγωγοί των τμημάτων, καθ’ όλη τη διάρκεια 
των δραστηριοτήτων, συντόνιζαν και υποστήριζαν τη μαθησιακή διαδικασία, δίνοντας πολλές 
ευκαιρίες στα νήπια για αυτόνομη δράση και συνεργασία. 

Τα ‘τακκάκια’ είναι ένα παραδοσιακό γλύκισμα των χωριών της Ρόδου, που σήμερα τείνει να 
εξαφανιστεί από τη ζαχαροπλαστική των νεότερων γυναικών. Το γλυκό αποτελεί κάτι ανά-
μεσα σε ξεροτήγανο και μπακλαβά, έχοντας τη δική του ιδιαιτερότητα. Αφόρμηση για τη διε-
ρεύνηση αυτή απετέλεσε ο προβληματισμός των παιδιών για την παρασκευή των γλυκών, όταν 
τους προσφέρθηκαν να τα δοκιμάσουν, κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εκδηλώ-
σεων από μια γιαγιά μαθητή. 

Οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν ήταν: 

• Να μάθουν τι είναι τα τακάκια (παράδοση, ιστορία) και να τα γευτούν 

• Να φανταστούν από ποια πιθανά υλικά είναι φτιαγμένα 

• Να φανταστούν τον τρόπο-διαδικασία παρασκευής του γλυκού και να δημιουργήσουν 
τη δική τους συνταγή 

• Να παρασκευάσουν βιωματικά το γλυκό, ακολουθώντας την εκτέλεση μιας πιθανής 
συνταγής 

• Να συνδυάσουν τις φυσικές επιστήμες με την παραδοσιακή ζαχαροπλαστική της κα-
θημερινότητάς τους. Ειδικότερα, να μάθουν για την κατάσταση της ύλης και τους δε-
σμούς των δομικών συστατικών (υγρά, αέρια, στερεά), μέσα από τα υλικά μιας συντα-
γής  
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• Να συγκρίνουν το δικό τους γλυκό με τα παραδοσιακά τακκάκια  

• Να μπορούν να μοιραστούν τα συμπεράσματά τους και τη διαδικασία με την κοινό-
τητα, προβαίνοντας ουσιαστικά σε συνολική αποτίμηση όσων υλοποίησαν.  

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν είναι οι εξής:  
1) Προσφέρουμε στα παιδιά το γλυκό, το οποίο έχει ετοιμάσει η γιαγιά ενός παιδιού. Ανακα-
λούν ποια άλλα γλυκά τους θυμίζει. Ζωγραφίζουν ή βρίσκουν εικόνες από βιβλία ζαχαροπλα-
στικής και από το διαδίκτυο. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν την τοπική ιστορία του γλυκού μέσα από 
τις αφηγήσεις παππούδων και γιαγιάδων.  

2) Τα νήπια προσπαθούν να γράψουν την ονομασία του γλυκού και προτείνουν και δικές τους 
με βάση τη γεύση, την υφή, την εμφάνιση, το άρωμα. Τελικά αποφασίζουν να φτιάξουν και 
στιχάκια-μαντινάδα με τη λέξη τακκάκια. 

3) Χωρίζονται σε ομάδες και παρατηρώντας εικόνες διαφόρων υλικών, ανακοινώνουν τα πι-
θανά υλικά από τα οποία πιστεύουν ότι φτιάχνονται τα τακκάκια. Κατασκευάζουν 2-3 πιθανές 
συνταγές.  

4) Στην κουζίνα του σχολείου παρασκευάζουν τα γλυκά τους, ακολουθώντας τις πιθανές συ-
νταγές ανά ομάδα. Ψήνουν, μελώνουν και τελικά δοκιμάζουν τα γλυκά τους. Συγκρίνουν με 
το αρχικό που έφαγαν από τη γιαγιά και συζητούν για τις διαφορές και τις ομοιότητες.  

5) Κατά τη διάρκεια των παρασκευών καταγράφουν τις αλλαγές που γίνονται σε κάποια υλικά 
κάτω από κάποιες συνθήκες, όπως το μέλι αραιώνει, όταν το ζεσταίνουμε, τα καρύδια γίνονται 
σκόνη όταν τα σπάσουμε αρκετά κ.ά. 

6) Επίσης, ταξινομούν τα στερεά και υγρά υλικά της συνταγής. Γίνεται επέκταση και σε αέρια. 
Ακόμη, αναπαριστούν τους δεσμούς των μορίων σε υγρά, στερεά και αέρια με βόλους πλα-
στελίνης.  

7) Φωτογραφίζουν την όλη εκπαιδευτική διαδικασία και την παρουσιάζουν στα νήπια του συ-
στεγαζόμενου νηπιαγωγείου, ενώ δίνουν και τις συνταγές των γλυκών τους στους γονείς.  

Αποτελέσματα-Συμπεράσματα 

Οι δράσεις του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου ήταν συμβατές με τις ανάγκες και τα 
ενδιαφέροντα των παιδιών, όπως και με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, 
ενώ πολλές από τις δραστηριότητες προτάθηκαν και υλοποιήθηκαν από τα ίδια τα νήπια. Ο 
αρχικός προβληματισμός, που αφορούσε το ερώτημα από ποια υλικά αποτελούνται τα τακκά-
κια και πώς φτιάχνονται, οδήγησε σε μια διερευνητική προσέγγιση, μέσω της οποίας συνδέ-
θηκαν πολλοί τομείς του αναλυτικού προγράμματος (φυσικές επιστήμες, γλώσσα, μαθημα-
τικά, τέχνες, ΤΠΕ). Η κουζίνα του σχολείου μετατράπηκε αβίαστα σε ένα εργαστήριο μάθη-
σης, όπου συνδυάστηκε η διασκέδαση, το παιχνίδι και η γνώση. Σημαντικός ήταν και ο 
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παράγοντας του τοπικού κοινωνικού και πολιτισμικού στοιχείου ως οικείου μέρους της καθη-
μερινότητας των νηπίων, αφού συνδέθηκε ένα γνωστό παραδοσιακό γλυκό της περιοχής με 
την εκπαιδευτική διαδικασία.  

Εν κατακλείδι, η διερευνητική διδασκαλία και μάθηση απετέλεσε ιδανικό ‘όχημα’ βιωματικής 
προσέγγισης, πειραματισμού, συνεργασίας και δημιουργικότητας, ενώ οι μικροί μαθητές συμ-
μετείχαν ενεργά στη διαδικασία δόμησης των εμπειριών τους. Τα νήπια ενήργησαν ως μικροί 
επιστήμονες, εξοικειώθηκαν με τη διατύπωση ερωτημάτων, αναζήτησαν απαντήσεις και αύ-
ξησαν το ενδιαφέρον τους για περαιτέρω έρευνα και γνώση.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Anderson, R. D. (2002). Reforming science teaching: What research says about inquiry. Jour-
nal of Science Teacher Education, 13(1), 1–12. 

Banchi, H., & Bell, R. (2008). The many levels of inquiry. Science and Children, 46(2), 26–
29. 

Bell, T., Urhahne, D., Schanze, S., & Ploetzner, R. (2010). Collaborative inquiry learning: 
Models, tools, and challenges. International Journal of Science Education, 32(3), 349–
377. 

Bybee, R. (2000). Teaching science as inquiry. In J. Minstre & E.H. Van Zee (Eds.), Inquiring 
into inquiry learning and teaching (pp. 20–46). Washington DC: American Association 
for the Advancement of Science. 

Cairns, D., & Areepattamannil, S. (2019). Exploring the relations of inquiry-based teaching to 
science achievement and dispositions in 54 countries. Research in Science Education, 
49(1), 1–23. 

Chinn, C. A., & Malhotra, B. A. (2002). Epistemologically authentic inquiry in schools: A 
theoretical framework for evaluating inquiry tasks. Science Education, 86(2), 175–218. 

Constantinou, C. P., Tsivitanidou, O. E., & Rybska, E. (2018). What is inquiry-based science 
teaching and learning? In O. E. Tsivitanidou, P. Gray, E. Rybska, L. Louca, & C. Con-
stantinou (Eds.), Professional development for inquiry-based science teaching and learn-
ing (pp. 1–23). Cham: Springer International Publishing. 

Dibiase, W., & McDonald, J. (2015). Science teacher attitudes toward inquiry-based teaching 
and learning. The Clearing House, 88(2), 29–38. 

Facione, P., & Gittens, C. (2013). Think critically (2nd ed.). NY: Pearson 

910

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Furtak, E. M., Seidel, T., Iverson, H., & Briggs, D. C. (2012). Experimental and quasi-experi-
mental studies of inquiry-based science teaching a meta-analysis. Review of Educational 
Research, 82(3), 300–329. 

Gelman, R., & Brenneman, K. (2004). Science learning pathways for young children. Early 
Childhood Research Quarterly, 19, 150–158. 

Hollingsworth, H. L., & Vandermaas-Peeler, M. (2017). Almost everything we do includes 
inquiry: Fostering inquiry-based teaching and learning with preschool teacher. Early 
Child Development and Care, 187(1), 152–167.  

Jerrim, J., Oliver, M., & Sims, S. (2019). The relationship between inquiry-based teaching and 
students’ achievement. New evidence from a longitudinal PISA study in England. Learn-
ing and Instruction, 61, 35–44. 

Laursen, S. L., Hassi, M. L., & Hough, S. (2016). Implementation and outcomes of inquiry-
based learning in mathematics content courses for pre-service teachers. International 
Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 47(2), 256–275. 

Lee, V. S., Greene, D. B., Odom, J., Schechter, E., & Slatta, R. W. (2004). What is inquiry-
guided learning? Teaching and learning through inquiry. In S. Lee (Ed.), A guidebook for 
institutions and instructors (pp. 3–16). Virgina: Stylus. 

Manoli, C., Pedaste, M., Mäeots, M., Siiman, L., De Jong, T., Van Riesen, S. A., Tsourlidaki, 
E. (2015). Phases of inquiry-based learning: definitions and the inquiry cycle. Educa-
tional Research Review, 14, 47–61. 

Mantzicopoulos, P. Y., Patrick, H., & Samarapungavan, A. (2010). Integrating science inquiry 
and literacy in kindergarten: Outcomes associated with participation in the Scientific Lit-
eracy Project (SLP). Paper presented at the annual meeting of the American Educational 
Research Association (AERA), Denver, CO. 

Minner, D. D., Levy, A. J., & Century, J. (2010). Inquiry-based science instruction-what is it 
and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of 
Research in Science Teaching, 47(4), 474–496. 

National Research Council. (2000). Inquiry and the national science education standards: A 
guide for teaching and learning. Washington, DC: National Academy Press. 

Νέο σχολείο (2014). Αθήνα: Υ.ΠΑΙ.Θ. Διαθέσιμο στο: www. repository.edulll.gr  

O’Connor, J., Jeanes, R., & Alfrey, L. (2016). Authentic inquiry-based learning in health and 
physical education: A case study of ‘revolutionary’ practice. Physical Education and 

911

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Sport Pedagogy, 21(2), 201–216. 

Preston, L., Harvie, K., & Wallace, H. (2015). Inquiry-based learning in teacher education: A 
primary humanities example. Australian Journal of Teacher Education, 40, 12–73.  

Psycharis, S. (2016). The impact of computational experiment and formative assessment in 
inquiry-based teaching and learning approach in STEM education. Journal of Science 
Education and Technology, 25, 316–326. 

Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, P., & Patrick, H. (2008). Learning science through in-
quiry in kindergarten. Science Education, 92, 868–908. 

Samarapungavan, A., Mantzicopoulos, P., Patrick, H., & French, B. (2009). The development 
and validation of the Science Learning Assessment (SLA): A measure of kindergarten 
science learning. Journal of Advanced Academics, 20, 502–535. 

Scott, D. M., Smith, C. W., Chu, M.-W., & Friesen, S. (2018). Examining the efficacy of in-
quiry-based approaches to education. Alberta Journal of Educational Research, 64(1), 
35–54. 

Spronken-Smith, R., & Walker, R. (2010). Can inquiry-based learning strengthen the links be-
tween teaching and disciplinary research? Studies in Higher Education, 35(6), 723–740.  

Stender, A., Schwichow, M., Zimmerman, C., & Härtig, H. (2018): Making inquiry-based sci-
ence learning visible: the influence of CVS and cognitive skills on content knowledge 
learning in guided inquiry. International Journal of Science Education, 40 (14): 1755-
1773, September.  

Thaiposri, P., & Wannapiroon, P. (2015). Enhancing students’ critical thinking skills through 
teaching and learning by inquiry-based learning activities using social network and cloud 
computing. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 174, 2137–2144. 

912

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Η τεχνική του gamification στη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας: 
Ένα project εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στο δημοτικό 

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 τοπικής ιστορίας σε μαθητές του δημοτικού σχολείου. 
Χρησιμοποιώντας συνδυαστικά ασύγχρονες και σύγχρονες μεθόδους της εξ αποστά-
σεως διδασκαλίας με την εκπαίδευση δια ζώσης, επιδιώκει να κινητοποιήσει και να 
εμπλέξει τους μαθητές σε μία ανακαλυπτική διαδικασία μάθησης. Για αυτό το λόγο 
στηρίζεται στην τεχνική του gamification (παιχνιδοποίηση) και πιο συγκεκριμένα την 
τεχνική του LARP (παιχνίδι ρόλων και διαδραστικής αφήγησης), ώστε να ενεργοποιή-
σει ταυτόχρονα γνωστικές, ιστορικές δεξιότητες και να καλλιεργήσει στάσεις. Οι μα-
θητές μεταμορφώνονται σε μυστικούς πράκτορες προσπαθώντας να σώσουν την πόλη 
μέσα από ένα ψηφιακό κυνήγι θησαυρού, το οποίο τους επιτρέπει να λύνουν γρίφους, 
να σπάνε κώδικες και να αναλαμβάνουν αποστολές σε μία εικονική πραγματικότητα 
που τους μεταφέρει σε διαφορετικές ιστορικές εποχές για να γνωρίσουν σημαντικά 
μνημεία και προσωπικότητες της πόλης.  

Λέξεις-Κλειδιά: εξ αποστάσεως εκπαίδευση, gamification, L.A.R.P., διδασκαλία της 
ιστορίας 

Εισαγωγή- Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι έκτακτες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην εκπαιδευτική πραγματικότητα με το 
κλείσιμο των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σχολικών μονάδων στη χώρα μας 
την περασμένη άνοιξη εξαιτίας της έλευσης μίας παγκόσμιας πανδημίας οδήγησαν α-
ναπόφευκτα στην «ανακάλυψη» της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Έτσι, ενώ λίγο καιρό 
πριν ο όρος αυτός ήταν άγνωστος ή αδιάφορος στην Ελλάδα (με εξαίρεση την τριτο-
βάθμια εκπαίδευση), πλέον η αξιοποίησή της στο σχολείο έμοιαζε με μονόδρομο. 

Η εξ αποστάσεως σχολική εκπαίδευση, που θα μας απασχολήσει σε αυτή την εισήγηση, 
αναφέρεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται από από-
σταση με ηλεκτρονικά μέσα, είτε σε σύγχρονη είτε σε ασύγχρονη μορφή, σε μαθητές 
σχολικής ηλικίας (Βασάλα, 2005). Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μεθοδολογία εκ-
παίδευσης και όπως και στις παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης, έτσι και στην εξ απο-
στάσεως εκπαίδευση θεωρείται απαραίτητος ο προσεκτικός σχεδιασμός της διδασκα-
λίας, αλλά και οι αυστηρές προδιαγραφές ως προς το πλαίσιο λειτουργίας της με υπο-
στηρικτικές δομές. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για απλή μεταφορά του μαθή-
ματος της παραδοσιακής στην ψηφιακή τάξη, καθώς η έμφαση δίνεται στην παιδαγω-
γική αξιοποίηση των ΤΠΕ με τέτοιον τρόπο ώστε να είναι ποιοτική και αποτελεσμα-
τική η εκπαιδευτική διαδικασία (Μανούσου & Λιοναράκης, 2007). 
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Το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που προορίζεται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
διαφέρει από το παραδοσιακό έντυπο υλικό όχι μόνο ως προς την μορφή του, αλλά και 
ως προς την στοχοθεσία του. Βασικές προϋποθέσεις του εκπαιδευτικού υλικού είναι η 
σαφήνεια, η επεξηγηματικότητα, η ελκυστικότητα του, ώστε να επιτρέπει την αυτό-
νομη μάθηση και την ενεργό συμμετοχή, να δίνει ευκαιρίες για ανατροφοδότηση και 
αυτοαξιολόγηση του μαθητευόμενου. Οι δραστηριότητες αλληλεπίδρασης και συνερ-
γασίας αποτελούν συνήθως βασικό κορμό του παραγόμενου υλικού, όπως και οι δρα-
στηριότητες που προάγουν την ελεύθερη έκφραση. Η δημιουργία του ψηφιακού υλικού 
δεν αποτελεί απλή διαδικασία για έναν εκπαιδευτικό, καθώς απαιτεί εξειδικευμένες 
γνώσεις και προετοιμασία (Κοντογεωργάκου & Γεωργιάδη, 2011). 

Μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση με στόχο 
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους εμπλέξουν ενεργά είναι 
αυτή του gamification (παιχνιδοποίηση). Με τον όρο αυτό εννοείται η χρήση ή η εν-
σωμάτωση χαρακτηριστικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών σε δραστηριότητες που δεν 
σχετίζονται αποκλειστικά με το παιχνίδι (Pelling, 2014). Ουσιαστικά, είναι μία διαδι-
κασία που στοχεύει σε αυξημένα επίπεδα συμμετοχικότητας και δέσμευσης στη μά-
θηση και για αυτό το λόγο παρατηρήθηκε πρώτα στον κόσμο των επιχειρήσεων και 
στη συνέχεια στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τους Werbach & Hunter (2012) η παιχνι-
δοποίηση στην εκπαίδευση επιδρά σε τρεις τομείς: Στον γνωστικό τομέα, η προσπάθεια 
να ακολουθηθούν πολύπλοκοι κανόνες, αλλά και οι πληροφορίες που αντλούνται στα 
πλαίσια του παιχνιδιού ενέχουν συνήθως μία διαδικασία πειραματισμού και ανακάλυ-
ψης που επιδρά θετικά στις υπάρχουσες γνωστικές δομές. Παράλληλα, στον συναισθη-
ματικό τομέα, ο ενθουσιασμός, η ανυπομονησία, η ικανοποίηση, η χαρά και η λύπη 
δημιουργούν ένα θελκτικό και ασφαλές περιβάλλον για συμμετοχικότητα των μαθη-
τών, καθώς κάθε προσπάθεια τους ανατροφοδοτείται και επιβραβεύεται ενώ η αποτυ-
χία αποενοχοποιείται. Στον κοινωνικό τομέα τέλος, η ύπαρξη της κοινότητας συμμετε-
χόντων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για επικοινωνία με άλλους χρήστες, ανταλ-
λαγή απόψεων και μοίρασμα των κοινών εμπειριών (Lee & Hammer, 2011) . 

Μία επιπλέον τεχνική παιχνιδοποίησης που τα τελευταία χρόνια βρίσκει εφαρμογή και 
στο πεδίο της εκπαίδευσης είναι το L.A.R.P. (Live Action Role Play), που μεταφράζε-
ται ως διαδραστικό παιχνίδι ρόλων ή διαδραστική αφήγηση γεγονότων. Το σενάριο, η 
υπόθεση δηλαδή του παιχνιδιού μεταφέρει τους μαθητές σε ένα σκηνικό εικονικής 
πραγματικότητας, η ύπαρξη της οποίας τους επιτρέπει να αποτελέσουν μέρος της και 
να παρακολουθούν με ενδιαφέρον την εξέλιξη της, γεγονός που συντελεί στην αφοσί-
ωση των χρηστών. Παράλληλα, η ανάληψη ρόλων είναι ένα μέσο που επιτρέπει στα 
παιδιά να εκφραστούν, όπως δύσκολα θα μπορούσαν να κάνουν στην «πραγματική» 
ζωή. Γνωρίζουν τον τρόπο που σκέφτονται και ενεργούν οι χαρακτήρες τους και επι-
λέγουν αντίστοιχα τη δράση τους, εκπαιδεύονται στο να αντιλαμβάνονται την οπτική 
και τα κίνητρα των άλλων (Simkins, 2015). Τελικά, τα παιχνίδια ρόλων προσφέρουν 
στους μαθητές ευκαιρίες αυτοκριτικής και κριτικής σκέψης, προωθούν τον διάλογο και 
την επιχειρηματολογία, επιτρέπουν τη δημιουργικότητα και καλλιεργούν τη φαντασία 
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με πολλούς περισσότερους τρόπους από όσους η παραδοσιακή διδασκαλία καταφέρνει 
να καλλιεργήσει.  

Διδακτική πρόταση: Ταυτότητα, προϋποθέσεις υλοποίησης, στόχοι 

Το θέμα του project είναι η γνωριμία με την τοπική ιστορία της πόλης της Κομοτηνής 
με αφορμή τα 100 χρόνια ενσωμάτωσής της στο ελληνικό κράτος μέσα από ένα ψη-
φιακό παιχνίδι μυστηρίου και διαδραστικής αφήγησης. Η διάρκειά του υπολογίζεται 
στους 2 μήνες. Η μέθοδος που επιλέχθηκε λόγω των συνθηκών της πανδημίας είναι η 
εξ αποστάσεως διδασκαλία (ασύγχρονη και σύγχρονη) σε συνδυασμό με τη δια ζώσης 
για τη τελευταία φάση του παιχνιδιού, μέσω της βιωματικής (Τριλίβα, 2008) και της 
ομαδοσυνεργατικής- ανακαλυπτικής μάθησης (Ματσάγγουρας, 2001) Χρησιμοποιή-
θηκαν οι τεχνικές του gamification και του LARP, όπως περιγράφηκαν παραπάνω. Ως 
διδακτικά μέσα χρησιμοποιήθηκαν πληθώρα ηλεκτρονικών οπτικών πηγών του διαδι-
κτύου (παλιές φωτογραφίες, διαδραστικοί χάρτες, αναπαραστάσεις, χρονολόγια) και 
αξιοποιήθηκαν οι παρακάτω ηλεκτρονικές εφαρμογές: voki, powtoon, storyjumber, 
sway.office, padlet. Επίσης, χρησιμοποιήθηκαν διάφορων ειδών υλικά χειροτεχνίας, 
όπως και μία σειρά βιβλίων και ηλεκτρονικών πηγών σχετικά με την ιστορία της πόλης, 
που αναφέρονται στην βιβλιογραφία.  

Το project σχεδιάστηκε για να καλύψει ηλικιακές ανάγκες παιδιών 9-12 ετών, υλοποι-
ήθηκε σε μαθητές γ΄ δημοτικού, στην ύλη της οποίας περιέχεται η διδασκαλία της το-
πικής ιστορίας, αλλά θα μπορούσε με μικρές τροποποιήσεις να απευθυνθεί στις 3 τε-
λευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου, καθώς δεν προϋποθέτει προϋπάρχουσες γνώ-
σεις ή δεξιότητες, παρά μόνο εξοικείωση ίσως με την αποκρυπτογράφηση γρίφων και 
κωδικοποιημένων μηνυμάτων. Καμία ιστορική πληροφορία ή έννοια δε θεωρείται αυ-
τονόητη και για αυτό το λόγο συνδυάστηκε η χρήση της ασύγχρονης εξ αποστάσεως 
μεθοδολογίας με τη σύγχρονη, ώστε για κάθε γρίφο και επίπεδο του παιχνιδιού που 
στέλνεται ασύγχρονα, να υπάρχει υποστήριξη με συζήτηση των αποριών και ανατρο-
φοδότηση και μέσω της τηλεδιάσκεψης.  

Σκοπός του προτεινόμενου project είναι να προσφέρει στους μαθητές μία εναλλακτική 
προσέγγιση του τρόπου με τον οποίο γνωρίζουμε την ιστορία χρησιμοποιώντας ως κί-
νητρο την περιπετειώδη και διαδραστική αφήγηση και την δυναμική στο χτίσιμο των 
ρόλων και των χαρακτήρων για έναν βαθύτερο στοχασμό σχετικά με τη σχέση παρό-
ντος-παρελθόντος, τοπικού-εθνικού, οικείου-ξένου, ώστε τελικά να προβληματιστούν 
οι μαθητές πάνω σε ερωτήματα όπως: πώς και από ποιους γεννιέται η ιστορία, τι ση-
μαίνει για εμάς τους ανθρώπους της σύγχρονης εποχής και πώς μπορούμε να την προ-
σεγγίσουμε για να την κατανοήσουμε καλύτερα;  

Πιο συγκεκριμένα οι γνωστικοί στόχοι είναι οι παρακάτω: i. να εμπεδώσουν οι μαθητές 
τα βασικά ιστορικά γεγονότα της ιστορίας της Κομοτηνής από το πρωτοβυζαντινό πα-
ρελθόν της μέχρι τη σύγχρονη εποχή, συνδέοντας τα ταυτόχρονα με τις γενικές ιστορι-
κές γνώσεις που προσφέρει το σχολείο ii. να γνωρίσουν την ιστορία των μνημείων-
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κτιρίων της πόλης, iii. να εξοικειωθούν με την έννοια του χρόνου, της περιόδου, της 
ιστορικής διάρκειας, την ιστορική χρονική γραμμή, iv. να αναπτύξουν την κριτική 
σκέψη μέσω της παραγωγής αυθεντικού προφορικού και γραπτού λόγου διευρύνοντας 
το ρεπερτόριο του υπάρχοντος ιστορικού λεξιλογίου. 

Συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς στόχους αποτελούν: i. η συσχέτιση της ιστορι-
κής γνώσης με το προσωπικό, καθημερινό περιβάλλον της πόλης, ii. η δημιουργία θε-
τικής στάσης απέναντι στις διαφορετικές γλώσσες, θρησκείες, κουλτούρες, μέσω της 
συνειδητοποίησης της ιστορικής τους συνύπαρξης στην περιοχή, iii. η καλλιέργεια της 
φαντασίας και της δημιουργικότητας, iv. η εξοικείωση με τα στάδια μίας εργασίας, 
ανάλυση και σύνθεση των πληροφοριών για την τελική παρουσίαση της εργασίας 

Δομή της διδασκαλίας- διδακτική πορεία 

Α΄ φάση- προετοιμασία για το παιχνίδι (εξ αποστάσεως με σύγχρονη διδασκαλία): 
Πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι και προκειμένου να συσχετίσουν οι μαθητές το τοπικό 
ιστορικό πλαίσιο με το εθνικό και το ευρωπαϊκό, δημιούργησα στην εφαρμογή padlet 
έναν πίνακα- timeline με φωτογραφίες, βίντεο και ημερομηνίες από ιστορικές περιό-
δους και γεγονότα, τα οποία μαζί με τους μαθητές τοποθετήσαμε σε ιστορική γραμμή 
και στη συνέχεια συζητήσαμε και διαχωρίσαμε ποια από αυτά αφορούσαν και την πόλη 
μας. Στην αναζήτησή μας αυτή μας βοήθησε και το Χρονολόγιο, σχολικό εγχειρίδιο 
που εκδόθηκε στα πλαίσια του Π.Ε.Μ (πρόγραμμα για την εκπαίδευση των παιδιών 
από τη μουσουλμανική μειονότητα της Θράκης). Στη συνέχεια, μελετήσαμε τον χάρτη 
της πόλης με το υπόμνημα και καταγράψαμε σε ομάδες τις υποθέσεις μας σχετικά με 
τα μνημεία που θα μπορούσε να δει ένας επισκέπτης της πόλης μας. Τέλος, δόθηκαν οι 
οδηγίες, οι κανόνες και η υπόθεση του παιχνιδιού. 

Το σενάριο του παιχνιδιού διαδραματίζεται στην Κομοτηνή του 2120. Οι μυστικοί πρά-
κτορες βρίσκονται σε αναζήτηση της κλεμμένης ιστορικής σημαίας της πόλης. Με ό-
χημα τη χρονομηχανή τους ταξιδεύουν σε εποχές-σταθμούς για την ιστορία της πόλης 
αναζητώντας τα 8 κομμάτια του χάρτη που θα τους αποκαλύψει το μυστικό, διασκορ-
πισμένα σε 8 ιστορικά μέρη της πόλης. Λύνοντας γρίφους και αναλαμβάνοντας απο-
στολές θα τα καταφέρουν να σώσουν τις επετειακές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια α-
πελευθέρωσης της πόλης; ΕΔΩ η ταινία με την υπόθεση όπως παρουσιάστηκε στα παι-
διά με το πρόγραμμα powtoon. 

Οι οδηγίες του παιχνιδιού είναι οι παρακάτω: Το παιχνίδι αποτελείται συνολικά από 8 
επίπεδα. Σε κάθε επίπεδο οι μυστικοί πράκτορες ανακαλύπτουν ένα από τα 8 κομμάτια-
παζλ του χάρτη της πόλης, στο πίσω μέρος του οποίου καλούνται να λύσουν έναν γρίφο 
ή να σπάσουν κάποιον κώδικα που θα τους δώσει τη χρονιά και το μέρος που θα προσ-
γειώσουν την χρονομηχανή τους. Μόλις το λύσουν τους αποστέλλεται η διαδραστική 
ψηφιακή αφήγηση, όπου μέσα από φωτογραφίες, αναπαραστάσεις και βίντεο γνωρί-
ζουν την κάθε εποχή, τα γεγονότα της, τα μνημεία της και τους ανθρώπους που τη 
σημάδεψαν. Για να ολοκληρώσουν το επίπεδο καλούνται να φέρουν εις πέρας μία 
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αποστολή. Στόχος είναι να συγκεντρώσουν τα περισσότερα παράσημα (2 από τους γρί-
φους και 3 από τις αποστολές) στον πίνακα κατάταξης, που παρουσιάζεται με το τέλος 
κάθε επιπέδου, ώστε να κερδίσουν στο τέλος το χρυσό κλειδί της πόλης. ΕΔΩ οι οδη-
γίες όπως δόθηκαν στα παιδιά με το πρόγραμμα voki, που με βοήθησε να υποδυθώ την 
αρχηγό των μυστικών πρακτόρων.  

Β΄ φάση- το παιχνίδι (εξ αποστάσεως διδασκαλία, συνδυασμός ασύγχρονης με σύγ-
χρονη): Το παιχνίδι ξεκινάει με την προετοιμασία των μυστικών πρακτόρων, που φτιά-
χνουν τις μυστικές τους ταυτότητες και διαλέγουν 3 αντικείμενα που πιστεύουν ότι θα 
τους βοηθήσουν στο ταξίδι τους με τη χρονομηχανή και τις αποστολές τους (ΕΔΩ). Για 
κάθε επίπεδο παρέχονται οδηγίες για τις αποστολές και συζήτηση σχετικά με την πραγ-
μάτωση του ρόλου τους, τις προσδοκίες και τις απορίες σχετικά με την πραγματικότητα 
της εποχής που ταξίδεψαν μέσω των τηλεδιασκέψεων. Όποιοι μαθητές θέλουν δη-
μιουργούν ομάδες πρακτόρων και δουλεύουν μαζί ασύγχρονα. 

Τα επίπεδα του παιχνιδιού: Στο 1ο επίπεδο (ΕΔΩ) οι πράκτορες ταξιδεύουν στον 4ο αι. 
μ.Χ. για να γνωρίσουν το βυζαντινό φρούριο της πόλης και τη λειτουργία του την εποχή 
της δημιουργίας του. Αποστολή τους είναι να φέρουν μαζί τους ένα πίνακα που θα 
φτιάξουν, που να απεικονίζει τη ζωή μέσα στο κάστρο. Στο 2ο επίπεδο (ΕΔΩ) φτάνουν 
στο 1362, όπου γνωρίζουν τον Οθωμανό κατακτητή Αχμετ Γαζή Εβρενό, επισκέπτο-
νται το Ιμαρέτ και την οθωμανική αγορά της πόλης και έχουν αποστολή να επιστρέ-
ψουν με μία αναφορά σχετικά με την προέλευση του ονόματος της πόλης «Γκιουμουλ-
τζίνα/Κομουτζηνά» και τον τρόπο που κατάφεραν να πείσουν τον κατακτητή να τους 
δώσει το επόμενο κομμάτι του χάρτη. Στο 3ο επίπεδο (ΕΔΩ) τα παιδιά μεταφέρονται 
στο 1668, όπου και συναντούν τον μουσουλμάνο περιηγητή Εβλιγιά Τσελεμπή περι-
διαβαίνοντας στα τζαμιά της πόλης, απ’ όπου και πρέπει να φέρουν μία γκραβούρα από 
το εξωτερικό ή το εσωτερικό τους. Στο 4ο επίπεδο (ΕΔΩ και ΕΔΩ) έρχονται πλέον στη 
σύγχρονη εποχή, στις 20 Μαϊου 1920, βρίσκονται παρόντες στην απελευθέρωση της 
πόλης από τον Ε. Ζυμβρακάκη και την παράδοση της από τους Γάλλους κυβερνήτες 
(Σαρπύ) στον Χ. Βαμβακά, ενώ στη συνοικία Βαρόσι με το Τσανάκλειο Μέγαρο ακούν 
τον μετέπειτα δήμαρχο της πόλης Ν. Ζωίδη να μιλάει για τις περιπέτειες της πόλης και 
της σημαίας με την σύντομη απελευθέρωση του 1913 και τη μετέπειτα βουλγαρική 
κατοχή. Αποστολή τους να φέρουν πίσω το εξώφυλλο μίας εφημερίδας εκείνης της 
ημέρας. Στο 5ο επίπεδο (ΕΔΩ), οι μυστικοί πράκτορες ταξιδεύουν στον Μάρτιο του 
1943, όπου από την εκκλησία της Παναγίας και τη Συναγωγή απέναντι ακολουθούν 
την πορεία των Εβραίων συμπολιτών τους για τον σταθμό των τρένων και τα στρατό-
πεδα συγκέντρωσης, στα οποία τους στέλνουν οι Βουλγαροι κατακτητές, σύμμαχοι των 
ναζί. Μαζί τους φέρνουν ένα γράμμα μίας Εβραίας για την κόρη της, στο οποίο προ-
σπαθεί να μαντέψει τα σχέδια του Χίτλερ. Στο 6ο επίπεδο (ΕΔΩ), φτάνουν στον Ιανου-
άριο του 1960, όπου μπροστά στη Λέσχη Κομοτηναίων γίνονται μάρτυρες της μεγάλης 
πλημμύρας του ποταμού Μπουκλουτζά που περνούσε από το κέντρο της πόλης και 
καλούνται να φέρουν στο αρχηγείο μία συνέντευξη από κάποιον μεγάλο σε ηλικία γνω-
στό τους σχετικά με το ποτάμι εκείνης της εποχής. Στο 7ο επίπεδο (ΕΔΩ) έρχονται στις 
14 Μαΐου 2020, όπου έρχονται αντιμέτωποι με έναν περίεργο ιό και προσπαθούν να 
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βρουν στοιχεία για τη σημαία στην συνοικία του Αγ. Γεωργίου με τα παραδοσιακά 
αρχοντικά της, φτάνουν στο Δημαρχείο και καταλήγουν στο Ηρώο της πόλης. Απο-
στολή τους να πάρουν μία αφίσα για τις επετειακές εκδηλώσεις της πόλης και να σχε-
διάσουν το λογότυπο για τα 100 χρόνια της απελευθέρωσης. Τέλος, στο 8ο επίπεδο 
(ΕΔΩ) οι πράκτορες συγκεντρώνουν επιτέλους όλα τα κομμάτια του χάρτη, οπότε α-
νακαλύπτουν την κρυμμένη σημαία στο ιστορικό κτίριο των παλιών δικαστηρίων. 

Γ΄ φάση- αναστοχασμός και βράβευση των συμμετεχόντων (δια ζώσης διδασκαλία): 
Με το άνοιγμα των σχολείων κατορθώσαμε να ολοκληρώσουμε τις τρεις τελευταίες 
αποστολές του 8ου επιπέδου, που θα αναδείκνυαν τους νικητές. Ουσιαστικά, οι δρα-
στηριότητες αναστοχασμού επανασχεδιάστηκαν αναλόγως. Η πρώτη αποστολή περιε-
λάμβανε τη συγκέντρωση όλων των κομματιών-παζλ του χάρτη, ώστε να ενωθούν με 
τον κατάλληλο τρόπο και να εντοπιστούν τα μνημεία στα οποία ταξιδέψαμε. Ακολού-
θησε συζήτηση σχετική με τις υποθέσεις που είχαμε κάνει για τα μνημεία που αξίζουν 
μία επίσκεψη πριν το παιχνίδι. Η δεύτερη αποστολή αφορούσε στην αντιστοίχιση ει-
κόνων από την πόλη της Κομοτηνής στο παρελθόν και το παρόν και αναγνώριση του 
μέρους ή του μνημείου που απεικονίζεται. Τέλος, η τρίτη αποστολή περιελάμβανε φω-
τογραφίες-γεγονότα και ημερομηνίες, τα οποία έπρεπε να γίνουν ζευγάρια και να το-
ποθετηθούν στην ιστορική γραμμή του χρόνου της πόλης. Ακολούθησε η τελετή βρά-
βευσης όλων των μυστικών πρακτόρων, που τιμήθηκαν με τον τίτλο του πρώτου πο-
λίτη της πόλης και την απονομή του χρυσού κλειδιού (κατασκευή με χαρτοταινίες και 
χρυσό σπρέι) στον νικητή. 

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 πραγματικότητας- οι συναισθηματικοί και ψυχοκινητι-
κοί στόχοι. Τα οφέλη των μαθητών εστιάστηκαν κυρίως στη γνωριμία και την ανά-
πτυξη θετικής σχέσης με την τοπική ιστορία, στην εξοικείωση με μέρη της πόλης τόσο 
κοινά, αλλά ταυτόχρονα άγνωστα και κυρίως στην ένταξη των νέων εννοιών σε μία 
«μεγαλύτερη εικόνα», όπου η σχέση μας με τους προγόνους, η χρονική συνέχεια, η 
σύνδεση του τοπικού με το εθνικό, η άμβλυνση των διαφορών γλώσσας, θρησκείας 
αποκτούν ένα νόημα. Ιδιαίτερα ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσαν μαθητές με χαμηλή 
συμμετοχή στο τυπικό μάθημα, που αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές κυρίως στο κομ-
μάτι των δημιουργικών εικαστικών δραστηριοτήτων, αλλά και στο κομμάτι της ανά-
πτυξης επιχειρηματολογίας και κριτικού λόγου.  

Ειδικότερα, η πρώτη φάση του προγράμματος δεν χρειάστηκε πολλές τροποποιήσεις 
του σχεδιασμού της παρά μόνο αλλαγές στην προβλεπόμενη διάρκεια, καθώς οι απο-
ρίες των μαθητών οδήγησαν στην υλοποίηση του σε δύο μονόωρες τηλεδιασκέψεις. 
Προτείνεται σε περίπτωση επανάληψης να αποσταλεί ο σύνδεσμος του padlet πριν το 
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μάθημα, ώστε να έχουν προλάβει τα παιδιά να δουν τις εικόνες, τα βίντεο και τα σχε-
διαγράμματα στον χρόνο που θέλουν. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και με τη δεύτερη φάση 
του project, που επίσης χρειάστηκε περισσότερο χρόνο, οπότε και πήρε παράταση, ώ-
στε να υπολογίζεται 1 περίπου εβδομάδα για να λυθεί ο γρίφος, να πραγματοποιηθεί η 
αποστολή και να υπάρχει και ανατροφοδότηση για κάθε επίπεδο. Για τις μεγαλύτερες 
τάξεις οι γρίφοι και οι κώδικες μπορούν να προσαρμοστούν με λιγότερο αναλυτική ή 
και καθόλου καθοδήγηση, ενώ οι αποστολές μπορεί να γίνουν γνωστικά απαιτητικότε-
ρες διατηρώντας την ίδια μορφή και ύφος.  

Τέλος, σε περίπτωση που το project πραγματοποιηθεί σε συνθήκες χωρίς τους περιο-
ρισμούς της πανδημίας, προτείνεται είτε ταυτόχρονα με τη διεξαγωγή της δεύτερης 
φάσης είτε με τον αναστοχασμό της τρίτης φάσης να συνδυαστεί η ψηφιακή αφήγηση 
με επιτόπια παρουσίαση-έρευνα στα σημεία ενδιαφέροντος- μνημεία της πόλης με τη 
μορφή παιχνιδιού κρυμμένου-θησαυρού, ώστε να ακολουθείται και το σενάριο του παι-
χνιδιού. Εκεί μπορούν να πραγματοποιηθούν και ορισμένες από τις αποστολές από ο-
μάδες πρακτόρων, ενώ ως κομμάτι της αξιολόγησης του project μπορεί να αφιερωθεί 
χρόνος στην παρουσίαση τους σε όλη την τάξη, ίσως και στην υπόλοιπη σχολική κοι-
νότητα. 
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Η χρήση της βιωματικής μάθησης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 

Στάγιας Ιωάννης , Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, jstagias@unipi.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας ποιοτικής μελέτης ήταν να εξετάσει τη χρήση της βιωματικής 
μάθησης στις τάξεις του τομέα γεωπονίας της Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαί-
δευσης. Για το σκοπό αυτό διεξήχθησαν συνεντεύξεις με τέσσερις γεωπόνους εκπαι-
δευτικούς. Προσδιορίσαμε τις γνώσεις και την εξοικείωσή τους με τη βιωματική μά-
θηση αλλά και τη χρήση του μοντέλου του Kolb στην διδασκαλίας τους. Επίσης πως 
αντιλαμβάνονται το ρόλο τους όταν χρησιμοποιούν τη βιωματική μάθηση στην τάξη 
καθώς και τα οφέλη και τις προκλήσεις που θέτει η χρήση της. Τα ευρήματα έδειξαν 
έλλειψη γνώσεων, ωστόσο, εφάρμοζαν τυχαία τις φάσεις του μοντέλου του Kolb στα 
μαθήματα τους, χωρίς να ακολουθούν πάντα την προτεινόμενη κυκλική διαδικασία. Οι 
εκπαιδευτικοί αντιλήφθηκαν το ρόλο τους στη διαδικασία βιωματικής μάθησης, ως ο-
δηγό ή διευκολυντή. Αναγνώρισαν πολλαπλά οφέλη όπως την αύξηση της απομνημό-
νευσης, της ενεργού συμμετοχής και ανώτερες μορφές μάθησης, όπως αφαίρεσης, γε-
νίκευσης, μεταγνώσης, κριτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων. Οι προκλήσεις 
της βιωματικής μάθησης ήταν η επιθυμία για συμμετοχή, η διαχείριση, ο χρόνος, η 
επίβλεψη των δραστηριοτήτων, οι αλλαγές στο στυλ διδασκαλίας και το επίπεδο ωρι-
μότητας των μαθητών. 

Λέξεις-Κλειδιά: Βιωματική μάθηση, Μοντέλο του Kolb, Γεωργική εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Καθώς η γεωργική εκπαίδευση στο Επαγγελματικό Λύκειο ΕΠΑΛ διευρύνει το εύρος 
και την αποστολή της, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν 
επιτυχημένες και ουσιαστικές στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης μέσα στις τάξεις 
τους. Η έρευνα και τα εμπειρικά στοιχεία αναγνωρίζουν τη μετάβαση σε μια νέα εποχή 
και υποστηρίζουν ένθερμα τα οφέλη της βιωματικής μάθησης στη γεωργική εκπαί-
δευση (LeBaron et al, 2019). Κάποιοι ερευνητές δηλώνουν ότι δεν είναι μόνο λογικό 
αλλά είναι κρίσιμο το γεγονός ότι το επάγγελμα επανεξετάζει και ανανεώνει την έννοια 
της βιωματικής εκπαίδευσης, όπως αυτή ασκείται στη γεωργική εκπαίδευση 
(Colclasure & Thoron, 2018).  

Άλλοι υποστηρίζουν ότι η γεωργική εκπαίδευση είχε πάντα έναν ισχυρό προσανατολι-
σμό προς τη μάθηση μέσω πράξης ή την βιωματική μάθηση (Cavicchi et al, 2015). Η 
εφαρμογή της μάθησης μέσω πράξης σε ένα πρόγραμμα γεωργικής εκπαίδευσης προ-
σφέρει στους μαθητές την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις γνώσεις που έχουν μάθει 
(Baker & Robinson, 2016). Ωστόσο, η βιωματική εκπαίδευση δεν είναι μόνο απλή μά-
θηση μέσω πράξης (Finch et al, 2015). Οι δραστηριότητες βιωματικής μάθησης πρέπει 
να δομηθούν σωστά, προκειμένου να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ μάθησης γνώσεων, 
αλλά και δεξιοτήτων ζωής (Kolb & Kolb, 2012). 
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Ο ορισμός της βιωματικής εκπαίδευσης εξαρτάται από κάθε άτομο και από κάθε κατά-
σταση. Η βιωματική εκπαίδευση αναφέρεται σε μαθησιακές δραστηριότητες που ε-
μπλέκουν άμεσα τον μαθητή με τα φαινόμενα που μελετώνται. Η φύση της εμπλοκής 
είναι άμεση και σκόπιμη, αντιμετωπίζοντας ένα πραγματικό πρόβλημα στον κόσμο σε 
ένα φυσικό περιβάλλον (Efstratia, 2014). Σύμφωνα με τον Dewey, (2013) η αληθινή 
μάθηση βασίζεται σε εμπειρίες και για να συνεχίσει κάποιος να μαθαίνει, πρέπει συνε-
χώς να ερευνά και να αξιολογεί τις δικές του εμπειρίες. Οι βιωματικές προσεγγίσεις 
δεν είναι ένα καθορισμένο σύνολο δραστηριοτήτων και δεν περιορίζονται σε συγκε-
κριμένους στόχους. Αυτή η ελευθερία στη μάθηση επιτρέπει στους μαθητές να εξερευ-
νούν και τα αποτελέσματα μπορεί να είναι απρόβλεπτα και απεριόριστα. Η βιωματική 
μάθηση επικεντρώνεται στην εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έμαθαν οι μα-
θητές στην τάξη, τους ενθαρρύνει να συμμετέχουν ενεργά στη δική τους μάθησης και 
συνδέει τις προηγούμενες με τις νέες γνώσεις. Οι μαθητές πρέπει να μάθουν να χρησι-
μοποιούν το μυαλό τους και να εξερευνούν την μάθηση για τον εαυτό τους (Sponarski 
et al, 2016). 

Ο δάσκαλος είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή βιωματική μάθηση. Οι γε-
ωπόνοι εκπαιδευτικοί πρέπει να αναλάβουν νέους ρόλους στην τάξη και να ενθαρρύ-
νουν την αλληλεπίδραση των μαθητών με το περιβάλλον τους για τη βελτίωση της 
κατανόησης και της μάθησης. Η εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν στην τάξη 
στο πλαίσιο καταστάσεων του "πραγματικού κόσμου" πρέπει να είναι το επίκεντρο της 
μάθησης. Πρακτικές δραστηριότητες οδηγούν σε καλύτερη κατανόηση των εννοιών 
του θέματος, συμβάλουν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων και α-
ναπτύσσουν την κριτική σκέψη. (Kokotsaki et al, 2016). Εάν ο εκπαιδευτικός εκτελεί 
αυτούς τους ρόλους σωστά, οι μαθητές θα πετύχουν περισσότερα από ό, τι θα μπορού-
σαν να πετύχουν μόνοι τους. 

Σε ποιο βαθμό όμως μπορεί η μάθηση μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων να χρησιμο-
ποιείται από τους εκπαιδευτικούς του τομέα γεωπονίας στο ΕΠΑΛ; Η παρούσα μελέτη 
χρησιμοποίησε ποιοτικές μεθόδους, για να κατανοήσει την εφαρμογή της βιωματικής 
μάθησης στα μαθήματα του τομέα γεωπονίας του ΕΠΑΛ. Η πρόθεση ήταν να ερευνη-
θεί πώς δημιουργείται η εμπειρία, χρησιμοποιείται και εφαρμόζεται σε διάφορα εκπαι-
δευτικά περιβάλλοντα από τους τους εκπαιδευτικούς του τομέα γεωπονίας στο ΕΠΑΛ  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα θεωρητικά μοντέλα παρέχουν έναν οδηγό για την καλύτερη κατανόηση των προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν εκπαιδευτικούς (Baker & Robinson, 2016). Το θεωρη-
τικό πλαίσιο που καθοδηγεί αυτή τη μελέτη είναι η θεωρία βιωματικής μάθησης του 
Kolb (1984). Ο Kolb ενσωματώνει στη θεωρία του έννοιες από διάφορους φιλόσοφους 
που μελέτησε για την διδασκαλία και τη μάθηση στην εκπαίδευση, συμπεριλαμβανο-
μένων των John Dewey, Kurt Lewin και Jean Piaget. Υποστηρίζει ότι η βιωματική μά-
θηση ήταν μια ολιστική, ολοκληρωτική προοπτική της μάθησης που συνδυάζει την ε-
μπειρία, την αντίληψη, τη γνώση και τη συμπεριφορά και μπορεί να εφαρμοστεί σε 
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οποιοδήποτε εκπαιδευτικό περιβάλλον. Σύμφωνα με το μοντέλο εμπειρικής μάθησης 
του David Kolb (1984), η εμπειρική μάθηση είναι μια διαδικασία κατασκευής γνώσης 
μέσα από τέσσερις τρόπους μάθησης (Σχήμα 1): 

• συγκεκριμένη εμπειρία (concrete experience), 
• αναστοχαστική παρατήρηση (reflective observation),  
• σχηματισμό αφηρημένων εννοιών (abstract conceptualization),  
• ενεργό πειραματισμό (active experimentation).  

 

Σχήμα1. Το μοντέλο Βιωματικής μάθησης του Kolb 

Οι παραπάνω τρόποι μάθησης αποδίδονται σχηματικά μέσα στον εμπειρικό κύκλο μά-
θησης. Η συγκεκριμένη εμπειρία περιγράφεται ως εδώ-και-τώρα εμπειρία που χρησι-
μοποιείται για την επικύρωση και δοκιμή αφηρημένων εννοιών και παρέχει ένα σημείο 
εστίασης για μάθηση και ένα σημείο αναφοράς για τη μελέτη των επιπτώσεων και της 
εγκυρότητας των ιδεών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διαδι-
κασίας (Kolb, 1984, σελ.21). Οι συγκεκριμένες εμπειρίες επιτρέπουν την προσωπική 
εφαρμογή, την κατανόηση και την έννοια των αφηρημένων αρχών. Σε αυτό το μοντέλο, 
η τάξη δεν είναι ένα περιβάλλον επικεντρωμένο στον δάσκαλο, αλλά αντίθετα κατευ-
θύνεται κυρίως από τους μαθητές. Ο δάσκαλος θεωρείται ως ένας παράγοντας που 
βοηθά τους μαθητές στην απόκτηση εκπαιδευτικών εμπειριών και συνδέσεων μεταξύ 
προηγούμενης και νέας μάθησης. Η αναστοχαστική παρατήρηση ενθαρρύνει τους μα-
θητές να εξετάσουν κριτικά μια συγκεκριμένη εμπειρία. Αυτή η περίοδος στοχασμού 
αναγκάζει τους μαθητές να αναλάβουν την ευθύνη της δικής τους μάθησης και εμπλέ-
κει τον εκπαιδευόμενο διανοητικά και συναισθηματικά στην πρόσφατη εμπειρία 
(James & Williams, 2017). Η χρήση της αφηρημένης σύλληψης ιδεών επιτρέπει στους 
μαθητές να κάνουν γενικεύσεις για αρχές που σχετίζονται με την εμπειρία και 
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προσπαθούν να ανακαλύπτουν υποκείμενες έννοιες, αιτίες και σχέσεις. Το τελικό στά-
διο, ενεργός πειραματισμός, απαιτεί τη μεταφορά και εφαρμογή των αρχών σε μια νέα 
κατάσταση. Οι μαθητές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις νέες γνώ-
σεις και πειραματιστούν για την εγκυρότητα και τη χρησιμότητα τους. 

Για να εφαρμοστεί με επιτυχία αυτό το μοντέλο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προετοι-
μάσουν κατάλληλα τους μαθητές, ώστε να χρησιμοποιήσουν τις απαιτούμενες δεξιό-
τητες παρατήρησης, προβληματισμού, εννοιολογικής σκέψης, αξιολόγησης και πειρα-
ματισμού που θα τους επιτρέψουν να μάθουν πιο αποτελεσματικά από τις εμπειρίες 
τους. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να κατανοήσουν ότι όλες οι εμπειρίες δεν είναι 
εκπαιδευτικές, αλλά μόνο οι ποιοτικές εμπειρίες. Ως εκ τούτου, είναι ευθύνη του δα-
σκάλου να δημιουργήσει εμπειρίες με νόημα, εντυπωσιακές, διαρκείας και αποτελε-
σματικές για όλους τους μαθητές. 

Σκοπός και στόχοι 

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνηθεί η χρήση της βιωματικής μάθησης στα 
μαθήματα του τομέα γεωπονίας του ΕΠΑΛ και πιο συγκεκριμένα: 

• Να καθορίσει τις γνώσεις και την εξοικείωση των γεωπόνων εκπαιδευτικών που δι-
δάσκουν τα μαθήματα του τομέα γεωπονίας στο ΕΠΑΛ με τη βιωματική μάθηση. 

• Να περιγράψει πώς χρησιμοποιούν οι γεωπόνοι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μα-
θήματα του τομέα γεωπονίας στο ΕΠΑΛ το μοντέλο Βιωματικής Μάθησης του Kolb 
στο μάθημά τους. 

• Να καθορίσει πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο τους, όταν χρησιμοποι-
ούν τη βιωματική μάθηση σε μια τάξη γεωργικής εκπαίδευσης. 

• Να εξηγήσει τα οφέλη που αντιλαμβάνονται οι δάσκαλοι και / ή τις προκλήσεις που 
θέτει η χρήση της βιωματικής μάθησης σε μια τάξη γεωργικής εκπαίδευσης. 

Μέθοδοι και διαδικασίες 

Χρησιμοποιήθηκε μια ποιοτική προσέγγιση για να διερευνηθεί η χρήση της βιωματικής 
μάθησης κατά την διδασκαλία των μαθημάτων ειδικότητας του τομέα γεωπονίας στο 
ΕΠΑΛ. Η συνέντευξη επέτρεψε στον ερευνητή να κατανοήσει τις εμπειρίες των άλλων 
ανθρώπων που σχετίζονται με τη βιωματική μάθηση. Η συγκεκριμένη τεχνική ενθάρ-
ρυνε μια διερεύνηση σε βάθος των τεχνικών διδασκαλίας των συμμετεχόντων μέσω 
της διαδικασίας αναστοχασμού. Το δείγμα αποτέλεσαν δεκαπέντε μόνιμοι εκπαιδευτι-
κοί που υπηρετούν αποκλειστικά σε ΕΠΑΛ. Οι δέκα από αυτούς είχαν περισσότερα 
από 25 χρόνια προϋπηρεσίας ενώ οι πέντε λιγότερα από 15. Οι εκπαιδευτικοί επιλέ-
χθηκαν λόγω του επιπέδου εκπαιδευτικής εμπειρίας. Για την επικοινωνία μαζί τους και 
την διατύπωση του αιτήματος συνεργασίας και συμμετοχής στην έρευνα χρησιμοποι-
ήθηκε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και το τηλέφωνο. Ο χρόνος και ο τόπος συνέντευ-
ξης έγινε μετά από συνεννόηση με κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά. 
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Μέθοδος συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις χρη-
σιμοποιήθηκαν για τη μελέτη. Οι ερωτήσεις που χρησιμοποιήθηκαν στη συνέντευξη 
ενθάρρυναν κάθε καθηγητή να περιγράψει τις προηγούμενες γνώσεις του για τη βιω-
ματική μάθηση, να αναφερθεί στις στρατηγικές εφαρμογής της βιωματικής μάθησης 
και να εξηγήσει τα οφέλη και τις προκλήσεις της χρήσης της μέσα στην τάξη. Για το 
σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένας οδηγός συνέντευξης που παρείχε τη δομή για τη δια-
δικασία της συνέντευξης, αλλά οι ερευνητές συμπεριέλαβαν διερευνητικές ερωτήσεις 
για επέκταση και αποσαφήνιση των απαντήσεων. Η συνέντευξη με κάθε εκπαιδευτικό 
διήρκεσε 20-25 λεπτά και με τη συγκατάθεση τους ηχογραφήθηκε και μεταγράφηκε 
αργότερα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποκωδικοποίησης χρησιμοποιή-
θηκε η προσέγγιση της επαγωγικής θεματικής ανάλυσης για τον εντοπισμό κοινών θε-
μάτων. Το σύνολο των δεδομένων κωδικοποιήθηκε, χωρίς να χρησιμοποιηθεί οποιο-
δήποτε προϋπάρχον πλαίσιο κωδικοποίησης ή αναλυτικές προκαταλήψεις και η διαδι-
κασία ανάλυσης δεδομένων καθοδηγήθηκε από τα δεδομένα (Γαλάνης, 2018). Η ανά-
λυση δεδομένων περιλάμβανε: ανάγνωση των συνεντεύξεων, δημιουργία αρχικών κω-
δικών, εντοπισμός πιθανών θεμάτων, επανεξέταση των θεμάτων, ορισμός και ονομα-
σία θεμάτων, και τέλος εκπόνηση της έκθεσης (Γαλάνης, 2018) για τον εντοπισμό κοι-
νών θεμάτων στις απαντήσεις των συμμετεχόντων. Για να ενισχυθεί η εγκυρότητα και 
η αξιοπιστία της μελέτης χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του τριγωνισμού.  

Στόχος Ι 

Ο στόχος 1 προσπάθησε να καθορίσει πόσο γνώστες και πόση εξοικείωση έχουν οι 
γεωπόνοι εκπαιδευτικοί των ΕΠΑΛ με τη βιωματική μάθηση. Δώδεκα από τους συμ-
μετέχοντες είχαν ασχοληθεί με τη βιωματική μάθηση στο παρελθόν κατά τη διάρκεια 
παρακολούθησης σεμιναρίων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών. Μόνο τρεις από τους δε-
καπέντε συμμετέχοντες παραδέχτηκαν ότι έχουν έλλειψη γνώσεων σχετικά με τη βιω-
ματική μάθηση. Ωστόσο, η πλήρης κατανόηση του όρου βιωματική μάθηση και η ση-
μασία της δεν ήταν σαφής σε κανέναν από τους συμμετέχοντες. 

Στόχος ΙΙ 

Ο στόχος ΙΙ προσπάθησε να περιγράψει πώς χρησιμοποιούν οι γεωπόνοι εκπαιδευτικοί 
το μοντέλο της βιωματικής μάθησης του Kolb στην τάξη. Σύμφωνα με τους συμμετέ-
χοντες, οι φάσεις του υλοποιούνται στα μαθήματα γεωπονίας, αλλά δεν ακολουθείται 
πάντοτε η κυκλική διαδικασία που απεικονίζεται στο μοντέλο του Kolb. Περιέγραψαν 
παραδείγματα που έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές να έχουν συγκεκριμένες ε-
μπειρίες, όπως τον πολλαπλασιασμό με μοσχεύματα και τη αξιοποίηση της βιομάζας. 
Ωστόσο, υποστήριξαν ότι η εμπειρία μπορεί να αποκτηθεί και να μην αποκτηθεί άμεσα 
ανάλογα με το θέμα, τη δραστηριότητα, τις προηγούμενες γνώσεις των μαθητών και 
τις ανησυχίες σχετικά με την εμπειρία. Ορισμένες από τις αναστοχαστικές στρατηγικές 
που ανέφεραν οι καθηγητές περιλάμβαναν ερωτήσεις, ανοιχτές σκέψεις, ατομικές 
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εργασίες και ατομικές ή ομαδικές συζητήσεις. Ανέφεραν ότι δεν ενσωμάτωναν πάντα 
ένα στοιχείο στοχασμού ή δεν προσέγγιζαν την αναστοχαστική παρατήρηση με άμεσο 
και συγκεκριμένο τρόπο. Οι στρατηγικές που χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη για την 
προώθηση αφηρημένων γενικεύσεων περιλάμβαναν τεχνικές βελτίωσης, ατομική και 
ομαδική σκέψη και ανάκληση προηγούμενων εμπειριών για την επίλυση προβλημά-
των. Η χρήση του ενεργού πειραματισμού εξαρτάται από τον χρόνο, το κόστος, τον 
αριθμό των μαθητών και την αντιληπτή σημασία του αντικειμένου. 

Στόχος ΙΙΙ 

Ο τρίτος στόχος επεδίωξε να καθορίσει πως αντιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί το ρόλο 
τους χρησιμοποιώντας τη βιωματική μάθηση στη τάξη. Οι συμμετέχοντες τόνισαν το 
ρόλο του δασκάλου ως καθοδηγητή ή διευκολυντή της μάθησης βοηθώντας τους μα-
θητές σε όλη τη διαδικασία, καθοδηγώντας τους μέσα από τα κατάλληλα βήματα, συμ-
βουλεύοντας τους και εξασφαλίζοντας τους ένα θετικό αποτέλεσμα μάθησης. 

Στόχος IV 

Ο τέταρτος στόχος προσπάθησε να εξηγήσει τα οφέλη και / ή τις προκλήσεις που αντι-
λαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί με τη χρήση εμπειρικής μάθησης στην τάξη. Οι εκπαι-
δευτικοί απέδωσαν στη βιωματική μάθηση το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθητών, την 
ενεργό συμμετοχή, την χρήση δεξιοτήτων σκέψης ανώτερης τάξης και την καλή επί-
δοση. Όπως εξήγησε ένας δάσκαλος, «μπορούν να απομνημονεύσουν κάτι σαν να προ-
ετοιμάζονται για τεστ, αλλά αν δεν μπορούν στην πραγματικότητα να το εφαρμόσουν 
μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα». 

Συμπεράσματα 

Η βιωματική εκπαίδευση μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία, όπου ο μαθητής οι-
κοδομεί γνώσεις, δεξιότητες και αξίες από την άμεση εμπειρία. Η διαδικασία αυτή ε-
φαρμόζεται σχεδόν σε όλα τα μαθήματα του τομέα γεωπονίας ΕΠΑΛ και ενδείκνυται 
για πρακτική, καθοδηγούμενη εμπειρία για να καλλιεργήσουν και να δοκιμάσουν δε-
ξιότητες, μέσα από την κριτική και τον στοχασμό. Μία από τις αρχές της βιωματικής 
εκπαίδευσης είναι ότι οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στις δική τους εκπαίδευση και 
οι εμπειρίες έχουν δομηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να απαιτούν από τον εκπαιδευόμενο 
να αναλάβει πρωτοβουλίες, να πάρει αποφάσεις και να λογοδοτήσει για τα αποτελέ-
σματα (Brown & Kuratko, 2015).  

Όλοι οι συμμετέχοντες θεωρούν ότι το συγκεκριμένο είδος μάθησης προσφέρει ποιο-
τικές εμπειρίες, ενεργό δέσμευση, αναστοχαστικές παρατηρήσεις και εφαρμογή των 
θεωρητικών γνώσεων που είναι χρήσιμη για την ολοκληρωμένη κατανόηση ενός θέ-
ματος. Έχουν υλοποιήσει στην τάξη διάφορες βιωματικές δραστηριότητες για να απο-
τελεσματικότερη μάθηση, παρόλο που δεν διέθεταν αρκετές γνώσεις για τη θεωρία του 
Kolb. Εφαρμόζουν όλες τις φάσεις του κύκλου του Kolb, όταν ήταν δυνατόν, αλλά δεν 
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ακολουθούσαν πάντοτε την προκαθορισμένη ροή των φάσεων του μοντέλου. Πιστεύ-
ουν ότι η σειρά των εμπειριών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το θέμα τις προηγού-
μενες γνώσεις των μαθητών και τις ανησυχίες τους σχετικά με το πόσο ασφαλείς αι-
σθάνονται. Σχολίασαν θετικά τα οφέλη της αυξημένης διατήρησης θεμάτων, της θετι-
κής μάθησης, της ενεργού συμμετοχής των μαθητών και της χρήσης του ικανοτήτων 
σκέψης ανώτερης τάξης σε συνάρτηση με βιωματικές δραστηριότητες. Ωστόσο, οι 
προκλήσεις χρήσης της διαδικασίας, όπως ο σχεδιασμός, οι τροποποιήσεις το στυλ δι-
δασκαλίας και ο χρόνος αποτελούν εμπόδιο για την σταθερή χρήση. 

Οι συμμετέχοντες δήλωσαν ότι ο εκπαιδευτικός αποτελεί βασικό στοιχείο αυτής της 
διαδικασίας καθοδηγώντας τη μάθηση και παρέχοντας βοήθεια και συνδέσεις με το 
υλικό. Για να υπάρξει επιτυχία και υψηλής ποιότητας βιωματική μάθηση μέσα στην 
τάξη, ο εκπαιδευτικός πρέπει αρχικά να δημιουργήσει την εμπειρία με σκέψεις, δεξιό-
τητες και εισροές από την ομάδα. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ανακάλυψη βασι-
κών σημείων, παρέχοντας την ελάχιστη απαραίτητη δομή για τις δραστηριότητες, βοη-
θώντας τους μαθητές να κάνουν επιτυχημένες συνδέσεις μεταξύ της εμπειρίας και της 
εκπαίδευσης και καθιερώνει έναν στόχο όσον αφορά τη διδασκαλία (Leek & Peng, 
2015).  

Οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι η βιωματική εκπαίδευση απαιτεί από τους εκπαιδευτι-
κούς να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους και να δώσουν στους μαθητές μια ευκαιρία 
να ανακαλύψουν μόνοι τους τη νέα γνώση. Θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα συναι-
σθηματικά ασφαλές περιβάλλον, να συμμετέχουν ενεργά στη μάθηση και να διδάξουν 
σε όλους τους τρόπους μάθησης. Τέλος πιστεύουν ότι είναι σημαντικό οι μαθητές να 
δουν τη σχέση μεταξύ του υλικού και της κατάστασης σε σχέση με τους αρχικούς στό-
χους προκειμένου να είναι επιτυχής όλη η προσπάθεια. 

Προτάσεις 

Για να αποκτήσουν οι μαθητές την εμπειρία από τη χρήση κάθε στοιχείου του μοντέλου 
Kolb, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τους παρέχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μα-
θησιακές βιωματικές δραστηριότητες. Τα εργαστήρια επαγγελματικής ανάπτυξης του 
τομέα γεωπονίας θα πρέπει να χρησιμοποιούν ένα βιωματικό πρόγραμμα που προσφέ-
ρει προσωπικές εμπειρίες. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενθαρρύνονται 
να χρησιμοποιούν τη βιωματική μάθηση και να ανταλλάσσουν απόψεις με άλλους συ-
ναδέλφους για το πώς μπορεί να εφαρμοστεί τάξεις του τομέα γεωπονίας στα ΕΠΑΛ. 
Να υπάρξουν προγράμματα προετοιμασίας των εκπαιδευτικών, για να κατανοήσουν 
πώς μπορούν να εφαρμόσουν το μοντέλο του Kolb για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επί-
σης θα πρέπει να μάθουν να δημιουργούν σχέδια μαθήματος που να περιλαμβάνουν τη 
χρήση των συνιστωσών του μοντέλου Kolb καθώς και να αξιολογούν την αποτελεσμα-
τικότητά του. Εν ολίγοις, τα προγράμματα προετοιμασίας εκπαιδευτικών και τα εργα-
στήρια επαγγελματικής ανάπτυξης μπορούν να ενισχύσουν τη σημασία της εμπειρίας 
στην εκπαίδευση μέσω της συνεχούς χρήσης και αξιολόγησης της βιωματικής μάθη-
σης. 
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Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό σενάριο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική 
Εργασία στην Τεχνολογία» (E.E.T.) της Α΄ τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ. Στο 
συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο οι μαθητές θα κατασκευάσουν έναν ηλιακό 
φούρνο με την μέθοδο engineering design process (τεχνικός σχεδιασμός). Σκοπός του 
σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την εφαρμογή επιστημονικών αρχών για 
την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη μετάδοση θερμότητας, θερμομόνωση, 
φαινόμενο θερμοκηπίου, ανάκλαση φωτός ακολουθώντας τα βήματα του τεχνικού 
σχεδιασμού. Οι μαθητές θα αξιοποιήσουν τις υφιστάμενες τεχνολογίες που 
χρησιμοποιούνται στο επάγγελμα του μηχανολόγου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη 
τις επιδράσεις στην κοινωνία, στο περιβάλλον και στην ανάπτυξη. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μετάδοση Θερμότητας, Θερμομόνωση, φαινόμενο θερμοκηπίου, 
ανάκλαση φωτός, Σχεδιασμός Προϊόντος. 

Περιγραφή Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Εφόσον οι μαθητές επιλέξουν το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή, να κατασκευάσουν ένα 
ηλιακό φούρνο, θα ακολουθήσουν την μέθοδο engineering design process - τεχνικός 
σχεδιασμός  (Ullman, 2009). 

Το αντικείμενο της εργασίας, ο σκοπός της, το θεωρητικό και τεχνολογικό πλαίσιο στο 
οποίο εντάσσεται καθώς και η αναλυτική περιγραφή της πορείας υλοποίησής της 
περιέχονται στα: “ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ”, “ΦΥΛΛΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΏΝ”. Τα φύλλα 
αυτά θα πρέπει να εκτυπωθούν και να φωτοτυπηθούν ένα για κάθε μαθητή. Φύλλο 
πληροφοριών https://drive.google.com/file/d/1yQRfvEJQkO-
kQlwPRHownWNYOszBSKCG/view?usp=sharing  

Στη συνέχεια η ομάδα μαθητών (4-5 άτομα) ή οι ομάδες μαθητών θα πρέπει να 
συγκεντρώσουν τα υλικά που προτείνονται στην περιγραφή της εργασίας. ΟΙ μαθητές 
θα επιλέξουν κάποια από αυτά για να κατασκευάσουν ένα ηλιακό φούρνο και να 
ακολουθήσουν την παραπάνω μέθοδο η οποία αποτελείται από 7 βήματα, αυτά είναι: 

1. Ορισμός προβλήματος,  
2. Συγκέντρωση πληροφοριών,  
3. Επινόηση πολλαπλών λύσεων, 
4. Ανάλυση και επιλογή λύσης ή συνδυασμό λύσεων,  
5. Σχεδίαση και κατασκευή της λύσης- λειτουργία κατασκευής, 

930

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020

https://drive.google.com/file/d/1yQRfvEJQkO-kQlwPRHownWNYOszBSKCG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yQRfvEJQkO-kQlwPRHownWNYOszBSKCG/view?usp=sharing


6. Αξιολόγηση της λύσης , επανασχεδίαση, βελτίωση απόδοσης 
7. Παρουσίαση της εφαρμογής 

Στο πρώτο βήμα οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το πρόβλημα, με την πρόκληση να 
κατασκευάσουν ως ομάδα, μία συσκευή που συλλέγει την ηλιακή ακτινοβολία ώστε 
να ζεσταίνει μία εστία (σκεύος). Στη συνέχεια οι μαθητές, μέσω της θεωρίας, των 
βίντεο και των δραστηριοτήτων που περιέχονται στο φύλλο πληροφοριών, θα 
συγκεντρώσουν και θα αναλύσουν πληροφορίες ώστε να εμπεδώσουν θέματα σχετικά 
με τη μετάδοση θερμότητας, τα θερμομονωτικά υλικά, το φαινόμενο θερμοκηπίου, και 
την ανάκλαση φωτός. Οι μαθητές αφού λάβουν υπόψη τους τις απαιτήσεις που θα τους 
αποδώσει η ομάδα, τους περιορισμούς που έχουν τεθεί για το συγκεκριμένο έργο στο 
πρώτο βήμα και τις γνώσεις που απέκτησαν στο δεύτερο βήμα, θα σχεδιάσουν και θα 
προτείνουν το δικό τους ηλιακό φούρνο όσον αφορά στο σχήμα, στο υλικό και στον 
τύπο του ηλιακού φούρνου.  

Στο τέταρτο βήμα, η ομάδα θα επιλέξει τη πρόταση που θα θεωρεί ότι είναι η καλύτερη 
ή θα συνδυάσει στοιχεία από τις επιμέρους προτάσεις για να καταλήξει στη λύση που 
θα υιοθετήσει ως καλύτερη. 

Στο πέμπτο βήμα η ομάδα θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει την βέλτιστη λύση. Στο 
έκτο βήμα οι μαθητές θα δοκιμάσουν την αποτελεσματικότητα της συσκευής τους, 
εκτελώντας πείραμα μέτρησης της θερμοκρασίας του εσωτερικού χώρου του φούρνου. 
Οι μαθητές θα αξιολογήσουν τη συσκευή που κατασκεύασαν βάσει των απαιτήσεων 
και των περιορισμών που τέθηκαν στο πρώτο βήμα, καθώς και των δικών τους 
προτεραιοτήτων αναφορικά με τις απαιτήσεις που τέθηκε στο τρίτο βήμα. 
Επιπρόσθετα, θα προτείνουν πιθανές βελτιώσεις που θα έκαναν, εξηγώντας αυτές τις 
αλλαγές. Στο τελικό βήμα οι μαθητές θα παρουσιάσουν στην τάξη μια τελική εργασία. 

Συμπεράσματα 

Μέσα από αυτό το εκπαιδευτικό σενάριο παρέχεται στους μαθητές/μαθήτριες η 
δυνατότητα να ανακαλύψουν τις κλίσεις και τις δεξιότητές τους καθώς και να τους 
ενθαρρύνει αλλά και να ενισχύσει την αυτοεκτίμησή τους μέσα από μια καινοτόμα 
δραστηριότητα ομαδικής εργασίας. Οι μαθητές μέσα από το σενάριο εκτελούν 
δραστηριότητες, οι οποίες τους βοηθούν στην κατάκτηση επιστημονικής γνώσης μέσα 
από τη διεπιστημονική εξέταση του θέματος. Επίσης, προωθείται η ενεργητική και 
συνεργατική μάθηση καθώς οι μαθητές συνεργάζονται, εργάζονται σε ομάδες, 
επιλύουν προβλήματα από κοινού. Οι μαθητές εργάζονται ως μελλοντικοί επιστήμονες 
όπου αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος, αναλύουν τα προβλήματα στα 
συστατικά τους μέρη και σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις, επινοούν πολλαπλές λύσεις και 
κάνουν ορθολογικές επιλογές. 
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Παράρτημα 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: 

Κατασκευή Ηλιακού Φούρνου 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

 6 εβδομάδες – 12 διδακτικές ώρες  

Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα διδακτικού σεναρίου 

 1ο και 2ο βήμα: 4 διδακτικές ώρες  
3ο βήμα: 2 διδακτικές ώρες  
4ο βήμα: 1 διδακτική ώρα  
5ο βήμα: 2 διδακτικές ώρες  
6ο βήμα και 7ο βήμα: 2 διδακτικές ώρες  
8ο βήμα: 1 διδακτική ώρα 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/προαπαιτούμενες 
γνώσεις 

Το διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική 
Εργασία στην Τεχνολογία» (E.E.T.) της Ά τάξης ημερήσιου ΕΠΑΛ. Συγκεκριμένα 
σύμφωνα με τις οδηγίες του μαθήματος (Φ3/132529/Δ4) οι μαθητές κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους πραγματοποιούν 3-4 διαφορετικές εργασίες ανάλογα με τα αρχικά 
τους ενδιαφέροντα. Το παρόν σενάριο εξυπηρετεί την 2η φάση όπου πραγματοποιείται 
η επιλογή του έργου ή των δραστηριοτήτων με κατασκευή. Προτείνεται να 
επικεντρώνονται σε απλές σχετικά συνθέσεις που θα μπορούν να υλοποιηθούν στην 
τάξη.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η εξοικείωση των μαθητών με την εφαρμογή 
επιστημονικών αρχών για την επίλυση προβλημάτων σχετικών με τη μετάδοση 
θερμότητας, τη θερμομόνωση, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την ανάκλαση του 
φωτός, ακολουθώντας τα βήματα του τεχνικού σχεδιασμού (engineering design 
process).  

Η δραστηριότητα προτείνεται για τους παρακάτω λόγους:  

1) Υλοποιείται με απλά υλικά  
2) Η κατασκευή είναι απλή και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών  
3) Σχετίζεται με τη μετάδοση θερμότητας που είναι βασικό επιστημονικό πεδίο της 

Μηχανολογίας και βρίσκει εφαρμογή σε όλες τις ειδικότητες του Μηχανολογικού 
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Τομέα των ΕΠΑ.Λ.  

Στόχοι του διδακτικού σεναρίου,   

Γνωστικοί στόχοι:  

1) Να έρθουν σε επαφή με τα προβλήματα των τεχνικών κατασκευών (μηχανών, 
κτηρίων, εγκαταστάσεων) και βιομηχανικών προϊόντων που σχετίζονται με τη 
μετάδοση της θερμότητας, το φαινόμενο θερμοκηπίου, την ανάκλαση φωτός.  

2) Να αναγνωρίζουν τους τρείς τρόπους μετάδοσης θερμότητας και να κατανοήσουν τη 
σημασία τους σε πρακτικές εφαρμογές.  

3) Να αναγνωρίζουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την ανάκλαση του φωτός και 
να κατανοήσουν τη σημασία τους σε πρακτικές εφαρμογές. 

4) Να ενισχύσουν την ικανότητά τους για επίλυση ανοικτού τύπου προβλημάτων.  
5) Να αναπτύξουν κριτική, δημιουργική και καινοτόμο σκέψη μέσω της συστηματικής 

υλοποίησης των βημάτων του τεχνικού σχεδιασμού.  

Δεξιότητες:  

1) Να αξιοποιούν τεχνικές επίλυσης προβλήματος, να αναλύουν τα προβλήματα στα 
συστατικά τους μέρη και να σχεδιάζουν πρακτικές λύσεις.  

2) Να επινοούν πολλαπλές λύσεις και να κάνουν ορθολογικές επιλογές  
3) Να αξιολογούν τεχνολογικές λύσεις  
4) Να αυτό-οργανώνονται και να ελέγχουν την πορεία της εργασίας τους.  

Στάσεις:  

1) Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας.  

2) Να αναπτύξουν συνείδηση τεχνικού.  

3) Να βελτιώσουν την γνώμη που έχουν για τη χρησιμότητα των θεωρητικών γνώσεων 
σε πρακτικές εφαρμογές  

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα 

• Οι μαθητές θα αποκτήσουν γνώσεις που σχετίζονται με τον τομέα των μηχανολόγων,  
• θα επικεντρωθούν στην Τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον τομέα αυτό (και 

ειδικότητα) και με τον τρόπο αυτό ο κάθε μαθητής θα έχει τη δυνατότητα διερεύνησης 
της ειδικότητας που ενδιαφέρεται να ακολουθήσει, μέσω της Τεχνολογίας που 
χρησιμοποιείται σε αυτήν την ειδικότητα.  

• Θα αναγνωρίσουν εφαρμογές της τεχνικής θερμοδυναμικής.  
• Θα γνωρίσουν, ότι η θερμοδυναμική ασχολείται με τα φυσικά φαινόμενα που 

μεταβάλλουν το ενεργειακό περιεχόμενο ενός συστήματος και τα χαρακτηριστικά που 
συνδέονται με αυτό. 
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• Επίσης, οι μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο.  

Μεθοδολογία υλοποίησης - Επιστημολογική προσέγγιση  

 Η πορεία της εργασίας ακολουθεί τα βήματα του τεχνικού σχεδιασμού ή κύκλου του 
μηχανικού, που είναι ο τρόπος με τον οποίο επιλύουν οι μηχανικοί τα προβλήματα 
κατασκευών, διεργασιών και προϊόντων. Τα προβλήματα αυτά είναι “ανοικτά”, 
δηλαδή έχουν περισσότερες από μία λύσεις.  

Πολλές φορές η λύση περιλαμβάνει το σχεδιασμό ενός προϊόντος που πληροί 
συγκεκριμένα κριτήρια ή / και ολοκληρώνει μια συγκεκριμένη εργασία.  

Τα βήματα του τεχνικού σχεδιασμού ή κύκλου του μηχανικού είναι:  

1) Ορισμός του προβλήματος  
2) Έρευνα του προβλήματος – Συγκέντρωση πληροφοριών  
3) Επινόηση πολλαπλών λύσεων  
4) Ανάλυση και επιλογή βέλτιστης λύσης  
5) Σχεδίαση και κατασκευή βέλτιστης λύσης  
6) Δοκιμή της κατασκευής – Εκτέλεση πειράματος  
7) Αποτίμηση του αποτελέσματος- Επανασχεδίαση αν απαιτείται  
8) Παρουσίαση της εργασίας  

Οι μηχανικοί για να δημιουργήσουν νέα προϊόντα, νέα περιβάλλοντα και νέες 
εμπειρίες, ακολουθούν τη διαδικασία σχεδιασμού μηχανικής που βασίζεται στη 
δημιουργικότητα, δηλαδή χρησιμοποιούν τη διαδικασία αυτή για να δημιουργήσουν 
λύσεις σε προβλήματα. Ένας μηχανικός εντοπίζει μια συγκεκριμένη 
ανάγκη: Ποιος χρειάζεται τι, γιατί ; Και τότε, αυτός δημιουργεί μια λύση που 
ικανοποιεί την ανάγκη. 

Ερευνητικό ερώτημα / πρόβλημα  

Πως θα κατασκευάσουμε με απλά υλικά μια διάταξη που να μετατρέπει την ηλιακή 
ενέργεια σε θερμική και να ανεβάζει την θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου της 
στους 120 οC σε 1 ώρα και να τη διατηρεί για 4-5 ώρες. 

 Σύνδεση με θεματικές ενότητες του προγράμματος σπουδών 

Στοιχεία Τεχνικής Θερμοδυναμικής και Μετάδοσης Θερμότητας (ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΗΣ 
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ) 

Φυσική (ηλιακή ενέργεια, φως, ανάκλαση) 
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Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή για το διδακτικό σενάριο 

Η/Υ για την αναπαραγωγή Video και σύνδεση με internet. 

Υλικά Εκπαιδευτικού:   Μεταλλικό σκεύος  

Υλικά Μαθητών:  4 κομμάτια κόντρα-πλακέ. { πάχους 8mm, διαστάσεις:37 Χ 50 εκ. 
(βάση),37 X 45 εκ. (δύο πλαινά), 48,4 X 30 εκ. (πλάτη), 50 X56 εκ. (καπάκι + μπροστά 
πορτάκι)} ή χαρτόκουτο, τζάμι πάχους 4mm, Διαφανής συγκολλητική ταινία, 
αλουμινόχαρτο, καθρέφτες, φελιζόλ, σιλικόνη, μαύρο ματ υδρόχρωμα, ατλακόλ, ένα 
μαύρο ταψί, καρφάκια. και άλλα τυχόν διαθέσιμα υλικά. 

Εργαλεία: Ψαλίδι, Μαρκαδόρος μαύρος, θερμόμετρο, πένσα, σφυράκι, πριόνι. 

Οργάνωση της τάξης – εφικτότητα σχεδίασης 

Θα πρέπει να προηγηθεί στην τάξη η 1η φάση του μαθήματος όπου ο εκπαιδευτικός 
κάνει μια εισαγωγή στο μάθημα – Διερεύνηση ετοιμότητας των μαθητών μέσα από 
σύντομη επανάληψη των διαδικασιών έρευνας στην Τεχνολογία στο Γυμνάσιο, καθώς 
και προβληματισμός για διερεύνηση των αρχικών ενδιαφερόντων των 
μαθητών/μαθητριών. 

Σε κάθε τμήμα θα δημιουργηθούν ομάδες μαθητών/μαθητριών, κατά προτίμηση 3-5 
ατόμων, με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Η επιλογή των θεμάτων γίνεται από τους/τις 
μαθητές/ μαθήτριες κατά ομάδες, με τη συνδρομή του/της διδάσκοντος/ της 
διδάσκουσας εκπαιδευτικού. Για τη διασφάλιση συνθηκών υγείας και ασφάλειας, όπως 
και για οποιονδήποτε άλλο λόγο, μπορεί να αναζητηθεί η συνεργασία με 
εκπαιδευτικούς της αντίστοιχης ειδικότητας και των υπευθύνων των εργαστηρίων. 

Το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί και μέσα στην τάξη ή ακόμη μπορούμε να 
εκμεταλλευτούμε και τα εργαστήρια. Η δραστηριότητα αυτή είναι απλή στην 
κατασκευή ώστε να αποφεύγεται κάθε ενδεχόμενος κίνδυνος που θα προέρχεται από 
την έλλειψη εμπειρίας των μαθητών/τριών σε εργαστηριακούς χώρους ή την έλλειψη 
γνώσης των εκπαιδευτικών διαφορετικής ειδικότητας από το αντικείμενο του έργου. 

Πορεία υλοποίησης  

Η ομάδα μαθητών θα ακολουθήσει για τη δημιουργία της κατασκευής την μέθοδο  
τεχνικός σχεδιασμός - engineering design process (Ullman, 2009). Βήματα της οποίας 
είναι :  

1ο Βήμα: ορισμός προβλήματος, οι μαθητές καλούνται να δώσουν λύση στο πρόβλημα 
που τους ανατίθεται, να κατασκευάσουν με απλά υλικά μια διάταξη που να μετατρέπει 
την ηλιακή ενέργεια σε θερμική, τον λεγόμενο ηλιακό φούρνο.  
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2ο Βήμα: συγκέντρωση πληροφοριών, όπου η ομάδα μαθητών πρέπει να μελετήσει το 
φύλλο πληροφοριών (τι είναι θερμοκρασία-θερμότητα, θερμομόνωση, φαινόμενο 
θερμοκηπίου, ανάκλαση φωτός, οι τύποι, τα μέρη της διάταξης) θα συγκεντρώσει και 
θα αναλύσει πληροφορίες που θα απαντάνε στον παραπάνω προβληματισμό. 

3ο Βήμα: επινόηση πολλαπλών λύσεων, στο βήμα αυτό κάθε μέλος της ομάδας θα 
προτείνει τη δική του λύση για την κατασκευή του ηλιακού φούρνου. Θα προτείνει 
δηλαδή τον τύπο του ηλιακού φούρνου καθώς και τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει για 
την κατασκευή. Για να διαμορφώσει τη λύση πρέπει να λάβει υπόψη όλες τις 
απαιτήσεις και τους περιορισμούς που τέθηκαν στο 1ο βήμα. Επειδή πιθανόν δεν θα 
μπορεί να ικανοποιήσει το ίδιο καλά όλες τις απαιτήσεις πρέπει να αποφασίσει ποιες 
είναι οι πιο σημαντικές. Συζητά και αποφασίζει ως ομάδα ποια θα είναι τα υλικά που 
θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του ηλιακού φούρνου και ποιον τύπο θα 
κατασκευάσει ώστε να μπορεί να ζεσταθεί ο εσωτερικός χώρος από την ηλιακή 
ενέργεια.  

4ο Βήμα: ανάλυση και επιλογή βέλτιστης λύσης ή λύσεων, από τις προτάσεις που 
έκαναν τα μέλη, η ομάδα θα επιλέξει αυτή που θεωρεί ότι είναι η καλύτερη ή θα 
συνδυάσει στοιχεία από τις επιμέρους προτάσεις για να καταλήξει στη λύση που θα 
υιοθετήσει ως καλύτερη. 

5ο Βήμα: Σχεδίαση και κατασκευή της λύσης- δοκιμή λειτουργίας κατασκευής, όπου 
θα γίνει η κατασκευή του ηλιακού φούρνου. Επίσης θα ελέγξει την λειτουργία της 
διάταξης και θα μελετήσει το τι συμβαίνει με την μεταβολή της θερμοκρασίας με την 
πάροδο του χρόνου.  

6ο Βήμα: Αξιολόγηση, Επανασχεδίαση αν απαιτείται και βελτίωση απόδοσης της 
κατασκευής. Οι μαθητές θα αξιολογήσουν τη συσκευή που κατασκεύασαν βάσει των 
απαιτήσεων και των περιορισμών, μπορεί η διάταξη μας να ζεστάνει τον εσωτερικό 
χώρο στους 120 οC σε μια ώρα με πλήρη ηλιοφάνεια. Θα κάνουν βελτίωση της 
απόδοσης της κατασκευής και θα ελέγξουν τον ρυθμό μεταβολής της θερμότητας ως 
προς το χρόνο σε σύγκριση με τις μετρήσεις του βήματος 5.  

7ο Βήμα: Παρουσίαση του ηλιακού φούρνου. 

Παραδοτέα ερευνητικής εργασίας: 

• Την κατασκευή του ηλιακού φούρνου. 
• Ένα κείμενο που θα εξηγεί αναλυτικά την σκοπιμότητα της κατασκευής, 

θεωρητικές βάσεις στις οποίες στηρίχτηκε η κατασκευή, πως επιλέχτηκαν αυτές, 
δυνατά σημεία της κατασκευής, αδύνατα σημεία που πρέπει να βελτιωθούν, την 
σπουδαιότητα του τεχνήματος από κατασκευαστικής και χρηστικής πλευράς, 
σημασία για τα άτομα και το σύνολο. 
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Αξιολόγηση  

Η ομάδα και ο κάθε μαθητής ξεχωριστά θα αξιολογηθεί με διαμορφωτική αξιολόγηση 
για την οργάνωση της διαδικασίας, τη συμμετοχή στην υλοποίηση όλων των βημάτων 
του τεχνικού σχεδιασμού, όπως περιγράφονται στο φύλλο εργασίας και για το πνεύμα 
συνεργασίας που επέδειξε. Η ομάδα ως σύνολο θα αξιολογηθεί για το προϊόν της 
εργασίας της, δηλαδή τον ηλιακό φούρνο που κατασκεύασε. Ο εκπαιδευτικός μπορεί 
να χρησιμοποιήσει τις ρουμπρίκες αξιολόγησης που βρίσκονται: 
https://drive.google.com/file/d/18PvYA6jsT7F9g8aN58MDK-7ilOH5-
6cl/view?usp=sharing  

Φύλλο Εργασίας 

https://drive.google.com/file/d/1Wnq_mPLm_x8yQ3mAhfkXCowOZAkPIKrg/view?
usp=sharing 
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Ο ρυθμός και η comedia del arte στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας.  

Παπαεμμανουήλ Χάρης, M.Ed.  Θεατροπαιδ/γός-μουσικός, greyrabitsa@gmail.com 
Κάσσαρη Σοφία, M.Ed.  Θεατροπαιδαγωγός-χορεύτρια, sofiakassari@hotmail.com  

Περίληψη 

Η σωστή εκφορά του λόγου σε προφορικό επίπεδο σε μια πρώτη προσέγγιση αλλά και 
σε γραπτή μορφή είναι ένα από τα πιο μεγάλα εκπαιδευτικά ζητήματα των τελευταίων 
δεκαετιών. Σε μια σύγχρονη εποχή που η ταχύτητα συμπιέζει τον τρόπο σκέψης από 
πολύ μικρή ηλικία το βασικό μέσο επικοινωνίας τραυματίζεται είτε μορφικά 
(ορθογραφία, συντακτικό, λεξιλόγιο, γραμματική) είτε ως εργαλείο δόμησης της 
σκέψης (εκφραστικές δεξιότητες, οργανωμένη σκέψη, κριτική ικανότητα). Με την 
πολύτιμη αρωγή του ρυθμού σαν βασικό συστατικό της ομιλίας και του θεατρικού 
κόσμου της Comedia del arte όπως και οπτικοακουστικού υλικού τα παιδιά είτε 
ατομικά είτε σε ομάδες θα δημιουργήσουν αποσπάσματα λόγου προσεγγίζοντας την 
ελληνική γλώσσα με ένα πιο ουσιαστικό και λειτουργικό τρόπο που είναι παράλληλα 
δημιουργικός και ευχάριστος. Το διδακτικό σενάριο εφαρμόσθηκε σε 20 παιδιά με 
αδυναμία στο μάθημα της γλώσσας και ένα ποσοστό 70% είχε θετική ανταπόκριση ενώ 
παρουσιάστηκε εμφανή βελτίωση στον τρόπο ομιλίας σε μια ποσόστωση του 50%.  

Λέξεις-Κλειδιά: Ομάδα, Ρυθμός, Comedia del arte, Γλώσσα, ορθογραφία, ομιλία 

Εισαγωγή 

Η ορθογραφία και οι διαφορετικές έννοιες των λέξεων, που δημιουργούνται με την 
αλλαγή συγκεκριμένων γραμμάτων είναι ένα χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας.  
Υπάρχει πληθώρα λέξεων που είναι ομόηχες αλλά έχουν διαφορετική σημασία.  
Επίσης, υπάρχουν παρώνυμες λέξεις με διαφορετική σημασία.  Τέλος πολλοί 
ορθογραφικοί κανόνες καθορίζουν τις καταλήξεις των λέξεων.  (Γεράσιμος Αν.  
Μαρκαντωνάτος 2008) Φυσικά ακόμη και οι απλές λέξεις είναι δύσκολο για κάποια 
παιδιά να είναι ορθογραφημένες. Eπιπρόσθετα η σωστή εκφορά του λόγου είναι μια 
ακόμη παράμετρος, που εντάσσεται στην ευρύτερη δομή του γλωσσικού μας 
συστήματος.  

Στο πανεπιστήμιο Northwestern του ΙΛΙΝΟΙΣ πραγματοποιήθηκε έρευνα που 
αποδεικνύει ότι όποιος αντιλαμβάνεται καλύτερα το ρυθμό και τον ενσωματώνει τότε 
διαθέτει πολύ μεγαλύτερες γλωσσικές ικανότητες.  Επίσης, η δυσκολία ανάγνωσης 
συνδέεται άμεσα με το συντονισμό του σώματος και το ρυθμό της μουσικής. (WEB 
TV SKAI Άρθρο «Mουσική και γλώσσα» 18/09/2013).  

Φυσικά, το θέατρο έχει τη δυνατότητα μέσα από τη βιωματική διαδικασία να δώσει τη 
δυνατότητα ακόμη και σε παιδιά που δεν έχουν ιδιαίτερη κλίση στα γλωσσικά 
μαθήματα να κατανοήσουν τη σημασία, την ετυμολογία ακόμη και την ορθογραφία 
των λέξεων (STEVEN CLARK 6η Διεθνής συνδιάσκεψη για το θέατρο στην 
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εκπαίδευση. -πρακτικά).  

 Υλοποίηση - οργάνωση 

 Η διαμόρφωση και η χωροταξία της σχολικής τάξης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση 
για την πραγματοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου, καθώς 
η κίνηση και η βιωματική προσέγγιση του λόγου διατελούν κυρίαρχο ρόλο στην όλη 
διαδικασία.  Ιδανική θα ήταν η δημιουργία μικρών ομάδων ύστερα από τις πρώτες 
συλλογικές επαφές, που θα εξερευνούσαν ξεχωριστά τη γλώσσα σε προφορικό και 
γραπτό επίπεδο με την ανταλλαγή ιδεών-απόψεων, τις διαφορετικές οπτικές κοινών 
θεμάτων.  Βέβαια η χρήση Τ. Π. Ε για την παρακολούθηση οπτικοακουστικού υλικού 
σχετικού με τους τομείς του σεναρίου είναι απαραίτητη και ενισχύει το ενδιαφέρον των 
μαθητών.  

Σκοπός - στόχοι 

• Ορθογραφία-σημασία λέξεων(ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα) 
• Συλλαβισμός λέξεων – Καθαρότητα στην εκφορά λόγου. (Nίκος Παπακωνσταντίνου 

2014) 
• Γνωριμία με τη σχέση που έχει η γλώσσα μας με τη μουσική και την κίνηση.  
• Κατανόηση της σύνδεσης που υπάρχει μεταξύ του λόγου ως μέσου επικοινωνίας και 

του σώματος.   
• Εξοικείωση με τα μέρη του λόγου και τον τρόπο που συντάσσονται προκειμένου να 

καταλήξουν σε ολοκληρωμένες και σωστά δομημένες προτάσεις.  
• Σύνεγγυς αλλά και βασισμένη σε συμφραζόμενα καταστάσεων προσέγγιση της 

σημασίας λέξεων, προτάσεων αλλά και αποσπασμάτων λόγου.  
• Δημιουργία αυτοτελών ιστοριών είτε με προφορικό είτε με αποτυπωμένο στο χαρτί 

λόγο.  

Οφέλη 

• Δραστηριοποίηση λειτουργιών σώματος.  
• Συνδυασμός γλώσσας-κίνησης-μουσικής.  
• Αφύπνιση φαντασίας.  
• Γνωριμία με τα συναισθήματα.  
• Κιναισθητική εξάσκηση.  
• Εκφραστικές ικανότητες.  
• Μουσική νοημοσύνη.  
• Κινητική νοημοσύνη 

Ιδέα 

Το σενάριο βασίζεται στη βιωματική προσέγγιση του ρυθμού και του παιχνιδιού ρόλων 
για τη σωστή εκμάθηση της ελληνικής.  Οι λέξεις είναι νότες και ο λόγος είναι μουσική, 
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στηρίζεται σε μετρικούς κανόνες, ο ήχος της λέξης είναι η σημασία της.  Ο τρόπος που 
θα εκφέρεις μια λέξη προσδίδει διαφορετική σημασία.  Παίζει σημαντικό ρόλο ακόμη 
και με ποια ιδιότητα θα την προφέρεις. Η εις βάθος έρευνα ενός αντικειμένου και ο 
καθορισμός των δομών από τις οποίες αποτελείται οδηγεί στην ουσιαστική κατανόησή 
του. (BRUNER 1960).  

 Προϋποθέσεις 

1. Βασική γνώση του ρυθμού και μια βασική γνώση του κόσμου της COMEDIA DEL 
ARTE.  

2. Συμμετοχή όλης της τάξης αλλά και διαίρεση της τάξης σε ομάδες.  
3. Ένας μουσικός μπορεί να συνεργαστεί για το σενάριο.  
4. Υλικό(χαρτιά με λέξεις –εικόνες με συλλαβές-εικόνες με χαρακτήρες της 

COMEDIA DEL ARTE,video με αποσπάσματα (body percussion, comedia del 
arte).   

5. Xαρτιά με περιγραφή κινήσεων και ήχων για κάθε γράμμα (φωνήεντα) 

Πρακτικά 

1Ο ΜΕΡΟΣ (3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ) 
Δημιουργούμε ένα κύκλο προκειμένου να υπάρχει βλεμματική επαφή μεταξύ των 
παιδιών, πολύ σημαντικός παράγοντας για τον συντονισμό σε ρυθμικά μοτίβα ,;στη 
συνέχεια δοκιμάζουμε να χτυπήσουμε όλοι μαζί παλαμάκια. Μόλις κατακτηθεί στον 
καλύτερο δυνατό βαθμό ένας γενικότερος παλμός (διακρίνουμε οποιαδήποτε δυσκολία 
κατανόησης του ρυθμού και σημειώνουμε για περαιτέρω ερμηνεία), συνεχίζουμε 
εξερευνώντας τους ήχους που παράγονται από το ίδιο μας το σώμα και συνδυάζουμε 
κίνηση με ήχο. Με τη χρήση κάποιου ενδεικτικού οδηγού κινήσεων και συλλαβών 
υποδεικνύουμε ποια κίνηση-ήχος αντιστοιχεί σε κάθε φωνήεν ή δυάδα φωνηέντων και 
προτρέπουμε τους μαθητές να οδηγηθούν σε δικούς τους συνδυασμούς. Η κινήσεις και 
οι ήχοι συνδέονται άμεσα με την ευρύτερη δομή του γλωσσικού συστήματος. (Couper-
Kuhlen, E. 1993). Φυσικά όλη αυτή η διαδικασία καταλήγει σε μία προσωπική 
χορογραφία-ηχοτοπίο και παράγει ομαδική παράσταση είτε με την διαδοχική 
παρουσίαση κάθε λέξης είτε με ολόκληρα αποσπάσματα γραπτού λόγου.   

Η αντιστοίχιση ήχων και κινήσεων με συγκεκριμένα φωνήεντα και σύμφωνα 
λειτουργεί με βιωματικό τρόπο στην εκμάθηση της ορθογραφίας και αποτελεί 
σημαντικό εργαλείο εμπέδωσης . Η γλώσσα είναι ένα οικοδόμημα ήχων, οι οποίοι 
επιτυγχάνονται με τον αέρα και τα όργανα του σώματός μας που χρησιμοποιούνται για 
να δημιουργήσουν τον απαιτούμενο γλωσσικό ήχο.  (WEB TV SKAI Άρθρο «Mουσική 
και γλώσσα» 18/09/2013) Συμβουλευόμενοι ανάλογα εγχειρίδια επιλέγουμε λέξεις 
δύσκολες ορθογραφικά και προτρέπουμε τους μαθητές να παραστήσουν μονάδες 
λόγου ή και ολόκληρα αποσπάσματα.  

Η θέαση οπτικοακουστικού υλικού με περιεχόμενο σχετικό (body percussion π.χ.) 
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τροφοδοτεί με έμπνευση τα παιδιά προκειμένου να κατακτήσουν αυτόν τον παιγνιώδη 
τρόπο μελέτης του λόγου και της γραφής.   

2Ο ΜΕΡΟΣ (3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΩΡΕΣ) 

Μια πρώτη προσέγγιση της Comedia del arte μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσα από τη 
θέαση οπτικοακουστικών αποσπασμάτων. Είναι χαρακτηριστική η χρήση των 
τεσσάρων στοιχείων φωτιά, γη, νερό, αέρας για την κατασκευή ρόλων (Werner Muller 
1996) στο συγκεκριμένο είδος θεάτρου, γεγονός που γοητεύει τις νεαρές ηλικίες.  H 
εξερεύνηση των χαρακτήρων του συγκεκριμένου ιδιώματος λειτουργεί με αφετηρία τα 
ανθρώπινα στερεότυπα (Werner Muller 1996) και είναι εμφανής η σωματικότητα.  Τα 
παιδιά με παντομιμικές διαδικασίες εκφράζουν τα νοήματα των λέξεων και 
επιδιδόμαστε και σε ορθογραφία με την επιλογή παρώνυμων και ομόρριζων λέξεων. 
Στην τελική φάση του δεύτερου σκέλους προτρέπουμε τους μαθητές στη δημιουργία 
ολόκληρου δρωμένου με ήχους-κινήσεις-λόγο που να συνδυάζει όλα τα εργαλεία που 
έχουν παρουσιαστεί και μελετηθεί.  

Kκατάληξη - επέκταση 

Μέσα από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου δημιουργούνται νέοι ορίζοντες και 
νέοι προβληματισμοί για την ενίσχυση των τρόπων διδασκαλίας του μαθήματος της 
γλώσσας. Eντάσσοντας το ρυθμό, αδιάσπαστο στοιχείο της γλώσσας (Kohler, K.  J.  
2009)και τη θεατρικότητα στην εκφορά του λόγου εμβαθύνουμε με ένα πιο 
αποτελεσματικό τρόπο στην εκμάθηση της ελληνικής αλλά και οποιουδήποτε λεκτικού 
συστήματος.  O ρυθμός και η μετρική οργάνωση ενός γλωσσικού περιβάλλοντος μας 
τροφοδοτεί με πολύτιμες πληροφορίες για το χαρακτήρα του .  (Barry, W.  J., Andreeva, 
B., Russo, M., Dimitrova, S., & Kostadinova, T.  2003) 

 
Χαρακτήρες της Comedia del arte 
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Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης για την Υιοθέτηση 
της Προσέγγισης Reggio Emilia στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο.  

Γεμελιάρη Δάφνη, dafni_gemeliari@yahoo.gr 
Κουτσουπίδου Θεανώ,  t.koutsoupidou@medcollege.edu.gr 

Περίληψη 

Η παιδαγωγική προσέγγιση Reggio Emilia έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα της Ιταλίας 
και σήμερα αντικατοπτρίζει την ανάγκη επανεξέτασης και αναδιατύπωσης των εκπαι-
δευτικών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας 
ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για 
την υιοθέτηση και προσαρμογή της προσέγγισης Reggio Emilia στα ελληνικά νηπια-
γωγεία. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να εξεταστούν καλές πρακτικές και πι-
θανές προκλήσεις κατά την υιοθέτηση της προσέγγισης Reggio Emilia στα ελληνικά 
νηπιαγωγεία και να διερευνηθούν πρακτικές μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί προ-
σχολικής ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων και τη κοινότητας στη διαδικασία 
διδασκαλίας και μάθησης. Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η ποιοτική και μάλιστα οι 
ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την ανάγκη πε-
ραιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματιών για την υιοθέτηση της εν προ-
κειμένω προσέγγισης, την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την προσέγγιση και τα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτή.  

Λέξεις-Κλειδιά: Προσέγγιση Reggio Emilia, παιδοκεντρική προσέγγιση, αμοιβαία δι-
δασκαλία, ενεργός ακρόαση. 

Εισαγωγή 

Η προσέγγιση Reggio Emilia ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιταλία τη δεκαετία 
του 1970 ως μια νέα, καινοτόμος προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση, της οποίας 
εμπνευστής ήταν ο Loris Malaguzzi (1920-94) (Rinaldi, 2006). Η προσέγγιση Reggio 
επηρεάστηκε από το προοδευτικό παιδαγωγικό κίνημα (τέλη 19ου αιώνα) που περι-
λαμβάνει τους θεωρητικούς ως Rousseau, Froebel, Montessori, Dewey κλπ. Το προο-
δευτικό παιδαγωγικό κίνημα αμφισβητεί την αυθεντία και την εξουσία του δασκάλου 
και τονίζει τον ενεργό ρόλο του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία (Staring, 2016). 
Οι πρώιμες ρίζες της προσέγγισης εδράζονται επίσης στον εποικοδομητισμό και στον 
κοινωνικό κονστρουκτιβισμό (Rinaldi, 2006) και παρόλο που αναπτύχθηκε στη νεωτε-
ρική περίοδο, αντανακλά τις μεταμοντέρνες αξίες. Πρόκειται για μια παιδοκεντρική, 
δημοκρατική προσέγγιση που προάγει την ισότητα στην εκπαίδευση και δίνει στους 
μαθητές τη δυνατότητα μέσω εξερευνητικών δραστηριοτήτων να εξάγουν συμπερά-
σματα ενώ προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο (Edwards, 1995).  

Οι βασικές αρχές της προσέγγισης Reggio Emilia 

Σύμφωνα με τον Malaguzzi (1998) όλα τα παιδιά έχουν τις δικές τους μοναδικές 
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εμπειρίες και γνώσεις σχετικά με τη ζωή, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουν ως συν-κατα-
σκευαστές της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία. Ως εκ τούτου, το παιδί θεάται ως 
πλούσιο σε δυναμικό, ικανό, ενεργό μέλος της τάξης, όπου θα μπορούσε να εκφράσει 
τις σκέψεις και τις απόψεις του και να γίνει σεβαστό όχι μόνο από τους συνομηλίκους, 
αλλά και από τους ενήλικες γύρω του (Malaguzzi, 1998). Στο πλαίσιο αυτό, στην προ-
σέγγιση Reggio, δεν υπάρχει επίσημο πρόγραμμα σπουδών με προκαθορισμένους στό-
χους ή προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Reggio είναι ένα 
συνεχώς αναπτυσσόμενο project, το οποίο προωθεί τη βιωματική μάθηση, βασίζεται 
την έρευνα και ενθαρρύνει τους μαθητές να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες. Δεν 
εξελίσσεται γραμμικά αλλά περιγράφεται ως ένα ταξίδι μάθησης, ένας τρόπος ανάδει-
ξης των μαθητών που στοχάζονται κριτικά και εξερευνούν διαρκώς (Cadwell, 2003). 

Οι μαθησιακοί στόχοι συν-κατασκευάζονται από τους μαθητές και τους δασκάλους, 
αντανακλώντας κάθε φορά τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών (Rinaldi, 
2006). Στην κατεύθυνση αυτή, το περιβάλλον της τάξης είναι κατάλληλα σχεδιασμένο 
ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης 
(McNally και Slutsky, 2017). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 
φυσικά υλικά και οι χώροι είναι διακοσμημένοι με σκοπό να προωθηθεί η δημιουργι-
κότητα και να ακουστούν οι «φωνές των παιδιών» (McNally and Slutsky, 2017). Το 
φυσικό περιβάλλον περιγράφεται δε από τον Malaguzzi (1998) ως «τρίτος δάσκαλος» 
αφού προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για εξερεύνηση και μάθηση μέσα στον κόσμο 
που τα περιβάλλει.  

Περαιτέρω, κύριο συστατικό της προσέγγισης Reggio είναι η λειτουργία του Ατελιέ 
(εργαστήριο τέχνης). Ο Malaguzzi (1998) τοποθέτησε ένα εργαστήριο τέχνης, ένα 
στούντιο τέχνης, και έναν Ατελιερίστα (εικαστικό), σε κάθε σχολείο Reggio Emilia 
(Gai, 2016). Θεωρούσε ότι η χρήση της τέχνης στο νηπιαγωγείο προάγει την ολιστική 
ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους μέσα από εκατό διαφορετικούς τρόπους ή εκατό διαφορετικές 
γλώσσες (Malaguzzi, 1998). Τα ατελιέ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πληθώρα υλι-
κών που επιτρέπουν στους μαθητές να πειραματιστούν στη δημιουργία έργων τέχνης 
και να εκφράζουν τις ιδέες τους με διάφορες μορφές (Gai, 2016). 

Οι γονείς αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της μάθησης των παιδιών σε καθημε-
ρινή βάση στην προσέγγιση Reggio. Όπως διατείνονται οι Fontanesi et al. (1998), η 
συνεργασία με τους γονείς ενισχύει την βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των 
συμπεριφορών των παιδιών και προάγει το «αίσθημα ασφάλειας» μεταξύ των γονέων 
και των εκπαιδευτικών. Αυτή η τριγωνική, αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ οικογέ-
νειας, σχολείου και κοινότητας προωθεί την αντίληψη των παιδιών ως ενεργά και λει-
τουργικά μέλη της κοινότητας και σέβεται το δικαίωμα των παιδιών να συμμετέχουν 
στη ζωή της κοινότητάς τους με ισότιμο τρόπο (Berti, 1988). 
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Μεθοδολογία 

Στην εν προκειμένω έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, 
εφόσον θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη, προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις και 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση και εφαρμογή της προσέγγισης Reg-
gio. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη και μάλιστα οι 
ανοικτές ερωτήσεις, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στους συμμετέχοντες να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους σε βάθος (Cohen et al., 2011). Για την παρούσα έρευνα επι-
λέχθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία και το δείγμα αποτέλεσαν 8 επαγγελματίες νηπια-
γωγοί που είχαν τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε νηπιαγωγεία που ε-
φαρμόζουν τη Reggio προσέγγιση, στην περιοχή της Αθήνας. Τηρήθηκε ο Κώδικας 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Εκπαιδευτικής Έρευνας και ως εκ τούτου οι συμμετέχο-
ντες κλήθηκαν αρχικά να διαβάσουν και να κατανοήσουν το Έντυπο Ενημέρωσης για 
το σκοπό της έρευνας και έπειτα να υπογράψουν το Έντυπο Συγκατάθεσης κατόπιν 
Ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα διενεργείται με 
απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και στην αυτονομία των συμμετεχόντων. 
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, απομαγνητοφωνήθηκαν, διενεργήθηκε θεματική α-
νάλυση και προέκυψαν αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της θεματικής ανάλυσης των συνεντεύξεων προέκυψαν οι παρακάτω 
θεματικές κατηγορίες: Καλές Πρακτικές σε Θέματα Διδασκαλίας (εργαλεία, καλές 
πρακτικές), Οφέλη Προσέγγισης Reggio (μεταγνωστικές δεξιότητες, ολιστική ανά-
πτυξη παιδιού), Προκλήσεις (ως προς τους γονείς, ως προς τους εκπαιδευτικούς).  

Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι το ατελιέ είναι ένας τόπος άσκησης 
όλων των εκφραστικών δυνατοτήτων, ένας τόπος ευκαιριών και ένα μέσο για τα παιδιά 
να εξοικειωθούν με διαφορετικά υλικά. Μια «εποικοδομητική έξοδος» για την αυθόρ-
μητη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Η τέχνη αναδεικνύεται έτσι ως μέσο που μπο-
ρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτικών, πολιτιστικών, γνωστικών και δεοντολο-
γικών λόγων (discourses) και μπορεί να οδηγήσει σε χειραφέτηση. Τονίζεται δε η ση-
μασία του project ως παιδοκεντρική πρακτική, που προωθεί τα ενδιαφέροντα των παι-
διών και υποστηρίζει την κατανόηση του κόσμου μέσω διαφορετικών οπτικών (Kim 
and Darling, 2009). Μια τέτοια προσέγγιση αναπτύσσει τα παιδιά ολιστικά, προωθεί 
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και τους καλλιεργεί μεταγνωστικές δεξιότη-
τες (Murris, 2017). Ο εκπαιδευτικός παράλληλα γίνεται συνεργάτης στη διαδικασία της 
μάθησης και μαθαίνει μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσης με τους μαθητές. Ο 
Malaguzzi (1993) δε περιγράφει μεταφορικά αυτή τη διαδικασία ως αγώνα Ping-Pong. 
Εντούτοις, σημειώθηκε ότι ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς δεν ήταν αρκετά κα-
ταρτισμένοι αναφορικά με την προσέγγιση Reggio και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην 
υλοποίησή της κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (για παράδειγμα η δεσμευτική 
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ύπαρξη αναλυτικού προγράμματος στο ελληνικό νηπιαγωγείο). Επιπλέον, σημειώθηκε 
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η ανεπαρκής ενημέρωση των γονέων σχετικά με 
τις βασικές αρχές της προσέγγισης. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι απαντήθηκαν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα και επιτεύχθηκαν οι στόχοι της έρευ-
νας, προτείνεται ωστόσο περαιτέρω έρευνα για το εν προκειμένω θέμα (π.χ. αντιλήψεις 
των γονέων για την εφαρμογή της προσέγγισης Reggio στο ελληνικό νηπιαγωγείο).  
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Οργανωσιακή κουλτούρα και εισαγωγή καινοτομιών σε εκπαιδευτική μονάδα, 
μία μελέτη περίπτωσης. 

Στεργενάκη Σεβαστή, M.sc , MBA Οικονομολόγος, sevi_stergenaki@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια συσχετισμού της κουλτούρας ενός οργανισμού 
με τη διαδικασία εισαγωγής καινοτομιών σε έναν οργανισμό και συγκεκριμένα σε μία 
σχολική μονάδα. Η εργασία έχει τη μορφή της μελέτης περίπτωσης. Στόχος της εργα-
σίας είναι να αποτυπωθεί μία διαδικασία εισαγωγής αλλαγών και καινοτομιών βασιζό-
μενη στην κουλτούρα του οργανισμού ώστε αυτή να είναι αποδεκτή από αυτόν και να 
μπορεί να αποτελέσει κομμάτι του συστήματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: οργανωσιακή κουλτούρα, καινοτομία, αλλαγή  

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η περίπτωση μίας σχολικής μονάδας η οποία ο 
διευθυντής έχει εντοπίσει ότι υπάρχει ορισμένες φορές σύγχυση αρμοδιοτήτων στη 
σχολική μονάδα με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διενέξεις αλλά και αντιδράσεις. 
Σκοπός είναι η εισαγωγή ενός καινοτόμου εργαλείου το οποίο θα χρησιμοποιούν από 
κοινού τόσο ο διευθυντής της σχολικής μονάδας όσο και οι εκπαιδευτικοί και θα το 
θεωρούν εξίσου σημαντικό και οι δύο. Πρόκειται για υποθετικό σενάριο και σκοπός 
είναι να γίνει εντοπιστεί ο τρόπος που συσχετίζεται η οργανωσιακή κουλτούρα ενός 
οργανισμού με την εισαγωγή καινοτομιών σε αυτόν.  

Χαρτογράφηση σχολικής μονάδας 

Τύπος σχολικής μονάδας: Δημόσιο 
Βαθμίδα: Πρωτοβάθμια 9θέσιο  
Περιοχή που βρίσκεται η σχολική μονάδα: αστική 
Μαθητικό δυναμικό της σχολικής μονάδας: 217 μαθητές/τριες. 
Προσωπικό δυναμικό της σχολικής μονάδας: Διευθυντής, 9 εκπαιδευτικοί, ένας για 
κάθε τάξη, 1 Εκπαιδευτικός στο Τμήμα Ένταξης 
Ειδικότητες: Μουσική, Πληροφορική, Εικαστικά, Θεατρική Αγωγή, Γυμναστική, Αγ-
γλικά, Γαλλικά 
Κτιριακή υποδομή: 1 Εργαστήρι πληροφορικής με 12 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, αί-
θουσα ολοήμερου, γραφείο διευθυντή/δασκάλων, τμήμα ένταξης 

Ο διευθυντής του σχολείου κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα ΜΣΑΕΜ ΤΕΠΑΕΣ και έχει 
τη θέση του διευθυντή τα τελευταία 4 χρόνια.  

Σενάριο εισαγωγής καινοτομίας 
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Ο διευθυντής ύστερα από τα τέσσερα έτη υπηρεσίας του ως διευθυντής του σχολείου 
έχει παρατηρήσει ότι πολύ συχνά υπάρχει μία σύγχυση στην ανάθεση, εκπλήρωση και 
προγραμματισμό των καθηκόντων των εκπαιδευτικών που σχετίζονται με τη λειτουρ-
γία του σχολείου όπως για παράδειγμα το πρόγραμμα των εφημεριών, ενημέρωσης γο-
νέων καθώς και άλλες αρμοδιότητες όπως επίσης και αρκετοί εκπαιδευτικοί συχνά τον 
ενημερώνουν προφορικά και μη οργανωμένα για διάφορες ενέργειες που πρέπει να α-
ναλάβει ο ίδιος όπως για παράδειγμα παραγγελίες αναλωσίμων, βλάβες κτλ. Ο διευθυ-
ντής έχει εντοπίσει την ανάγκη χρήσης ενός εργαλείου ενημέρωσης και ανάθεσης αρ-
μοδιοτήτων και από τους εκπαιδευτικούς προς αυτόν αλλά και από αυτόν προς τους 
εκπαιδευτικούς το οποίο θα ομαδοποιεί τις αναθέσεις, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση 
εκπαιδευτικοί και διευθυντής και το οποίο θα είναι ιδιαίτερα εύχρηστο.  

Έτσι αποφάσισε να εισάγει τη χρήση ενός ηλεκτρονικού εργαλείου ελεύθερης πρόσβα-
σης από το διαδίκτυο το οποίο ονομάζεται wunderlist. Το εργαλείο αυτό μπορεί να 
λειτουργήσει είτε σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είτε ως εφαρμογή στο κινητό, Προϋπό-
θεση για τη λειτουργία είναι ο χρήστης να έχει email.  

Ο διευθυντής λοιπόν, κάλεσε το σύλλογο διδασκόντων και τους μίλησε για τη χρήση 
του νέου εργαλείου. Ζήτησε από τους εκπαιδευτικούς να κατεβάσουν τη σχετική εφαρ-
μογή στα κινητά τους στη συνέχεια δημιούργησε στην εφαρμογή ομάδα συνεργασίας 
με κάθε εκπαιδευτικό χωριστά ώστε να είναι δυνατή η ανάθεση αρμοδιοτήτων από τον 
ίδιο προς τους εκπαιδευτικούς και δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αναρτούν και 
οι ίδιοι αναθέσεις προς τον διευθυντή και στη συνέχεια έκανε μία επίδειξη της λειτουρ-
γίας της εφαρμογής αυτής στους εκπαιδευτικούς στην οποία έδειξε ότι η αναθέσεις 
λειτουργούν με τη μορφή λίστας οι οποίες όταν πραγματοποιούνται υπάρχει δυνατό-
τητα να εμφανίζονται από το χρήστη ως εκπληρωμένες και μία σειρά από άλλες δυνα-
τότητες οι οποίες θα μπορούσαν να διευκολύνουν κατά ένα μεγάλο μέρος στην οργά-
νωση του όγκου των πληροφοριών αλλά και γενικά στην οργάνωση της λειτουργίας 
του σχολείου.  

Κάποιοι από τους εκπαιδευτικούς είδαν την καινοτόμα αυτή διαδικασία επικοινωνίας 
– ανάθεσης θετικά και με ενθουσιασμό και κάποιοι άλλοι αρνητικά αντιδρώντας στη 
χρήση της.  

Η επιτυχία εισαγωγής μιας καινοτομίας σε έναν οργανισμό εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη η οργανωσιακή κουλτούρα του οργα-
νισμού ως προς την εισαγωγή αλλαγών- καινοτομιών, το επίπεδο οργανωσιακής μάθη-
σης του οργανισμού και στη συνέχεια θα πρέπει να μελετώνται προσεκτικά τα βήματα 
εισαγωγής της διαδικασίας ώστε να προλαμβάνονται τα εμπόδια εισαγωγής, να εξομα-
λύνονται οι αντιδράσεις, να αξιοποιούνται οι παράγονται που δρουν θετικά ώστε τα 
αποτελέσματα να είναι θετικά και ο τρόπος ενσωμάτωσης να είναι ομαλός με αποτέλε-
σμα τη λειτουργική βελτίωση του οργανισμού.  
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Αποτύπωση διαστάσεων οργανωσιακής κουλτούρας του οργανισμού 
ως προς της αλλαγές 

Η οργανωσιακή κουλτούρα είναι η αξίες και οι πεποιθήσεις τους οργανισμού. Οι δια-
στάσεις της οργανωσιακής κουλτούρας της εξεταζόμενης σχολικής μονάδας ως προς 
την εισαγωγή καινοτομιών συνοψίζεται ως παρακάτω :  

Ρίσκο: η διοίκηση συνήθως παίρνει σχετικά τολμηρές αποφάσεις σε σχέση με την έ-
κβαση των αποτελεσμάτων  

Προδραστηριοποίηση: Συχνά το συγκεκριμένο σχολείο πρωτοπορεί στη χρήση ΤΠΕ 
λόγω της εκπαιδευτικής κατάρτισης του διευθυντή  

Τάση για αλλαγή: Αναζητούνται συνεχώς τρόποι βελτίωσης του οργανισμού  

Δέσμευση: ο διευθυντής είναι προσανατολισμένος στην αλλαγή και στη καινοτομία 
και είναι διατεθειμένος να εφαρμόσει καινοτόμες ιδέες και προτάσεις και των εκπαι-
δευτικών με σκοπό τη συνεχή βελτίωση του οργανισμού 

Κίνητρα: τα κίνητρα που μπορούν να δοθούν από το διευθυντή προς τους εκπαιδευτι-
κούς για τη χρήση των καινοτομιών είναι η επιδοκιμασία ή τα αποτελέσματα που μπο-
ρούν να επιφέρουν αυτές όπως η εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Δυστυ-
χώς, σε ένα δημόσιο ελληνικό σχολείο ο διευθυντής δεν έχει τη δυνατότητα να στηρίξει 
την προσπάθεια του με οικονομικά κίνητρα προς τους εκπαιδευτικούς γιατί τέτοιου 
είδους ενέργειες καθορίζονται μόνο από την κεντρική διοίκηση, το υπουργείο το οποίο 
συνήθως δεν εφαρμόζει τέτοιες πολιτικές, (Κοντάκος, 2017). 

Επίπεδο Οργανωσιακής μάθησης του οργανισμού 

Ο εντοπισμός του προβλήματος από το διευθυντή τη του σχολείου και η λήψη απόφα-
σης για αλλαγή της διαδικασίας ενημέρωσης, επικοινωνίας και ανάθεσης αρμοδιοτή-
των με την εισαγωγή ΤΠΕ καθώς και η ομαλή ενσωμάτωση της καινοτομίας στον ορ-
γανισμό συντελούν στο προσδιορισμό του επιπέδου οργανωσιακής μάθησης του συ-
γκεκριμένου οργανισμού. Πρόκειται λοιπόν για μάθηση σε οργανωσιακό επίπεδο (Οι-
κονομίδη, 2016). Ο διευθυντής αντιλήφθηκε το πρόβλημα μέσω των εσωτερικών αλ-
ληλεπιδράσεων και αφού το κατανόησε ο ίδιος φρόντισε να αλλάξει τις διαδικασίες, 
τις νόρμες τις συνήθειες του οργανισμού ενημερώνοντας του εκπαιδευτικούς και μα-
θαίνοντας σε ομάδες για τη χρήση και αντιμετώπιση και έπειτα κατάρτισε διαδικασίες 
σε επίπεδο οργανισμού με σκοπό την ενσωμάτωση της καινοτομίας στη σχολική μο-
νάδα.  

Επίπεδο μάθησης οργανισμού : πρόκειται για μάθηση διπλού βρόγχου σύμφωνα με 
τους Argyris & Schön κατά την οποία “αναπροσαρμόζονται οι παραδοχές και νόρμες, 
επιτρέπει στον οργανισμό να αναπροσαρμόζει τις υπάρχουσες νόρμες και να κάνει κρι-
τική αναδιατύπωση των στρατηγικών”, (Οικονομίδη, 2016).  
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Εισαγωγή καινοτομίας 

Διαδικασία (στάδια) εισαγωγής καινοτομίας 

Σύμφωνα με τον Fullan (Fullan, 1986) η εισαγωγή των καινοτομιών γίνεται σε τρία 
στάδια : 1) το στάδιο της υιοθέτησης : εμπεριέχει το διαγνωστικό στάδιο και το στάδιο 
προγραμματισμού των στόχων, 2) το στάδιο της εφαρμογής – υλοποίησης της καινο-
τομίας και έπειτα ακολουθεί 3) το στάδιο της θεσμοθέτησης κατά το οποίο προσδιορί-
ζεται επακριβώς ο τρόπος εφαρμογής ενώ σε αυτό το στάδιο και πριν την τελική θε-
σμοθέτηση προηγείται το στάδιο τη αξιολόγησης κατά το οποίο εντοπίζονται και τυχών 
αστοχίες οι οποίες είναι πιθανόν να οφείλονται είτε σε άτομα μεμονωμένα, είτε σε ο-
μάδες ατόμων είτε σε λανθασμένες διαδικασίες, αφού λοιπόν γίνει η αξιολόγηση και 
οι διορθώσεις η καινοτομία θεσμοθετείται .  

Στην εξεταζόμενη σχολική μονάδα, ο διευθυντής ύστερα από το διαγνωστικό στάδιο 
και το στάδιο προγραμματισμού των διαδικασιών, προχώρησε στο στάδιο της εφαρμο-
γής. Στη συνέχεια και έπειτα από την πιλοτική εφαρμογή θα διορθώσει πιθανές αστο-
χίες θα ελέγξει το βαθμό επίτευξης των στόχων και θα φροντίσει για τη θεσμοθέτηση 
της καινοτομίας.  

Εμπόδια στην εφαρμογή της καινοτομίας 

Το σχολείο στην προσπάθεια να εφαρμόσει την καινοτομία που προτάθηκε από το διευ-
θυντή είχε να αντιμετωπίσει ενδογενή και εξωγενή εμπόδια.  

Εξωγενή εμπόδια 

Το ιδιαίτερα γραφειοκρατικό σύστημα αλλά και ο διεκπεραιωτικός ρόλος του διευθυ-
ντή στα ελληνικά σχολεία λειτουργεί ως αντίσταση για καινοτόμες και ριζοσπαστικές 
προτάσεις της διεύθυνσης του σχολείου.  

Ο δημόσιος τομέας δεν λειτουργεί σε καθεστώς ανταγωνιστικό με αποτέλεσμα τα κί-
νητρα για εφαρμογή της καινοτομίας να μην είναι ικανοποιητικά 

Η πολιτεία δεν παρέχει κίνητρα στα περισσότερο αποδοτικά ή καινοτόμα σχολεία ούτε 
σε εκπαιδευτικούς που κάνουν προσπάθειες συνεχούς βελτίωσης 

Ενδογενή εμπόδια 

«Στα μαθησιακά εμπόδια συγκαταλέγονται οι αμυντικές ρουτίνες, οι συντεχνιακές συ-
μπεριφορές, η υπεράσπιση των κεκτημένων, τα δίκτυα, οι σιωπηρές γνώσεις που επη-
ρεάζουν άτομα ή ομάδες, οι κάθετες και απομονωμένες πρακτικές (Bouvier,2013:124-
125 στο Κοντάκος, 2017). 

Ενδογενή εμπόδια που αντιμετώπισε ο διευθυντής στην προσπάθεια εισαγωγής της 
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καινοτομίας ήταν η διστακτικότητα κάποιων εκπαιδευτικών λόγω της αδυναμίας τους 
στη χρήση των ΤΠΕ αισθάνθηκαν ότι δεν θα μπορούν να ανταπεξέλθουν.  

Δύο εκπαιδευτικοί δεν ήθελαν να αλλάξουν κάτι από αυτό που “συνήθιζαν” να κάνουν 
μέχρι και τώρα, δηλαδή παρουσίασαν αμυντικές ρουτίνες και θεώρησαν ότι αυτή η 
διαδικασία θα διαταράξει την ομαλή λειτουργία του οργανισμού 

Μία εκπαιδευτικός φοβούμενη ότι θα έρθει αντιμέτωπη με περισσότερες ευθύνες α-
μύνθηκε έντονα στην εφαρμογή της συγκεκριμένης αλλαγής. Τέλος, κάποιοι εκπαιδευ-
τικοί διαμαρτυρήθηκαν ότι είναι ιδιαίτερα φορτισμένοι με τη διδασκαλία και ότι δεν 
έχουν τον απαιτούμενο χρόνο. 

Παράγοντες που έδρασαν ευεργετικά στην εισαγωγή της καινοτομίας 

Σύμφωνα με τον Fullan παράγοντες που δρουν ευεργετικά στην εισαγωγή καινοτομιών 
στη σχολική μονάδα είναι: 

α) Ύπαρξη υποστηρικτικής ηγεσίας  

β) Ο σκοπός της καινοτομίας να είναι η βελτίωση του οργανισμού  

γ) Η διαδικασία της αλλαγής να είναι κατανοητή από τα μέλη του οργανισμού  

δ) Η σχολική κουλτούρα να ευνοεί τις αλλαγές 

ε) Το πρόγραμμα της αλλαγής να είναι κατασκευασμένο συνεκτικά  

στ) Επίπεδο μάθησης του οργανισμού : μάθηση διπλού βρόγχου 

Στην εξεταζόμενη σχολική μονάδα η ηγεσία έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή 
της καινοτομίας αφού ο διευθυντής λειτούργησε ηγετικά και υποστηρικτικά με σκοπό 
η αλλαγή αυτή να εφαρμοστεί στη μονάδα που διοικεί. Επιπροσθέτως, άλλος ένας πα-
ράγοντας που ενίσχυσε την προσπάθεια της εφαρμογής είναι το συνεργατικό κλίμα και 
τέλος η γενικότερη κουλτούρα του σχολείου η οποία είναι ιδιαίτερα στραμμένη προς 
τις καινοτομίες και τη συνεχή βελτίωση δημιουργεί τελικά συνήθως θετική στάση στην 
υιοθέτηση αλλαγών.  

Αποτελέσματα – τρόπος ενσωμάτωσης της αλλαγής στον οργανισμό 

Ο διευθυντής του σχολείου αφού παρουσίασε την αλλαγή που ήθελε να εφαρμόσει 
στους εκπαιδευτικούς εντόπισε και ανέλυσε τα εμπόδια για την εφαρμογή της αλλαγής.  

Θεωρώντας ότι η προσπάθεια του να στραφεί προς τους εξωγενείς παράγοντες θα είναι 
αναποτελεσματική, συγκέντρωσε τη προσοχή του στους ενδογενή εμπόδια που εμφα-
νίσθηκαν ακούγοντας προσεκτικά τις αντιδράσεις των εκπαιδευτικών και αναλύοντάς 
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τες. Στη συνέχεια, φρόντισε να ενδυναμώσει το πνεύμα της συνεργατικότητας, του θε-
τικού κλίματος και να προσανατολίσει όλους τους εκπαιδευτικούς προς το κοινό όραμα 
της συνεχούς βελτίωσης ενημερώνοντάς του για “καλές πρακτικές” σχολείων που λει-
τουργούν σε άλλες; χώρες χρησιμοποιώντας τέτοια καινοτόμα εργαλεία διοίκησης σαν 
αυτό που ήθελε να εισάγει. Επίσης τόνισε στους εκπαιδευτικούς ότι η εισαγωγή της 
καινοτομίας αυτής θα συντελέσει στη βελτίωση της επικοινωνίας εντός του οργανι-
σμού. Επίσης, παρουσιάζοντας προσεκτικά το εργαλείο εξήγησε στους εκπαιδευτικούς 
ότι η χρήση του θα τους βοηθήσει να αυτοαξιολογούν και την αποτελεσματικότητα 
τους αφού θα μπορούν ανά πάση στιγμή να βλέπω το ρυθμό εκπλήρωσης των καθηκό-
ντων που τους έχουν ανατεθεί. Τέλος, διαβεβαίωσε τους εκπαιδευτικούς ότι η χρήση 
της εφαρμογής είναι ιδιαίτερα απλή αλλά θα προσφέρει ο ίδιος στο καθένα ξεχωριστά 
επιπλέον εκπαίδευση αν αυτό κριθεί αναγκαίο όπως επίσης τους ανέλυσε διεξοδικά τη 
λειτουργία της εφαρμογής διαβεβαιώνοντας τους ότι η εφαρμογή της θα συντελέσει 
στην εξοικονόμηση χρόνου.  

Ο διευθυντής του σχολείου αντιμετώπισε επιτυχώς το σύλλογο διδασκόντων ως ένα 
υποσύστημα της σχολικής μονάδας αυτοποιητικό και αυτοαναφερόμενο. Γνωρίζει, ότι 
σε αυτά τα συστήματα δεν είναι δυνατή η επιβολή μια αλλαγής. Επιπροσθέτως, η στρα-
τηγική που εφάρμοσε για την εισαγωγή της αλλαγής στον οργανισμό ήταν σχεδιασμένη 
ώστε σύμφωνα με τα 34 στοιχεία του Senge, να φέρει στοιχεία από αυτά με σκοπό ο 
οργανισμός να αποκτήσει κάποια στοιχεία μανθάνονοντος οργανισμού ώστε η υιοθέ-
τηση της αλλαγής να είναι πιο ομαλή και αποτελεσματική. Ο διευθυντής λειτούργησε 
σαν ηγέτης κατευθύνοντας τους εκπαιδευτικούς προς την επιλογή αυτής της λύσης, η 
μεθοδευμένη στρατηγική του οδήγησε στην ομαλή ενσωμάτωση της αλλαγής και στην 
αλλαγή της λειτουργίας του οργανισμού. 
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Περίληψη 

Το Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ)*, ένα πλαίσιο 
παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής συμπεριφοράς των μαθητών και 
του σχολικού κλίματος, επιδρά θετικά τόσο στην επαγγελματική ευημερία όσο και στη 
συλλογική αυτo-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. Στην παρούσα εργασία πε-
ριγράφεται το θεωρητικό υπόβαθρο του ΠροΘεΣυ και τα προκαταρκτικά στάδια υλο-
ποίησής του πρώτου επιπέδου αυτού σε 30 δημοτικά σχολεία της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Erasmus+ Στρατηγικές 
Συμπράξεις ΚΑ3 «Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθησιακά Περι-
βάλλοντα μέσω της Προσέγγισης ‘Σχολικό Σύστημα ΠροΘεΣυ’, κατά το σχολικό έτος 
2019 – 2020. Τέλος, αναφέρονται η μεθοδολογία και τα εργαλεία έρευνας που χρησι-
μοποιούνται για τη μέτρηση των δεικτών υλοποίησης του ΠροΘεΣυ και της τυχόν επί-
δρασής του στο σχολικό κλίμα, στην επαγγελματική ευημερία και στη συλλογική αυτο-
αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών των σχολείων που συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικό κλίμα, επαγγελματική ευημερία, συλλογική αυτό-αποτελε-
σματικότητα 

Εισαγωγή 

Ερευνητικά ευρήματα δείχνουν ότι η επιβολή ποινών στο σχολείο, όπως οι απομακρύν-
σεις και οι αποβολές από την τάξη, δεν συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού σχολικού 
κλίματος (Bear, 2012). Επιπρόσθετα, η τιμωρία μαθητών που παρουσιάζουν προβλή-
ματα συμπεριφοράς, χωρίς την ταυτόχρονη ύπαρξη πλαισίου υποστήριξης της θετικής 
συμπεριφοράς τους στο σχολείο (Bear, 2012), συσχετίζεται με αυξημένη επιθετικό-
τητα, απουσίες, καθυστερημένη προσέλευση των μαθητών και σχολική διαρροή 
(Colvin, Kameenui, & Sugai, 1993; Mendez, 2003). Η αποτυχία των τιμωρητικών μέ-
τρων να μειώσουν τις διαταρακτικές συμπεριφορές στο σχολικό περιβάλλον οδήγησε 
στην εφαρμογή εναλλακτικών στρατηγικών διαχείρισης αυτών (Chitiyo, 2016). Μια 
από τις περισσότερο διαδεδομένες από τις παραπάνω στρατηγικές αποτελεί το Σχολικό 

956

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Σύστημα Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (ΠροΘεΣυ), γνωστό στη διεθνή βιβλιο-
γραφία ως School Wide Positive Behavior Support (SWPBS), το οποίο εφαρμόζεται 
σε χιλιάδες σχολεία παγκοσμίως (G. Sugai, Simonsen, Bradshaw, Horner, & Lewis, 
2014).  

Η ανάπτυξη του ΠροΘεΣυ βασίστηκε: α) στην προσέγγιση της πρόληψης, β) σε ερευ-
νητικά δεδομένα σχετικά με τη βελτίωση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, γ) στη νομο-
θετική πίεση για την αποτροπή της προβληματικής και βίαιης συμπεριφοράς στο σχο-
λικό περιβάλλον, δ) στην αντίληψη της συμπερίληψης και ε) στην επικράτηση των αν-
θρωποκεντρικών αξιών και στην προώθηση των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στον χώρο 
της εκπαίδευσης. Ερευνητικά δεδομένα δείχνουν περιορισμό της εκδήλωσης προβλη-
ματικών συμπεριφορών καθώς και βελτίωση στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθη-
τών που φοιτούσαν σε σχολεία που εφαρμόστηκε το ΠροΘεΣυ (McIntosh et al., 2017).  

Περιγραφή του Σχολικού Συστήματος ΠροΘεΣυ 

Το ΠροΘεΣυ, ένα σύστημα παρέμβασης με σκοπό τη δημιουργία θετικού σχολικού 
κλίματος, στοχεύει στην οικοδόμηση κοινών προσδοκιών για τη συμπεριφορά όλων 
των μαθητών και τη βελτίωση της κοινωνικής τους συμπεριφοράς. Περιλαμβάνει πα-
ρεμβάσεις προληπτικού χαρακτήρα σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο (πρωτογενής 
πρόληψη), στο οποίο εστιάζει η παρούσα ερευνητική πρόταση, αναδιαμορφώνει το 
σχολικό περιβάλλον με στόχο να βελτιωθεί η ποιότητά του (Carr et al., 2002). Δημιουρ-
γεί θετικό σχολικό κλίμα (Bosworth & Judkins, 2014; Caldarella, Shatzer, Gray, 
Young, & Young, 2011) το οποίο καθίσταται προβλέψιμο, συνεκτικό και ασφαλές για 
όλους και στο οποίο οι μαθητές συμπεριφέρονται κατάλληλα απέναντι στους συμμα-
θητές και στους εκπαιδευτικούς τους. Το ΠροΘεΣυ περιλαμβάνει: α) τη διδασκαλία 
ενός μικρού αριθμού προσδοκιών συμπεριφοράς των μαθητών, β) ένα σύστημα ανα-
γνώρισης και επιβράβευσης θετικών συμπεριφορών και γ) τη συλλογή δεδομένων για 
τη λήψη αποφάσεων. Όλοι οι μαθητές ενός σχολείου γίνονται αποδέκτες της πρωτογε-
νούς πρόληψης του ΠροΘεΣυ (Horner & Sugai, 2015). Περίπου το 80% έως το 90% 
των μαθητών αναμένεται να ανταποκριθούν με επιτυχία στις απαιτήσεις του πρώτου 
επιπέδου πρόληψης (Bradshaw, Koth, Bevans, Ialongo, & Leaf, 2008). 

Στο δεύτερο επίπεδο πρόληψης (δευτερογενής πρόληψη) εφαρμόζονται στρατηγικές 
και τεχνικές που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν τους μαθητές οι οποίοι συνεχίζουν 
να εμφανίζουν προβλήματα συμπεριφοράς, παρά τη συμμετοχή τους στο πρώτο επί-
πεδο πρόληψης. Απευθύνεται στο 10 – 15% των μαθητών ενός σχολείου (Bradshaw, 
Reinke, et al., 2008), οι οποίοι θα επωφεληθούν από την πρόσθετη υποστήριξη που 
περιλαμβάνει πιο συχνές προτροπές, υψηλότερο ποσοστό θετικής αναγνώρισης και την 
αυξημένη εκπαίδευσή τους, τόσο στις προσδοκίες συμπεριφοράς όσο και στην ικανό-
τητα αυτορρύθμισή τους (Horner & Sugai, 2015). 

Όμως, παρά τη συμμετοχή των μαθητών στα δύο επίπεδα πρωτογενούς και δευτερογε-
νούς παρέμβασης, αποτελέσματα ερευνών δείχνουν ότι το 1 – 5% αυτών συνεχίζουν 
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να παρουσιάζουν σημαντικό έλλειμα κοινωνικών δεξιοτήτων και θα χρειαστούν πιο 
εντατική και εξατομικευμένη υποστήριξη (Horner et al., 2009) για να ανταποκριθούν 
αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του σχολικού περιβάλλοντος (Bradshaw, Koth, et al., 
2008). Επομένως, στο τρίτο επίπεδο πρόληψης του ΠροΘεΣυ διαμορφώνονται εξατο-
μικευμένες αξιολογήσεις με στόχο τον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου ατομικού σχε-
δίου υποστήριξης μαθητών. Για την αποτελεσματική διαχείριση του σχεδίου αυτού α-
παιτείται ομάδα εκπαιδευτικών που οργανώνεται με αυτοτελή τρόπο προκειμένου να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες των μαθητών για τους οποίους έχουν εκπονηθεί σχετικά 
προγράμματα παρέμβασης (Horner et al., 2009). 

Η εφαρμογή του ΠροΘεΣυ βελτιώνει την επαγγελματική ευημερία των εκπαιδευτικών 
(Ross, Romer, & Horner, 2012) καθώς και τη συλλογική αυτο-αποτελεσματικότητά 
τους (Sørlie & Torsheim, 2011). Οι Aelterman, Engels, Van Petegem, & Verhaeghe 
(2007, σελ. 286) ορίζουν την ευημερία των εκπαιδευτικών ως: «μια θετική συναισθη-
ματική κατάσταση που είναι αποτέλεσμα αφενός της αρμονίας μεταξύ του συνόλου 
συγκεκριμένων περιβαλλοντικών παραγόντων και αφετέρου των προσωπικών ανα-
γκών και προσδοκιών των εκπαιδευτικών». Η συλλογική αυτο-αποτελεσματικότητά 
των εκπαιδευτικών συνδέεται άμεσα με την επαγγελματική τους ευημερία και αφορά 
στις πεποιθήσεις τους σχετικά με το κατά πόσο συλλογικά συμβάλλουν στην επίτευξη 
θετικών αποτελεσμάτων από τους μαθητές τους (Goddard & Goddard, 2001; Goddard, 
Hoy, & Hoy, 2000). Τέλος, το σχολικό κλίμα αντικατοπτρίζει την ποιότητα των αλλη-
λεπιδράσεων μεταξύ μαθητών και μεταξύ ενηλίκων και μαθητών (Kuperminc, 
Leadbeater, Emmons, & Blatt, 1997). 

Το ερευνητικό πρόγραμμα 

Η εφαρμογή του πρώτου επιπέδου του ΠροΘεΣυ ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2020 στο 
πλαίσιο του τριετούς ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος στρατηγικών συμπρά-
ξεων Erasmus+ ΚΑ3 με τίτλο: «Οικοδομώντας Θετικά, Ενταξιακά και Ισότιμα Μαθη-
σιακά Περιβάλλοντα μέσω της Προσέγγισης Σχολικό Σύστημα Προώθησης Θετικής 
Συμπεριφοράς». Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 11 εταίροι από Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμα-
νία και Φινλανδία. Οι συμμετέχοντες Φορείς από την Ελλάδα είναι το Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔΠΔΕΚΜ). Το πρώτο ε-
πίπεδο του ΠροΘεΣυ εφαρμόζουν πιλοτικά 30 Δημοτικά Σχολεία των 1ου και 2ου Πε-
ριφερειακού Κέντρου Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Μετά την επιμόρφωση των εκπαι-
δευτικών σχετικά με την εφαρμογή του, εκπαιδευτικοί και μαθητές δημιούργησαν σύ-
ντομα, κατανοητά και με θετικό τρόπο διατυπωμένα μηνύματα παρακίνησης σχετικά 
με το όραμα, τις αξίες και τις προωθούμενες συμπεριφορές. Τα μηνύματα αναρτήθηκαν 
σε εμφανή σημεία του σχολικού κτηρίου και οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν τη διδασκαλία 
το περισσότερο τεσσάρων αναμενόμενων συμπεριφορών σύμφωνα με το όραμα και τις 
σχολικές αξίες που έχουν επιλεγεί. 

Συστατικό στοιχείο του ΠροΘεΣυ αποτελεί η προώθηση της θετικής συμπεριφοράς 
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των μαθητών βάσει ενός κοινά αποδεκτού συστήματος αναγνώρισης, τόσο σε ατομικό 
όσο και ομαδικό επίπεδο, μέσω της λεκτικής αιτιολόγησης και της επίδοσης υλικών 
ενισχυτών στους μαθητές ακριβώς τη στιγμή που συμπεριφέρονται με τον προβλεπό-
μενο τρόπο. Ο εκπαιδευτικός της τάξης καταγράφει τις ατομικές και ομαδικές αντα-
μοιβές των μαθητών και τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για τον πιθανό επανασχεδια-
σμό της εφαρμογής της παρέμβασης. 

Στόχοι, μεθοδολογία και εργαλεία έρευνας 

Στόχοι της έρευνας είναι: α) η αξιολόγηση της εφαρμογής των διαδικασιών υλοποίησης 
του πρώτου επιπέδου του ΠροΘεΣυ, β) η διερεύνηση τυχόν επίδρασης του προγράμ-
ματος στο κλίμα των 30 σχολείων και γ) η διερεύνηση τυχόν επίδρασης στην επαγγελ-
ματική ευημερία και στη συλλογική αυτο-αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών. 

Στην έρευνα συμμετέχουν 30 Δημοτικά Σχολεία τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον τον 
Ιούνιο του 2019. Τα 30 σχολεία χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ισοπληθείς ομάδες: την 
ομάδα ελέγχου και την πειραματική. Οι μετρήσεις γίνονται δύο φορές: μία πριν την 
εφαρμογή της παρέμβασης και μία μετά το πέρας αυτής. Συγκεκριμένα και στις δύο 
φάσεις μετρήσεων χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία: 

1. Εφαρμογή Διαδικασιών Πρωτογενούς Πρόληψης (Tiered Fidelity Inventory) 
(Algozzine et al., 2017): αποτελείται συνολικά από 15 αντικείμενα. Αξιολογούνται 
με 0, 1 και 2, δηλώνοντας αντίστοιχα την ανυπαρξία, τη μερική και την πλήρη υ-
λοποίηση του κριτηρίου που περιγράφεται. Ο δείκτης αξιοπιστίας υπολογίζεται στο 
0,87 (McIntosh et al., 2017). 

2. Αξιολόγηση διαδικασιών Πρωτογενούς Πρόληψης (School-wide Evaluation Tool) 
(George Sugai, Lewis-Palmer, Todd, & Horner, 2001): αποτελείται από 28 αντικεί-
μενα που αποτιμούν την ακεραιότητα της υλοποίησης του ΠροΘεΣυ (McKevitt & 
Braaksma, 2004). Ο δείκτης αξιοπιστίας εσωτερικής συνοχής του εργαλείου έχει 
υπολογιστεί στο 0,96 και ο δείκτης αξιοπιστίας στο 0,97 (Horner et al., 2009).  

3. Κλίμακα αξιολόγησης υποκειμενικής ευημερίας εκπαιδευτικών (Teacher 
Subjective Wellbeing Questionnaire TSWQ) (Renshaw, Long, & Cook, 2015): α-
ποτελείται συνολικά από οκτώ αντικείμενα σε προτάσεις μιας τετράβαθμης κλίμα-
κας Likert. Η αξιοπιστία της κλίμακας με το δείκτη Cronbach’s alpha υπολογίζεται 
συνολικά στο 0,83 (Renshaw et al., 2015). 

4. Κλίμακα συλλογικής αυτο-αποτελεσματικότητας εκπαιδευτικών (Collective 
teacher efficacy scale) (Tschannen-Moran & Barr, 2004): αποτελείται από 12 αντι-
κείμενα που αφορούν στις στρατηγικές διδασκαλίας των εκπαιδευτικών και την 
πειθαρχία των μαθητών σε δηλώσεις πεντάβαθμης κλίμακας Likert. Η αξιοπιστία 
της γενικής κλίμακας με το δείκτη Cronbach’s alpha υπολογίζεται στο 0,97 
(Tschannen-Moran & Barr, 2004). 

5. Κλίμακα αξιολόγησης αντιλήψεων εκπαιδευτικών για το σχολικό κλίμα (Revised 
School Level Environment Questionnaire) (Johnson, Stevens, & Zvoch, 2007): πε-
ριλαμβάνει 21 αντικείμενα σε μια πεντάβαθμη κλίμακα τύπου Likert. Η αξιοπιστία 
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της γενικής κλίμακας με το δείκτη Cronbach’s alpha υπολογίζεται στο 0,90 
(Johnson et al., 2007). 

Τα αντικείμενα των εργαλείων 1 και 2 απαντούν οι διευθυντές των σχολείων, ενώ ε-
κείνα των 3, 4 και 5 απαντούν οι εκπαιδευτικοί, αφού πρώτα συμπληρώσουν τα δημο-
γραφικά τους στοιχεία. Η συλλογή των δεδομένων θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 
2020. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επεξεργασία τους. 

* This project has been funded with support from the European Commission. This pub-
lication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held re-
sponsible for any use which may be made of the information contained therein. Project 
Number: 606687-EPP-1-2018-2-CY-EPPKA3-PI-POLICY 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία ερευνά τις αντιλήψεις των γονέων σχετικά με την καινοτόμο δράση 
της παρουσίας ζώων στη σχολική αίθουσα, πρακτική η οποία επιφέρει, βάσει ερευνών 
θετικά αποτελέσματα τόσο στη γνωστική όσο και στην κοινωνικόσυναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών. Τα ζώα και ειδικότερα ο σκύλος διαδραματίζουν σημαντικό 
ρόλο στην παιδαγωγική διαδικασία, ενισχύοντας την αυτοεικόνα των παιδιών και 
καλλιεργώντας κοινωνικές συμπεριφορές με στόχο την καλλιέργεια της υπευθυνότητας 
και του σεβασμού του «άλλου». Οι απόψεις των γονέων για το πρόγραμμα κρίνονται 
σε γενικότερες γραμμές θετικές και ενθαρρυντικές, αν και διαπιστώθηκε ελλιπής 
πληροφόρηση, σχετικά με την εν λόγω πρακτική. Ένα μικρό ποσοστό εξέφρασε 
ενδοιασμούς, κυρίως λόγω φόβου, ενώ οι περισσότεροι γονείς έχουν συνδέσει την 
επίσκεψη των ζώων με ειδικά σχολεία. 

Λέξεις-Κλειδιά: ζώα, εκπαίδευση, αντιλήψεις, γονείς 

Εισαγωγή 

Η σχέση ανθρώπων και ζώων αναφέρεται ελάχιστα σε ιστορικές πηγές και περιορίζεται 
κυρίως σε αναφορές ευκατάστατων και προβεβλημένων προσώπων για τη σχέση που 
είχαν με τα ζώα τους. Η σχέση αυτή, αναφορικά με τους απλούς πολίτες, παραμένει 
ακαθόριστη, καθώς μία ερμηνεία επηρεασμένη από σύγχρονες αξίες δεν θα απέδιδε 
αξιόπιστα αποτελέσματα. Ωστόσο διαφαίνεται πως τα ζώα διαδραμάτιζαν έναν 
ιδιαίτερο ρόλο στη θεραπεία ασθενειών, ενώ πρόσφατες μελέτες αναδεικνύουν 
βραχυπρόθεσμα θετικά αποτελέσματα στον τομέα αυτό και επιπλέον προασπίζουν την 
άποψη πως τα ζώα συντροφιάς αποτελούν ένα είδος κοινωνικής υποστήριξης (Serpell, 
2006). Διευκολύνουν τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, γεγονός που εκτιμάται 
ιδιαίτερα από άτομα που βιώνουν κοινωνική απομόνωση, λόγω ηλικίας ή αναπηρίας. 
Αντίστοιχα αποτελέσματα διαπιστώνονται και σε προγράμματα που εφαρμόζονται με 
επισκέψεις σκυλιών θεραπείας σε σχολικές αίθουσες. Η παρουσία των ζώων δύναται 
να επιτύχει τη διαμόρφωση ομοιογένειας στην τάξη, στο πλαίσιο κοινωνικών 
συμπεριφορών, ελαχιστοποιώντας την επιθετικότητα και την υπερκινητικότητα, 
βελτιώνοντας κατά αυτόν τον τρόπο την ποιότητα συμμετοχής στη μαθησιακή 
διαδικασία (McNicholas & Collis, 2006). Συνεπώς, συμβάλλει στην ισχυροποίηση των 
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κοινωνικών δεσμών μεταξύ των μαθητών/τριών (Smith & Dale, 2016) και μειώνει τα 
επίπεδα άγχους που οδηγούν σε αντικοινωνικές συμπεριφορές (Kotrschal et al., 2010). 

Η εμπλοκή των μαθητών-τριών στη διδασκαλία φαίνεται να επηρεάζεται θετικά, καθώς 
η παρουσία του σκύλου παρέχει μία πολύ-αισθητηριακή εμπειρία μάθησης και διαθέτει 
μία δυναμική να προσελκύει το ενδιαφέρον των παιδιών, το οποίο μακροπρόθεσμα 
δύναται να εξελιχθεί σε εγγενές κίνητρο αναφορικά με τις ακαδημαϊκές 
δραστηριότητες στο σχολικό περιβάλλον (Friesen, 2009). Αυτή η εξέλιξη έχει ως 
αφετηρία το βίωμα του παιδιού, αρχικά σε κοινωνικό επίπεδο, το οποίο στη συνέχεια 
ενσωματώνεται σε ψυχοσυναισθηματικό επίπεδο, ενεργώντας ως ρυθμιστής της 
συμπεριφοράς. Επομένως, η παρουσία των ζώων λειτουργεί υποστηρικτικά, ως 
εργαλείο στην αυτορρύθμιση (Burr, 2016). 

Η Bone (2013) χαρακτηρίζει τα ζώα ως τον «τέταρτο εκπαιδευτή» με μη 
αμφισβητήσιμα παιδαγωγικά οφέλη και τονίζει πως τα παιδιά έρχονται σε επαφή με τα 
ζώα από μικρή ηλικία και αντιλαμβάνονται μία σχέση που δεν ταυτίζεται με τις 
ανθρώπινες σχέσεις που προσδοκούν και κρίνουν, αλλά προσφέρουν ένα 
υποστηρικτικό περιβάλλον μάθησης. Για αυτόν τον λόγο τα ζώα θεωρούνται ότι είναι 
αποτελεσματικά στον παιδαγωγικό τους ρόλο. Ένας επιπρόσθετος παράγοντας είναι 
ότι η έκφραση συναισθημάτων δεν απαιτεί λεκτική επικοινωνία και δεν εστιάζει σ’ 
αυτήν, ενθαρρύνοντας το παιδί να εκφραστεί με όποιον τρόπο επιθυμεί, ακόμη και μη 
λεκτικά (Dietz et al., 2012). 

Πρόσφατη έρευνα των Lahav et al. (2019) διαπίστωσε ότι οι μαθητές/τριες που 
συμμετείχαν σε πειραματική ομάδα εκπαίδευσης σκύλων αναπτύχθηκαν σε επίπεδα 
ενσυναίσθησης, γεγονός που επιβεβαιώνει προγενέστερες έρευνες και επιπρόσθετα 
βελτίωσαν τις γνωστικές τους ικανότητες σχετικά με τη φροντίδα των σκύλων. Η 
προτροπή να ενισχύουν θετικά τους σκύλους, λειτούργησε ενισχυτικά στη δική τους 
αυτοπεποίθηση και αυτοεικόνα, καλλιεργώντας νέες δεξιότητες που τους οδηγούν να 
αισθάνονται συμπόνια για τις ανάγκες του «άλλου». Ως εκ τούτου διευκολύνεται η 
καλλιέργεια αξιών όπως η υπευθυνότητα και ο σεβασμός και βελτιώνονται οι στάσεις 
απέναντι στο σχολικό περιβάλλον (Anderson & Olson, 2006), ενισχύοντας τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οι οποίες αποτελούν κύριο στόχο καλλιέργειας στην 
πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Radcliffe, 2015). Ειδικότερα, για παιδιά στη φάση του 
αυτισμού οι παρεμβάσεις με την παρουσία ζώων μπορούν να βοηθήσουν στην 
ανάπτυξη φιλοκοινωνικών συμπεριφορών, στην ένταξη και στην επικοινωνία και 
σύνδεση με συνομήλικους μαθητές και μαθήτριες (Endenburg & van Lith, 2011). 

Σε γενικές γραμμές, οι μέχρι τώρα έρευνες έχουν να επιδείξουν θετικά αποτελέσματα 
τόσο στην Γενική όσο και στην Ειδική Αγωγή, παρόλο που οι έρευνες σε αυτό το πεδίο 
θεωρούνται ακόμη λιγοστές (Brelsford et al., 2017). Ένα άλλο ζήτημα που προκύπτει, 
αφορά στις αντιλήψεις των γονέων για τη φυσική παρουσία σκύλων στην αίθουσα 
διδασκαλίας, καθώς υπάρχει σημαντική έλλειψη ερευνητικών δεδομένων στο πεδίο 
αυτό και οι περισσότερες καταγραφές αφορούν στους ίδιους τους/τις εκπαιδευτικούς. 
(McCullough et al., 2019).  
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Μεθοδολογία 

Με βάση το θεωρητικό πλαίσιο, σχεδιάστηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήματα κλειστού 
και ανοικτού τύπου, ώστε να ερευνηθούν οι αντιλήψεις των γονέων σχετικά με τη 
φυσική παρουσία σκύλου στη σχολική αίθουσα και αν οι γνώσεις τους σχετικά με αυτό 
το θέμα επηρεάζουν τις στάσεις τους. Το δείγμα αποτέλεσαν 122 γονείς μαθητών/τριών 
9θέσιου Δημοτικού Σχολείου αστικής περιοχής κατά το σχολικό έτος 2018-2019. Οι 
απαντήσεις ανοικτού τύπου κωδικοποιήθηκαν, ενώ τα δεδομένα επεξεργάστηκαν με το 
στατιστικό πακέτο spss. 

Αποτελέσματα 

Στο ερώτημα, αν έχουν ξανακούσει για ζώα στη σχολική αίθουσα, σημαντικό μέρος 
των γονέων (80,3%) απάντησε αρνητικά, ενώ ελάχιστοι (19,7%) φαίνεται να γνωρίζουν 
την εφαρμογή αυτής της καινοτόμου πρακτικής. Ωστόσο, όταν καλούνται να δηλώσουν 
εάν γνωρίζουν περισσότερα στοιχεία επ’ αυτού, πολύ λίγοι (6,6%) απαντούν ότι 
πρόκειται για κατοικίδια ή μικρά ζωάκια στην τάξη. Ανάλογο ποσοστό (6,6%) απαντά 
ότι αφορά δράσεις που υλοποιούνται στο εξωτερικό, ελάχιστοι (2,5%) ότι εφαρμόζεται 
σε τμήματα ειδικών σχολείων και τέλος, η πλειονότητα (84,4%) δεν δίνει καμία 
απάντηση.  

Στο ερώτημα, αν γνωρίζουν κάτι σχετικά με τα σκυλιά θεραπείας (Πίνακας 1), οι 
περισσότεροι γονείς (59,8%) απαντούν θετικά, έναντι ενός μικρότερου ποσοστού 
(36,9%) που δηλώνει άγνοια και ελάχιστοι (3,3%) δεν απαντούν.  

Πίνακας 1.: Γνωρίζετε κάτι σχετικά με τα σκυλιά θεραπείας; 

 

Στη συνέχεια, εξειδικεύοντας την ερώτηση, αναφορικά για το τι γνωρίζουν για τα 
συγκεκριμένα ζώα, οι απαντήσεις περιλαμβάνουν τη χρήση σε ειδικά σχολεία ή σε 
ΑΜΕΑ (36,1%), σε νοσοκομεία (11,1%), για χαλάρωση ή αποφόρτιση (5,7%), για 
ανίχνευση ασθενειών (1,6%), ενώ ελάχιστα λιγότεροι από τους μισούς (45,1%) δεν 
δίνουν καμία απάντηση. 

Όταν ερωτώνται, αν γνωρίζουν και άλλα ζώα θεραπείας, οι περισσότεροι γονείς 
(59,8%) απαντούν θετικά, έναντι του 38,5% που απαντά αρνητικά. Εκείνοι που δεν 
απάντησαν, είναι ελάχιστοι (1,6%). Στην πλειονότητά τους (45,1%) αναφέρουν ως ζώα 
θεραπείας τα άλογα. Ακολουθούν οι γάτες με 6,6% και τα δελφίνια με 3,3%. Λιγότεροι 
από τους μισούς (45,1%) δεν απαντούν στην ερώτηση. 
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Στο ερώτημα πού χρησιμοποιούνται τα διάφορα ζώα θεραπείας, απαντήσεις δίνει το ¼ 
περίπου των γονέων. Οι περισσότεροι (10,7%) από αυτούς αναφέρουν πως 
χρησιμοποιούνται για ψυχοσυναισθηματικούς λόγους, 8,2% από ΑΜΕΑ, 6,6% σε 
ασθένειες και 2,2% στην αστυνομία. Το 9,8% δηλώνει άγνοια, ενώ οι περισσότεροι 
γονείς (62,3%) δεν απαντούν καθόλου. 

Αναφορικά με την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας και της διδασκαλίας, 
παρουσία ζώου, οι περισσότεροι γονείς (59,8%) εκφράζουν θετική άποψη, ελάχιστο 
ποσοστό (15,6%) τάσσεται κατά, 14,8% επιλέγει να μην απαντήσει, ενώ 9,8% δεν 
απαντούν καθόλου. Στην ερώτηση, ποιοι τομείς ενισχύονται, εκείνοι που απάντησαν 
θετικά στο προηγούμενο ερώτημα, αναφέρουν τέσσερις διαφορετικές απόψεις. Η 
πλειονότητα (24,6%) θεωρεί ότι λειτουργεί επικουρικά στην γνωστική και 
συναισθηματική ανάπτυξη, ακολουθούν η καλλιέργεια συνεργασίας και 
υπευθυνότητας (15,6%), η χαλάρωση και συγκέντρωση (7,4%) και η εξοικείωση και 
γνώση για το ζώο (4,1%). Από αυτούς που θεωρούν πως η παρουσία του ζώου δεν 
συμβάλλει στην ενίσχυση της μαθησιακής διδασκαλίας, οι περισσότεροι (8,2%) 
αναφέρουν ως αιτία τον αποσυντονισμό ενώ 1 άτομο (0,8%) πιστεύει πως δεν είναι 
επαρκώς καταρτισμένος ο εκπαιδευτικός. Το 39,3% δεν απάντησε στο ερώτημα αυτό. 

Στη συνέχεια, οι γονείς ρωτήθηκαν, αν έχουν κάποιους φόβους/ενδοιασμούς, σχετικά 
με την παρουσία του ζώου στη σχολική αίθουσα (Πίνακας 2). Πολύ μεγάλο ποσοστό 
(70,5%) απάντησε αρνητικά, 23,8% θετικά, ενώ εκείνοι που δεν απάντησαν ήταν 
ελάχιστοι (5,7%).  

Πίνακας 2.: Έχετε κάποιους ενδοιασμούς-φόβους αναφορικά με την παρουσία ζώου 
στη Σχολική Αίθουσα; 

 

Οι ενδοιασμοί που αναφέρονται σχετίζονται με την επιθετικότητα του ζώου (11,5%), 
με την απόσπαση προσοχής των παιδιών (4,9%), τον εμβολιασμό του ζώου (3,3%), ενώ 
2 άτομα (1,6%) ανησυχούν, μήπως τρομοκρατηθεί ο σκύλος. 78,7% δεν ανέφερε 
κανέναν ενδοιασμό ή φόβο. 

Στο ερώτημα, αν έχουν κατοικίδια, περισσότεροι από τους μισούς απάντησαν αρνητικά 
(53,3%) και 44,3% θετικά. Ελάχιστοι (2,5%) δεν απάντησαν. Από αυτούς που έχουν 
κατοικίδια, οι περισσότεροι (20,5%) δηλώνουν πως έχουν σκύλο, ακολουθούν με ίδιο 
ποσοστό (6,6%) η γάτα και τα πτηνά, η χελώνα με 4,9% και το κουνέλι με 1,6%.  
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Στο επόμενο ερώτημα οι γονείς καλούνται να αναφέρουν τις απόψεις τους, σχετικά με 
την αντίδραση που αναμένουν από τα παιδιά τους, σχετικά με τη φυσική παρουσία του 
σκύλου στην τάξη (Πίνακας 3). Οι περισσότεροι (73,8%) αναμένουν συναισθήματα 
χαράς. Σχετική άνεση αναφέρει το 9,8%, ενώ ελάχιστο ποσοστό αναμένει αρνητικά 
συναισθήματα, όπως δισταγμό (7,4%) και φόβο (4,9%). Ανάμεικτα συναισθήματα 
δηλώνει το 0,8%. Τέσσερα άτομα (3,3%) δεν απάντησαν. 

Πίνακας 3.: Ποια γενικότερη στάση περιμένετε πως θα έχει το παιδί σας με τη φυσική 
παρουσία του σκύλου στην τάξη; 

 

 

Από την ανάλυση των δεδομένων, διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις. 
Ειδικότερα, από αυτούς που θεωρούν ότι η φυσική παρουσία ζώου ενισχύει τη 
μαθησιακή διαδικασία (Χ2=23,742 df=2 p=0,001), οι περισσότεροι (80,5%) δεν 
εκφράζουν καθόλου φόβους ή ενδοιασμούς, σχετικά με τη φυσική παρουσία σκύλου 
μέσα στην τάξη. Αντίθετα, από αυτούς που αναφέρουν ότι διακατέχονται από 
ενδοιασμούς και φόβους, το 42,9% θεωρεί ότι η παρουσία του σκύλου στη σχολική 
αίθουσα δεν ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία.  
 
Στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Χ2=10,643 df=1 p=0,001)παρατηρείται και ως προς 
το αν οι γονείς έχουν ξανακούσει για ζώα στη σχολική αίθουσα σε σχέση με το αν οι 
ίδιοι έχουν κατοικίδια. Ειδικότερα, αυτοί που έχουν ξανακούσει για ζώα στη σχολική 
τάξη έχουν σε σημαντικότερο βαθμό κατοικίδια ζώα ως ιδιοκτήτες σε ποσοστό 75% 
από ότι οι γονείς που δεν έχουν ξανακούσει για ζώα στη σχολική αίθουσα, εκ των 
οποίων το 60% δεν έχει κατοικίδια. 
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Πίνακας 4.: Έχετε ξανακούσει για ζώα στη σχολική αίθουσα; * Έχετε κατοικίδια; 

 

 

Στατιστικά σημαντική συσχέτιση (Χ2=11,367 df=2 p=0,003)απαντάται και στο αν οι 
γονείς γνωρίζουν τη ύπαρξη και άλλων ζώων θεραπείας σε σχέση με το αν θεωρούν 
πως η παρουσία ζώου στη σχολική αίθουσα ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία. Οι 
γονείς που γνωρίζουν άλλα ζώα θεραπείας θεωρούν σε σημαντικότερο βαθμό (77,5%), 
πως η παρουσία του ζώου στην τάξη ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία και τη 
διδασκαλία, ενώ το υπόλοιπο μέρος, απαντά είτε όχι είτε δεν απαντά. Παράλληλα, οι 
γονείς που δεν γνωρίζουν άλλα ζώα θεραπείας απαντούν σε υποδεέστερο βαθμό ότι η 
ύπαρξη ζώου στη σχολική αίθουσα ενισχύει τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ φαίνεται σε 
υψηλότερο βαθμό ποσοστιαία ότι είτε διαφωνούν είτε δεν απαντούν. Συνολικά το 
ποσοστό είναι 29,7% στο «όχι» και 24,3% στο «δεν απαντώ». 

Συζήτηση-Συμπεράσματα 

Από τα παραπάνω δεδομένα προκύπτει, μία γενικότερα θετική στάση στην 
πλειονότητα των γονέων, σχετικά με τα ζώα στη σχολική αίθουσα, αν και 
διαπιστώνονται ελλιπείς γνώσεις, σχετικά με αυτήν την πρακτική. Ελάχιστοι δηλώνουν 
ότι πρόκειται για δράσεις με μικρά ζωάκια που υλοποιούνται στο εξωτερικό, γεγονός 
που επιβεβαιώνουν σχετικές έρευνες (Hall et al., 2016. Zents et al., 2017). Ωστόσο, 
φαίνεται να έχουν αρτιότερες γνώσεις σχετικά με τους σκύλους θεραπείας και 
γενικότερα με ζώα που δρουν ευεργετικά στην ανθρώπινη φύση (Mallon et al, 2006) 
και τα συνδέουν επί το πλείστον με τα ειδικά σχολεία (Harris & Sholtis, 2016). 
Αναφορικά με την ύπαρξη ζώου στην τάξη κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, 
επιδεικνύουν στο μεγαλύτερο ποσοστό τους θετική στάση, θεωρώντας οι περισσότεροι 
πως συμβάλλει στη γνωστική (Connell et al., 2019) και συναισθηματική ανάπτυξη των 
παιδιών (Correale et al., 2017). Σημαντικό στοιχείο είναι εδώ ο μη διαχωρισμός των 
εννοιών, καθώς, όπως προκύπτει από τις απαντήσεις, φαίνεται να θεωρούν και τους 
δύο τομείς εξίσου σημαντικούς για τα παιδιά τους.  
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Φόβους και ενδοιασμούς φαίνεται να έχουν οι λιγότεροι με κύριο μέλημά τους την 
επιθετικότητα του ζώου, ενώ για τα παιδιά στο μεγαλύτερο ποσοστό τους αναμένουν 
συναισθήματα χαράς. Ωστόσο, σε μικρότερο ποσοστό από ότι δήλωσαν τα παιδιά τους 
σε προγενέστερη έρευνα (Ιωαννίδου, 2019). Επίσης, φαίνεται ότι οι ιδιοκτήτες ζώων 
έχουν περισσότερες γνώσεις, σχετικά με τα ζώα θεραπείας, γεγονός που φανερώνει 
περισσότερη ενασχόληση με θέματα που αφορούν στα ζώα. 
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Τα παραδοσιακά παιχνίδια μέσα από τη φυσική αγωγή με τη μέθοδο Project. 

Στεφανίδου Φανή 
Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμβολή της μεθόδου project ως οδηγός εφαρ-
μογής στρατηγικών διδασκαλίας και επικοινωνίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής και 
πιο συγκεκριμένα στην εκμάθηση παραδοσιακών παιχνιδιών. Έχοντας στόχο την εκ-
μάθηση των παραδοσιακών παιχνιδιών στο νηπιαγωγείο στα πλαίσια του μαθήματος 
της φυσικής αγωγής με εφαρμογή της μεθόδου Project γίνεται μία προσπάθεια εμπέ-
δωσης του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου διαθεματικά προσφέροντας πολλά 
διαφορετικά ερεθίσματα και πολλαπλή προσέγγιση της γνώσης (Ταρατόρη-Τσαλκατί-
δου, 2007). Με τη χρήση της συγκεκριμένης μεθόδου γίνεται βιωματική ευέλικτη ομα-
δοσυνεργατική προσέγγιση προάγοντας την μαθητοκεντρική ερευνητική δημιουργική 
μάθηση, στην οποία ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συντονιστικός (Katz & Chard, 
1999). 

Λέξεις-Κλειδιά: Φυσική αγωγή, Παραδοσιακά παιχνίδια, Μέθοδος project, Διαθεμα-
τικότητα 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα όπου τονίζεται ο ρόλος της συμμετοχικής δια-
θεματικής ομαδοσυνεργατικής μαθητοκεντρικής μάθησης «η εμπειρία, ως γνώση που 
δεν προσφέρει το σχολικό εγχειρίδιο αλλά η επαφή του παιδιού με τον κόσμο και τα πράγ-
ματα, κατέχει σπουδαία θέση στη μαθησιακή διαδικασία» (Κακούρου-Χρόνη, 2002, σ. 
125). Εξάλλου, διαθεματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες προκει-
μένου να υπάρξει εκσυχρονισμός και ανανέωση του εκπαιδευτικού συστήματος βασι-
σμένο στα πλαίσια της της πολυπολιτισμικότητας, της πολυγλωσσίας και της πολυμορ-
φίας που διανύει (Σουλιώτη & Παγγέ, 2004) 

Θεωρητική προσέγγιση 

Σε όλα τα νεότερα ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ (2003), τονίζεται η ανάγκη ενός εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού και προτείνονται η διαθεματική και ολιστική προσέγγιση της γνώσης, ως 
απαραίτητες για την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή για μια πιο αποτελεσματική 
εξέταση θεμάτων και προβλημάτων της καθημερινής ζωής. Έτσι, θέλοντας μια παιδα-
γωγική στρατηγική με νόημα και ενθάρρυνση για μάθηση οι εκπαιδευτικοί στράφηκαν 
στη διαθεματική προσέγγιση (Beane,1995; Ταρατόρη-Τσαλκατίδου, 2007) καθώς ανα-
κάλυψαν πως μέσω αυτής οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν: 1. δεξιότητες ανάλυσης, 
οργάνωσης και επεξήγησης, 2.δυνατότητες μεταγνωστικών στρατηγικών και συνειρ-
μών μεταξύ γνωστικών αντικειμένων, 3. αποδοτικότητα σε καθημερινές εξωσχολικές 
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δραστηριότητες.. Επιπλέον, η μάθηση μέσω του σχεδίου project δίνει την δυνατότητα 
στους εκπαιδευτικούς να κατανοούν και να χειρίζονται προς όφελος των μαθητών τους, 
τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι μαθητές μαθαίνουν, σκέφτονται κι ε-
πεξεργάζονται τις πληροφορίες (Davies, 1993; Χρυσαφίδης, 2006 ). Μέσα από την 
βιωματική παιγνιακή προσέγγιση, αφενός απλοποιείται η παρουσίαση οποιοδήποτε θέ-
ματος και αφετέρου γίνεται μία ολιστική προσέγγιση δίνοντας παράλληλα στο παιδί τη 
δυνατότητα απόκτησης κοινωνικών, νοητικών, κινητικών και συναισθηματικών δεξιο-
τήτων (Αντωνιάδης, 1994). «H ψυχοκινητική παρέμβαση αποτελεί μια κινητική – επι-
κοινωνιακή διαδικασία ανάμεσα σε αυτόνομους, ανεξάρτητους, ισότιμους ανθρώπους 
(παιδί, βοηθός)» (Balgo, 1998, 247 όπως αναφέρεται στο Ζάραγκας 2015). 

Σκοπός-Στόχοι 

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η συμβολή της μεθόδου project ως οδηγός εφαρ-
μογής στρατηγικών διδασκαλίας και επικοινωνίας στο μάθημα της φυσικής αγωγής και 
πιο συγκεκριμένα στην εκμάθηση παραδοσιακών παιχνιδιών. Οι διδακτικοί στόχοι δια-
μορφώνονται σε τρία επίπεδα (Bloom & Krathwohl 1986/ 1991; Coureau, 2000): 1. 
Επίπεδο γνώσεων που θα αποκτήσουν οι μαθητές (κατανόηση, σύνθεση, ανάλυση, α-
ξιολόγηση), 2. Επίπεδο δεξιοτήτων ή τι θα είναι ικανοί να κάνουν οι μαθητές, 3. Επί-
πεδο στάσεων, οι οποίες χρειάζεται να ενισχυθούν και αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω 
των βιωματικών τεχνικών εκπαίδευσης που συνδέουν τη θεωρητική προσέγγιση με την 
πράξη. Στόχοι του σχεδίου project με βάση την θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης 
(Beglar & Hunt, 2002; Garner,1983; Σουλιώτη &, Παγγέ, 2004).: 1. Να ενισχύει την 
αναζήτηση ώστε η γνώση να είναι : πιο ευχάριστη, πολύπλευρη, αβίαστη, διεπιστημο-
νική και ακριβέστερη, 2. Να διδάσκει το μαθητή «να μάθει το πώς να μαθαίνει », 3. Να 
ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στο χρόνο και τις ικανότητές των παιδιών, 4. Να 
εκπαιδεύσει τους μαθητές να διατυπώνουν σκέψεις ελεύθερα, ισάξια και αβίαστα με 
ποικίλους και πρωτότυπους τρόπους 5. Να καλλιεργεί δεξιότητες και ταλέντα, 5. Να 
αναπτύσσει και να ενισχύει πτυχές της προσωπικότητας των μαθητών.  

Μέθοδος 

 Το θεωρητικό πλαίσιο των παρακάτω θεματικών ενοτήτων είναι η διαθεματική - βιω-
ματική, ενεργητική και ομαδοσυνεργατική μάθηση (Αγγελάκος, 2003). Οι συγκεκρι-
μένες δραστηριότητες προτείνονται για το μάθημα της φυσικής αγωγής και πιο συγκε-
κριμένα για το μάθημα των παραδοσιακών παιχνιδιών. Ο ρόλος της δασκάλας προτεί-
νεται να είναι καθοδηγητικός, συντονιστικός, διαμεσολαβητικός και υποστηρικτικός. 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν είτε μεμονωμένα είτε συνδυαστικά ήταν (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο Κύπρου, 2008; Κουλουμπαρίτση, 2005): 1. Η τεχνική του άτυπου 
debate, 2. Η τεχνική του καταιγισμού ιδεών, 3. Η εκπαιδευτική τεχνική Παιχνίδια ρό-
λων, 4. Η τεχνική του εννοιολογικού χάρτη με ιεραρχική δομή σε συνδυασμό με τη 
βιβλιογραφική έρευνα, 5. Η τεχνική της ποιοτικής επισκόπησης. Επίσης στο συγκεκρι-
μένο πρόγραμμα ακολουθήθηκαν οι αρχές της αρχικής – μέσης και τελικής αξιολόγηση 
του (Chard, & Katz, 2000).  
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Βήμα 1ο : Επιλογή θέματος. Προηγήθηκε η άτυπη ελεύθερη ώρα παιχνιδιού στα πλαί-
σια της φυσικής αγωγής, όπου προτάθηκε η δημιουργία οργάνωσης των παραδοσιακών 
παιχνιδιών με την μέθοδο project. Στο συγκεκριμένο βήμα χρησιμοποιήθηκε η τεχνική 
του άτυπου debate όπου έγινε δομημένη διαλογική συζήτηση, καταιγισμός ιδεών, κατά 
τη διάρκεια της οποίας συγκρούονται με επιχειρήματα τόσο για αισθήματά τους όσο 
αφορά το θέμα όσο και για τον διαχωρισμό των ομάδων και τα υποθέματα που θα α-
σχοληθούν. Η τεχνική του debate χρησιμοποιήθηκε ώστε να καταγραφούν οι απόψεις 
των μαθητών πριν από την διεξαγωγή του προγράμματος, ώστε να υπάρχει μια πρώτη 
διαγνωστική αξιολόγηση με βάση τις απόψεις και το ενδιαφέρον των μαθητών για το 
συγκεκριμένο θέμα. Επίσης με αυτόν τον τρόπο και χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνική 
και στην τελική αξιολόγηση είχαμε καταγεγραμμένες τις απόψεις μαθητών που μετά 
το πέρας του προγράμματος είχαν αλλάξει. Βήμα 2ο : Συγκρότηση ομάδας – Ορισμός 
υπευθύνων εντός ομάδας. Έγινε συζήτηση, ορίστηκαν οι στόχοι και τα θέματα , οργα-
νώθηκαν 2 ομάδες εργασίας των 5-7 ατόμων. Τα μέλη της ομάδας επιλέχθηκαν με βάση 
τις δεξιότητες, τις ενασχολήσεις και τα ταλέντα των μαθητών. Η κάθε ομάδα σύμφωνα 
με τους ορισμούς των μαθητών είχε έναν: α. Υπεύθυνο γραπτών θεμάτων . Με αυτόν 
τον τρόπο ενισχύθηκαν οι μαθητές που έχουν αναπτυγμένη τη γλωσσική νοημοσύνη 
και είχαν ιδιαίτερες επιδόσεις στην προφορική και στη γραπτή έκφραση, β. Υπεύθυνο 
μαθηματικό. Τον συγκεκριμένο ρόλο πήραν μαθητές που είχαν αναπτυγμένη τη λο-
γικό-μαθηματική ικανότητα και είχαν υψηλές επιδόσεις στα μαθηματικά. Γ. Υπεύθυνο 
χαρτογράφο. Οι μαθητές που διάλεξαν αυτόν τον ρόλο διακρίνονταν για τη χωρική 
νοημοσύνη, ήταν οπτικοί τύποι, ξεχώριζαν στις εικαστικές τέχνες και κατανοούσαν εύ-
κολα χάρτες και σχεδιαγράμματα,. δ. Υπεύθυνο καλλιτεχνικών – φυσικής αγωγής. Οι 
μαθητές που του δόθηκε αυτός ο ρόλος ξεχώριζαν για τη κιναισθητική τους νοημοσύνη 
πρωτοστατούσαν σε χορευτικές-θεατρικές εκδηλώσεις του σχολείου ή εμπλέκονταν σε 
αθλητικές δραστηριότητες και είχαν έντονη θεατρικότητα. Αυτόν τον τομέα διεκδική-
σαν και μαθητές που διακρίνονταν για τη μουσική τους νοημοσύνη αγαπούσαν το τρα-
γούδι και τη μουσική ή έπαιζαν μουσικά όργανα. ε. Υπεύθυνο περιβαντολόγο. Μαθη-
τές που διάλεξαν τον συγκεκριμένο ρόλο ήταν μαθητές που είχαν αυξημένη τη νατου-
ραλιστική νοημοσύνη αγαπούσαν τις συλλογές και ήταν ιδιαίτερα παρατηρητικοί σε 
ότι αφορά το φυσικό περιβάλλον. Ωστόσο όλα τα μέλη της ομάδας ασχολούνταν με 
όλα τα παραπάνω θέματα αλλά οι υπεύθυνοι των θεμάτων καλούνταν να μαζέψουν, να 
συντονίσουν, να ηγηθούν και διαπραγματευτούν τα θέματα στα οποία ήταν υπεύθυνοι. 
Οι υπεύθυνοι των θεμάτων χρησιμοποίησαν την τεχνική της «ποιοτικής επισκόπησης» 
κατά την οποία ο αρχηγός της κάθε ομάδας καλούνταν να «διερευνήσει» τις πληροφο-
ρίες, το υλικό αλλά απόψεις των μελών της ομάδας του. Βήμα 3ο: Αναζήτηση – ταξι-
νόμηση - αρχειοθέτηση υλικού/ Προγραμματισμός δραστηριοτήτων. Θέματα και υπο-
θέματα. Αφού καταφέραμε να είναι ομοιογενείς οι ομάδες στη συνέχεια προχωρήσαμε 
στη συλλογή και συγκέντρωση υλικού. Οι μαθητές έψαξαν στους 4 υπολογιστές της 
τάξης στοιχεία για τα παραδοσιακά παιχνίδια φτιάχνοντας έναν εννοιολογικό χάρτη με 
ιεραρχική δομή σε χαρτόνι. Το γενικό θέμα των ομάδων ήταν «παραδοσιακά παιχνί-
δια». Τα υποθέματα των ομάδων ήταν: Α ομάδα: παραδοσιακά παιχνίδια που παίζουμε 
ακόμη. Β ομάδα: παραδοσιακά παιχνίδια που χάθηκαν στο χρόνο. Οι έννοιες παρου-
σιάστηκαν σε ιεραρχική διάταξη, με την πιο γενική στην κορυφή του χάρτη και τις πιο 
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ειδικές, λιγότερο γενικές έννοιες τοποθετημένες ιεραρχικά από κάτω, γι’ αυτό οι χάρτες 
εννοιών μελετώνται προοδευτικά από την κορυφή προς τη βάση. Με τον τρόπο αυτό 
οργανώνεται το δίκτυο των σχέσεων (Novak & Cañas 2008). Η τεχνική αυτή χρησιμο-
ποιήθηκε σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική έρευνα ώστε οι μαθητές, αφού συγκε-
ντρώσουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία, προχώρησαν στη συστηματοποίηση 
και στην ερμηνεία τους, διάρθρωσαν σε ενότητες και παρουσίασαν, δίνοντας απαντή-
σεις σε όλες τις διαστάσεις του θέματος με βάση την υπάρχουσα γνώση (Παρασκευό-
πουλος 1993). Επίσης φτιάχνοντας ένα εννοιολογικό χάρτη εικόνων συγκεντρώθηκαν 
οι πιο σημαντικές πληροφορίες αλλά και υλικό για περαιτέρω διαθεματική προσέγγιση. 
Όλες όρισαν τα υποθέματά τους σε: Α. Τα παραδοσιακά παιχνίδια στη καθημερινή 
ζωή. Β. Τα παραδοσιακά παιχνίδια μέσα από τις τέχνες. Μέσω του εννοιολογικού 
χάρτη οργανώνουν καλύτερα τις πληροφορίες που έχουν αντλήσει από το διαδίκτυο , 
συγκεντρώνουν και αφομοιώνουν πιο γρήγορα τους ορισμούς και σαφώς είναι ευκο-
λότερο να αποκωδικοποιηθούν ακόμη και χωρίς να διαβαστούν από τον ίδιο τον μα-
θητή . Επίσης κατά την παρουσίαση , μην έχοντας την απλή ανάγνωση κειμένου αλλά 
την προσωπική τους άποψη προκλήθηκε συζήτηση μεταξύ των ομάδων. Σε αυτό το 
σημείο έγινε η μέση αξιολόγηση του προγράμματος από τους μαθητές και τέθηκαν 
πολλά ερευνητικά ερωτήματα προς συζήτηση. 

Διαθεματική προσέγγιση 

Το ερέθισμα δώθηκε μέσα από το μάθημα της φυσικής αγωγής όπου δόθηκε ελεύθερος 
χρόνος για να παίξουν τα παιδιά κάποιο παιχνίδι. Παρατηρώντας η νηπιαγωγός δύο 
παιδιά να παίζουν το «περνά-περνά η μέλισσα», το οποίο ανήκε στα παραδοσιακά 
παιχνίδια πρότεινε να παιχθεί από όλη την τάξη καθώς σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ-ΑΠΣ της 
φυσικής αγωγής προτείνονται δραστηριότητες όπως: « Παιγνίδια ομαδικά, ατομικά, 
παραδοσιακά, ελεύθερα και οργανωμένα» προκειμένου να αναπτυχθούν γνώσεις, 
δεξιότητες, στάσεις και αξίες όπως: 1. «Να γνωρίσουν την έννοια του ατόμου και της 
ομάδας.2. Να μάθουν να τηρούν τους κανόνες.3. Να αναπτύξουν την ομαδικότητα, τη 
συνεργασία, την αυτοπειθαρχία το σεβασμό και την επικοινωνία, 4. Να γνωρίσουν 
παραδοσιακά παιγνίδια, 5. Να αναπτύξουν απλές κινητικές δεξιότητες. 6. Να αναπτύξουν 
θετική στάση για αρετές όπως: τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός αντιπάλων». (ΔΕΠΣ- 
ΑΠΣ Φυσικής Αγωγής, σελ.559. Εξάλλου, «δραστηριότητες με αφορμή ευκαιριακά 
περιστατικά που προκαλούν το ενδιαφέρον των παιδιών προσφέρονται για μάθηση και 
αξιοποιούνται με κατάλληλες διδακτικές παρεμβάσεις» (ΔΕΠΣ Νηπιαγωγείου, σελ 591). 
Σύμφνωνα με τα ΔΕΠΣ και ΑΠΣ των τομέων δραστηριότητας στο νηπιαγωγείο μέσα 
από την βιωματική προσέγγιση και την παραπάνω οργάνωση των εικόνων που φέρανε 
ενισχύθηκε η διαθεματικότητα και η σύνδεση με άλλα γνωστικά αντικείμενα όπως: Α. 
ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Παρατηρώντας τις εικόνες μέσα από τη συζήτηση τα νήπια ε-
ντόπισαν τον τρόπο που ντυνόντουσαν παλιότερα σε σχέση με το σήμερα, τα έπιπλα 
που πιθανώς υπήρχαν στο σπίτι, το περιβάλλον αλλά και τον τρόπο που έπαιζαν τα 
παιδιά. Β. ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Καθώς έπαιζε η μουσική οι μαθητές γυρνούσαν στο 
χώρο αλλά μόλις η μουσική σταματούσε οι ομάδες έπρεπε να δημιουργήσουν με τα 
σώματά τους παγωμένα μία σκηνή από το παραδοσιακό παιχνίδι που φώναζε ο 
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εντολέας είτε ομαδικά είτε μεμονωμένα. Έχανε παίκτη όποια ομάδα δεν προλάβαινε. 
Γ.ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ: Οι μαθητές τραγουδώντας μελωδίες από παραδοσιακά παιχνί-
δια όπως «περνά-περνά η μέλισσα», «η μικρή Ελένη» , « Βγαίνει η βαρκούλα» εξά-
σκησαν, απόλαυσαν και απελευθέρωσαν της φωνητικές τους δυνατότητες. Δ. ΕΙΚΑ-
ΣΤΙΚΑ: Οι μαθητές αφού γνώρισαν πίνακες ζωγραφικής και ζωγράφους που ζωγράφι-
ζαν με θέμα τα παραδοσιακά παιχνίδια, κλίθηκαν να ζωγραφίσουν με ξυλομπογιές, 
μαρκαδόρους ή κιρομπογιές κάποιο από τα παραδοσιακά παιχνίδια που τους έκαναν 
εντύπωση τα οποία αφού ομαδοποιήθηκαν, φτιάξαμε κολάζ τοποθετήθηκαν στην γω-
νιά της «εικαστικής δημιουργικής έκφρασης». Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Οι μαθητές προ-
κειμένου να αντλήσουν και να εκτυπώσουν τις εικόνες του εννοιολογικού χάρτη ασχο-
λήθηκαν με τον υπολογιστή του νηπιαγωγείου. Αυτό έγινε με την καθοδήγηση της νη-
πιαγωγού προκειμένου να εξασφαλιστεί η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο. ΣΤ. ΜΑ-
ΘΗΜΑΤΙΚΑ: Με αφορμή τις παραπάνω εικόνες προέκυψε η ενασχόληση των νηπίων 
με τις μαθηματικές έννοιες. Τα παιδιά προβληματίστηκαν προσπαθώντας να αναγνω-
ρίσουν πόσα παιδιά παίζουν το κάθε παιχνίδι. Πόσα παιδιά θα μπορούσαν να παίζουν 
το κάθε παραδοσιακό παιχνίδι. Εάν έχανε πχ η Μαρία πόσα παιδιά θα έμεναν σε αυτό 
το παιχνίδι. Παράλληλα αναπτύχθηκαν και Γεωμετρικές έννοιες όπως για παράδειγμα, 
«η μικρή Ελένη» παίζεται σε κύκλο, «οι κλέφτες και αστυνόμοι» σε ευθεία γραμμή, 
στο «κουτσό» γράφουμε τα νούμερα σε τετράγωνα κα. Ενισχύθηκε η οργάνωση των 
αριθμών σε σειρά καθώς μετρήσανε και γράψανε τα νούμερα στο «κουτσό». Βήμα 4ο 
: Οργάνωση της παρουσίασης - Τελική παρουσίαση /διάχυση αποτελεσμάτων. Έπειτα 
χρησιμοποιήθηκε η εκπαιδευτική τεχνική Παιχνίδια ρόλων κατά την οποία οι μαθητές 
υποδύονταν ρόλους σε θεατρική παράσταση που οι ίδιοι σκηνοθέτησαν ή παράλλαξαν 
με τίτλο «παραδοσιακά παιχνίδια γενεών». Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τα παιδιά 
επέλεξαν κατά ζευγάρια ή ομάδες από ένα παραδοσιακό παιχνίδι και μέσα από ελεύ-
θερη έκφραση χωρίς συγκεκριμένο κείμενο παρουσίασαν στους γονείς τους από ένα 
παραδοσιακό παιχνίδι καλώντας τους μάλιστα να συμμετέχουν στην διαδικασία. Το 
κοινό στοιχείο όλων των παρουσιάσεων ήταν πως όλες οι ομάδες ασχολήθηκαν τόσο 
με την ιστορική περιγραφή του θέματός τους όσο και με θέματα της τέχνης (μουσική 
,ζωγραφική, χορός κα) Επίσης δημιούργησαν τα σκηνικά που χρειαζόταν για την πα-
ρουσίασή τους είτε με χαρτόνια είτε με ευτελή καθημερινά αντικείμενα. Βήμα 5ο : Α-
νατροφοδότηση. Ολοκληρώνοντας τον μήνα εργασιών με τη μέθοδο project στα πλαί-
σια ελεύθερης συζήτηση, κάναμε μια γρήγορη αποτίμηση των αποτελεσμάτων από όλα 
τα βήματα που ακολουθήσαμε, εκφράσαμε τις σκέψεις που μας δημιουργήσανε , τα 
συναισθήματα μας αλλά και το πόσο μας έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης. Έπειτα συλ-
λογικά οι ομάδες έφτιαξαν ένα τραγούδι μιας στροφής και μετά σε συνεργασία μεταξύ 
τους ένα στίχο για τα παραδοσιακά παιχνίδια γενικά στο οποίο χτυπούσαν τον ρυθμό 
των «Queen - We Will Rock You «με παλαμάκια και τραγουδούσαν τα λόγια. 1. Τα 
παιχνίδια αγαπώ. Και μαμά θα σου το πω. Πως θα παίζω όσο ζω. Με πολύ- πολύ ρυθμό. 
Βήμα 6ο: Αξιολόγηση. Μετά την παρουσίαση έγινε από τους μαθητές η τελική αξιολό-
γηση του προγράμματος. Συζητήθηκαν προβλήματα ή δυσκολίες που συνάντησαν, συ-
ζητήθηκε το κατά πόσο άλλαξε η στάση τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος 
και το κατά πόσο δυσκολεύτηκαν. Με ενθουσιασμό οι μαθητές δήλωσαν την επιθυμία 
τους για την επανάληψη του προγράμματος και σε άλλα μαθήματα. Ο ρόλος της 
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εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια της εκπόνησης εργασιών στο πλαίσιο της μελέτης ενός 
θέματος με τη διδακτική μέθοδο project είναι συμβουλευτικός και καθοδηγητικός, συ-
ντονιστικός και επικοινωνιακός (Katz & Chard, 1999). 

Αποτελέσματα 

Μετά την υλοποίηση του προγράμματος και μέσα από την τελική αξιολόγηση του προ-
γράμματος από τους ίδιους τους μαθητές, οι μαθητές/τριες δήλωσαν πως ήταν σε θέση: 
1. Να γνωρίζουν τον ορισμό των παραδοσιακών παιχνιδιών και να έχουν αποκτήσει 
κίνητρα για περαιτέρω μάθηση 2. Να εφευρίσκουν τρόπους ώστε οι κανόνες των παι-
χνιδιών να είναι κατανοητοί απ’ όλους 3. Να συνδέουν τα παραδοσιακά παιχνίδια με 
την καθημερινή τους ζωή χρησιμοποιώντας την βιωματική μάθηση, 4. Να επικοινω-
νούν και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, 5. Να ανακαλύπτουν καινούριους ρόλους 
πέρα από αυτόν του παθητικού μαθητή και να γίνονται πολλές φορές οι ίδιοι δάσκαλοι 
είτε του εαυτού τους, είτε άλλων συμμαθητών τους, 6. Να έχουν ενισχύσει τις διαπρο-
σωπικές τους δεξιότητες δημιουργώντας ένα μαθησιακό κλίμα μέσα στο οποίο παρέ-
χονται ευκαιρίες ελεύθερης έκφρασης απόψεων, αποδοχής και σεβασμού στη γνώμη 
του άλλου μέσα από το αίσθημα της θετικής αλληλεξάρτησης, αλληλεπίδρασης και 
συνοχής μεταξύ των μελών της ομάδας, 7. Να εφαρμόζουν μέτρα και πολιτικές κατα-
νόησης κι άλλων θεμάτων και να επενδύουν την εργασία τους με σημασία, κατανόηση 
και στόχους, 8. Να μπορούν να παρατηρούν, να αναγνωρίζουν, να επιλέγουν, να συλ-
λέγουν, να οργανώνουν δεδομένα μέσα από πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, 9. 
Να αξιοποιούν τους παραγλωσσικούς μηχανισμούς για την κατανόηση των πληροφο-
ριών που είναι παρόμοιες ή διαφορετικές ή αντίθετες από εκείνες που μεταδίδει το 
γλωσσικό κανάλι. 10. Να δημιουργούν τις προσωπικές τους στρατηγικές μάθησης, 11. 
Να αξιοποιούν την τεχνολογία αναζητώντας επιπλέον πληροφορίες. 12. Να συνεργά-
ζονται κατά ομάδες, μέσα σε καλύτερο συναισθηματικό κλίμα φιλίας, σεβασμού, εμπι-
στοσύνης συνειδητοποιώντας τα θετικά στοιχεία τόσο των μελών της ομάδας όσο και 
τα του κάθε μαθητή ξεχωριστά με τρόπο ουσιαστικό αλλά και διασκεδαστικό, 13. Να 
αναπτύσσουν την ικανότητά τους να συνεργάζονται για τη δόμηση μιας γλωσσικής 
λειτουργίας μέσα σε συγκεκριμένο κειμενικό και επικοινωνιακό πλαίσιο ( παρουσίαση, 
διάλογος, συζήτηση, επιχειρήματα, δημιουργία πολυτροπικού κειμένου), 14. Να σχο-
λιάζουν τη σημειολογική λειτουργία της εικόνας και του ήχου στα πολυτροπικά κεί-
μενα ή τις εικόνες. 15. Να προτείνουν τρόπους επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, 
με συλλογική λήψη αποφάσεων, 16. Να εκφράζονται μέσα από παιχνίδια ρόλων. (ομα-
δοσυνεργατική), 17. Να αυτοαξιολογούνται μέσα από την ανάπτυξη της ενδοπροσωπι-
κής και της διαπροσωπικής τους νοημοσύνης 

Συμπεράσματα 

Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σημείωσε πρόοδο προς το 'ανοιχτό σχολείο' με 
τους καινοτόμους θεσμούς που εισήγαγε τα τελευταία χρόνια. Μέσα από τον συνδυα-
σμό τεχνικών οι μαθητές ασχολήθηκαν με ιδιαίτερο ζήλο για το συγκεκριμένο θέμα 
ψάχνοντας, βιώνοντας και ενεργώντας ατομικά και ομαδικά. Ενισχύθηκαν όλοι οι 
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τύποι νοημοσύνης δημιουργώντας στους μαθητές το αίσθημα της αυτοπεποίθησης με 
αποτέλεσμα ακόμη και οι πιο διστακτικοί αρχικά να γίνονται στην πορεία θερμοί υπο-
στηρικτές του προγράμματος. Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος και οι πιο α-
δύναμοι μαθητές συμμετείχαν σε όλα τα στάδια. Τέλος, σε κάθε περίπτωση, η ομαδο-
συνεργατική διδασκαλία, η διαθεματικότητα και η μέθοδος project δεν αποτελεί την 
απόλυτη οδό καθημερινής διδασκαλίας καθώς είναι μία εναλλακτική μέθοδος διδασκα-
λίας που συμπληρώνει τις ήδη υπάρχουσες και δεν τις αντικαθιστά (Κανάκης, 2006). 
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Χρησιμοποιώντας τις «βόμβες μπάνιου» για πειραματική μελέτη της χημικής κι-
νητικής: Μία πρόταση διδασκαλίας στις ειδικές συνθήκες του Covid 19  

Αγγελίδου Χρυσή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02, PhD., cagelidou@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μία πρόταση εργαστηριακής μελέτης της επί-
δρασης της θερμοκρασίας στην κινητική της χημικής αντίδρασης κατά τη διάλυση 
«βομβών μπάνιου». Στο πείραμα έγινε η σύνθεση «βομβών μπάνιου», ενώ τα αποτελέ-
σματα της πειραματικής μελέτης είναι σύμφωνα με τη χημική εξίσωση του Arhenius 
και τη θεωρία των συγκρούσεων. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται εύκολα διαθέσιμα και 
φθηνά υλικά ώστε το εν λόγω πείραμα είναι ιδανικό για να πραγματοποιηθεί από τους 
μαθητές στο σπίτι στα πλαίσια των ειδικών συνθηκών της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
λόγω Covid 19.  

Λέξεις-Κλειδιά: Χημική κινητική, θερμοκρασία, οξέα-βάσεις, εξ αποστάσεως διδα-
σκαλία 

Εισαγωγή 

Το έναυσμα για την παρούσα διδακτική πρόταση δόθηκε από την ανάγκη σύνδεσης της 
χημείας με εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και πρακτική. Πεδίο διαμάχης για το ανα-
λυτικό πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ) αποτελεί η άποψη ότι αυτό κατακλύζεται από πληθώρα 
χημικών εννοιών και θεωριών, οι οποίες στην πλειοψηφία τους είναι αποσπασματικές 
και αποκομμένες από τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ως αποτέλεσμα το μάθημα, θεω-
ρείται από πολλούς μαθητές δύσκολο, δυσνόητο και ασυμβίβαστο με την εφαρμογή 
στην πράξη. Έτσι, κρίνεται αναγκαία η προσέγγιση της διδακτικής πράξης στο μάθημα 
της Χημείας μέσα από την σύνδεση του επιστημονικού της περιεχομένου με την καθη-
μερινή ζωή του μαθητή και τις εφαρμογές της.  

Για αυτό το λόγο, τις περισσότερες φορές γίνεται μια προσπάθεια σύνδεσης της χημείας 
με την ιατρική, τη φαρμακολογία και την χημεία τροφίμων (Miles & Bachman, 2009). 
Ένας ακόμα σημαντικός τομέας εφαρμογής της χημείας είναι και η κοσμετολογία, η 
οποία δεν περιορίζεται μόνο σε προϊόντα μακιγιάζ αλλά και σε πιο πρακτικά προϊόντα 
όπως τα σαπούνια (Mabrouk, 2005), οι οδοντόκρεμες, οι φαρμακευτικές αλοιφές 
(Hunter, 1994). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, παρουσιάζουν και οι «βόμβες μπάνιου» (Haris 
& Walker, 2003), κατά τις οποίες πραγματοποιείται αντίδραση μεταξύ οξέος και βά-
σεως, όταν διαλυθούν σε κρύο ή ζεστό νερό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται 
ένα πείραμα χημείας με εφαρμογή στην κοσμετολογία κατά το οποίο προτείνεται η 
πειραματική σύνθεση «βομβών μπάνιου» από τους μαθητές και η χρήση τους για διε-
ρεύνηση της επίδρασης του παράγοντα της θερμοκρασίας στην ταχύτητα της αντίδρα-
σης. 

Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο πείραμα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί τόσο στο 
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σχολικό εργαστήριο όσο και στο σπίτι. Η εφαρμογή αυτή μπορεί να γίνει δεδομένου 
ότι το πρωτόκολλο σύνθεσης των «βομβών μπάνιου» είναι ιδιαίτερα απλό ενώ τα αντι-
δραστήρια βρίσκονται εύκολα στο εμπόριο με πολύ χαμηλό κόστος. Τα ανωτέρω προσ-
δίδουν μία επιπλέον αξία στη συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας δεδομένων των νέων 
ιδιαίτερων και πρωτόγνωρων συνθηκών εξ αποστάσεως διδασκαλίας εξαιτίας της παν-
δημίας του Covid 19.  

Με γνώμονα τα ανωτέρω, προέκυψε το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο έχοντας θέσει 
τους εξής στόχους: (α) να αναγνωρίζουν οι μαθητές τη μεταβολή της θερμοκρασίας ως 
παράγοντα που επηρεάζει την ταχύτητα της αντίδρασης (β) να εξηγούν την επίδραση 
του παράγοντα της θερμοκρασίας στην ταχύτητα των αντιδράσεων με βάση τη θεωρία 
των συγκρούσεων, (γ) να εξοικειωθούν με την χρήση πειραματικών τεχνικών, (δ) να 
αναγνωρίζουν τη σύνδεση της Χημείας με την καθημερινή ζωή, (ε) να σχεδιάζουν μία 
πειραματική διαδικασία. 

Θεωρητικό Υπόβαθρο 

Είναι γνωστό ότι η μετωπική διδασκαλία δεν καλύπτει πλέον τις ανάγκες των σύγχρο-
νων μαθητών, οι οποίοι ζουν στην εποχή της διαρκούς και ραγδαίας τεχνολογικής και 
επιστημονικής εξέλιξης. Η ανάγκη για δια βίου μάθηση καλεί τους εκπαιδευτικούς να 
διδάξουν στους μαθητές τους πώς να μαθαίνουν. Με αυτό ως δεδομένο, χρησιμοποιή-
θηκε η μέθοδος της διερευνητικής μάθησης των φυσικών επιστημών (inquiry-based 
science education) (Σωτηρίου κ.α., 2012) βάσει της οποίας οι συμμετέχοντες μαθητές 
δρουν ως μικροί ερευνητές. Μέσα από την πειραματική μελέτη, οι μαθητές καλούνται 
να βγάλουν συμπεράσματα από την παρατήρηση και τη γραφική αναπαράσταση. Η 
υλοποίηση είτε πραγματοποιούμενη στο σχολικό εργαστήριο είτε στο σπίτι γίνεται ο-
μαδοσυνεργατικά (Σταυρίδου 2000) γιατί έτσι οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν 
πρωτοβουλία, να ανταλλάξουν απόψεις, να επιχειρηματολογήσουν για να στηρίξουν 
τις απόψεις και επιλογές τους, να μάθουν από τους συνομηλίκους τους (peer learning) 
και να καταλήξουν από κοινού σε ένα αποτέλεσμα.  

Εφαρμογή της Δράσης 

Η Χημεία για τις «βόμβες μπάνιου» 

Οι μπάλες μπάνιου ή αλλιώς «βόμβες μπάνιου» όταν τις ρίξουμε στην μπανιέρα αρχί-
ζουν να αφρίζουν χρωματίζοντας το νερό με το ανάλογο χρώμα που περιέχουν ενώ 
σταδιακά απελευθερώνουν και το άρωμα του αιθέριου ελαίου που έχει προστεθεί στο 
εσωτερικό τους, ευωδιάζοντας το μπάνιο μας.  

Η χημική αντίδραση που πραγματοποιείται κατά τη διάλυση των βομβών μπάνιου στο 
νερό είναι σχετικά απλή. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάλυση του προϊόντος στο νερό 
διασπείρονται σε αυτό τα κύρια συστατικά της «βόμβας» που είναι το κιτρικό οξύ και 
το όξινο ανθρακικό νάτριο, οπότε και τα πρωτόνια του κιτρικού οξέος σχηματίζουν με 
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τα διττανθρακικά ανιόντα το ανθρακικό οξύ το οποίο στη συνέχεια ως ασταθές δια-
σπάται σε διοξείδιο του άνθρακα και νερό με συνέπεια να παρατηρείται αφρισμός 
(Σχήμα 1).  

 ΗCO3
- (aq) + H+ H2O(l) + CO2(g) 

  

Σχήμα 1: Διάσπαση ανθρακικού οξέος 

Τα υπόλοιπα συστατικά που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή των «βομβών» (π.χ 
χρώμα, άρωμα, άργιλος) είναι προς βελτίωση της εμφάνισης και των θεραπευτικών 
ιδιοτήτων τους.  

Σύμφωνα με τη θεωρία των συγκρούσεων που πρότεινε ο Arrhenius το 1889, για να 
αντιδράσουν δύο μόρια πρέπει να συγκρουστούν αποτελεσματικά. Να έχουν δηλαδή, 
την κατάλληλη ταχύτητα και το σωστό προσανατολισμό . Αποτέλεσμα αυτής της σύ-
γκρουσης είναι να «σπάσουν» οι αρχικοί δεσμοί των αντιδρώντων και να δημιουργη-
θούν τα προϊόντα. Η ελάχιστη τιμή ενέργειας, που πρέπει να έχουν τα μόρια, ώστε να 
αντιδράσουν αποτελεσματικά, ονομάζεται ενέργεια ενεργοποίησης. H εξάρτηση αυτή 
περιγράφεται από την εξίσωση Arrhenius: k = Ae-Ea/RT όπου Εa η ενέργεια ενεργοποι-
ήσεως ανά mol αντιδρώντων, Α ο παράγοντας συχνότητας που έχει σχέση µε τις συν-
θήκες της αντίδρασης και το σχήµα και το µέγεθος των αντιδρώντων, Τ η θερμοκρασία 
και R η σταθερά των ιδανικών αερίων. 

Στο παρόν πείραμα, αν αυξήσουμε τη θερμοκρασία διατηρώντας τις συγκεντρώσεις 
των αντιδρώντων σταθερές, αυξάνεται η κινητική ενέργεια των αντιδρώντων μορίων 
και άρα και οι αποτελεσματικές συγκρούσεις με συνέπεια να επηρεάζεται o ρυθμός 
αφρισμού των βομβών.  

Πειραματική διαδικασία  

Σύνθεση «βομβών μπάνιου» 

Για το πείραμα που πραγματοποιείται στο σχολικό εργαστήριο χρησιμοποιούμε τα εξής 
υλικά: 30g όξινο ανθρακικό νάτριο (ΝαΗCO3), 15g κιτρικό οξύ (H3C6H5O7), 15 g 
Εpsom salt (ΜgSO4.5H2O), 1-2 σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής, 1-2 σταγόνες αιθέ-
ριο έλαιο (προαιρετικά), 2-5 σταγόνες νερό.  

Για το πείραμα στο σπίτι: 1 κουταλιά ξινό, 1 κουταλιά μαγειρική σόδα, 1 κουταλιά 
κορνφλάουρ, 1-2 σταγόνες χρώμα ζαχαροπλαστικής, 1-2 σταγόνες αιθέριο έλαιο (προ-
αιρετικά), 2-5 σταγόνες νερό. Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι το ξινό και η μαγει-
ρική σόδα είναι οι εμπορικές ονομασίες του κιτρικού οξέος και του όξινου ανθρακικού 
νατρίου αντίστοιχα. Όλα τα υλικά είναι διαθέσιμα στο εμπόριο (Εικόνα 1). 
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Και για τις δύο περιπτώσεις οι ποσότητες είναι για την παρασκευή δύο βομβών. 

 

 

 

Εικόνα 1: Υλικά σύνθεσης «βομβών μπάνιου» στο σπίτι. 

1. Ανακατεύουμε όλα τα στερεά υλικά σε ένα δοχείο (ποτήρι ζέσεως ή μπωλ 
αντίστοιχα).  

2. Προσθέτουμε 1-2 σταγόνες χρώμα και/ή αιθέριο έλαιο και ανακατεύουμε και στη 
συνέχεια 1-2 σταγόνες νερό. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να προσέξουμε ότι το υλικό 
πρέπει να έχει τη μορφή και την υφή της υγρή άμμου. Αν προσθέσουμε 
περισσότερο νερό τότε το μειγμα θα αφρίσει και θα διαλυθεί.  

3. Μοιράζουμε το μείγμα σε δύο καλούπια (μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα 
φλυτζανάκι του καφέ) και το πιέζουμε ελαφρά.  

4. Περιμένουμε 10 λεπτά να στεγνώσει και στη συνέχεια το ξεφορμάρουμε (Εικόνα 
2α). Αν διαλυθεί προσθέτουμε 1 σταγόνα νερό ακόμα και επαναλαμβάνουμε τη 
διαδικασία. 

5. Στη συνέχεια προσθέτουμε τις «βόμβες μπάνιου»-αφού τις έχουμε ζυγίσει σε 
εργαστηριακό ζυγό ή ζυγό κουζίνας- στο νερό. Όσο πιο ζεστό είναι αυτό, τόσο πιο 
γρήγορα αφρίζουν.  

  

Εικόνα 2: Παρασκευή (α) και (β), (γ) κινητική μελέτη των «βόμβών μπάνιου» όπως 
προέκυψαν από παρασκευή στο σπίτι κατά τη διάρκεια της καραντίνας λόγω Covid 19. 

Κινητική μελέτη 

Σε 4 ποτήρια ζέσεως ή ποτήρια νερού, προσθέτουμε 150ml νερό σε διαφορετικές θερ-
μοκρασίες (0, 20, 60 και 100oC). Μόλις η «βόμβα μπάνιου» τοποθετηθεί στο νερό α-
φρίζει (Εικόνα 2β,γ) και χρονομετρούμε τη διάρκεια του αφρισμού. Χρησιμοποιώντας 
τα πειραματικά δεδομένα καταγράφουμε τα αποτελέσματα σε γραφική παράσταση. 
(Σχήμα 2). Η διαδικασία επαναλαμβάνεται εις διπλούν για κάθε θερμοκρασία και λαμ-
βάνεται ο μέσος όρος των χρόνων.  

θ1ο

C 

θ2ο

C 
θ3ο

C 

θ4ο

C 
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Σχήμα 2: Η καμπύλη όπως προέκυψε από την μέτρηση 
τεσσάρων διαφορετικών θερμοκρασιών  

Προτεινόμενη δομή Φύλλου εργασίας 

Παρακάτω παρουσιάζεται μία προτεινόμενη δομή του φύλου εργασίας καθώς και δρα-
στηριότητες-ασκήσεις για εμπέδωση από τους μαθητές. Το φύλλο εργασίας δεν παρα-
δίδεται ολοκληρωμένο ώστε ο κάθε συνάδελφος να το διατυπώσει ανάλογα με τις ανά-
γκες της τάξης και το γνωστικό επίπεδο των μαθητών. 

Α) Επισκόπηση του Πειράματος 
Σε αυτή την ενότητα αναφέρουμε τι είναι οι «βόμβες μπάνιου», που χρησιμοποιούνται 
καθώς και τη χημεία του πειράματος 

Β) Πειραματική Διαδικασία 
Περιγράφεται αναλυτικά το πείραμα βασιζόμενοι στις ανωτέρω οδηγίες. Εδώ επιση-
μαίνουμε στα παιδιά ότι οι ουσίες που θα χρησιμοποιήσουν είναι ακίνδυνες. Παρόλα 
αυτά τα προτρέπουμε να φορέσουν γάντια και γυαλιά προστασίας. Στις συνθήκες του 
σπιτιού θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα γυαλιά κολύμβησης. 

Γ) Καταγραφή τιμών  
Παραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα για συμπλήρωση από τους μαθητές. 

Θερμοκρασία οC Χρόνος Αντίδρα-
σης (s) 

Mάζα «βόμ-
βας μπάνιου» 

(g) 

Χρόνος αντίδρασης ανά 
μονάδα μάζας (s/g) 

0    
20    
60    
100    
a    
b    

Χρόνος Αντίδρα-
σης/ Μονάδα μά-
ζας 
(s/g) 

Αρχική θερμοκρασία νερού οC 
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Δ) Ερωτήσεις Κατανόησης  

α) Τι είναι το άλας Epsom και γιατί χρησιμοποιείται στις «βόμβες μπάνιου», β) Να 
γράψετε τη χημική εξίσωση της αντίδρασης που πραγματοποιείται, γ) Για ποιο λόγο οι 
«βόμβες μπάνιου» πρέπει να φυλάσσονται σε ξηρό και δροσερό μέρος;, δ) χρησιμο-
ποιώντας την καμπύλη που προέκυψε να προβλέψετε και να επιβεβαιώσετε τους χρό-
νους αντίδρασης για δύο θερμοκρασίες της επιλογής σας, ε) να προτείνετε μία πειρα-
ματική διαδικασία μελέτης ενός παράγοντα πέραν της θερμοκρασίας που επηρεάζει 
την ταχύτητα της αντίδρασης.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές μέσα από την πρόταση διδασκαλία έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 
παρασκευή και μελέτη ιδιοτήτων των «βομβών μπάνιου», κατανοώντας βαθύτερα έν-
νοιες της χημικής κινητικής με εφαρμογή στην καθημερινή ζωή. Επιπρόσθετα, πλεο-
νεκτήματα της διδακτικής προσέγγισης είναι το χαμηλό κόστος, οι ακίνδυνες συνθήκες 
καθώς και το απλό πρωτόκολλο παρασκευής. Τέλος, η δυνατότητα μελέτης και ανταλ-
λαγής συμπερασμάτων και τιμών από την πειραματική μελέτη των μαθητών σε συνθή-
κες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το καθιστά ιδιαίτερα ελκυστικό.  
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Erasmus+ Το αντιπολεμικό μήνυμα της Ελένης του Ευριπίδη 
με ανεστραμμένη τάξη 

Κλουκίνα Θεοδοσία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, kloukinalia@gmail.com 
Μποσμή Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ddemposmi@sch.gr  
Τσάμη Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, foteini.tsami@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση περιγράφει παρεμβάσεις που έγιναν στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος Erasmus+ με τίτλο “Open Doors-Open Minds to the Future” το οποίο υλοποιήθηκε 
στην Ελλάδα σε συνεργασία με άλλες τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. Σκοπός του έργου 
ήταν η καλλιέργεια βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών μέσω “ανοι-
χτών” μαθημάτων και καινοτόμων πρακτικών με τη χρήση ΤΠΕ. Η περιγραφόμενη ε-
φαρμογή του έργου υλοποιήθηκε σε επαρχιακό δημόσιο Γυμνάσιο, ένα από τα πέντε 
σχολεία που συμμετείχαν στο έργο, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2018-2019. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευριπίδη “Ελένη”, Erasmus+, ανεστραμμένη τάξη, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα Erasmus+ στον τομέα της εκπαίδευσης μεταξύ άλλων επιδιώκει τη βελ-
τίωση του επιπέδου των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών, μέσω κυ-
ρίως των αυξημένων ευκαιριών μαθησιακής κινητικότητας, αλλά και την ενθάρρυνση 
της δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού χώρου διά βίου μάθησης. (βλ.Οδηγός προγράμματος 
Erasmus+ ) 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Open Doors-Open Minds to the 
Future”(2018-1-EE01-KA229-047099) προέκυψε από την ανάγκη να “μεταμορφώ-
σουμε” τους μαθητές μας από παθητικούς δέκτες των τεχνολογικών επιτευγμάτων σε 
δραστήριους χρήστες τους. Ακολουθώντας, λοιπόν, τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη 
μάθηση αναζητούμε πλέον εναλλακτικούς τρόπους οργάνωσης της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας, ανατρέποντας ακόμα και τον ¨εκπαιδευτικό χώρο”. Αυτό σημαίνει ότι η σχο-
λική αίθουσα παύει να είναι ο μοναδικός χώρος μάθησης. Η μάθηση αποκτάται παντού. 
Όλες οι πηγές πληροφόρησης που μας περιβάλλουν αποτελούν και πηγές μάθησης. 
Χρειάζεται, επομένως, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε οι μαθητές 
μας να παρακολουθούν τη μαθησιακή πορεία σε ένα άτυπο εκπαιδευτικό περιβάλλον. 
Με αυτό τον τρόπο θα απαλλαγούμε από εκπαιδευτικά στερεότυπα και θα μειώσουμε 
το άγχος των μαθητών προς όφελος της πραγματικής μάθησης. 

Σε μια τέτοια προσέγγιση οι ρόλοι του δασκάλου και του μαθητή επαναπροσδιορίζο-
νται. Ο δάσκαλος παύει να είναι η αυθεντία και η μοναδική πηγή πληροφόρησης και ο 
μαθητής ο παθητικός δέκτης. Είναι πλέον αναγκαίο ο μαθητής να έχει ενεργό ρόλο στη 
διαδικασία επίλυσης του προβλήματος που έχει μπροστά του, ενώ ο δάσκαλος θα παίζει 
το ρόλο του καθοδηγητή όπου χρειάζεται. Η μάθηση σε αυτό το άτυπο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον εισάγει αυτόματα το μαθητή στις διαδικασίες της Έρευνας, Σύνθεσης και 
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Ανάλυσης των δεδομένων. 

Σε κάθε περίπτωση, και ανάλογα με τους επιδιωκόμενους μαθησιακούς στόχους βοη-
θητικά στοιχεία μπορούν να δοθούν στους μαθητές με την υιοθέτηση του μοντέλου της 
ανεστραμμένης τάξης (Flipped Classroom).Η ανεστραμμένη τάξη μεταθέτει το «βα-
ρετό» και παθητικό για τον μαθητή, θεωρητικό μέρος της διδασκαλίας στο σπίτι όπου 
παρακολουθεί διαδραστικά βίντεο σχετικά με τη θεωρία του μαθήματος,, ενώ στο σχο-
λείο ο εκπαιδευτικός έχει περισσότερο χρόνο για να εφαρμόσει μαθητοκεντρικές, βιω-
ματικές εκπαιδευτικές τεχνικές. Το μεγάλο κέρδος της ανεστραμμένης τάξης είναι ο 
διαθέσιμος χρόνος μέσα στην τάξη (Tucker, 2012).  
Θεωρητικά η ανεστραμμένη τάξη βασίζεται στη συνεργατική μάθηση του Piaget, στον 
κονστροκτουβισμό του Vygotsky και στη βιωματική μάθηση του Kolb (Bishop & 
Verleger, 2013). Η εμπειρία και η κοινωνική αλληλεπίδραση που συμβαίνουν στις 
“μέσα στην τάξη” δραστηριότητες της ανεστραμμένης τάξης, είναι παράγοντες μάθη-
σης σύμφωνα με τον Piaget. (Whipple, 1987; Sharan, 1990; Nembhard, 1997, όπ. αναφ. 
στο Κανδρούδη & Μπράτιτσης, 2013). 
 
Επίσης, σύμφωνα με τον Vygotsky , το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει σημαντικά το 
πώς αντιλαμβάνεται τον κόσμο ο μαθητής. Στην ανεστραμμένη τάξη, υπάρχει άφθονος 
χρόνος για τον μαθητή να αλληλεπιδράσει με τους συμμαθητές του και με τον εκπαι-
δευτικό. Τέλος, ο Kolb αναδεικνύει την εμπειρία και τη δράση ως συστατικά στοιχεία 
του κύκλου μάθησης, αυτά δηλαδή τα στοιχεία που προωθεί κι η ανεστραμμένη τάξη 
όταν μεταφέρει το παθητικό ρόλο του μαθητή στο σπίτι και αφιερώνει τον χρόνο της 
τάξης σε ευκαιρίες δράσης και εμπειρίας των μαθητών. Η ανεστραμμένη τάξη είναι μια 
μέθοδος η οποία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του βίντεο και του βιντεομαθήματος 
στην εκπαίδευση, η οποία δίνει μια προοπτική καινοτομίας στο παραδοσιακό μάθημα 
(Roehl et al., 2013). Επιπρόσθετα, η τεχνολογία που απαιτεί η υλοποίηση της ανεστραμ-
μένης τάξης, δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους 
περισσότερους επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς. (βλ. Νικόλας Μακροδήμος, Σπυρίδων 
Παπαδάκης, Μαρία Κουτσούμπα, Σχολική εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη πε-
ρίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτι-
κού) 
 
Κύριοι στόχοι του προγράμματος “Open Doors-Open Minds to the Future” ήταν: 

● Αναζήτηση των βέλτιστων παιδαγωγικών προσεγγίσεων και καινοτόμων με-
θόδων για μάθηση έξω από την τάξη 

● Δοκιμή αυτών των μεθόδων 
● Δημιουργία μαθησιακού μοντέλου και εκπαιδευτικών σεναρίων που να στο-

χεύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο τα οποία θα 
χρησιμοποιηθούν από όλα τα σχολεία του προγράμματος και όχι μόνο. 

Όλος ο σχεδιασμός βασίστηκε στο ενεργό ρόλο των μαθητών ώστε να αναπτύξουν δε-
ξιότητες όπως η επικοινωνία, η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη. 
Οι δραστηριότητες σχεδιάστηκαν στο πλαίσιο τεσσάρων ενοτήτων του προγράμματος: 
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1. Η πόλη ως “τάξη” 
2. Το μουσείο ως “τάξη” 
3. Η φύση ως “τάξη” 
4. Δημιουργικό διάλειμμα  

Παρουσίαση της παρέμβασης 
 

 Η συγκεκριμένη παρέμβαση αφορά την εμπέδωση της έννοιας της ειρήνης σε αντίθεση με 
την έννοια του πολέμου με αφορμή την τραγωδία «Ελένη» του Ευριπίδη και τα εκθέματα 
του Αρχαιολογικού Μουσείου της Ολυμπίας. 

Στόχοι μας ήταν οι μαθητές να: 
● διακρίνουν τις έννοιες ειρήνη - πόλεμος σε ποικίλες όψεις του αρχαίου ελληνικού 

πολιτισμού 
● υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές που διέπονται από την αξία της ειρήνης 
● συνειδητοποιούν την αξία της ειρήνης 
● αναγνωρίζουν τα βασικά χαρακτηριστικά του αρχαίου θεάτρου και να το αναπαρι-

στούν 
● θυμούνται την υπόθεση της τραγωδίας του Ευριπίδη “Ελένη” , να ερμηνεύουν το 

ρόλο των ηρώων και να δραματοποιούν αποσπάσματά της 
● αντιμετωπίζουν το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ολυμπίας ως πηγή πληροφοριών 

για την αρχαιότητα 
● υιοθετήσουν το μαθησιακό μοντέλο της ανεστραμμένης τάξης 

Την ομάδα εργασίας συγκρότησαν 22 συνολικά μαθητές που συμμετέχουν στο συγκε-
κριμένο πρόγραμμα (21 κορίτσια και 1 αγόρι) και από τις τρεις τάξεις του σχολείου 
μας. Η συγκρότηση της ομάδας στηρίχτηκε στο γεγονός ότι ο χορός στην «Ελένη» του 
Ευριπίδη είναι χορός Ελληνίδων γυναικών, αιχμαλώτων πολέμου. Στην παρέμβαση ε-
νεπλάκησαν και οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα Erasmus + μαθητές των αντίστοιχων 
σχολείων της Ισπανίας ,Πορτογαλίας ,Εσθονίας και Λιθουανίας με το μαθησιακό μο-
ντέλο της ανεστραμμένης τάξης προκειμένου να επιτευχθούν οι μαθησιακοί στόχοι του 
προγράμματος.  
 
Χρονικά αξιοποιήθηκε η 7η ώρα δύο ημερών της εβδομάδας κατά τις οποίες το σχολικό 
ωρολόγιο πρόγραμμα του Γυμνασίου μας ολοκληρώνεται στο εξάωρο. Ο χώρος διε-
νέργειας των συναντήσεών μας ήταν η αίθουσα Βιβλιοθήκης του σχολείου η οποία 
διαθέτει ικανό αριθμό Η/Υ, αλλά και διαδραστικό πίνακα, ώστε οι μαθητές να έχουν 
τη δυνατότητα να εργαστούν ομαδικά και να αξιοποιήσουν το ποικίλο έντυπο υλικό ή 
να αναζητήσουν τα απαιτούμενα στοιχεία μέσω του διαδικτύου. 
 
Ξεκινώντας έγινε η αυτοπαρουσίαση των μαθητών , ο χωρισμός τους σε ομάδες, με τη 
φροντίδα σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας τουλάχιστον μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου. 
Λόγω της διδασκαλίας του σχετικού μαθήματος στη συγκεκριμένη τάξη οι μαθητές 
αυτοί έχουν αρκετές γνώσεις πάνω στο θέμα της παρέμβασης, ώστε μπορούν να συμ-
βάλλουν στα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αφού συμφωνήθηκαν οι στόχοι και 
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αναλύθηκε το περιεχόμενο της δράσης, παρουσιάστηκε στους μαθητές ο χώρος του 
αρχαίου θεάτρου με τη χρήση πλούσιου έντυπου υλικού από τη βιβλιοθήκη και την 
αξιοποίηση της ιστοσελίδας  www.Ancient Athens3d.com ( το αρχαίο θέατρο και τα 
μηχανήματά του ).Στη συνέχεια έγινε αναφορά στο χορό και συζητήθηκε ο λειτουργι-
κός του ρόλος στην αρχαία τραγωδία, η αμφίεση που έφερε και η χρήση του προσω-
πείου. Επίσης, έγινε επίδειξη της αμφίεσης και κάποιων προσωπείων που θα χρησιμο-
ποιούνταν κατά την τελική παρουσίαση του χορικού. Στο τέλος της ώρας οι μαθητές 
επιχείρησαν να κατασκευάσουν προσωπεία με διαφορετικά ο καθένας υλικά. Οι αρχαι-
οελληνικές ενδυμασίες και τα προσωπεία εκτέθηκαν στο χώρο του θεατρικού εργαστη-
ρίου του σχολείου μας και τέθηκαν στη διάθεση των μαθητών –επισκεπτών. 
 
Για να ολοκληρωθεί ο κύκλος μάθησης ήταν αναγκαίο οι μαθητές να εξοικειωθούν με 
τη μεθοδολογία της ανεστραμμένης τάξης. Έτσι, λοιπόν, στη δεύτερη συνάντηση τους 
εξηγήσαμε τις βασικές αρχές της και τους οδηγήσαμε να κάνουν εγγραφή σε μια ψη-
φιακή πλατφόρμα φιλοξενίας βιντεομαθημάτων, την Edpuzzle. Σε αυτήν οι μαθητές θα 
έβλεπαν στο σπίτι βίντεο σχετικά με το αρχαίο θέατρο και την “Ελένη” και θα απα-
ντούσαν σε ερωτήσεις που είχαμε ενσωματώσει σε αυτά ώστε η όλη διαδικασία να 
γίνει πιο διαδραστική και να εξασφαλιστεί η ενεργητική θέαση. Χρειάζεται εγγραφή 
στο https://edpuzzle.com με κωδικό τάξης για να δει κανείς τα βίντεο.Στην ανεστραμ-
μένη τάξη συμμετείχαν και οι μαθητές όλων των ευρωπαίων εταίρων στους οποίους 
είχαν δοθεί οι αντίστοιχες οδηγίες από τους υπεύθυνους του προγράμματος σε κάθε 
χώρα. Μέσω της πλατφόρμας Edpuzzle, παίρναμε ανατροφοδότηση για το πότε είδε ο 
κάθε μαθητής το κάθε βίντεο, πόσες φορές το είδε και σε ποιες ερωτήσεις απάντησε 
σωστά. 
 
Στην τρίτη συνάντηση της ομάδας μας και αφού οι μαθητές είχαν παρακολουθήσει στο 
σπίτι το σχετικό βίντεο παρουσιάστηκε σε γενικές γραμμές το περιεχόμενο της συγκε-
κριμένης τραγωδίας του Ευριπίδη ,το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η δη-
μιουργία και η παρουσίασή της και το κεντρικό της μήνυμα. Ο Ευριπίδης θέλησε να 
δώσει στους συντετριμμένους στρατιωτικά και καταρρακωμένους ηθικά Αθηναίους 
ένα αντιπολεμικό μήνυμα και να δηλώσει σε όλους τους τόνους και προς όλους τους 
αποδέκτες ότι σε έναν πόλεμο δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι, αλλά όλοι βιώνουν 
τις τραγικές του συνέπειες. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε στους μαθητές το Α΄Στάσιμο, 
ως προς το περιεχόμενο και τη δομή του. Αναλύθηκαν ιδιαίτερα η β΄στροφή και β΄α-
ντιστροφή ( στίχοι 1254-1285 ) οι οποίοι περιέχουν το κυρίαρχο αντιπολεμικό μήνυμα 
του έργου. Επειδή ένας από τους στόχους μας ήταν η δραματοποίηση αποσπασμάτων, 
θεωρήσαμε ότι το συγκεκριμένο ήταν κατάλληλο και έτσι έγινε η ανάθεση των ρόλων 
και καθορίστηκε ο τρόπος της συμμετοχής του μαθητή που ανέλαβε τη μουσική υπό-
κρουση. Προσαρμοσμένος στις ειδικές ανάγκες και συνθήκες της παρέμβασης, ο αρ-
χαίος αυλητής μετατράπηκε σε τυμπανιστή. Τέλος, έγινε μια πρώτη ανάγνωση των ρό-
λων από τους μαθητές και δόθηκαν σχετικές σκηνοθετικές οδηγίες . 

Προχωρώντας στον επόμενο στόχο μας στην τέταρτη συνάντησή μας οι μαθητές γνώ-
ρισαν το μουσείο της αρχαίας Ολυμπίας. Ο χώρος της βιβλιοθήκης μας προσφέρεται γι 
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‘αυτό το σκοπό ,καθώς διαθέτει πλουσιότατο έντυπο υλικό, αλλά και τα απαραίτητα 
ηλεκτρονικά μέσα ,ώστε να ξεναγηθούν στο χώρο εξ αποστάσεως. Οι μαθητές στη συ-
νέχεια ,αξιοποιώντας τις γνώσεις που αποκόμισαν συνεργάστηκαν αρμονικά και δη-
μιουργικά για τη σύνθεση φύλλων εργασίας 

Από την επόμενη συνάντηση επικεντρωθήκαμε στις δοκιμαστικές παρουσιάσεις του 
δρώμενου από τους μαθητές. Σε δεύτερη φάση, οι μαθητές φιλοτέχνησαν σε ψηφιακή 
μορφή ένα εξαιρετικό πανό με το κεντρικό μήνυμα του χορικού με σκοπό να το εκτυ-
πώσουμε και να το χρησιμοποιήσουμε στην τελική παρουσίασή μας.  

 Στην τελευταία συνάντηση με τους μαθητές μας παραβρέθηκε και η καθηγήτρια των 
αγγλικών και με την καθοδήγησή της μετέφρασαν τα φύλλα εργασίας στα αγγλικά κα-
θώς επρόκειτο να απαντήσουν σε αυτά και οι μαθητές των ξένων σχολείων. Συνεχίστη-
καν οι δοκιμαστικές παρουσιάσεις του δρώμενου, δόθηκαν επιπλέον οδηγίες και έγιναν 
διορθωτικές –συμβουλευτικές παρεμβάσεις. 

Την καθορισμένη μέρα οργανώθηκε η μετάβαση όλων των εμπλεκομένων στην παρέμ-
βαση, μαθητών και καθηγητών, Ελλήνων και ξένων στην Αρχαία Ολυμπία. Αρχικά, 
έγινε ξενάγηση στο αρχαιολογικό μουσείο από έμπειρους ξεναγούς και οι μαθητές συ-
μπλήρωσαν τα φύλλα εργασίας που είχαμε ετοιμάσει, ώστε να διακρίνουν τις έννοιες 
ειρήνη - πόλεμος σε ποικίλες όψεις του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού. 

Σε έναν εξαιρετικό χώρο, στο πάρκο μπροστά από το μουσείο, που σε γενικές γραμμές 
έχει την τυπική μορφή ενός αρχαίου θεάτρου, κάτω από τον ηλιόλουστο ανοιξιάτικο 
ουρανό παρουσιάστηκε το δρώμενο από μαθήτριες του σχολείου μας με αρχαιοελλη-
νική αμφίεση οι οποίες υποδύονταν το χορό του αρχαίου δράματος. Για να μυηθούν οι 
θεατές στο αντιπολεμικό μήνυμα που προβλήθηκε μέσα από τη βιωματική δράση δια-
βάστηκαν σύντομα εισαγωγικά κείμενα σε Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, αλλά και 
παρουσιάστηκε το πανό που είχαν δημιουργήσει οι μαθητές με τους συγκεκριμένους 
στίχους στα Ελληνικά, Αρχαία και Νέα και στα Αγγλικά.  

Στην καταληκτική συνάντηση των αποστολών έγινε επεξεργασία των απαντήσεων των 
μαθητών στα φύλλα εργασίας ανά ομάδες και τα συμπεράσματα ανακοινώθηκαν στην 
ολομέλεια. Παρουσιάστηκε επίσης, ανατροφοδότηση από τις απαντήσεις που είχαν δο-
θεί στην πλατφόρμα Edpuzzle.  

Αναστοχασμός 

Πιστεύουμε ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση μπορεί να υλοποιηθεί όχι μόνο στο συγκε-
κριμένο πλαίσιο, αλλά και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της τραγωδίας “Ελένη” 
στη Γ΄ Γυμνασίου. Ίσως και να αποτελέσει πηγή έμπνευσης για παρόμοιες παρεμβά-
σεις σχετικές με την επίσκεψη σε μουσεία ή την παρουσίαση σύντομων θεατρικών 
δρώμενων, μια και η δραματοποίηση “ζωντανεύει” την τάξη μας. Είναι επίσης ένας 
ιδανικός τρόπος να μεταφέρουμε στους μαθητές μας την αξία της ειρήνης ως στάση 
ζωής. 
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Διαπιστώσαμε επίσης ότι η μέθοδος της Ανεστραμμένης τάξης είναι μια καινούργια 
και πολύ χρήσιμη πρακτική η οποία έχει πολλά πλεονεκτήματα για μαθητές και καθη-
γητές και αξίζει να την ενσωματώσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία.  

Μέσα από αυτή τη συνεργατική μαθησιακή διαδικασία έγινε σαφώς πιο κατανοητό το 
αντιπολεμικό περιεχόμενο της αρχαίας ελληνικής διανόησης και τέχνης και ιδιαίτερα 
της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Οι μαθητές μας ενσάρκωσαν ρόλους που δε φαντά-
ζονταν στο παρελθόν και τώρα βίωναν το βαθύτερο νόημά τους. Έλληνες και ξένοι 
συνάδελφοι και μαθητές αγκαλιάστηκαν στο τέλος και υποκλίθηκαν στην τέχνη που 
ενώνει λαούς και πολιτισμούς και μας θυμίζει τι μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος με 
το μυαλό του: “... όλο τον κόσμο, το μικρό το μέγα!...” 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Οδηγός προγράμματος Erasmus+ https://www.iky.gr/el/eggrafa-eplus/odigos-eplus  

Ματσαγγούρας Η.(2000), Ομαδοσυνεργατική Διδασκαλία και Μάθηση, Αθήνα , Γρη-
γόρης 

Νικόλας Μακροδήμος, Σπυρίδων Παπαδάκης, Μαρία Κουτσούμπα, Σχολική εξ Απο-
στάσεως Εκπαίδευση: μια μελέτη περίπτωσης με τη μέθοδο της Ανεστραμμένης 
Τάξης για τα Μαθηματικά της Ε' Δημοτικού,(2017) ResearchGate (Διαθέσιμο on 
line ΕΔΩ προσπελάστηκε στις 15/2/2020)  

https://www.latsis-foundation.org/ell/e-library (προσπελάστηκε στις 15/2/2019) 

Ευριπίδη Ελένη, Μνημοσύνη, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα (Διαθέσιμο on line  
ΕΔΩ προσπελάστηκε στις 15/2/2020)  

Δ. Ι. Κυρτάτα, Σπ. Ι. Ράγκου, Αγαπούμε το ωραίο διακριτικά, Η Ελληνική Αρχαιότητα: 
Πόλεμος - Πολιτική – Πολιτισμός, Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση 
Εκπαίδευση, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα, (Διαθέσιμο on line ΕΔΩ προ-
σπελάστηκε στις 15/2/2020)  

Φάνη Κακριδή, Τραγωδία και σατυρικό δράμα ως το τέλος του 5ου π.Χ. αιώνα, Αρχαία 
Ελληνική Γραμματολογία, Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαί-
δευση, Ψηφίδες για την ελληνική γλώσσα (Διαθέσιμο on line ΕΔΩ προσπελά-
στηκε στις 15/2/2020)  
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http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

1) Να αναζητήσετε ανάμεσα στα εκθέματα του μουσείου : 

α) δύο αντικείμενα ειρηνικής ζωής 

β) δύο αντικείμενα πολεμικής χρήσης 

και να τα παρουσιάσετε. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2) Να περιγράψετε το άγαλμα της Νίκης του Παιωνίου .Τι σας εντυπωσίασε; 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

3) Γράψτε όπως έγραφαν στην Αρχαία Ελλάδα (αντίγραψε μια σύντομη επιγραφή που 
θα βρεις στο μουσείο). 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα δράσεων επιμόρφωσης στελεχών 
εκπαίδευσης  

Καραγκιόζης Ιωάννης 
Δάσκαλος, Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών, ΜΔΔΕ, ΜΒΑ, Ambassador 

Teachers4Europe Σερρών, ioankaragk@sch.gr  

Περίληψη 

Στην εργασία επισυνάπτεται μια ποιοτική έρευνα με θέμα τα επιχειρησιακά ευρωπαϊκά 
προγράμματα που χρηματοδότησαν δράσεις για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης. 
Ζητείται η προσωπική εμπειρία σχετικά με το αν όλα αυτά βρήκαν απήχηση στην 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική. Κι αν ναι, γίνεται περιγραφή μιας δράσης, 
παρουσιάζεται αναλυτικά η συμμετοχή σε αυτή καθώς και η αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων σε προσωπικό επίπεδο. Παρατίθεται βιβλιογραφική ανασκόπηση μέσα 
από την οποία απαντώνται κατά το ήμισυ τα ερευνητικά ερωτήματα, όπως τα 
αποτελέσματα, η απήχηση, οι ωφέλειες από τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά αυτά 
εκπαιδευτικά επιχειρησιακά προγράμματα καθώς και η συνεισφορά τους στη 
διαμόρφωση των μαθητών ως ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο. Τονίζονται όλες 
οι πλευρές υλοποίησης τέτοιων προγραμμάτων. Δίνεται έμφαση στον ρόλο των 
υπευθύνων αλλά και όλων των συμμετεχόντων σε αυτά. Στα συμπεράσματα και στις 
προτάσεις δηλώνεται η σημασία και η αναγκαιότητα συμμετοχής όλο και 
περισσότερων εκπαιδευτικών σε οργανωμένα επιχειρησιακά προγράμματα για την 
εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: ευρωπαϊκά προγράμματα, επιμόρφωση, στελέχη εκπαίδευσης, 
Ευρωπαίος πολίτης 

Εισαγωγή 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση το γεγονός ότι η διεξαγωγή μιας έρευνας στον τομέα της 
εκπαίδευσης και μάλιστα στα επιχειρησιακά ευρωπαϊκά προγράμματα επιμόρφωσης 
στελεχών εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικών, συνεισφέρει πολύ στην αξιολόγηση 
της συμμετοχής και βελτίωσης αυτών με την ανατροφοδότηση από μέρους των 
συμμετεχόντων, που προσηλωμένοι στο λειτούργημά τους, αφιερώνουν χρόνο και 
κόπο, ώστε να επιμορφωθούν στα νέα δεδομένα της εκπαίδευσης στην Ευρώπη. 
Σύμφωνα με τον Βάμβουκα (2002, σελ. 76) «η έρευνα στον τομέα της εκπαίδευσης 
είναι αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας της εκπαίδευσης». Ο εκπαιδευτικός ως 
ερευνητής θα πρέπει να αντιμετωπίζει με ορθολογικό και επιστημονικό τρόπο τις 
απαιτητικές καταστάσεις, που υφίστανται τόσο στην τάξη του όσο και σε ολόκληρη τη 
σχολική του μονάδα (Βάμβουκας 2002). 

Στο πλαίσιο αυτών των προβληματισμών εντάσσεται και η έρευνα για την απήχηση 
στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική των ευρωπαϊκών επιχειρησιακών 
προγραμμάτων που χρηματοδότησαν δράσεις για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης 
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αλλά και εκπαιδευτικών. Είναι γεγονός ότι οι έρευνες αυτές καταδεικνύουν τη 
σημαντικότητα των προγραμμάτων αυτών και την αναγκαιότητα μέσω της διευρυμένης 
διάχυσής τους για όλους τους εκπαιδευτικούς. 

Ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας 

Η έρευνα στηρίζεται στα εξής ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Με τη συμμετοχή σε Επιχειρησιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για επιμόρφωση 
στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών έχει επηρεαστεί (θετικά ή αρνητικά) ο 
τρόπος που αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση; Έχουν αλλάξει κάποιες πρότερες απόψεις 
τους σχετικές με την εκπαίδευση και ποιες είναι αυτές;  

2. Ποια είναι η ωφέλεια, ως επιστήμονες εκπαιδευτικοί ή και στελέχη εκπαίδευσης, 
από τη συμμετοχή τους σε Επιχειρησιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα επιμόρφωσης; 

3. Μετά τη συμμετοχή τους σε Επιχειρησιακό ευρωπαϊκό πρόγραμμα για επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών ισχυροποιήθηκε η συνεισφορά τους στη διαμόρφωση των μαθητών ως 
ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο; 

4. Ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές στη διδακτική μεθοδολογία ή στη 
διεύθυνση του σχολείου από τη συμμετοχή του σε Επιχειρησιακά ευρωπαϊκά 
προγράμματα επιμόρφωσης; 

Βιβλιογραφική ανασκόπηση – Θεσμικό πλαίσιο 

Η Ε.Ε. με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ 1992 καθορίζει τις εκπαιδευτικές πολιτικές των 
κρατών μελών με στόχο την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία των 
αυριανών Ευρωπαίων πολιτών.  

Οι αρμόδιοι ευρωπαϊκοί θεσμοί, σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση, έχουν θέσει ως 
προτεραιότητα τον επαναπροσδιορισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων με γνώμονα 
τις ευρωπαϊκές πολιτισμικές και πολιτικές αξίες πάντα μέσα από το πρίσμα του 
σεβασμού των εθνικών ιδιαιτεροτήτων. Ο επαναπροσδιορισμός των εκπαιδευτικών 
συστημάτων έχει διαρθρωθεί γύρω από δύο κεφαλαιώδεις άξονες: α) τη βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και β) 
την εκπαίδευση για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες και προαγωγή της Δια Βίου 
Μάθησης. 

Ευρωπαϊκά προγράμματα δράσης 

Το πρόγραμμα Comenius αναφέρεται στην προσχολική και τη σχολική εκπαίδευση έως το 
τέλος της ανώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τα ιδρύματα και τους οργανισμούς που 
σχετίζονται με την εκπαίδευση αυτή. Το πρόγραμμα Erasmus+ αφορά την επίσημη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε τριτοβάθμιο 
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επίπεδο, περιλαμβανομένου του διδακτορικού. Το πρόγραμμα Leonardo da Vinci αφορά 
αποκλειστικά την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε δευτεροβάθμιο επίπεδο. 
Στοχεύει στην υποστήριξη των συμμετεχόντων σε δραστηριότητες κατάρτισης για την 
απόκτηση και τη χρήση γνώσεων, δεξιοτήτων και προσόντων που διευκολύνουν την 
προσωπική εξέλιξη, την απασχολησιμότητα και τη συμμετοχή στην ανοικτή αγορά 
εργασίας μέσα από ποιοτικές βελτιώσεις και τεχνολογικές καινοτομίες. Το πρόγραμμα 
Grundtvig στοχεύει στην πολύπλευρη εκπαίδευση ενηλίκων. Βασικός στόχος του είναι η 
παροχή δυνατοτήτων στους ενηλίκους για συνεχή εκπαίδευση και βελτίωση των γνώσεων 
και των ικανοτήτων τους με σκοπό την καλύτερη επαγγελματική τους εξέλιξη (ΕΚΔΔΑ, 
2012). Οι δικαιούχοι του προγράμματος της Δια Βίου Μάθησης είναι μαθητές, 
σπουδαστές, εκπαιδευόμενοι και ενήλικοι διδασκόμενοι, κάθε κατηγορία εκπαιδευτικού 
προσωπικού, άτομα από την αγορά εργασίας, ιδρύματα και οργανισμοί που υποβάλλουν 
προσφορές στο πλαίσιο του προγράμματος. Το πρόγραμμα «Νεολαία εν δράσει» με άξονα 
πέντε κατευθύνσεις, βασικές όλων των ευρωπαϊκών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και 
αναφέρονται στην κατάρτιση, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στην απασχόληση 
(ΕΚΔΔΑ, 2012). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμορφώνεται ένα νέο προφίλ αυριανού 
Ευρωπαίου πολίτη, με δεξιότητες, στάσεις και γνώσεις που πρέπει να οικοδομηθούν 
(Νικολάου, 2008). Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης Teachers4Europe (2011-18) είναι 
να συμβάλλει στην καλύτερη ενημέρωση των εκπαιδευομένων επί των εξελίξεων των 
ευρωπαϊκών θεμάτων και να τους υποστηρίξει στο να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, 
εφαρμόζοντας στην εκπαίδευση καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας που συμβάλλουν στην 
αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών προκλήσεων και αξιοποιούν τις τεχνολογίες 
πληροφοριών και επικοινωνιών. 

Το πρόγραμμα Erasmus+ KA3 – χάραξη πολιτικής– με τίτλο “Teachers4Europe: 
Setting an Agora for Democratic Culture” επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για να υλοποιηθεί από τις 31.12.2018-31.12.2021. Πρόκειται για ένα καινοτόμο 
Πρόγραμμα που στοχεύει στην αναβάθμιση κι επέκταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες 
του Δικτύου Εκπαιδευτικών “Teacher4Europe – T4E”, που δημιουργήθηκε στην 
Ελλάδα το 2011 από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(https://www.teachers4europe.eu/).  

Ευρώπη και στελέχη εκπαίδευσης 

Οι θέσεις της Ε.Ε. σε ζητήματα που αφορούν τα στελέχη εκπαίδευσης υλοποιείται μέσα 
από τρεις τρόπους: 

Α. Με την υποστήριξη των πολιτικών και πρακτικών των κρατών μελών που εντάσσονται 
στην υλοποίηση του 1ου από τους τρεις «Μελλοντικούς Στόχους των Εκπαιδευτικών 
Συστημάτων» (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2001), ο οποίος αναφέρεται στη «Βελτίωση της 
ποιότητας και της αποτελεσματικότητας των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Ε.Ε.» και ιδιαίτερα στη «Βελτίωση της εκπαίδευσης και κατάρτισης εκπαιδευτικών 
και εκπαιδευτών». 
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Β. Με την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και τη δημοσιοποίηση καλών πρακτικών 
και εκπαιδευτικών δομών, μέσα από το Δίκτυο Eurydice.  

Γ. Με την υλοποίηση συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης με κύριο μέσο την 
κινητικότητα και τις ανταλλαγές στελεχών εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι 
το πρόγραμμα ARION και συγκεκριμένες πρωτοβουλίες του προγράμματος Comenius 2. 

Σε όλες σχεδόν τις χώρες της Ε.Ε. υπάρχει συγκεκριμένο ρυθμιστικό/νομοθετικό πλαίσιο 
το οποίο οριοθετεί τα προσόντα και τις διαδιακσίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Τα 
προσόντα που απαιτούνται στις περισσότερες περιπτώσεις είναι: α) η επαγγελματική 
εκπαιδευτική εμπειρία, β) η διοικητική διαχειριστική ικανότητα και εμπειρία γ) η επαρκής 
προσωπική συγκρότηση και η επιστημονική εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα ευθύνης, και 
δ) η ηθική ακεραιότητα και η καλή υγεία για τη διαφύλαξη του κύρους της θέσης που 
καταλαμβάνεται και την εύρυθμη εκτέλεση των καθηκόντων του στελέχους (ΕΚΚΔΑ, 
2012). 

Η παγκοσμιοποίηση δημιούργησε νέες συνθήκες και στην εκπαίδευση υπό την έννοια 
της εκμετάλλευσης της παγκόσμιας γνώσης και τον τρόπο που αυτή μπορεί να γίνει 
παραγωγική (Μπουζάκης, 2004). 

Το 2002 επιλέχτηκαν από την Ε.Ε. δέκα έξι ποιοτικοί δείκτες στην σχολική εκπαίδευση 
και με τη Στρατηγική της Λισσαβόνας καθορίστηκαν 29 δείκτες για να μετρούν την 
πρόοδο των χωρών - μελών προκειμένου τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα να 
γίνουν σημείο αναφοράς παγκοσμίως έως το 2010. Από το 2004 όμως στο τραπέζι των 
συζητήσεων τέθηκαν νέοι δείκτες που δίνουν έμφαση σε σημεία όπως: οι ικανότητες 
μάθησης, η κινητικότητα, η κατάρτιση, οι γλώσσες, η συμμετοχή των πολιτών και η 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (Καραγκιόζης, 2016).  

Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η κατάληψη θέσης στελέχους εκπαίδευσης συνεπάγεται τη 
συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα αρχικής εκπαίδευσης/επιμόρφωσης για το αντικείμενο 
της θέσης, για την ενίσχυση ή την πιστοποίηση των προσόντων που απαιτούνται για την 
επιτυχή άσκηση του έργου του στελέχους (Γκόβαρης & Ρουσσάκης, 2008). 

Σημαντικό πρόγραμμα δράσης με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την επιμόρφωση των 
στελεχών εκπαίδευσης είναι τα ARION, Comenius και Grundtvig. Το πρόγραμμα ARION 
είναι ένα πρόγραμμα επισκέψεων στελεχών εκπαίδευσης, ιδιαίτερα στελεχών που 
συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας 
τους. Το πρόγραμμα Comenius μέσω επιμορφωτικών δραστηριοτήτων βοηθά τους 
εκπαιδευτικούς να βελτιώσουν τις διδακτικές τους δεξιότητες και να διευρύνουν την 
αντίληψή τους σχετικά με την έννοια της ευρωπαϊκής διάστασης στη σχολική εκπαίδευση. 
Το πρόγραμμα Grundtvig σχετίζεται με την εκπαίδευση ενηλίκων (Ο.ΕΠ.ΕΚ., 2008).  

Ανάλυση αποτελεσμάτων έρευνας 

Η έρευνα πεδίου διεξήχθη κατά το 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2018 με τη μέθοδο 
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του ερωτηματολογίου ποιοτικής έρευνας (ημιδομημένες συνεντεύξεις). Το 
ερωτηματολόγιο αυτό αποτελείται από 3 μέρη. Το πρώτο αφορά στη συγκέντρωση 
βασικών στοιχείων δημογραφικών χαρακτήρα. Το δεύτερο αφορά τη διερεύνηση των 
γνώσεων των ερωτώμενων εκπαιδευτικών σχετικά με τα Επιχειρησιακά Ευρωπαϊκά 
Εκπαιδευτικά προγράμματα για την επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικών. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις ανοικτού τύπου σχετικά με την 
εμπειρία συμμετοχής τους σε αυτά τα προγράμματα και τις πιθανές ωφέλειες, που 
κρίνουν ότι ενδεχομένως έχουν, από τη συμμετοχή τους σε αυτά. 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Στοιχεία εκπαιδευτικών του δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, σε 
σχέση με τη σύνθεση του δείγματος των εκπαιδευτικών που έλαβαν μέρος στην έρευνα 
διαπιστώνονται τα εξής:  

1. Σχέση εργασίας (ερώτηση 1): η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων είναι μόνιμοι 
με οργανική τοποθέτηση, το 94,7%, ενώ το 5,26% είναι μόνιμοι με απόσπαση. 

2. Ως προς την ειδικότητα: το 21,5% των ερωτηθέντων είναι ΠΕ06 (Αγγλικής), το 
73,68% ΠΕ70 (Δασκάλων) και το 5,26% ΠΕ86 Πληροφορικής 

3. Ως προς τα σχολικά έτη υπηρεσίας στην εκπαίδευση: το 5,26% των ερωτηθέντων 
έχουν 7-11 έτη υπηρεσίας. Το 31,58% έχουν 12-19 έτη, το 57,89% έχουν 20-30 και 
τέλος 5,26% 31-35 έτη. 

4. Ως προς την επιστημονική συγκρότηση – σπουδές το 63,16% είναι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ενώ το 10,53% με διδακτορικό και το ίδιο με πτυχίο 
ΑΕΙ. Το 5,26% με δεύτερο πτυχίο ΑΕΙ και τέλος το 5,26% άλλο (π.χ. ΜΔΔΕ). 

5. Ως προς τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση (επιμόρφωση) των ερωτώμενων 
εκπαιδευτικών διαπιστώνουμε πως όλοι επιλέγουν, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τη 
θέση τους επιμορφώσεις όπως στο ΕΚΔΔΑ, στα Π.Ε.Κ. ή αλλού. 

6. Ως προς ποια Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα για επιμόρφωση γνωρίζουν: 
όλοι το Comenius και σχεδόν όλοι το Erasmus+. Ακολουθούν το Teachers 4 Europe 
και τα υπόλοιπα από τη λίστα στην εκφώνηση της ερώτησης. 

7. Ως προς σε ποια Ευρωπαϊκά Επιχειρησιακά Προγράμματα για επιμόρφωση 
στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών έχουν πάρει μέχρι σήμερα μέρος: το 68% 
στο Comenius, 53% στο Erasmus+, το 74% στο Teachers 4 Europe και σε πολύ μικρά 
ποσοστά το Leonardo da Vinci και το Eurydice (Ευρυδίκη). 

997

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



8. Στην ερώτηση «Περιγράψτε τη συμμετοχή σας σε ένα ή περισσότερα προγράμματα» 
δήλωσαν:  

Στόχος ήταν και είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες του ευρωπαϊκού οικοδομήματος 
καθώς και η προσαρμογή των νέων στο μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Με ουσιαστικές 
επιμορφώσεις, επικεντρωμένες στην καινοτόμο οπτική της εκπαίδευσης οι 
συμμετέχοντες απέκτησαν μοναδική εμπειρία, και γνώσεις σε τομείς που δε γνώριζαν.  

9. Το 1ο ερευνητικό ερώτημα της εργασίας: «Πιστεύετε πως με τη συμμετοχή σας αυτά 
τα προγράμματα έχει επηρεαστεί ο τρόπος που αντιμετωπίζετε την εκπαίδευση; Αν ναι, 
έχουν αλλάξει οι πρότερες απόψεις σας σχετικά και ποιες είναι αυτές;» απάντησαν πως: 

Έχει επηρεαστεί θετικά ο τρόπος αντιμετώπισης της εκπαίδευσης μιας και 
ενσωμάτωσαν μέρη των προγραμμάτων στη διδασκαλία και την επιμορφωτική τους 
δράση σε εκπαιδευτικούς. Ανέπτυξαν ευρύτητα πνεύματος, ευελιξία, ανοιχτούς 
ορίζοντες, προσαρμοστικότητα. Σημαντικό μέρος των αποτελεσμάτων της δουλειάς 
των εκπαιδευτικών στα σχολεία αξιοποιήθηκαν ως καλές πρακτικές. 

10. Στην ερώτηση «Δώστε κάποια παραδείγματα σε ποιους τομείς της εκπαίδευσης έχει 
επηρεαστεί η λειτουργία σας ως εκπαιδευτικοί (ή στελέχη εκπαίδευσης) μετά τη 
συμμετοχή σας σε κάποια από αυτά τα προσφερόμενα προγράμματα» απάντησαν: 

Κάποιοι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έγιναν επιμορφωτές σε διάφορες δράσεις, στην 
Α/θμια και στη Β/θμια εκπαίδευση. Διαφαίνεται η ανάγκη ενίσχυσης της οργανωτικής 
ευελιξίας, υποστήριξης της στρατηγικής τους ικανότητας, στήριξης της συνεργασίας 
και αλληλεπίδρασης των ιδρυμάτων για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες τους 
σε δεξιότητες. Ακόμη η σημασία των ξένων γλωσσών. 

11. Στην ερώτηση αν θα πρότεινα και σε άλλους διευθυντές και εκπαιδευτικούς να 
πάρουν μέρος ενεργά σε κάποιο/α από αυτά τα προγράμματα δήλωσαν όλοι 
ανεπιφύλακτα πως σίγουρα θα το έκαναν και το κάνουν με θέρμη!  

12. Στην ερώτηση ποιες πιστεύουν ότι υπήρξαν οι ωφέλειες για τους εκπαιδευτικούς 
στο σχολείο από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά, οι περισσότεροι 
απάντησαν:  

Το 65% καλύτερη συνεργασία των εκπαιδευτικών, το 25% ομαλότερη ένταξη των 
μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία, κλίμα καλύτερης επικοινωνίας μεταξύ των 
εκπαιδευτικών και συμμετοχή εκπαιδευτικών στη λήψη αποφάσεων, το 35% κλίμα 
συνεργασίας εκπαιδευτικών και διευθυντή , το 85% ενδυναμώνει το εκπαιδευτικό έργο, 
το 70% ανάπτυξη πρωτοβουλιών από την πλευρά των εκπαιδευτικών και τέλος το 45% 
ότι προάγει μια πιο αποτελεσματική διδακτική μεθοδολογία.  

13. Στην ερώτηση: «Μετά τη συμμετοχή σας στο παρελθόν ή και τώρα με ποιες 
εκπαιδευτικές τεχνικές, πιστεύετε πως θα πετύχετε μεγαλύτερη διάχυση της θετικής 
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σας εμπειρίας από την ενεργό συμμετοχή σας σε ένα από τα παραπάνω Επιχειρησιακά 
ευρωπαϊκά προγράμματα για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης αλλά και 
εκπαιδευτικών;» απάντησαν: 

Το 45% εμπλουτισμένη εισήγηση αλλά και καταιγισμός ιδεών, το 40% εργασία σε 
ομάδες αλλά και μελέτη περίπτωσης (Case study), ενώ, τέλος, το 65% παιχνίδι ρόλων 
και προσομοίωση.  

14. Στην ερώτηση: «Αναφέρετε με λέξεις-κλειδιά τι κερδίσατε ως επιστήμονας 
εκπαιδευτικός ή και στέλεχος εκπαίδευσης από τη συμμετοχή σας σε Επιχειρησιακό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης αλλά και 
εκπαιδευτικών.» δήλωσαν τα εξής: 

Κέρδισαν γνώσεις, αξίες, γνώρισαν νέες μεθόδους συνεργασίας, συμμετοχή σε δίκτυα 
εκπαιδευτικών, καθοδήγηση σε υλικό και πηγές, νέες καλές πρακτικές με εν δυνάμει 
νέους συνεργάτες. Μεταγνωστικά βλέπουν σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η ελληνική 
εκπαίδευση σε σχέση με τις άλλες χώρες, όπως και σε ποιο επίπεδο βρίσκεσαι ως 
εκπαιδευτικός σε σχέση με συναδέλφους του εξωτερικού. 

15. Στην προτροπή: «Καταθέστε αυθόρμητα κάποιες βελτιωτικές προτάσεις (ως λέξεις-
κλειδιά) για την υλοποίηση Επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για 
επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης αλλά και εκπαιδευτικών ανέφεραν: 

Να υλοποιούνται περισσότερες βιωματικές δράσεις και να μπορούν να συμμετέχουν 
πολλοί εκπαιδευτικοί που να εναλλάσσονται κι όχι λίγοι που είναι συνέχεια οι ίδιοι, να 
δίνονται κίνητρα με βιωματικές επισκέψεις. Να υπάρχει συνέχεια υλοποίησης 
προγραμμάτων και όχι αποσπασματικότητα με συνεχή υποστήριξη ακόμα και μετά τη 
λήξη του προγράμματος.  

16. Στην ερώτηση: «Θεωρείτε πως μετά τη συμμετοχή σας σε κάποιο Επιχειρησιακό 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης αλλά και 
εκπαιδευτικών ισχυροποιήθηκε η συνεισφορά σας στη διαμόρφωση των μαθητών ως 
ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο;» δήλωσαν: 

Ναι, ισχυροποιήθηκε με αλλαγή στάσεων και εμπλουτισμό γνώσεων, αφού έτσι το 
πνεύμα του Ευρωπαίου πολίτη μεταδίδεται και στους μαθητές. 

17. Στην ερώτηση: «Πιστεύετε ότι στη σχολική μονάδα θα πρέπει να υλοποιούνται με 
Επιχειρησιακά ευρωπαϊκά προγράμματα για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και 
εκπαιδευτικών και γιατί;» δήλωσαν:  

Ναι, αφού έτσι αλλάζει η σχολική κουλτούρα προς μια πιο ποιοτική εκπαίδευση, 
διευρύνονται οι ορίζοντες εκπαιδευτικών και μαθητών. Η εμπλοκή σε τέτοιου είδους 
προγράμματα ενισχύει την ενεργοποίηση συμμετοχής, αλλάζει τον τρόπο σκέψης, τη 
στάση μας, ενεργούμε διαφορετικά και όλοι αυτοπροσδιορίζουν την θέση τους στην 
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εκπαίδευση και στην Ευρώπη.  

18. Στην ερώτηση: «Πιστεύετε ότι ο εκπαιδευτικός στα πλαίσια του διδακτικού του 
έργου εφαρμόζει καινοτόμες πρακτικές στη διδακτική μεθοδολογία ή στη διεύθυνση 
του σχολείου από τη συμμετοχή του σε Επιχειρησιακά ευρωπαϊκά προγράμματα για 
επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών;» απάντησαν πως: 

Ναι, εφαρμόζει! Αυτό όμως είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων κι όχι μόνο 
απόρροια της συμμετοχής σε τέτοιου είδους προγράμματα. Απαραίτητα θεωρούνται η 
παρακίνηση και τα κίνητρα. Σε αυτό συνεπικουρεί η πετυχημένη διάχυση των ήδη 
υλοποιημένων δράσεων. 

19. Στην ερώτηση: «Πώς θα μπορούσε να ωφεληθεί ο μαθητής από την εφαρμογή 
Επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης 
και εκπαιδευτικών στο Σχολείο;» απάντησαν:  

Το 25% ολοκλήρωση της προσωπικότητας του μαθητή, το 50% κοινωνικοποίηση του 
μαθητή, το 10% ικανότητα να «μαθαίνει πως να μαθαίνει» και, τέλος, το 75% 
ενεργοποίηση της ομαδικότητας, της φαντασίας, της επικοινωνίας, της κριτικής. 

20. Στην ερώτηση: «Πώς θα μπορούσε να ωφεληθεί το Σχολείο από την εφαρμογή 
Επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης 
και εκπαιδευτικών;» απάντησαν: 

Το 90% Ανοίγει τον δρόμο σε ένα σχολείο σε επαφή με την κοινωνία, το 50% 
Εντονότερη παρουσία του σχολείου στην τοπική κοινωνία και, τέλος, το 90% 
Ενθαρρύνει την εφαρμογή διαφόρων μορφών σχολικών δραστηριοτήτων.  

21. Στην ερώτηση: «Το συγκεντρωτικό σύστημα του ελληνικού εκπαιδευτικού 
συστήματος διευκολύνει ή περιορίζει την εφαρμογή Επιχειρησιακών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών στο 
Σχολείο; Χρειάζεται μεγαλύτερη αυτονομία του σχολείου για θετικότερα 
αποτελέσματα;» απάντησαν: 

Είναι γενικότερη η συζήτηση για τον ρόλο της σχολικής μονάδας, της κοινωνίας και 
του κράτους, τη χρηματοδότηση και τη γενικότερη πολιτική που ακολουθεί ένα κράτος. 
Με λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη αυτονομία στο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά 
και της ίδιας της σχολικής μονάδας (με λογοδοσία), κίνητρα για ευαισθητοποίηση των 
εκπαιδευτικών για την εφαρμογή Επιχειρησιακών ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 

22. Στην ερώτηση: «Ποιες οι δυσλειτουργίες των Επιχειρησιακών ευρωπαϊκών 
προγραμμάτων για επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών;» 
απάντησαν:  

Απαιτείται απουσία από την εργασία και προσωπικός «ελεύθερος» χρόνος. Η έλλειψη 
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υλικοτεχνικής υποδομής, η μη γνώση Η/Υ, η γλώσσα διεξαγωγής, οι πολλοί φορείς 
διοργάνωσης και υλοποίησης, η χαμηλή χρηματοδότηση με πολλή γραφειοκρατία και 
άρα περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών που μπορούν να συμμετέχουν.  

23. Στην ερώτηση: « Ποιο το όραμά σας σας το σχολείο;» απάντησαν: 

Ένα σχολείο δημοκρατικό, ανοιχτό στην καινοτομία, στην κοινωνία, με Ευρωπαϊκή 
διάσταση και αλλαγή στην διδακτική μάθηση. Ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο 
σχολείο, τόσο με ΤΠΕ και εποπτικά εργαλεία, όσο και με ανοιχτόμυαλους, δεκτικούς 
στις αλλαγές, στο καινούργιο και το διαφορετικό εκπαιδευτικούς, που δέχονται τον 
άλλο ως ίσο και διαφορετικό και προσπαθούν να το εμφυσήσουν στους ενεργά 
συμμετέχοντες μαθητές και μαθητές που μαθαίνουν πως να μαθαίνουν, αποκτούν 
κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση, ανθεκτικότητα και βάζουν τις βάσεις για το να γίνουν 
οι αυριανοί ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.  

Συμπεράσματα – προτάσεις 

Από τα ευρήματα της έρευνας συνάγεται πως το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να 
αναλαμβάνει μέσα στην Ε.Ε. έναν κατ’ εξοχήν αναδιαμορφωτικό ρόλο. Επομένως 
προκύπτει το βασικό ερώτημα ποιος εκπαιδευτικός θα διαμορφώσει τον πολίτη της 
κοινωνίας της πληροφορίας, τον Ευρωπαίο πολίτη. Αυτός που: 

1) Σε σχέση με τη διαδικασία μάθησης αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την κοινωνική, 
πολιτιστική εθνική εκπαιδευτική απόκλιση των μαθητών, οργανώνει δυναμικά 
μαθησιακά περιβάλλοντα και διευκολύνει τη μάθηση για όλους τους μαθητές, 
ενσωματώνει την τεχνολογία σε διδακτική διαδικασία.  

2) Σε σχέση με τα μαθησιακά αποτελέσματα συμβάλλει στην ανάπτυξη της πολιτότητας 
των μαθητών (με θετική στάση και δράση για περιβαλλοντικά θέματα ως Ευρωπαίοι 
πολίτες). Προωθεί την ανάπτυξη των ικανοτήτων των μαθητών για την κοινωνία της 
γνώσης ούτως ώστε ο μαθητής να μαθαίνει πώς να μαθαίνει, με κριτική σκέψη, με 
δημιουργικότητα και καινοτομική ικανότητα 

3) Σε σχέση με την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης ο Ευρωπαίος εκπαιδευτικός 
έχει θετική σχέση με την κουλτούρα της χώρας του, είναι ανοικτός απέναντι σε άλλες 
κουλτούρες και γνωρίζει πώς να συμπεριφέρεται σε άλλες κουλτούρες με μη κυρίαρχο 
τρόπο. Συμπεριφέρεται ως Ευρωπαίος πολίτης, δηλαδή επιδεικνύει αλληλεγγύη προς 
τους πολίτες άλλων χωρών και μοιράζεται αξίες. 

Χρειάζονται γι΄αυτό σεμινάρια και βιωματικά εργαστήρια σε νέα θέματα όπως, 
πολιτότητα, ευρωπαϊκή διάσταση. Τέλος είναι αναγκαίες ευκαιρίες επιμόρφωσης 
πρσαρμοσμένες στις ατομικές ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τον διαθέσιμο χρόνο των 
εκπαιδευτικών με εξ αποστάσεως επιμόρφωση μέσω της τεχνολογίας (Καρράς, 2007).  
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Αρχές και εκπαιδευτικά μοντέλα διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας 
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chrispourikas@gmail.com 

Περίληψη 

Η διαχρονική προσέλευση και υποδοχή σε ευρωπαϊκές και άλλες χώρες προσφύγων 
και μεταναστών διαφόρων εθνικών και πολιτισμικών προελεύσεων αποδίδει στις χώρες 
αυτές τα χαρακτηριστικά μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, με αποτέλεσμα πολίτες 
διαφορετικών χωρών να αλληλεπιδρούν με πολιτισμικά διαφορετικούς ανθρώπους σε 
ποικίλα πλαίσια. Υπήρχε και υπάρχει, όμως, σημαντικό έλλειμμα στην αποδοχή αυτής 
της διαφορετικότητας με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προκλήσεις στην ένταξη των 
πολιτισμικά διαφορετικών ανθρώπων στο κοινωνικό σύνολο. Ο παραγκωνισμός των 
ιδιαιτεροτήτων των πολιτισμικών ομάδων σε συνδυασμό με την παροχή ενιαίας εκπαί-
δευσης, που αποσκοπούσε στην κοινωνική αφομοίωση, εγείραν σοβαρές αντιδράσεις 
και δε βοήθησαν στη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα χαρακτηρίζονται από 
ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη. Έτσι ως απάντηση στο 
πρόβλημα αυτό είχαμε από τη δεκαετία του 1960 την ανάπτυξη πέντε κύριων μοντέλων 
διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας στα σχολεία ξεκινώντας από το Αφομοιωτικό 
μοντέλο και καταλήγοντας σήμερα στη ονομαζόμενη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική εκπαίδευση, πολιτισμική ετερότητα 

Εισαγωγή 

Από τη δεκαετία του 1960 εκφράστηκαν διαφορετικές θέσεις για την διαχείριση της 
πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση, οι οποίες σταδιακά ομαδοποιήθηκαν σε συ-
γκεκριμένα μοντέλα. Τα μοντέλα – πρότυπα συνοπτικά είναι τα εξής: 

• Το αφομοιωτικό μοντέλο 
• Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 
• Το πολυπολιτισμικό μοντέλο 
• Το αντιρατσιστικό μοντέλο και  
• Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

Βασικά χαρακτηριστικά των μοντέλων – προτύπων και η κριτική 
που αυτά έχουν δεχθεί 

Το αφομοιωτικό μοντέλο 

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του ’60 η εκπαιδευτική πολιτική ακολούθησε το αφο-
μοιωτικό μοντέλο. Το αφομοιωτικό πρότυπο απαιτούσε την ολική προσαρμογή των 
μεταναστών στον τρόπο ζωής της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας. Τα κοινωνικά και 
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πολιτισμικά ζητήματα που απασχολούσαν τους μετανάστες αγνοήθηκαν παντελώς. Ως 
εκπαιδευτική πολιτική χαρακτηρίζεται από μία μονομερή διαδικασία αλλαγής για τα 
παιδιά των μεταναστών έτσι, ώστε να αποκτήσουν συμπεριφορές όμοιες με εκείνες των 
γηγενών συμμαθητών τους. Βασική αρχή του αφομοιωτικού μοντέλου είναι ότι το έ-
θνος αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο, πολιτισμικά και πολιτικά. Οι μειονοτικοί πληθυσμοί 
πρέπει να απορροφηθούν από τον ντόπιο πολιτισμό, για να μπορέσουν όλοι μαζί να 
διαμορφώσουν και να διατηρήσουν την κοινωνία (Νικολάου, 2011). 

Σύμφωνα με το αφομοιωτικό μοντέλο στην εκπαίδευση όλοι οι μαθητές αντιμετωπίζο-
νται επί ίσοις όροις, δίνοντας σημασία στην εκμάθηση της γλώσσας και του πολιτισμού 
της χώρας που βρίσκονται. Για τους γηγενείς μαθητές, τα παιδιά μετανάστες θεωρού-
νται «πρόβλημα» που δυσκολεύει την εκπαιδευτική διαδικασία και την πρόοδο των 
υπόλοιπων παιδιών, γι’ αυτό πρέπει να παραμεληθεί η μητρική τους γλώσσα και ο πο-
λιτισμός τους (Γεωργογιάννης, 1999). 

Στο αφομοιωτικό πρότυπο επιχειρείται κανονιστικά, αλλά χωρίς σχεδιασμό, η γρήγορη 
και ολική προσαρμογή των μεταναστών στις γλωσσικές και πολιτισμικές αξίες της κυ-
ρίαρχης κοινωνικής ομάδας, διότι, γίνεται κοινή συνείδηση η ανάγκη λήψης κάποιων 
μέτρων. 

Οι επικριτές κατηγόρησαν το αφομοιωτικό μοντέλο ότι στηρίχτηκε στην πεποίθηση 
της «πολιτισμικής και φυλετικής ανωτερότητας της κοινωνίας υποδοχής, δηλαδή στο 
ρατσισμό…» (Mullard, 1985).  

Κατά την εφαρμογή του αφομοιωτικού προτύπου η εξέλιξη μιας μονοπολιτισμικής εκ-
παίδευσης, που εστιάζει στην καταστολή και αποδοκιμασία της διαφορετικότητας και 
θεωρεί δεδομένη την πολιτισμική ανωτερότητα της κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας, δεί-
χνει ότι η ισότητα των εκπαιδευτικών ευκαιριών δεν είναι εξασφαλισμένη για τα παιδιά 
των μεταναστών. Τα μέλη των μεταναστευτικών ομάδων θεωρήθηκαν ότι είναι φορείς 
ενός «ελλιπούς» και «δυσλειτουργικού πολιτισμικού κεφαλαίου», το οποίο δεν αντα-
ποκρινόταν στις ανάγκες της κοινωνίας υποδοχής. Στόχος της αφομοιωτικής πολιτικής 
ήταν η αντιστάθμιση του «πολιτισμικού ελλείμματος», ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν 
τις δεξιότητες εκείνες που είναι απαραίτητες για τη λειτουργική συμμετοχή τους στη 
χώρα υποδοχής. Η «υπόθεση του ελλείμματος» όμως και το «ελλιπές» πολιτισμικό κε-
φάλαιο οδήγησε στη νομιμοποίηση του ρατσισμού, ενώ η αφομοιωτική πολιτική οδή-
γησε την πλειοψηφία των παιδιών μεταναστών στη σχολική αποτυχία και στον απο-
κλεισμό (Γκόβαρης, 2004). 

Το μοντέλο της ενσωμάτωσης 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1960 αναπτύχθηκε το μοντέλο της ενσωμάτωσης. Η ενσω-
μάτωση έχει να κάνει με την αναγνώριση των ομάδων με διαφορετικά στοιχεία ως φο-
ρέα πολιτισμού. Κάθε τέτοια ομάδα επιδρά και δέχεται επιδράσεις από την κοινωνία, 
δημιουργώντας έτσι μια νέα πολιτισμική έκφραση. Η ενσωμάτωση, δηλαδή, μπορεί να 
αναφέρεται στην ενσωμάτωση της παράδοσης της εθνικής ομάδας στη νέας εθνική 
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ταυτότητα. Με αυτή την προσέγγιση συνδέονται οι πολιτισμικές διαφορές με την ανα-
γνώριση της πολιτισμικής διαφορετικότητας, τόσο ώστε να μην κινδυνεύουν οι πολιτι-
σμικές παραδοχές της κυρίαρχης κοινωνίας. Η ανοχή της πολιτισμικής ετερότητας α-
φορά θρησκευτικές πεποιθήσεις, ήθη, έθιμα, μουσική, γιορτές κ.λ.π. που δεν αποτε-
λούν το βασικό δομικό υπόβαθρο της κοινωνίας (Μάρκου, 1998). 

Στο χώρο της εκπαίδευσης προτάθηκε η δημιουργία σχολικών προγραμμάτων που εν-
δυναμώνουν μαθησιακά και κοινωνικά τους μετανάστες, βοηθώντας τους να γίνουν 
κομμάτι της τάξης και της κοινωνίας πιο εύκολα. Οι υποστηρικτές του μοντέλου πι-
στεύουν ότι η γνώση από τα παιδιά των μεταναστών των πολιτισμικών και ιστορικών 
στοιχείων θα βοηθήσει να αναγνωριστεί η διαφορετικότητά τους, διευκολύνοντας έτσι 
την ενσωμάτωση τους (Γεωργογιάννης, 1999).  

Η έμφαση δόθηκε κυρίως στη διδασκαλία της γλώσσας της χώρας υποδοχής ως δεύτε-
ρης γλώσσας στους μαθητές των διαφόρων μεταναστευτικών ομάδων. 

Στην πράξη το σύστημα αυτό δε διέφερε πολύ από το πρότυπο της αφομοίωσης, αφού 
η προσαρμογή των μεταναστών μαθητών είχε ως προϋπόθεση την αποδοχή του κυρί-
αρχου πολιτισμού.  

Τόσο η προσέγγιση της ενσωμάτωσης όσο και η αφομοιωτική, στόχευαν στη γρήγορη 
απορρόφηση των μεταναστών μαθητών με τη μικρότερη δυνατή διαταραχή της σχολι-
κής ζωής. Αποδείχτηκαν όμως αδύναμες ως πολιτικές να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες 
που προέκυψαν στο χώρο της εκπαίδευσης. Η εξέλιξη των επόμενων προσεγγίσεων, 
ωστόσο, σηματοδότησε την αλλαγή των αντιλήψεων που επικρατούσαν στην εκπαί-
δευση των μεταναστών, προς μία κατεύθυνση πλουραλιστική. 

Το πολυπολιτισμικό μοντέλο 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία, υπήρξε 
μία μετατόπιση προς την πολυπολιτισμική εκπαίδευση που στόχο είχε την ευαισθητο-
ποίηση των μαθητών σε ό,τι αφορά τη συνύπαρξη των πολιτισμών, την ανάλυση των 
γλωσσικών και πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και την καλλιέργεια υψηλής αυτοεκτίμη-
σης και αυτοεικόνας.  

Η διαφορετικότητα θεωρήθηκε σαν ένα θετικό χαρακτηριστικό της πολυπολιτισμικής 
κοινωνίας, το οποίο άξιζε να προωθηθεί. Η κοινωνική συνοχή θεώρησαν πως θα ενι-
σχυθεί αν αναγνωριστούν οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες των μειονοτήτων και διαμορ-
φωθεί ένα κοινωνικό πλαίσιο, όπου θα συνυπάρχουν όλοι οι πολιτισμοί χωρίς να κιν-
δυνεύει η ενότητα και η συνοχή της κοινωνίας (Νικολάου, 2000). 

Τονίστηκε με έμφαση ότι τα παιδιά των μεταναστών έχουν περισσότερες ευκαιρίες να 
βελτιώσουν τις σχολικές τους επιδόσεις, εάν γνωρίσουν το δικό τους πολιτισμό. Επι-
πλέον, οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις των αλλοδαπών μαθητών θα μειωθούν αι-
σθητά, εάν οι γηγενείς μαθητές γνωρίσουν περισσότερο τον πολιτισμό των διαφορετι-
κών συμμαθητών τους (Bullivant, 1981). 
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Η πολυπολιτισμική εκπαίδευση δέχτηκε πολύ αυστηρή κριτική, γιατί απέτυχε να αντι-
μετωπίσει αποτελεσματικά τις φυλετικές διακρίσεις και να προσφέρει πραγματικά ίσες 
ευκαιρίες σε όλους τους μαθητές. Μέσα από επιφανειακές προσεγγίσεις και γραφικές 
πολιτιστικές εκδηλώσεις κατέληξε να υποβαθμίσει τα χαρακτηριστικά των διαφορετι-
κών πολιτισμικών ομάδων (Μάγος, 2004). 

Τα παιδιά των μεταναστών δε βελτίωναν σημαντικά τις επιδόσεις τους στη συντριπτική 
πλειοψηφία των σχολείων, γιατί η εκπαιδευτική τους επιτυχία, κατά κύριο λόγο, βρι-
σκόταν σε άμεση σχέση με το βαθμό κατοχής της επίσημης γλώσσας της χώρας υπο-
δοχής.  

Το πρότυπο της πολυπολιτισμικότητας κατηγορήθηκε ακόμη ότι έδωσε μεγάλη έμ-
φαση στις πολιτισμικές διαφορές (πραγματικές ή φαινομενικές), αντί να εστιάζει στο 
ρατσισμό και τις υπάρχουσες φυλετικές ανισότητες (Milner 1982, στο Carrington & 
Short 1989). 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω το πολυπολιτισμικό μοντέλο υποστήριξε την αποδοχή και 
το σεβασμό της διαφορετικότητας και προέβαλε την αντίληψη για ισότητα των ευκαι-
ριών στην εκπαίδευση. Ανέδειξε την ιστορία και τον πολιτισμό των αλλοδαπών. Έξω 
από το σχολείο όμως, όπου οι ρατσιστικές διαστάσεις των ανισοτήτων θεωρούνταν 
δεδομένες, η ισότητα των ευκαιριών είχε ως προϋπόθεση την πλήρη αποδοχή του πο-
λιτισμού της χώρας υποδοχής. Έτσι το πολυπολιτισμικό μοντέλο δεν κατάφερε ποτέ να 
δημιουργήσει μία διαδικασία αλλαγών στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον με αποτέ-
λεσμα την αποτυχία του. 

Το αντιρατσιστικό μοντέλο 

Η ελαχιστοποίηση των διακρίσεων που βιώνουν συγκεκριμένες ομάδες μαθητών, είτε 
αυτές είναι συνειδητές είτε όχι, ήταν ο βασικός στόχος υιοθέτησης του αντιρατσιστικού 
μοντέλου στην εκπαίδευση. Η μείωση των προκαταλήψεων και η κατάργηση του ρα-
τσισμού βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εκπαιδευτικών πολιτικών που 
εφαρμόστηκαν στα σχολεία αρκετών χωρών. 

Το νέο πρότυπο θεώρησε ότι μόνο μέσα από μία αντιρατσιστική προοπτική στην εκ-
παίδευση θα μπορούσαν να καταπολεμηθούν αποτελεσματικά οι ρατσιστικοί μηχανι-
σμοί εκμετάλλευσης των διαφόρων κοινωνικών ομάδων. Όμως, δεν αρκεί να αλλάξει 
μόνο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αλλά θα πρέπει να αλλάξει και ολόκληρη η αντιμε-
τώπιση της κοινωνίας για να εξαλειφθούν οι φυλετικές διακρίσεις εις βάρος των μετα-
ναστών (Γεωργογιάννης, 1999). 

Τα αναλυτικά προγράμματα που εφαρμόστηκαν στο πλαίσιο της αντιρατσιστικής εκ-
παίδευσης επικεντρώθηκαν στο να αναγνωρίσουν οι μαθητές τις αιτίες μετανάστευσης 
των ανθρώπων, τους τρόπους παραγωγής και διαχείρισης του ανθρώπινου φόβου και 
της ανασφάλειας, καθώς και τις διαδικασίες που προκαλούν την κατηγοριοποίηση των 
ανθρώπων (Τσιάκαλος, 2000). 
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Η αντιρατσιστική εκπαίδευση τελικά δεν κατάφερε να εξαλείψει τον ρατσισμό και κα-
τηγορήθηκε για πολιτικοποίηση και αντιρατσιστική προπαγάνδα στα σχολεία, αφού 
συνετέλεσε στη δημιουργία νέων στρεβλών προκαταλήψεων που βασίζονταν στην 
προάσπιση των μειονοτήτων και την επίκριση της πλειοψηφίας ως ρατσιστικής στο 
σύνολό της (Μάγος, 2004). 

Δέχτηκε την κριτική ότι είναι πολύ απλοϊκή και δεν μπορεί να προσφέρει στους δασκά-
λους μεγάλη υποστήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν κα-
θημερινά στην τάξη. Θα έπρεπε να δοθεί μεγάλη σημασία στην επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών, η οποία αφενός να τους εξοπλίζει με ικανότητες για την αντιμετώπιση 
των καθημερινών προβλημάτων και αφετέρου να τους ενημερώνει για τα στερεότυπά 
τους, τα οποία προκαλούν πολλές από τις διακρίσεις που υφίστανται ορισμένες ομάδες 
μαθητών (Gillborn, 1990). 

Η αντιμετώπιση του ρατσισμού είναι ένα ευρύτερο και αρκετά πολύπλοκο ζήτημα, που 
αφορά την εφαρμογή των γενικότερων αρχών της ισότητας και της δικαιοσύνης τόσο 
σε σχολικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Η ανισότητα και ο ρατσισμός δεν αντιμε-
τωπίζονται μόνο με την απλή ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα. Στη σημερινή πραγματικότητα, η ισότητα των ευκαιριών για όλους παραμέ-
νει το μεγάλο ζητούμενο, παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις και δεσμεύσεις των 
κυβερνήσεων και τις προτάσεις των αναφορών διάφορων επιτροπών, που κατά καιρούς 
βλέπουν το φως της δημοσιότητας. 

Το διαπολιτισμικό μοντέλο 

Με το τέλος της αντιρατσιστικής εκπαίδευσης στο προσκήνιο εμφανίστηκε ένα νέο 
μεταρρυθμιστικό κίνημα, η διαπολιτισμική εκπαίδευση. 

Οι όροι πολυπολιτισμικότητα και διαπολιτισμικότητα δεν είναι ταυτόσημοι. «H πολυ-
πολιτισμικότητα είναι το δεδομένο, και η διαπολιτισμικότητα το ζητούμενο (Δαμανά-
κης, 1989). Κατά το Μάρκου (1998) ο όρος πολυπολιτισμικός χρησιμοποιείται για να 
περιγράψει μια συγκεκριμένη κοινωνική πραγματικότητα και τη διαδικασία εξέλιξής 
της ενώ ο όρος διαπολιτισμικός για να δηλώσει μια διαλεκτική σχέση, μια δυναμική 
διαδικασία αλληλεπίδρασης και αμοιβαίας αναγνώρισης και συνεργασίας ανάμεσα σε 
άτομα διάφορων εθνικών/ μεταναστευτικών ομάδων. Όσον αφορά το εννοιολογικό πε-
ριεχόμενο της «διαπολιτισμικότητας», ο όρος «διαπολιτισμικότητα» σημαίνει τη δια-
δικασία συνάντησης, αλληλεπίδρασης, αμοιβαίας συνεργασίας και παραπέρα ανάπτυ-
ξης των πολιτισμών. Με αυτή τη διάσταση, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Δ.Ε), ως 
αρχή και ως προσέγγιση, δηλώνει μια δυναμική και όχι στατική διαδικασία αλληλεπί-
δρασης και συνεργασίας ανάμεσα σε άτομα διαφορετικών εθνικών και μεταναστευτι-
κών κοινωνικών ομάδων, με σκοπό πάντοτε τη δημιουργία ανοιχτών κοινωνιών που θα 
χαρακτηρίζονται από ισονομία, αλληλοκατανόηση, αλληλοαποδοχή και αλληλεγγύη 
(Μάρκου, 1991). 

Σύμφωνα με τον Banks (2004), κύριος σκοπός της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης είναι 
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να παροτρύνει τους μαθητές να γνωρίσουν και να κατανοήσουν άλλους πολιτισμούς 
έτσι ώστε να αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτογνωσία για το δικό τους πολιτισμό και να 
καλλιεργηθεί ο αλληλοσεβασμός. Επίσης, να παρέχει την ευκαιρία στους μαθητές που 
ανήκουν στην κυρίαρχη ομάδα να αποκτήσουν εναλλακτικές πολιτισμικές και εθνικές 
επιλογές. Έτσι μέσα από τη διαπολιτισμική εκπαίδευση δίνεται η δυνατότητα στους 
μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες, ώστε να μπο-
ρούν να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά το δικό τους πολιτισμό, στον πολιτισμό της 
κυρίαρχης ομάδας, αλλά και σε άλλους πολιτισμούς. Σημαντική επίσης είναι η συμ-
βολή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην εξάλειψη οδυνηρών συναισθημάτων που 
βιώνουν τα άτομα εξαιτίας πολιτισμικών, σωματικών και φυλετικών διαφορών, ενώ 
ακόμη βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις ανάγνωσης, γραφής και μαθημα-
τικών και να αναπτύξουν σημαντικές ικανότητες σε αυτά τα γνωστικά αντικείμενα. 

Σύμφωνα με τον Helmut Essinger (1988), το διαπολιτισμικό μοντέλο εκπαίδευσης, διέ-
πεται από τέσσερις βασικές αρχές (στο Γεωργογιάννη, 1997): 

• την ενσυναίσθηση, δηλαδή την κατανόηση των προβλημάτων των άλλων και της δια-
φορετικότητάς τους, 

• την αλληλεγγύη, η οποία ξεπερνά τα όρια των ομάδων, των κρατών και των φυλών 
και παραμερίζει την κοινωνική ανισότητα και αδικία, 

• το σεβασμό στην πολιτισμική ετερότητα που πραγματοποιείται με το άνοιγμά μας 
στους άλλους πολιτισμούς και τη συμμετοχή αυτών στο δικό μας πολιτισμό, 

• την εξάλειψη του εθνικιστικού τρόπου σκέψης και την απαλλαγή από εθνικά στερεό-
τυπα και προκαταλήψεις, ώστε οι διαφορετικοί λαοί να μπορέσουν να επικοινωνή-
σουν μεταξύ τους. 

Κατά το Δαμανάκη (1997), οι βασικές αρχές οι οποίες διέπουν τη Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση είναι ο κάτω από πολιτισμικές συνθήκες αναπτυσσόμενος άνθρωπος ως αφε-
τηρία και στόχος της διαπολιτισμικής παιδαγωγικής πράξης, η αναγνώριση της ισοτι-
μίας των πολιτισμών και της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης, η ισοτιμία του μορφωτικού 
κεφαλαίου ατόμων διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης, η εξασφάλιση του δικαιώ-
ματος όλων για ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και τη ζωή. 

Το ερώτημα είναι κατά πόσο μια «γνήσια» Διαπολιτισμική Εκπαίδευση μπορεί να ε-
φαρμοστεί στην πράξη, κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με το ζήτημα της ισότητας των 
ευκαιριών, του κοινωνικού αποκλεισμού και της θεσμοθέτησης ενός σχολείου με κοι-
νές αρχές και αξίες για όλους τους μαθητές του. 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, η εφαρμογή των αρχών και της φιλοσοφίας του διαπολιτισμικού προτύ-
που ως μια νέα προσέγγιση στην εκπαιδευτική πρακτική και ως προοπτική της σύγχρο-
νης παιδείας θα δώσει απαντήσεις σε καίρια ζητήματα, όπως αυτά των κοινωνικών α-
νισοτήτων και της σχολικής αποτυχίας, που χαρακτηρίζουν όλες τις διαφορετικές ομά-
δες του μαθητικού πληθυσμού. Το διαπολιτισμικό μοντέλο απευθύνεται στο σύνολο 
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των ατόμων που ζουν σε μια συγκεκριμένη κοινωνία και απαιτεί βαθύτερες αλλαγές 
για να ανοίξει το σχολείο στην κοινωνία και να γίνει πραγματικότητα το ζήτημα της 
ισότητας των ευκαιριών για όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα από την εθνοπολιτισμική 
τους καταγωγή, το θρήσκευμα ή την κοινωνικοοικονομική τους τάξη.  

Όσον αφορά στο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο μια «γνήσια» Διαπολιτισμική Εκ-
παίδευση μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, είναι αναγκαία η διεξαγωγή ερευνών σε 
ζητήματα ισότητας ευκαιριών τόσο στην εκπαίδευση όσο και την ίδια την πολυπολιτι-
σμική κοινωνία στην οποία ζούμε. 
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Ευαισθητοποιώντας τα νήπια για τους πρόσφυγες, με το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα: «Σ’ ένα πλανήτη ζούμε» 

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

Περίληψη 

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νηπίων στο 
θέμα των προσφύγων, επιδιώκει την καλλιέργεια θετικού κλίματος απέναντί τους, ανε-
ξάρτητα από χώρα προέλευσης, χρονική συγκυρία, ιστορική εποχή. Για να γίνει αυτό 
εφικτό, η γη παρουσιάζεται σε σχέση με το σύμπαν, ώστε τα νήπια να την αντιληφθούν 
ως το κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων, να νιώσουν τους κατοίκους της ως συγκατοί-
κους τους. Προκειμένου να κατανοηθεί αποτελεσματικότερα από τα νήπια η απερα-
ντοσύνη του σύμπαντος, αξιοποιείται το έργο του Εξυπερύ «Ο Μικρός Πρίγκιπας», 
όπου η αφήγηση αναφέρεται στη ζωή του ήρωα στον πλανήτη του και στο ταξίδι του 
στη Γη, μέσα από μια διαδρομή που περιλαμβάνει έξι ακόμη πλανήτες. Στη συνέχεια, 
με παιγνιώδεις δραστηριότητες, τα νήπια δημιουργούν αφηγηματικά κείμενα, µε θέμα 
την αλληλεπίδραση με πρόσφυγες συνανθρώπους τους. Σε αυτές τις αφηγήσεις κυριαρ-
χούν η φιλική διάθεση και οι στάσεις κατανόησης και αλληλεγγύης απέναντι στους 
πρόσφυγες, σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους του προγράμματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πρόσφυγες, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, λογοτεχνία, αφηγήσεις. 

Εισαγωγή 

Καταρχάς επιχειρείται μια χαλαρή συζήτηση στη σχολική τάξη, με βασικό στόχο να 
αναδυθούν οι αντιλήψεις των νηπίων για τη συνύπαρξη με πρόσφυγες και να επιτευχθεί 
η ευαισθητοποίησή τους αναφορικά με την παρουσία προσφύγων στην περιοχή όπου 
διαμένουν τα νήπια. Στη σχετική συζήτηση επισημαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι εξανα-
γκάζονται να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, αναζητώντας ασφαλέστερες συνθήκες και 
ευνοϊκότερες προοπτικές διαβίωσης. Στη συνέχεια, προκειμένου να αναπτυχθούν από 
μέρους των νηπίων φιλικά συναισθήματα και στάσεις απέναντι στους πρόσφυγες της 
εποχής μας αλλά και να καλλιεργηθεί θετικό κλίμα για τους πρόσφυγες γενικότερα, 
ανεξάρτητα από χώρα προέλευσης, χρονική συγκυρία, ιστορική εποχή, επιδιώχθηκε να 
παρουσιαστεί η Γη ως το κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων. Η άποψη στην οποία η 
συζήτηση κατέληξε, είναι ότι εφόσον καλούμαστε να συγκατοικήσουμε στον ίδιο πλα-
νήτη, προτιμότερη είναι η επιλογή της αρμονικής συμβίωσης και της αλληλοβοήθειας.  

Για να αποδοθεί η έννοια της συγκατοίκησης, η γη παρουσιάστηκε σε σχέση με το 
σύμπαν. Για τη συγκεκριμένη παιδαγωγική παρέμβαση, επιλέχθηκε ο εύγλωττος τίτλος 
«Σ’ ένα πλανήτη ζούμε». Ο τίτλος αυτός αντλήθηκε από γνωστό τραγούδι, που κυκλο-
φόρησε το 1990. Στους στίχους του τραγουδιού «Δεν μπορεί, δεν μπορεί,/κάπου θα 
συναντηθούμε./ Δεν μπορεί, δεν μπορεί,/ στο ίδιο σπίτι ζούμε», κυριαρχεί το χιούμορ 
από το γεγονός ότι δυσκολεύονται να συναντηθούν μεταξύ τους δύο άνθρωποι που 
κατοικούν στο ίδιο σπίτι. Από την παράφρασή τους «Κάπου θα συναντηθούμε, σ’ ένα 
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πλανήτη ζούμε», προκύπτει η αισιοδοξία που προκαλεί η αυξημένη πιθανότητα να συ-
νυπάρξουν άνθρωποι από διαφορετικά σημεία του πλανήτη. Η επιλογή του τίτλου συμ-
βάλλει να νιώσουν όλοι κοντά με όλους.  

Στοιχεία εφαρμογής 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, όπου συμμετείχαν δεκατρία νήπια και τρία 
προνήπια, πραγματοποιήθηκε σε δημόσιο νηπιαγωγείο της Αττικής, κατά το 2017. Ο-
λοκληρώθηκε μέσα σε τρεις μήνες.  

Στόχοι 

Ως βασικότερος στόχος τίθεται η εξοικείωση των νηπίων με το προσφυγικό φαινόμενο 
και η ευαισθητοποίησή τους στον αγώνα των προσφύγων για καλύτερη ζωή.  

Η παρούσα παιδαγωγική παρέμβαση στοχεύει επίσης στην κοινωνικοποίηση των νη-
πίων τόσο μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στο πρόγραμμα όσο και μέσα από την 
επικοινωνία της σχολικής τάξης με το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον της, ειδικότερα 
την ενασχόληση και τον προβληματισμό των νηπίων σε σχέση με το σύγχρονο αλλά 
και διαχρονικό φαινόμενο της προσφυγιάς. 

Επιπλέον στόχους συνιστούν η καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης των νηπίων, η 
λεκτική ανάπτυξη και ειδικότερα η καλλιέργεια της αφηγηματικής ικανότητάς τους, η 
κατανόηση από μέρους τους της σύνδεσης ανάμεσα στον προφορικό και το γραπτό 
λόγο, της ιδιότητας του γραπτού λόγου να αναπαριστά τον προφορικό και τέλος η ε-
ξοικείωσή τους με το λογοτεχνικό φαινόμενο. 

Η αξιοποίηση της λογοτεχνίας 

Η φύση της λογοτεχνίας συνδέεται αναπόσπαστα με την ανθρώπινη δημιουργικότητα 
(Κωτόπουλος, 2012). Οι σύνθετες αντιληπτικές διεργασίες που επιτελούνται κατά την 
επαφή του αναγνώστη με το λογοτεχνικό κείμενο, προσφέρουν την αισθητική από-
λαυση, τη συγκινησιακή φόρτιση, την εντύπωση της προσωπικής εμπλοκής στον αφη-
γηματικό κόσμο, τη βίωση των καταστάσεων και των συναισθημάτων που αποδίδονται 
στο κείμενο (Iser, 1990), μέσα από την αναγνωστική ταύτιση με τους ήρωες (Booth, 
1987).  

Καθώς τα λογοτεχνικά έργα επιτυγχάνουν να μεταδίδουν τη γνώση, προκαλώντας ε-
μπειρίες, η λογοτεχνία συνιστά ένα αναντικατάστατο παιδαγωγικό μέσο, γνωστό από 
την αρχαιότητα ακόμη, όπου η τραγωδία αποσκοπούσε αποκλειστικά στην αγωγή των 
πολιτών (Tompkins, 1988). Η συστηματική αξιοποίηση της λογοτεχνίας θα εξασφαλί-
σει αντίστοιχα την αποτελεσματικότητα της αγωγής στο σύγχρονο σχολείο.  

Ειδικότερα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης παιδαγωγικής παρέμβασης, αξιοποιείται το 
λογοτεχνικό έργο «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Γάλλου συγγραφέα Αντουάν ντε Σαιντ-
Εξυπερύ, όπου αποδίδονται οι περιπέτειες του ομώνυμου βασικού λογοτεχνικού ήρωα 
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τόσο στο δικό του πλανήτη όσο και στους υπόλοιπους έξι πλανήτες που επισκέφτηκε, 
πριν φτάσει στη Γη, για να γνωρίσει φίλους. Στο έργο ο πλανήτης Γη παρουσιάζεται 
και προσδιορίζεται σε σχέση με το απέραντο σύμπαν, αντιπαραβάλλεται με διάφορους 
άλλους πλανήτες. Έτσι τα νήπια αντιλαμβάνονται ολόκληρη τη γη ως τον κοινό τόπο, 
το κοινό σπίτι όλων των ανθρώπων, αντιλαμβάνονται το σύνολο των κατοίκων της ως 
συγκάτοικους.  

Μεθοδολογία της παιδαγωγικής παρέμβασης 

Καθώς το κυρίαρχο στοιχείο της παιδικής φύσης είναι η ανάγκη και η διάθεση για παι-
χνίδι (Χουιζίνγκα, 1989), το λογοτεχνικό κείμενο που αξιοποιείται, συνδυάζεται με 
παιγνιώδεις δραστηριότητες (Ποσλανιέκ, 1992), ώστε το σύνολο των νηπίων να συμ-
μετέχουν με ενθουσιασμό.  

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη δημιουργία από τα νήπια δικών τους πρωτότυπων 
ατομικών ή ομαδικών αφηγηματικών κειμένων ((Huck, Hepler and Hickman, 1979), 
με θέμα την αλληλεπίδρασή τους με πρόσφυγες. Τα παιδικά κείμενα προκύπτουν από 
ερωτήσεις που απευθύνει ο/η εκπαιδευτικός, ως πολύ προσεκτικός ακροατής (Pascucci 
και Rossi, 2002). Όποτε ανακύπτουν αντιφάσεις ή ανακρίβειες στις παιδικές αποκρί-
σεις, ο εκπαιδευτικός διατυπώνει διευκρινιστικές ερωτήσεις που αναφέρονται στα α-
φηγηματικά πρόσωπα, στις μεταξύ τους σχέσεις, στα συναισθήματά τους, στον τόπο 
και το χρόνο της δράσης. Πρόκειται για τη διαδικασία της φθίνουσας καθοδήγησης, 
που συναντάται στα κειμενοκεντρικά διδακτικά μοντέλα (Ματσαγγούρας, 2001). Τα 
παιδικά αφηγηματικά κείμενα καταγράφονται με παραδοσιακές μεθόδους, όπως η 
γραφή σε χαρτί, ή με σύγχρονες, όπως η γραφή σε υπολογιστή, η μαγνητοφώνηση και 
η βιντεοσκόπηση, ώστε να αξιοποιηθούν με ποικίλους τρόπους. Η αξιοποίηση μπορεί 
να έχει τη μορφή δημοσίευσης ή σχολικής θεατρικής παράστασης, η οποία κατά κα-
νόνα συμβάλλει στο άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη κοινωνία (Γραμματάς, 
2014). Παράλληλα, η προοπτική της αξιοποίησης ενισχύει το κίνητρο των νηπίων να 
συμμετέχουν στην παραγωγή των κειμένων (Ηλία και Ματσαγγούρας, 2006). 

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος μια υδρόγειος σφαίρα βρίσκεται τοποθετημένη 
στο κέντρο του κύκλου όπου κάθονται τα μέλη της σχολικής τάξης, προκειμένου μέσα 
από την κίνησή της από τα νήπια, να αποδοθεί η μετακίνηση των προσφύγων από τον 
ένα τόπο στον άλλο. Ο κάθε μαθητής όταν παίρνει διαδοχικά το λόγο για να αφηγηθεί 
τη δική του πρωτότυπη ιστορία, γυρίζει την υδρόγειο προς όποια κατεύθυνση επιθυμεί. 
Η συγκεκριμένη ενέργεια αποδίδει την πορεία των προσφύγων από οποιοδήποτε ση-
μείο της γης προς κάποιο άλλο. Αυτή η κίνηση προσδίδει τον παιγνιώδη χαρακτήρα 
στην εν λόγω εκπαιδευτική δραστηριότητα και έτσι ενισχύει τη διάθεση των νηπίων να 
συμμετέχουν καθολικά στη δημιουργία αφηγηματικών ιστοριών.  

Οι αφηγήσεις των νηπίων πραγματοποιούνται διαδοχικά, με σειρά που καθορίζει ο πα-
ράγοντας τύχη και καταγράφονται με ακρίβεια από τον εκπαιδευτικό. Μετά την 
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ολοκλήρωση κάθε κειμένου, αυτό διαβάζεται αμέσως στα νήπια, ώστε να έχουν τη δυ-
νατότητα και την ευκαιρία να επαληθεύσουν την ακρίβεια της καταγραφής των δικών 
τους ιστοριών, καθώς και εκείνων των συμμαθητών τους, οπότε μυούνται στη δημιουρ-
γική γραφή και συνειδητοποιούν την ιδιότητα του γραπτού λόγου να αποτυπώνει τη 
σκέψη.  

Τα νήπια επαναλαμβάνουν σε μερικές περιπτώσεις και μεταξύ τους αυθόρμητα, ως ε-
λεύθερη δραστηριότητα, τη διαδικασία των ερωταποκρίσεων. Το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα μετατρέπεται σε αυτήν την περίπτωση σε μιμητικό παιχνίδι, όπου το ένα νήπιο 
υποδύεται τον εκπαιδευτικό και τα άλλα τους μαθητές και φυσικά οι ρόλοι εναλλάσ-
σονται.  

Αποτελέσματα 

Παρατίθενται ενδεικτικά δύο από τα ομαδικά και τέσσερα από τα ατομικά κείμενα των 
νηπίων. 

Ομαδικά κείμενα 

1. Ένα κοριτσάκι ήρθε να μείνει σε ένα κάστρο κοντά στο σχολείο μας. Αυτό το κάστρο 
το έφτιαξαν οι χτίστες, για να το χαρίσει κάποιος άνθρωπος στη γυναίκα του, που είχε 
τα γενέθλιά της, επειδή το κάστρο που έμεναν πριν, ήταν παλιό. Επειδή ο κήπος που 
είχε το κοριτσάκι στο δικό του σπίτι μαράθηκε, αυτός ο άνθρωπος και η γυναίκα του 
το λυπήθηκαν που έκλαιγε και του είπαν αν ήθελε να μείνει μαζί τους. Το καινούριο 
κάστρο έχει ένα κήπο με παπαρούνες, μία μηλιά, πασχαλίτσες και σαλιγκάρια, που 
αρέσουν πολύ στο κοριτσάκι. Αλλά και μέσα στο κάστρο έχουν βάζα, με τα πιο όμορφα 
ροζ τριαντάφυλλα, με σταγόνες της βροχής. Η γυναίκα αγοράζει καινούρια τριαντά-
φυλλα κάθε Τετάρτη, που έχει λαϊκή. Στο κάστρο έφερε κάποιος πιλότος ένα αγοράκι 
από άλλη χώρα. Αυτό το αγοράκι έχει χάσει την οικογένειά του από βόμβα κι έχει 
απομείνει μόνο του. Ο πιλότος για να μη ζει το παιδάκι μόνο του, το έφερε να ζήσει 
στο καινούριο κάστρο. Τώρα τα δύο παιδιά παίζουν μαζί στον κήπο του κάστρου με 
μπάλες και άλλα όργανα γυμναστικής κι όταν μεγαλώσουν λίγο ακόμα, θα έρχονται κι 
αυτά στο σχολείο μας. 

2. Ένα αγόρι που είναι προσφυγάκι, γνωρίστηκε με ένα κορίτσι από την τάξη μας σε 
νοσοκομείο για παιδιά. Το αγόρι έκανε ακροβατικά στο δρόμο κι έπεσε και έσπασε το 
πόδι του. Στο νοσοκομείο του έδεσαν το πόδι και το έβαλαν σε καροτσάκι. Τότε το 
κοριτσάκι σκέφτηκε να το βοηθήσει. Έσπρωχνε το καροτσάκι του μέχρι το σπίτι της, 
για να μείνει κοντά της ώσπου να γίνει καλά. Ύστερα αγόρασε σπόρους. Τους φύτεψε 
στο χώμα και μαζί με το αγόρι τους πότιζαν. Έτσι φύτρωσαν σιγά-σιγά και φτιάχτηκε 
ένας κήπος. Το αγόρι είπε: «Είναι τέλειος αυτός ο κήπος». Θα μείνουν μαζί εδώ για 
καιρό. Όταν όμως ο ήλιος θα σταματήσει να καίει τόσο, το αγόρι θα επιστρέψει στον 
τόπο του, για να ξαναβρεί τα πράγματά του, που τα έχει αφήσει εκεί. 
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Ατομικά κείμενα 

1. Βρήκα στην παραλία το τηλεσκόπιο ενός πειρατή. Ο πειρατής το είχε αφήσει κάτω, 
για να κάνει έναν πύργο στην άμμο. Όταν έφυγε από την παραλία, ξέχασε να πάρει 
μαζί του το τηλεσκόπιο. Με αυτό το τηλεσκόπιο κοιτάζω το φεγγάρι. Παίζω μαζί του 
αγαλματάκια ακίνητα, μέρα-νύχτα. Τότε βλέπω να έρχεται κοντά μου ένα αγοράκι. Εί-
ναι μόνο του και μιλάει μια ξένη γλώσσα. Αρχίζω να τραγουδάω και να χορεύω μάμπο 
και μαζί μου χορεύει και το αγοράκι. Χορεύουμε πολλά τραγούδια όλη τη νύχτα. Το 
πρωί ξαπλώνουμε πάνω στην άμμο. Κοιμόμαστε ολόκληρη τη μέρα, γιατί είμαστε πολύ 
κουρασμένοι. Το βράδυ ξαναρχίζουμε να χορεύουμε. Μένουμε εκεί τέσσερεις μέρες. 
Τρώμε τα φρούτα που έχω μαζί μου. Όταν τα τρώμε όλα, πηγαίνουμε στη λαϊκή. Αγο-
ράζουμε από εκεί φρούτα και παιχνίδια, για να ξαναγυρίσουμε στην παραλία και να 
συνεχίσουμε να χορεύουμε. Περνώντας από το σπίτι που μένω, φωνάζω τους γονείς 
μου και τους λέω: «Μαμά, μπαμπά, ελάτε να σας δείξω ένα καινούργιο φίλο μου». 
Εκείνοι λένε «ουάου» και με το αγοράκι φεύγουμε ξανά για την παραλία.  

2. Συναντήθηκα με δύο προσφυγάκια, εκεί που πουλάνε παπούτσια. Εγώ είχα πάει σ’ 
αυτό το μαγαζί με τη μαμά και τον αδερφό μου. Ο αδερφός μου είχε διαλέξει παπούτσια 
και περιμέναμε στο ταμείο. Τότε ήρθαν τα δύο παιδιά, για να αγοράσει παπούτσια το 
κοριτσάκι. Το αγόρι μού λέει: «Είσαι πάρα πολύ όμορφη. Θέλεις να γίνουμε φίλοι;» 
Είπα «ναι» και το κοριτσάκι μού ζήτησε να γίνουμε και μαζί φίλες. Απέξω από το μα-
γαζί περίμενε ο θείος μου με το αυτοκίνητο. Έφυγαν μαζί του η μαμά μου κι ο αδερφός 
μου κι εγώ έμεινα, για να φύγω με τους καινούριους φίλους μου. Το κοριτσάκι διάλεξε 
τα ροζ παπούτσια με τις πεταλούδες. Μετά πήγαμε με τα πόδια στο σπίτι μου. Παίξαμε 
με τα παιχνίδια μου και ήπιαμε χυμό πορτοκάλι και φράουλα, που είχε ετοιμάσει η 
μητέρα μου. Κοιμηθήκαμε μαζί και την άλλη μέρα τα παιδιά έφυγαν για το ξενοδοχείο 
τους. Με κάλεσαν και μένα να τους κάνω επίσκεψη. Πήγα εκεί με το λεωφορείο. Παί-
ξαμε με τα παιχνίδια τους και κάναμε βόλτες στον κήπο. Κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή 
που δεν έχω μπαλέτο, θα πηγαίνω στο ξενοδοχείο να παίζω μαζί τους.  

3. Συναντήθηκα στο λιβάδι με τα δύο προσφυγόπουλα, όταν πήγα να μαζέψω λουλού-
δια. Μαζεύω λουλούδια, για να στολίζω τα βάζα στο εστιατόριο της μαμάς μου. Το 
εστιατόριο έχει το όνομα «Αγάπη» και είναι δίπλα σ’ αυτό το λιβάδι. Τα δύο παιδιά 
έρχονται στο εστιατόριο, για να τρώνε το αγαπημένο τους φαγητό, πατάτες τηγανητές 
με κρέας. Όταν βρεθήκαμε στο λιβάδι, μου είπαν «κάναμε μια βολτίτσα εδώ, για να 
πάρουμε αέρα». Το αγοράκι είχε αγχωθεί τι ώρα είναι. Ήθελαν να πάρουν το αερο-
πλάνο. Θα πάνε στο Παρίσι, για να δουν τον πύργο του Άιφελ. 

4. Δύο προσφυγάκια έρχονται σπίτι μου κάθε μέρα, για να παίζουμε. Εδώ δεν ξέ-
ρουν κανέναν άλλο, ξέρουν μόνο εμένα. Πρώτα εγώ με το κοριτσάκι παίζουμε με τις 
κούκλες μου. Η αγαπημένη του κούκλα είναι η Σούπερ Ντίβα και η δική του αγαπημένη 
κούκλα είναι η Μπάρμπι. Το αγόρι ζωγραφίζει μέχρι να τελειώσουμε. Ύστερα παί-
ζουμε όλοι μαζί κρυφτό στην αυλή μου. Όταν νυχτώνει, τα δύο παιδιά πηγαίνουν να 
κοιμηθούν. Εγώ δεν έχω πάει ποτέ εκεί που μένουν, γιατί τους αρέσει να παίζουμε στο 
δικό μου σπίτι. 
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Συμπεράσματα 

Τα νήπια ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με τους πρόσφυγες. Στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος προβληματίστηκαν σχετικά και παρουσίασαν στις αφηγήσεις τους την καινούρια 
ζωή προσφύγων. Επέλεξαν οι πρόσφυγες στις ιστορίες τους να βρίσκονται αποκλει-
στικά σε παιδική ηλικία. Αναφέρθηκαν στις αναμνήσεις αλλά και στα συναισθήματα 
των παιδιών-προσφύγων. Επίσης, οι μικροί μαθητές αναφέρθηκαν και στη δική τους 
οπτική απέναντι στους πρόσφυγες και στη νέα πραγματικότητα της μεταξύ τους συμ-
βίωσης. Στα αφηγηματικά κείμενα των νηπίων κυριάρχησε η πλήρης ισοτιμία των προ-
σφύγων με τους υπόλοιπους ανθρώπους, η συνύπαρξη, η αρμονική και αλληλέγγυα 
στάση όλων προς τους πρόσφυγες.  

Το λογοτεχνικό κείμενο πρόσφερε ένα κατάλληλο ερέθισμα στην παιδική φαντασία, 
αφού, έχοντας αφομοιωθεί θαυμάσια, λειτούργησε για τα νήπια ως εμπειρία, ως βίωμα 
για την αντίληψή τους για τη γη σε σχέση με το σύμπαν. Η φαντασία των νηπίων απο-
δείχτηκε ανεξάντλητη. Κάθε αφήγησή τους ήταν διαφορετική, πρωτότυπη, ανεπανά-
ληπτη. Όποτε γινόταν αναφορά από κάποιο νήπιο σε στοιχεία αφήγησης συμμαθητών 
του που είχε προηγηθεί, γινόταν ταυτόχρονα θαυμάσια αξιοποίηση αυτών των στοι-
χείων. Όπως αποδεικνύεται από την ευστοχία των αφηγήσεων, από την ποικιλία τους 
και από τη δημιουργική αξιοποίηση των αφηγήσεων των συμμαθητών που προηγήθη-
καν, η ικανότητα της ακρόασης και της επικοινωνίας αναπτύχθηκε για το σύνολο των 
νηπίων στο έπακρο. 

Ο ενθουσιασμός του συνόλου των νηπίων για τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα, διατηρήθηκε αμείωτος σε ολόκληρη τη διάρκειά του. Μέσα 
από τη διεξαγωγή του προγράμματος, η σχέση μεταξύ όλων ανεξαιρέτως των μαθητών 
εξελίχθηκε ποιοτικά, οπότε και αποκλείστηκαν περιπτώσεις περιθωριοποίησης. Παρα-
τηρώντας το ελεύθερο παιχνίδι των νηπίων, διαπιστώθηκε ότι έχουν αφομοιώσει τις 
ερωτήσεις που συνηθίζει να απευθύνει ο εκπαιδευτικός, οπότε βελτιώνεται θεαματικά 
η δομή της σκέψης τους.  

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλες τις τάξεις του Δημο-
τικού αλλά και του Γυμνασίου. Στην περίπτωση μεγαλύτερων μαθητών, που έχουν α-
ποκτήσει σχετική ευχέρεια στη γραπτή έκφραση, οι ίδιοι γράφουν πρώτα τα κείμενά 
τους με θέμα την αλληλεπίδραση με πρόσφυγες και στη συνέχεια αυτά παρουσιάζονται 
στη σχολική τάξη με ανάγνωσή τους από τους ίδιους τους μαθητές που τα παρήγαγαν 
ή από συμμαθητές τους. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Booth, W.C. (1987). The Rhetoric of Fiction. Middlesex: Penguin Books. 

Γραμματάς, Θ. (2014). Το θέατρο στην εκπαίδευση. Καλλιτεχνική έκφραση και παιδα-
γωγία. Αθήνα: Διάδραση. 

1017

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ηλία, Ε. και Ματσαγγούρας Η. (2006). Από το παιχνίδι στο λόγο: Παραγωγή παιδικών 
κειμένων μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Στο Π. Παπούλια-Τζελέπη, Α. 
Φτερνιάτη, Κ. Θηβαίος (Επιμ.), Έρευνα και Πρακτική του Γραμματισμού στην Ελ-
ληνική Κοινωνία. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα, 307-317. 

Huck, C., Hepler, S. and Hickman, J. (1979). Children’s Literature in the Elementary 
School. Austin: Holt, Rinehart and Winston. 

Iser, W. (1990). The Implied Reader. Patterns of Communication in Prose Fiction from 
Bunyan to Beckett. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press. 

Κωτόπουλος, Τ. (2012). Η «νομιμοποίηση» της δημιουργικής γραφής, ΚΕΙΜΕΝΑ, 15, 
http://keimena.ece.uth.gr 

Ματσαγγούρας, Η. Γ. (2001). Η Σχολική Τάξη, τ. Β΄ : Κειμενοκεντρική Προσέγγιση του 
γραπτού λόγου. Αθήνα. 

Pascucci, M. και Rossi, F. (2002). ΄Oχι μόνο γραφέας, Γέφυρες, 6, 16-23. 

Ποσλανιέκ, Κ. (1992). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα (Στ. Αθήνη, 
μτφρ.) Αθήνα: Καστανιώτης. 

Tompkins, J. P. (1988). The reader in history: The changing shape of literary-response 
στο J. P. Tompkins ( Επιμ.), Reader-response criticism. From Formalism to Post-
Structuralism, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 201-
232. 

Χουιζίνγκα, Γ. (1989). Ο άνθρωπος και το παιχνίδι (Σ. Ροζάκης – Γ. Λυκιαρδόπουλος, 
μτφρ.) Αθήνα: Γνώση. 

1018

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα 

Πούρικας Χρήστος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.83 , M.Sc. Διοίκηση & Οργάνωση Εκπαιδευτικών Μονάδων, M.Ed. 

Συγκινησιακές - Συναισθηματικές Δυναμικές & Εκπαίδευση  
chrispourikas@gmail.com 

Περίληψη 

Η πολυπολιτισμικότητα της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας όπως διαμορφώθηκε τα 
τελευταία 50 χρόνια, και η πρόσφατη προσέλευση πολλών προσφύγων και μεταναστών 
διαφόρων εθνικών και πολιτισμικών προελεύσεων, επιτάσσουν την προσφορά σε αυ-
τούς τους ανθρώπους της αντίστοιχης εκπαιδευτικής διαπολιτισμικής στήριξης. Τη δε-
καετία του 70 κυριαρχεί η «υπόθεση του ελλείμματος» και η νομοθεσία διέπεται από 
έναν «προνοιακό - φιλανθρωπικό» χαρακτήρα. Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 
σε δεύτερη φάση και η μαζική είσοδος μεταναστών από την Αλβανία το 1990 έφεραν 
τη λήψη μέτρων χαρακτηριζόμενων από μια «αφομοιωτική- αντισταθμιστική λογική». 
Η κατάσταση δείχνει να αλλάζει προς το καλύτερο το 1996 με την ίδρυση των διαπο-
λιτισμικών σχολείων. Όμως, η έναρξη του πολέμου στη Συρία είχε ως αποτέλεσμα για 
άλλη μια φορά η Ελλάδα να γίνει χώρα υποδοχής και διέλευσης προσφύγων. Ο προ-
σφυγικός πληθυσμός που εισήλθε δεν είναι ομοιογενής. Η ίδρυση το 2016 των Δομών 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση Προσφύγων αποτελεί μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική 
πραγματικότητα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

Λέξεις-Κλειδιά: Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ, Διαπολιτισμικά σχολεία, Δ.Υ.Ε.Π 

Εισαγωγή 

Η Ελλάδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1970 μετατρέπεται σε χώρα υποδοχής με-
ταναστών µε διαρκώς αυξανόμενο σημερινό αριθμό αλλοδαπών. Μαζί µε την κοινωνία 
ανάλογη είναι φυσικά και η σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού των ελληνικών σχο-
λείων. Τα διάφορα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στην 
Ελλάδα μπορούν να χωριστούν σε τέσσερις περιόδους. 

Τ.Υ. ΖΕΠ, Φ.Τ. ΖΕΠ, Διαπολιτισμικά Σχολεία, Δ.Υ.Ε.Π 

Πρώτη περίοδος 

Η πρώτη περίοδος αφορά στη δεκαετία του 1970, όταν ξεκινά η μέριμνα του ελληνικού 
κράτους για την εκπαίδευση αρχικά των παλιννοστούντων και στη συνέχεια των αλλο-
δαπών μαθητών. Στους σχετικούς νόμους κυριαρχεί η «υπόθεση του ελλείμματος» και 
γενικά η νομοθεσία διέπεται από έναν «προνοιακό- φιλανθρωπικό» χαρακτήρα αφού η 
βάση για την εισαγωγή των μαθητών αυτών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και την 
προαγωγή από την μία τάξη στην επόμενη ήταν το 8 (Δαµανάκης, 1998). 
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Δεύτερη περίοδος 

Η δεύτερη περίοδος τοποθετείται μεταξύ 1980 και 1996. Σε αυτή τη φάση, µε την κα-
τάρρευση της πρώην Σοβιετικής Ένωσης το 1989 και τη μαζική είσοδο των μετανα-
στών από την Αλβανία στην Ελλάδα το 1990, αρχίζει µια νέα περίοδος για την Ελλάδα 
(Δαµανάκης, 2003: 45). Η λήψη μέτρων αυτήν την περίοδο διέπεται από µια «αφο-
μοιωτική- αντισταθμιστική λογική» µε τη θεσμοθέτηση των Τάξεων Υποδοχής και των 
Φροντιστηριακών Τμημάτων (Μάρκου, 1997). Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 η 
εκπαιδευτική πολιτική μετατοπίζεται από την παροχή επιπλέον χρόνου για την προ-
σαρμογή τους στη λήψη μίας σειράς αντισταθμιστικών μέτρων και έτσι, εγκαινιάζεται 
ο θεσμός των Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.), ενώ το 1983 με τον νόμο 1404 (ΦΕΚ173/24-
11-1983) εισάγεται επιπλέον ο θεσμός των Φροντιστηριακών Τμημάτων (Φ.Τ.) για 
τους παλιννοστούντες. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης Τ.Υ. για μαθητές 
που προέρχονται από χώρες της Ε.Ε. Οι πρώτες Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) ιδρύθηκαν το 
1980 σε δημοτικά σχολεία και γυμνάσια της Θεσσαλονίκης με σκοπό να αντιμετωπι-
στούν οι «ιδιαίτερες» εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών των Ελλήνων μεταναστών 
που επαναπατρίζονταν από τη Γερμανία. Οι τάξεις αυτές, οι οποίες ήταν πιστό αντί-
γραφο των γερμανικών προπαρασκευαστικών τάξεων, ήταν ενταγμένες στο κανονικό 
σχολείο, αλλά λειτουργούσαν αυτόνομα με ξεχωριστό αναλυτικό πρόγραμμα και απο-
τελούσαν ένα μοντέλο μεταβατικού χαρακτήρα μέχρις ότου ο μαθητής εθεωρείτο ότι 
μπορούσε να ενταχθεί ικανοποιητικά στην κανονική τάξη. Σκοπός των Τ.Υ. ήταν να 
βοηθήσουν τους μαθητές «να ενταχθούν στο ελληνικό σχολικό και κοινωνικό περιβάλ-
λον και τον ελληνικό τρόπο σκέψεως και συμπεριφοράς» (Φ.Ε.Κ.1105/Υ.Α. 
818.2/Ζ/4139/20-10-80). Αργότερα, επεκτάθηκε ο θεσμός των Τ.Υ. και στην Αθήνα, 
όπου και ιδρύθηκαν νέες Τ.Υ. -καθώς και στη Θεσσαλονίκη- στις οποίες φοιτούσαν 
παλιννοστούντες μαθητές από τις αγγλόφωνες χώρες. Το πρόγραμμα των Τ.Υ. περι-
λάμβανε πρόσθετες διδακτικές ώρες για τη διδασκαλία της ελληνικής και της γερμανι-
κής ή της αγγλικής γλώσσας, κατά περίπτωση, καθώς και των μαθηματικών. Στην Τ.Υ. 
οι παλιννοστούντες μαθητές ένιωθαν προσωρινά ένα είδος ασφάλειας, διότι αποτελού-
σαν μια ομάδα με πολλά κοινά βιώματα και ανάγκες, τα οποία πήγαζαν από την κοινή 
πολιτισμική τους προέλευση. Επομένως, ήταν αναμενόμενο να συμμετέχουν και να α-
ποδίδουν περισσότερο στα μαθήματα μέσα στην Τ.Υ. απ' ό,τι στην κανονική τάξη, ό-
που και τα προβλήματα προσαρμογής τους ήταν ποικίλα (Δαµανάκης, 1998). Το 1989 
άλλη μια ιδιαίτερη μορφή εκπαίδευσης που ιδρύεται για τους παλιννοστούντες μαθη-
τές, αποτελούν τα Σχολεία Παλιννοστούντων (Σ.Π.). στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. 
Οι στόχοι των σχολείων αυτών, που εκτός από παλιννοστούντες δέχτηκαν σύντομα και 
αλλοδαπούς μαθητές, είναι ασαφής, ενώ η αναποτελεσματικότητά τους αποδεικνύεται 
τόσο από τον περιορισμένο αριθμό αποφοίτων που πέτυχαν στις εισαγωγικές εξετάσεις 
για τα Τ.Ε.Ι. και τα Α.Ε.Ι. όσο και από την επιστροφή των μαθητών στις χώρες προέ-
λευσης προκειμένου να αναζητήσουν εκπαιδευτικά ιδρύματα για τη συνέχιση των 
σπουδών τους (Δαμανάκης, 1998). 

Τη δεκαετία του 1990, εμφανίζεται κύμα εγγραφής μαθητών που προέρχονται από την 
πρώην Σοβιετική Ένωση και την Αλβανία. Το 1990 στις Τ.Υ. και τα Φ.Τ. εντάσσονται 
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και τα τέκνα των επαναπατριζόμενων Ελλήνων, ενώ το 1994 επιτρέπεται να φοιτήσουν 
στα Φ.Τ. και αλλοδαποί μαθητές. Σκοπός των Τ.Υ. και των Φ.Τ. είναι μέσα από την 
ειδική βοήθεια που θα παρέχεται στους μαθητές στα τμήματα αυτά να επιτευχθεί η 
προσαρμογή τους στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι εκπαιδευτικές ανάγκες των 
παιδιών αυτών, που είχαν παντελή άγνοια της ελληνικής γλώσσας, δεν μπορούσαν να 
αντιμετωπιστούν με ικανοποιητικό τρόπο στα Φ.Τ., όπου η υποστηρικτική διδασκαλία 
ήταν περιορισμένης χρονικής διάρκειας. Για το λόγο αυτό, εφαρμόστηκαν πειραματικά 
προγράμματα σχολικής ένταξης και προτάθηκε ένας νέος τύπος Τ.Υ. Σύμφωνα με αυ-
τόν, οι Τ.Υ. θα ήταν ενταγμένες στο κανονικό σχολείο και θα λειτουργούσαν με τη 
μορφή τμημάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και μαθημάτων ιστορίας και πο-
λιτισμού.  

Η εκ νέου ίδρυση των Τ.Υ. στα Δημοτικά Σχολεία έγινε με το Νόμο 1894/90 «Για την 
Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατάξεις». Ο νόμος αυτός αναφέρεται στο 
σκοπό της ίδρυσης των Τ.Υ. Οι περαιτέρω ρυθμίσεις σχετικά με την ίδρυση και λει-
τουργία των Φ.Τ. και των Τ.Υ. προβλέπονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 (Φ.Ε.Κ. 930, τ. β). Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή, η Τ.Υ. 
λειτουργεί ως παράλληλη τάξη και βοηθάει τους μαθητές να προσαρμοστούν ομαλά 
και να ενταχθούν στην κανονική τους τάξη και γενικότερα στο εκπαιδευτικό σύστημα. 
Η εγγραφή και η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο γίνεται βάσει της ηλικίας τους. Οι 
εγγεγραμμένοι μαθητές φοιτούν στην κανονική τάξη του σχολείου, αλλά παρακολου-
θούν, σε περιορισμένο διδακτικό χρόνο (1-2 διδακτικές ώρες την ημέρα) μαθήματα 
(κυρίως γλωσσικά) στην Τ.Υ. Τα Φ.Τ. λειτουργούν εκτός του κανονικού διδακτικού 
ωραρίου ως οκτώ ώρες την εβδομάδα. Τόσο στις Τ.Υ όσο και στα Φ.Τ. παρέχεται πρό-
σθετη διδακτική βοήθεια με κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια.  

Αν και οι σχετικές υπουργικές εγκύκλιοι και αποφάσεις αφήνουν ανοιχτό το ενδεχό-
μενο διδασκαλίας προγράμματος μαθημάτων της χώρας προέλευσης στις Τ.Υ., ωστόσο 
το μορφωτικό κεφάλαιο των παιδιών αυτών αγνοείται και εφαρμόζεται μια καθαρά α-
ντισταθμιστική και αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική (Δαμανάκης, 1998:62). 

Τρίτη περίοδος 

Η τρίτη περίοδος ξεκινά µε την ψήφιση του Ν. 2413/96, µε τίτλο «Η Ελληνική Παιδεία 
στο εξωτερικό, η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» που αποτελεί τη 
σημαντικότερη καινοτομία στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. Ο νόμος αυτός, εκτός από 
τη ρύθμιση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό, προβλέπει τη δημιουργία διαπολι-
τισμικών σχολείων (δημόσιων ή ιδιωτικών) για την εκπαίδευση ατόµων «µε εκπαιδευ-
τικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές ιδιαιτερότητες». Επίσης, µε Υπουργική 
Απόφαση, τα Σχολεία Παλιννοστούντων Ελληνοπαίδων μετατρέπονται σε Διαπολιτι-
σμικά Σχολεία (Δαμανάκης, 2003: 79-85).  

Ταυτόχρονα έχουμε την ίδρυση ενός αυτόνομου νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου, 
το οποίο έχει πλέον καταργηθεί, για την ξεχωριστή αντιμετώπιση της εκπαίδευσης των 
μαθητών µε ιδιαίτερες «εκπαιδευτικές, κοινωνικές, πολιτισμικές ή μορφωτικές 
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ανάγκες», του Ινστιτούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 
(Ι.Π.Ο.Δ.Ε.), έργο του οποίου ήταν η έρευνα, ο πειραματισμός και η υλοποίηση εκπαι-
δευτικών παρεμβάσεων. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι φορείς που δραστηριοποι-
ούνται και συμπληρώνουν το έργο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ό-
πως: το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Εκπαι-
δευτικής Έρευνας, το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και οι Νομαρχιακές Επιτροπές Λαϊκής 
Επιμόρφωσης (Νικολάου, 2000: 115-117).  

Το Υπουργείο Παιδείας, επίσης, στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαιδευτικής προ-
σέγγισης ξεκίνησε από το 1997 την υλοποίηση τεσσάρων μεγάλων προγραμμάτων Εκ-
παίδευσης ΕΠΕΑΕΚ, Β΄Κ.Π.Σ. – ΕΣΠΑ:  

• Σχολική & Κοινωνική Επανένταξη Παλιννοστούντων & Αλλοδαπών Μαθητών (φο-
ρείς: ΥΠΕΠΘ, Παν/μιο Αθηνών - ΚΕ.Δ.Α.- Α.Π.Θ.). 

• Αναβάθμιση της Εκπαίδευσης της Μουσουλμανικής Μειονότητας (φορείς: ΥΠΕΠΘ, 
Παν/μιο Αθηνών). 

• Παιδεία Ομογενών (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Παν/μιο Κρήτης Π.Τ.Δ.Ε. - Ε.ΔΙΑ.Μ.Μ.Ε.). 

• Εκπαίδευση Τσιγγανοπαίδων (φορείς: ΥΠΕΠΘ, Παν/μιο Ιωαννίνων - Θεσσαλίας – 
Ε.Κ.Π.Α.)  

Τα προγράμματα αυτά αφορούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, γιατί στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση και στην προετοιμασία τους, ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις 
της σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας βελτιώνοντας παράλληλα το παρεχόμενο 
εκπαιδευτικό έργο των σχολείων (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
2005). 

Το άρθρο 35 του Νόμου 2413/96 προβλέπει την ίδρυση δημόσιων ή ιδιωτικών σχο-
λείων από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκκλησιαστικά ιδρύματα ή άλλα φι-
λανθρωπικά σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για παιδιά και νέους με «ιδιαιτε-
ρότητες» και, μάλιστα, παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης των σχολείων αυτών από 
το Λογαριασμό Ιδιωτικής Εκπαίδευσης. Το ίδιο άρθρο προβλέπει την εκπαιδευτική α-
ντιμετώπιση της «ιδιαιτερότητας» με τους εξής τρόπους: 

• Τη μετατροπή κάποιων δημόσιων σχολείων σε Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης. 

• Την ίδρυση Πειραματικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, που θα υπάγο-
νται στα Α.Ε.Ι. 

• Την ίδρυση στα δημόσια σχολεία Τάξεων ή Τμημάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευ-
σης. 

• Την ίδρυση νέων Δημόσιων ή Ιδιωτικών Σχολείων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης. 

1022

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Με βάση το άρθρο 35 του νόμου 2413/96 ιδρύθηκαν Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαί-
δευσης σε όλη την Ελλάδα. Τη σχολική χρονιά 1999-2000, σε όλη τη χώρα λειτουρ-
γούσαν 19 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης: 10 Δημοτικά, 5 Γυμνάσια και 4 Λύ-
κεια. Στο διαπολιτισμικό σχολείο της Αλσούπολης, για παράδειγμα, από τα 168 παιδιά 
μόνο τα 15 ήταν ελληνόπουλα. Τα 67 ήταν παλιννοστούντες από Αυστραλία, Αμερική, 
Καναδά και Αγγλία και τα υπόλοιπα 86 προέρχονταν κυρίως από την Αφρική και την 
Ασία (Νιβολιανίτης 2000: 4-5). Σύμφωνα με στοιχεία του Ι.Π.Ο.Δ.Ε. (2003), τη σχο-
λική χρονιά 2002-2003 λειτούργησαν 28 Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης σε όλη 
τη χώρα: 13 Δημοτικά, 9 Γυμνάσια και 6 Λύκεια. Στα 13 Δημοτικά Διαπολιτισμικά 
Σχολεία φοιτούσαν συνολικά 2.460 μαθητές εκ των οποίων οι 1.705 ήταν ημεδαποί, οι 
420 αλλοδαποί και οι 295 παλιννοστούντες. Αξίζει να επισημάνουμε ότι, αν και παρέ-
χεται η δυνατότητα ίδρυσης ή μετατροπής δημόσιων σχολείων σε σχολεία διαπολιτι-
σμικής εκπαίδευσης, δεν καθορίζονται επακριβώς οι απαραίτητες προϋποθέσεις και τα 
κριτήρια εκείνα που αποτελούν τη βάση για την ίδρυσή τους. Έτσι, η δυνατότητα που 
δίνει ο νομοθέτης με το άρθρο 35 ενέχει τον κίνδυνο δημιουργίας ξεχωριστών μειονο-
τικών σχολείων από μη κρατικούς οργανισμούς, τα οποία θα περιορίζουν και θα γκε-
τοποιούν την «ιδιαιτερότητα» σε συγκεκριμένα σχολεία οδηγώντας τους μαθητές σε 
απομόνωση και κοινωνικό αποκλεισμό (Ευαγγέλου 2005). Ενώ στα σχολεία αυτά θα 
έπρεπε να πραγματοποιείται διαπολιτισμική εκπαίδευση, στην πραγματικότητα παρα-
τηρείται μια μετάβαση από την αφομοιωτική εκπαιδευτική πολιτική, που εφαρμοζόταν 
ως τώρα, στη «διαχωριστική» εκπαιδευτική πολιτική. Όπως επισημαίνει ο Δαμανάκης 
(1998), εμμέσως πλην σαφώς, αφενός νομιμοποιούνται κάποια σχολεία - όπως αυτό 
των Πολωνών στην πλατεία Βάθη- και αφετέρου ανοίγει ο δρόμος για την ίδρυση νέων 
μειονοτικών σχολείων, η λειτουργία των οποίων έχει από καιρό καταργηθεί σε άλλες 
χώρες, γιατί αναπαράγει τον κοινωνικο-πολιτισμικό διαχωρισμό και θέτει τις βάσεις 
για τον κοινωνικό αποκλεισμό των μεταναστών. 

Τέταρτη περίοδος 

Η τέταρτη περίοδος τοποθετείται μετά την έναρξη του πολέμου στην Συρία το 2011. 
Το κλείσιμο των συνόρων και η συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης- Τουρκίας τον Μάρτιο 
του 2016, εγκλώβισε περίπου 60.000 πρόσφυγες στην Ελλάδα. Ο προσφυγικός πληθυ-
σμός που εισήλθε στη χώρα δεν είναι ομοιογενής.. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΓΓΕΕ 
για τις αφίξεις προσφύγων το 2016, το 46% προέρχεται από τη Συρία, το 24% από το 
Αφγανιστάν, το 15% από το Ιράκ, το 5% από το Πακιστάν και το 3% από το Ιράν. 
Επιπλέον, το 64% αυτών είναι άνδρες και το 36% είναι γυναίκες. Χαρακτηριστικό 
στοιχείο του προσφυγικού πληθυσμού –και κρίσιμο για το σχεδιασμό του εκπαιδευτι-
κού προγράμματος– είναι ο ιδιαίτερα υψηλός αριθμός των ατόμων κάτω των 18 ετών: 
το 24,5% των ανδρών και το 31,9% των γυναικών ανήκουν σ’ αυτή την κατηγορία 
(ΥΠΠΕΘ, 2017). 

Υπό αυτές τις συνθήκες έχουμε με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ ) με αρ. 
152360/ΓΔ4 (ΦΕΚ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016), την ίδρυση των Δομών Υποδοχής για την 
Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 
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«Για την παροχή εκπαίδευσης στα παιδιά πολιτών τρίτων χωρών ιδρύονται δομές υπο-
δοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), οι οποίες θα λειτουργούν εντός 
των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια των οποίων υφίστανται κέντρα φι-
λοξενίας. Σε κάθε σχολική μονάδα αντιστοιχεί μία αυτοτελής ΔΥΕΠ, η οποία μπορεί 
να περιλαμβάνει περισσότερα τμήματα, αναλόγως του αριθμού των μαθητών. Ειδικά 
για την εκπαίδευση των παιδιών ηλικίας 4-5 ετών που διαμένουν στα κέντρα φιλοξε-
νίας ιδρύονται ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων οι οποίες θα λειτουργούν εντός 
των κέντρων φιλοξενίας. Επίσης μπορούν να ιδρύονται για την εκπαίδευση παιδιών 
ηλικίας 6-12 ετών (Δημοτικό) και 13-15 ετών (Γυμνάσιο) ΔΥΕΠ ως Παραρτήματα 
σχολικών μονάδων, οι οποίες θα λειτουργούν εντός των κέντρων φιλοξενίας. Τα παιδιά 
εγγράφονται, κατά περίπτωση, είτε στις σχολικές μονάδες εντός των οποίων θα λει-
τουργούν οι ΔΥΕΠ είτε στις σχολικές μονάδες στις οποίες ανήκουν τα παραρτήματα» 
(ΚΥΑ152360/ΓΔ4 - ΦΕΚ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016: 32081). 

«Oι ΔΥΕΠ που ιδρύονται ως Παραρτήματα Νηπιαγωγείων λειτουργούν κατά τις πρω-
ινές ώρες από 8.20 έως 13.00. Οι ΔΥΕΠ που ιδρύονται ως Παραρτήματα Δημοτικών 
και Γυμνασίων λειτουργούν κατά τις πρωινές ώρες από 8.30 έως 12.30. Οι ΔΥΕΠ που 
ιδρύονται και λειτουργούν εντός των σχολικών μονάδων εκείνων των Περιφερειακών 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, στα όρια 
των οποίων υφίστανται κέντρα φιλοξενίας κατά τις μεσημεριανές ώρες από 14.00 έως 
18.00 (ΚΥΑ152360/ΓΔ4 - ΦΕΚ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016: 32082). 

«Σε κάθε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων ορίζεται ένας Συντονιστής Εκπαίδευσης Προ-
σφύγων (εφεξής ΣΕΠ) και σε κέντρα φιλοξενίας με μεγάλο αριθμό προσφύγων δύναται 
να οριστούν περισσότεροι του ενός». «Οι ΣΕΠ εισηγούνται μέτρα για την εύρυθμη 
λειτουργία των ΔΥΕΠ και ειδικότερα μεριμνούν για θέματα που αφορούν στην ενημέ-
ρωση των διαμενόντων στο κέντρο φιλοξενίας, στο οποίο έχουν οριστεί, για την ανά-
γκη της εκπαίδευσης ως βασικού μέσου κοινωνικής ένταξης, στην εφαρμογή της εκ-
παιδευτικής πολιτικής του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στις ΔΥΕΠ, στην επικαιροποίηση της καταγρα-
φής των μαθητών που φοιτούν στις ΔΥΕΠ με ηλικιακά και άλλα κριτήρια, στην παρα-
κολούθηση και τον συντονισμό της παρεχόμενης εκπαίδευσης όλων των εμπλεκομέ-
νων μη κρατικών φορέων, ελληνικών και μη, καθώς και στην τήρηση ποσοτικών και 
ποιοτικών στοιχείων εκπαιδευτικών δράσεων άλλων φορέων και στην καταγραφή των 
υπηρεσιακών αναγκών» (ΚΥΑ152360/ΓΔ4 - ΦΕΚ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016: 32082-
32083). 

«Για τη στελέχωση των ΔΥΕΠ μπορούν, μετά από αίτηση τους, να διατίθενται μόνιμοι 
εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση των οικείων ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ ή να α-
ποσπώνται εκπαιδευτικοί στη σχολική μονάδα εντός της οποίας λειτουργεί η ΔΥΕΠ ή 
ανήκει το Παράρτημα το οποίο ιδρύθηκε εντός του κέντρου φιλοξενίας. Η διάθεση ή 
απόσπαση γίνεται για ένα διδακτικό έτος. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι κείμενες 
διατάξεις για τις διαθέσεις και τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών. Εκπαιδευτικοί που 
δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό διδακτικό τους ωράριο μπορούν να απασχολούνται, 
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κατόπιν αίτησης τους, μέχρι και της συμπλήρωσης του υποχρεωτικού διδακτικού τους 
ωραρίου και στις ΔΥΕΠ. Η διάθεση ή απόσπαση ή η συμπλήρωση ωραρίου στις ΔΥΕΠ 
γίνεται με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, αφού συνεκτι-
μηθούν τα κάτωθι προσόντα: διετής εκπαιδευτική προϋπηρεσία, εθελοντική συμμετοχή 
σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους πρόσφυγες εντός και εκτός οργανωμένου 
εκπαιδευτικού πλαισίου, εξειδίκευση (Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών/Διδακτορικό) 
σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτε-
ρης/ξένης γλώσσας, επιμόρφωση από δημόσιο φορέα σε θέματα διαπολιτισμικής εκ-
παίδευσης ή στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας, εκπαιδευτική 
προϋπηρεσία σε Διαπολιτισμικά Σχολεία, Τάξεις Υποδοχής, Φροντιστηριακά Τμή-
ματα, Τμήματα ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό και άλλες αντισταθμιστικές δομές 
και πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, με προτεραιότητα στις μητρικές γλώσσες 
των προσφυγικών πληθυσμών» (ΚΥΑ152360/ΓΔ4 - ΦΕΚ 3049/ τ. Β./ 23-09-2016: 
32083). Η σχολική χρονιά 2016-2017 θεωρήθηκε προπαρασκευαστική για τα παιδιά 
πρόσφυγες, ώστε το έτος 2017-2018 να ενταχθούν ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα παρακολουθώντας επιτυχώς το πρόγραμμά του. 

Συμπεράσματα 

Η δημιουργία των Δομών Υποστήριξης Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΔΥΕΠ) αποτελεί 
μια πρωτόγνωρη εκπαιδευτική πραγματικότητα με ιδιαίτερα και ποικίλα χαρακτηρι-
στικά (μαθητικός πληθυσμός, ΔΥΕΠ που λειτουργούν παράλληλα με το πρωινό πρό-
γραμμα, ΔΥΕΠ απογευματινές, ΔΥΕΠ στους επίσημους χώρους φιλοξενίας). Άξονες 
προσέγγισης του όλου εγχειρήματος αποτελούν η παιδαγωγική ευελιξία και διακριτι-
κότητα καθώς και το πλαίσιο δημιουργίας ευκαιριών επικοινωνίας και διάδρασης της 
δομής ΔΥΕΠ με τους μαθητές των σχολικών μονάδων που στεγάζονται ή ανήκουν σε 
αυτές, μέσα από τη κοινές δραστηριότητες. Αφορμή μπορεί να αποτελέσουν πχ. μέρες 
παγκόσμιας αναγνώρισης, όπως η παγκόσμια μέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού (20 
Νοεμβρίου) και να εμπλακεί όλη η σχολική κοινότητα στην υλοποίηση κοινών δη-
μιουργικών δράσεων (διαπολιτισμικά παιχνίδια, δημιουργία αφίσας, επεξεργασία της 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού κ..ά). Στόχος είναι να οικοδομηθεί σταδιακά 
στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς, κοινωνικός περίγυρος) μια 
στάση -που είχε ήδη διαφανεί στις περισσότερες σχολικές κοινότητες με την προσφορά 
ανθρωπιστικού υλικού καθώς και με εθελοντικές εκπαιδευτικές δράσεις στις δομές φι-
λοξενίας των προσφύγων καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο – η οποία υποστηρίζεται 
από την κατανόηση των πολλαπλών επιπέδων της ταυτότητας και ξεπερνά πολιτιστι-
κές, θρησκευτικές, εθνικές ή άλλες διαφορές με σεβασμό στον άνθρωπο, στα ανθρώ-
πινα δικαιώματα και στη διαφορετικότητα (UNESCO, 2014). Άλλωστε τα παιδιά μα-
θαίνουν μέσα από συνεργασιακές διεπιδράσεις (Vygotsky, 1993), συμμερίζονται κοι-
νές εμπειρίες γραμματισμού, και οικοδομούν τη νέα τους γνώση μέσα από τις προσω-
πικές τους εμπειρίες αλλά και με την αλληλεπίδραση των εμπειριών και των γνώσεων 
των συνυποκειμένων τους (Barton, 2009). 
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Πολιτισμική ετερότητα και σχολική κουλτούρα: 
Μια ισχυρή πρόκληση για τον σχολικό ηγέτη 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο μελετά τον ρόλο που διαδραματίζει ο σχολικός ηγέτης στη διαμόρ-
φωση σχολικής κουλτούρας, ώστε να συμβάλει στην αφύπνιση και στην καλλιέργεια 
της συνείδησης όλων όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, σχετικά με την 
κοινωνική πολυμορφία και την καλλιέργεια ανθρωπιστικών αξιών, καθώς με τη διαρκή 
μετακίνηση πληθυσμιακών ομάδων, αυξάνεται όλο και περισσότερο ο αριθμός μαθη-
τών, προερχόμενων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα. Ο σχολικός ηγέτης 
είναι εκείνος, που προάγοντας τις αξίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, αναλαμβά-
νει πρωτοβουλίες και. υιοθετεί μέτρα για τη δημιουργία θετικού κλίματος στο σχολείο. 
Διαχειρίζεται συγκρούσεις, διευθετεί πιθανά προβλήματα και προστριβές, συμβάλλει 
στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων, καλλιεργώντας κλίμα συνύπαρξης και επι-
κοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σ’ αυτό το πλαίσιο 
συζητούνται οι έννοιες της σχολικής ηγεσίας, του οράματος του ηγέτη και της συνερ-
γατικής σχολικής κουλτούρας. Τέλος, γίνεται αναφορά στην έννοια της ετερότητας, 
και της Διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολικός ηγέτης, σχολική κουλτούρα, ετερότητα, Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Το άρθρο πραγματεύεται το σημαντικό ρόλο που ασκεί ο σχολικός ηγέτης αναφορικά 
με τη δημιουργία κουλτούρας στη σχολική μονάδα, στην οποία φοιτούν μαθητές προ-
ερχόμενοι από άλλες πληθυσμιακές ομάδες με διαφορετικές παραδόσεις, αξίες και κα-
ταβολές, καθώς τα τελευταία χρόνια έχουν συντελεστεί μεταβολές σε πολλά επίπεδα 
της κοινωνικής και πολιτισμικής ζωής της χώρας μας. Η σχολική μονάδα φέρει μεγάλη 
ευθύνη στο να βοηθήσει τους μαθητές αυτούς να ενταχθούν ομαλά στη σχολική τάξη, 
στο σχολικό και κατ’ επέκταση στο κοινωνικό περιβάλλον, στο οποίο καλούνται να 
ζήσουν ως μελλοντικοί πολίτες, έχοντας ίσες ευκαιρίες επιτυχίας στη ζωή. Στόχος του 
άρθρου είναι να αναλυθεί ο τρόπος με τον οποίο ο σχολικός ηγέτης συμβάλλει στη 
διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας, στάσεων, αντιλήψεων, ενεργοποιώντας και κινη-
τοποιώντας τους εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας κλίμα αποδοχής και ενεργής συμμε-
τοχής όλων των μαθητών, για να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά η σχολική μονάδα. 
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Ένας ακόμη στόχος είναι να παρουσιαστούν οι πρακτικές τις οποίες εφαρμόζει ο σχο-
λικός ηγέτης, ανταποκρινόμενος στις νέες προκλήσεις, ανάγκες, και δυσκολίες που 
προκύπτουν στο πλαίσιο της πολυπολιτισμικής σχολικής πραγματικότητας. 

Σχολική ηγεσία και ετερότητα στη σχολική μονάδα 

Στην Ελλάδα, καθώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση των μεταναστευτικών 
και προσφυγικών ροών, απαιτούνται νέες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ώστε τα σχολεία 
να συμβάλουν στην κοινωνική ένταξη των μαθητών που φέρουν διαφορετικό πολιτι-
σμικό κεφάλαιο (Ainscow & Sandill, 2010). Η ετερότητα αφορά στη διαφοροποίηση 
μιας κοινωνικής ομάδας από τον κυρίαρχο πληθυσμό και ορίζεται ως «το σύνολο των 
παραδόσεων, κανόνων, εμπειριών, ιδεών και αξιών που διαφέρουν από έθνος σε έθνος, 
μεταξύ εθνοτικών ομάδων και ανθρώπων που μιλούν διαφορετικές γλώσσες» (Γκότο-
βος, 2003). Οι εκπαιδευτικές πρακτικές που χρησιμοποιούνται οφείλουν να λαμβάνουν 
υπόψη τους και τις ανάγκες των αλλοδαπών μαθητών, ώστε οι μαθητές με διαφορετική 
πολιτιστική ταυτότητα να μπορέσουν να προσαρμοστούν στη σχολική καθημερινότητα 
και να μην οδηγηθούν στην αποξένωση. Προς αυτή την κατεύθυνση η ηγεσία, ένα από 
τα πλέον σημαντικά στοιχεία της οργάνωσης (Μιχόπουλος, 1993), διαδραματίζει καί-
ριο ρόλο στη δημιουργία ενός ανθρωπιστικού σχολείου, στην ανάπτυξη ενός προσανα-
τολισμού με ορίζοντα την αλλαγή και την καινοτομία, προσδίδοντας ιδιαίτερη αξία 
στην ετερότητα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις αλλαγές που συμβαίνουν, εξαι-
τίας της φοίτησης μεγάλου ποσοστού αλλοδαπών μαθητών στα σχολεία (Νικολάου, 
2011). 

Η σχολική ηγεσία επικεντρώνεται στη διαρκή προσπάθεια για κατάλληλη υποστήριξη 
των μαθητών που απειλούνται με αποκλεισμό και περιθωριοποίηση, αντιμετωπίζοντας 
την ετερογένεια, όχι ως έλλειμμα, αλλά ως διαφορά (Έμκε - Πουλοπούλου, 2007), αμ-
βλύνοντας ανισότητες και αποτρέποντας κάθε μορφή ρατσιστικής συμπεριφοράς 
(McGlynn & London, 2013). Ο Μπουραντάς (2005) ορίζει την ηγεσία ως «τη διαδικα-
σία επηρεασμού της σκέψης, των συναισθημάτων, των στάσεων και των συμπεριφο-
ρών μιας μικρής ή μεγάλης, τυπικής ή άτυπης ομάδας ανθρώπων από ένα άτομο με 
τρόπο ώστε, εθελοντικά και πρόθυμα και με την κατάλληλη συνεργασία, να δίνουν τον 
καλύτερό τους εαυτό, για να υλοποιούν στόχους που συνάδουν με την αποστολή της 
ομάδας και τη φιλοδοξία της για πρόοδο ή ένα καλύτερο μέλλον». Έτσι, ο σχολικός 
ηγέτης στοχεύει στη δημιουργία ενός σχολείου με έμφαση στην υιοθέτηση συμπεριλη-
πτικών στρατηγικών λήψης αποφάσεων και στη χάραξη πολιτικής, που να επιδέχεται 
αλλαγές σε κοινωνικό και σε λειτουργικό επίπεδο. Σε συνεργασία με τους εκπαιδευτι-
κούς, φροντίζει να παρέχεται υψηλής ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές, 
υποστηρίζοντας και την κοινωνική τους πρόοδο (Αγγελίδης & Χατζησωτηρίου, 2013), 
και δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για ενεργή συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι σε περιβάλλον αξιών, πρακτικών και διαδικασιών, κοινά αποδεκτών (Γκότοβος, 
2002). Ο σχολικός ηγέτης οφείλει να αποτελεί πρότυπο συνεργασίας και καλείται να 
εναρμονίσει και να ενισχύσει την αλληλεπίδραση και τη συνεργασία μεταξύ όλων των 
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εμπλεκόμενων στη μαθησιακή διαδικασία και κυρίως, μεταξύ των μαθητών από δια-
φορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα, όχι μόνο εντός της σχολικής τάξης, αλλά και γε-
νικότερα μέσα στο σχολικό περιβάλλον (Γκόβαρης, 2004). 

Η δημιουργία σχολικής κουλτούρας βάσει των αρχών 
της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Αναφορικά με τον όρο κουλτούρα, δεν είναι εύκολο να δοθεί ένας απόλυτα περιεκτικός 
και κοινά αποδεκτός ορισμός. Η κουλτούρα είναι ένα σύστημα κοινών αντιλήψεων, 
που ξεχωρίζει τον ένα οργανισμό από τον άλλο, (Robbins, 1998), ένα σύστημα αξιών, 
«πιστεύω», κανόνων (Schein, 1999), συνηθειών και συμβόλων, κοινών κατευθύνσεων, 
κανόνων συµπεριφοράς (Κυθραιώτη κ.ά., 2010), της σχολικής μονάδας. Καθώς η κάθε 
σχολική μονάδα αποτελεί μια μικροκοινωνία (Σαΐτης, 2008), ως σχολική κουλτούρα 
θα μπορούσαμε να ορίσουμε την ταυτότητα και το όραµα του σχολείου (Κυθραιώτη, 
κ. ά., 2010). Μέσα από το πρίσμα της κουλτούρας καθορίζονται οι προτεραιότητες, οι 
αξίες, οι στάσεις και οι συμπεριφορές, που επηρεάζουν την παραγωγικότητα των εκ-
παιδευτικών, την επίδοση των μαθητών και γενικότερα την αποτελεσματικότητα της 
σχολικής μονάδας (Kowalski & Reitzug, 1993). Η εκπαιδευτική ηγεσία, οι υψηλές 
προσδοκίες, η έμφαση σε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας, το σχολικό κλίμα, σχετί-
ζονται με την κουλτούρα του οργανισμού και με το βαθμό που αυτή είναι υγιής, συνε-
πώς, η κουλτούρα διέπει συνολικά φιλοσοφία της σχολικής μονάδας (Mac Beath, 
2001), εξυπηρετώντας τις ανάγκες των μελών για γνωστική, εσωτερική ασφάλεια και 
σταθερότητα, καθώς και τις ανάγκες του οργανισμού για συνεργασία και οργάνωση. 

Η κουλτούρα εξ ορισμού εμπεριέχει την ετερότητα, γιατί προϋποθέτει την ύπαρξη δια-
φορετικών ταυτοτήτων και πολιτισμικών διαφορών. Η πολυπολιτισμικότητα και η πο-
λυγλωσσία δεν απαιτούν αλλαγές μόνο στο διδακτικό περιεχόμενο για την ομαλότερη 
ένταξη των μαθητών, απαιτούν αλλαγές στον εκπαιδευτικό και στον κοινωνικό χώρο, 
αλλά και στη διαμόρφωση μιας σχολικής κουλτούρας (Trice & Beyer, 1993), όχι στα-
τικής, που θα προάγει τις αξίες της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης (Χατζησωτηρίου & 
Αγγελίδης, 2018), και η οποία είναι έτοιμη να δεχτεί αλλαγές, αφού λειτουργεί σε μια 
συνεχώς μεταβαλλόμενη κοινωνία. Οι σύγχρονες εξελίξεις υποχρεώνουν να γίνει απο-
δεκτή η ετερότητα, ώστε να αποτελέσει μια πρόκληση για αναμόρφωση της σχολικής 
κουλτούρας, η οποία θα αξιοποιήσει τη διαφορετικότητα κατά τρόπο, που θα οδηγήσει 
στη δημιουργία ενός θετικού σχολικού κλίματος, στην ευαισθητοποίηση των εκπαιδευ-
τικών και των μαθητών σε θέματα ετερότητας που αφορούν τις σύγχρονες πολυπολιτι-
σμικές κοινωνίες (Φώτη, 2016). 

Σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004), «ο σχολικός ηγέτης έχοντας το δικό του όραμα και 
σύστημα εργασίας, θέτει τα χρονικά διαγράμματα για την επίτευξη των στόχων και 
επιδιώκει τη συζήτηση και τη συνεργασία με τα άλλα εμπλεκόμενα μέλη της σχολικής 
μονάδας». Ο σχολικός ηγέτης οφείλει να δημιουργήσει ένα όραμα για το μέλλον του 
σχολείου, που να εμπνέει όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας επανεξετάζοντας διαρ-
κώς την πολιτική και τις πρακτικές του σχολείου. Αφού εντάξει στους κόλπους του 
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σχολείου τη φιλοσοφία, και τα «πιστεύω» της τοπικής κοινωνίας, κατανοεί την υπάρ-
χουσα σχολική κουλτούρα, (Κονταξή, 2008) και επιχειρεί να προωθήσει τις Αρχές της 
Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και κυρίως τη βασικότερη αρχή της, που είναι ο σεβα-
σμός και η αποδοχή του διαφορετικού πολιτισμικού κεφαλαίου του κάθε μαθητή, προ-
κειμένου να διαμορφώσει μια σχολική κουλτούρα, η οποία προσβλέπει στην αρμονική 
συμβίωση όλων, μέσω της ανταλλαγής αντιλήψεων, απόψεων και τρόπων σκέψης με-
ταξύ γηγενών και αλλοδαπών ατόμων. Κουλτούρα, η οποία, θα βασίζεται στην στην 
αλληλοαποδοχή, στην αλληλεγγύη, στη συνεργασία, στην ισονομία, με κύριο μέλημά 
της την κατάρριψη των στερεοτύπων και των προκαταλήψεων και του εθνικιστικού 
τρόπου σκέψης. Κάτι τέτοιο όμως προϋποθέτει τις κατάλληλες γνώσεις διαχείρισης 
των διαφορετικών πολιτισμικών ταυτοτήτων (Γεωργογιάννης, 2009). 

Το «ποιόν» του σχολικού ηγέτη, ο τρόπος σκέψης του, το όραμά του, η επανεξέταση 
των βαθιά ριζωµένων παραδοχών των ανθρώπων (Kools & Stoll, 2017), αποτελεί κα-
θοριστικό παράγοντα για τη διαμόρφωση ποιοτικής σχολικής κουλτούρας. Η αλλαγή 
της κουλτούρας μιας σχολικής μονάδας, είναι πολύ σημαντική και ωφέλιμη πολλές 
φορές, αλλά δύσκολη και χρονοβόρα διαδικασία, καθώς δεν μπορούν να αλλάξουν από 
τη μια στιγμή στην άλλη συμπεριφορές, σκέψεις και ιδέες, πρακτικές και πεποιθήσεις. 
Η ικανότητά του σχολικού ηγέτη να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που δημιουργούνται 
λόγω της πολιτισμικά ετερογενούς σύνθεσης της σχολικής τάξης και να εφαρμόζει τις 
αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης (Κοσσυβάκη, 2001), καθώς και οι προσπάθειές 
του για αλληλεπίδραση και συνεργασία, η ιδιοσυγκρασία του, η προσωπικότητά του, 
οι γνώσεις του και οι πεποιθήσεις του, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη δημιουργία 
ενός θετικού και δημιουργικού κλίματος, ενώ είναι ο κύριος υπεύθυνος για τη δημιουρ-
γία και την διατήρηση αυτού. 

Χαρακτηριστκά του σχολικού ηγέτη και εφαρμογή πρακτικών 
για τη διαμόρφωση σχολικής κουλτούρας 

Επειδή η ηγεσία είναι χάρισμα αλλά και επιστήμη, καθώς «επιτρέπει τον συγκερασμό 
συναισθημάτων, συμπεριφορών και πνευματικών εκδηλώσεων» (Gill, 2006), τον καλό 
ηγέτη τον χαρακτηρίζουν τόσο διοικητικές όσο και διευθυντικές ικανότητες. Είναι ο-
ραματιστής, δημιουργικός, καινοτόμος, προοδευτικός και ανοιχτός σε νέες προκλήσεις. 
Αντιμετωπίζει τη νέα σχολική πραγματικότητα αλλά και την υπάρχουσα, δεδομένου 
ότι διαφορές, ειδικών αναγκών, καθώς και κοινωνικοπολιτισμικού κεφαλαίου, εντοπί-
ζονται και μεταξύ των ομοεθνών μαθητών (Μάγος, 2005). Διαθέτοντας ενσυναίσθηση 
λειτουργεί ως συμπαραστάτης και συνεργάτης των εκπαιδευτικών, καθώς λαμβάνει υ-
πόψιν τις δυσκολίες που συναντούν στο διδακτικό τους έργο. Επικεντρώνει το ενδια-
φέρον του στο πώς συμπεριφέρονται οι εκπαιδευτικοί πώς νιώθουν, τι βιώνουν, τι ανά-
γκες έχουν εντός τάξης. Επιδιώκει τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη λήψη αποφά-
σεων, καθώς, με αυτόν τον τρόπο, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ότι εμπνέουν εμπιστοσύνη 
και συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Με 
τον τρόπο αυτό, καλλιεργεί την αξία της συνεργασίας και της ομαδικότητας, την αξία 
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της συνεργατικής κουλτούρας. Ανατροφοδοτεί το διδακτικό τους, έργο και τους τονώ-
νει. Επιµελείται τη συνεχή ανέλιξη και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών του σχολείου. 
Ο αποτελεσµατικός ηγέτης, σύµφωνα µε τον Πασιαρδή (2004), κατευθύνει τον προ-
γραµµατισµό και μεριμνά για τη συνεχή επιµόρφωση τόσο τη δική του όσο και των 
εκπαιδευτικών του σχολείου πάνω σε θέματα διαπολιτισμικής εκπαίδευσης Παράλ-
ληλα αντιλαμβάνεται τις δυσκολίες των αλλοδαπών μαθητών και προσπαθεί να επι-
δράσει στο φέρεσθαι όσων εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, µέσω της κοι-
νωνικής αλληλεπίδρασης (Αθανασούλα – Ρέππα, 2012). Διατηρεί καλές σχέσεις με τον 
σύλλογο γονέων, με τοπικούς φορείς και φροντίζει για την εύρεση όλων των απαραί-
τητων πόρων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί το όραμά του. Ο σχολικός ηγέτης δρα-
στηριοποιείται ενεργά στην όποια δραστηριότητα αφορά στην οµάδα του, δεδομένου 
ότι αντιλαμβάνεται την αξία της ετερότητας, και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ως 
σημαντική ευκαιρία ανατροπής των ανισοτήτων, και προωθεί παιδαγωγικές στρατηγι-
κές που προάγουν την κοινωνική δικαιοσύνη και προλαμβάνουν περιστατικά ρατσι-
σμού και στιγματισμού (Lee, 2011). Παρέχοντας τα κατάλληλα ερεθίσματα, μέσα από 
καινοτόμες δράσεις και δημιουργικές δραστηριότητες, προτρέπει και υποστηρίζει με 
κάθε τρόπο εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμμετέχουν σε αυτές και φροντίζει για τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων που προάγουν τον πλουραλισμό (Χατζησωτηρίου & Αγγελί-
δης, 2018). Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι μαθητές γνωρίζουν την ύπαρξη και την αξία 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του πολιτισμού των αλλοεθνών συμμαθητών τους. 
Αναγνωρίζονται όλες οι κουλτούρες ως ισότιμες, προάγεται ο πολιτισμός όλων των 
χωρών και οι μαθητές θεωρούν τη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία, ως θετικό 
στοιχείο της καθημερινής τους ζωής. Καλλιεργώντας τον σεβασμό απέναντι στην πο-
λιτισμική παράδοση των άλλων, οι αλλοδαποί μαθητές διατηρούν την πολιτισμική τους 
ταυτότητα ενεργοποιούν την κριτική τους σκέψη, ώστε να προετοιμαστούν για μια πο-
λυπολιτισμική κοινωνία (Αναγνωστοπούλου, 2001). Με αυτόν τον τρόπο, ο σχολικός 
ηγέτης, προωθεί την ανεκτικότητα, το σεβασμό στη διαφορετικότητα, την αλληλεγγύη, 
στοχεύοντας στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας, στην εξασφάλιση ίσων 
ευκαιριών στην εκπαίδευση τόσο των γηγενών όσο και των αλλοδαπών μαθητών. Στο-
χεύει δε στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της σχολικής αποτυχίας που μπο-
ρεί να σχετίζονται με την εθνικότητα, την κουλτούρα, τη θρησκεία, το φύλο, τις ικανό-
τητες, το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, τη γλώσσα όπως και άλλες διαστάσεις της 
ετερότητας (McGlynn & London, 2013). Η επίτευξη των στόχων αυτών γίνεται μέσα 
από ένα αποτελεσματικό σχολείο, χαρακτηριστικά του οποίου είναι το θετικό κλίμα, η 
συνεργασία των εκπαιδευτικών και η ποιότητα στη μορφή διοίκησης. Μ' αυτόν τον 
τρόπο εξασφαλίζει ότι η σχολική μονάδα θα φέρει εις πέρας το έργο της (Waldron & 
Mcleskey, 2010). Οι σχολικές μονάδες ως χώρος συνεργασίας και αλληλεπίδρασης α-
τόμων με διαφορετική συμπεριφορά και αξιακό σύστημα ενίοτε μετατρέπονται και σε 
χώρο συγκρούσεων και προστριβών. Η ικανότητα του σχολικού ηγέτη να διαχειρίζεται 
αποτελεσματικά τις συγκρούσεις, να δημιουργεί ένα θετικό κλίμα στη σχολική μονάδα 
αυξάνει την ικανοποίηση και την απόδοση εκπαιδευτικών και μαθητών. 
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Συμπεράσματα 

Η ελληνική κοινωνία, όλο και περισσότερο, μετατρέπεται σε κοινωνία που προϋποθέ-
τει τη συνύπαρξη ομάδων με γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότη-
τες, οι οποίες αναπόφευκτα επηρεάζουν άμεσα και την εκπαίδευση (Apergi, 2016), κα-
θώς τα παιδιά αυτά χρήζουν ανάγκης ειδικής υποστήριξης και εξατομικευμένης προ-
σέγγισης. Ο σχολικός ηγέτης, ο οποίος, σύμφωνα με τον Πασιαρδή (2004) αποτελεί το 
«πρόσωπο κλειδί της σχολικής μονάδας», είναι ο κύριος υπεύθυνος για την ομαλή πο-
ρεία της σχολικής κοινότητας και καλείται να διαχειριστεί τη διαφορετικότητα, προ-
σεγγίζοντας θετικά και ισότιμα την όποια πολιτισμική ετερότητα. Απώτερος σκοπός 
του είναι να ενισχύει συνεχώς την ισότιμη επικοινωνία, αλληλεπίδραση και συνεργα-
σία ατόμων που προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα (Δαμανάκης, 
2004),συντονίζοντας και ενεργοποιώντας προς αυτή την κατεύθυνση, όλους τους πα-
ράγοντες που συναπαρτίζουν το σχολείο, προκειμένου να παραχθεί αποτελεσματικό 
έργο (Σαΐτης, 2008), επιβεβαιώνοντας την παραδοχή ότι το σχολείο µόνο εφόσον δια-
θέτει ηγεσία µε συγκεκριµένα χαρακτηριστικά και σύλλογο διδασκόντων, συµπαρα-
στάτη σε κάθε προσπάθειά της, μπορεί να προσφέρει το ύψιστο αγαθό της δημόσιας 
παιδείας σε όλους, επιφέροντας αλλαγές στο γνωστό, μέχρι τώρα, σκηνικό του ελληνι-
κού σχολείου.  
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Η ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των εφήβων μέσα από τεχνικές 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα έχει ως θέμα την χρήση συνδυασμού τεχνικών δραματικής τέχνης 
και μουσικής αγωγής, ως μέσο ενίσχυσης της αυτοεκτίμησης των εφήβων. Πρόκειται 
για μια πειραματική έρευνα, κατά την οποία υλοποιήθηκε πρόγραμμα 16 παρεμβάσεων 
με χρήση τεχνικών Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔΤΕ) και Μουσικής Αγω-
γής, σε μαθητές 3ης Γυμνασίου. Για την έρευνα διατυπώθηκε το εξής ερευνητικό ερώ-
τημα: «Μπορεί η υλοποίηση ενός προγράμματος 16 παρεμβάσεων με χρήση συγκερα-
σμού τεχνικών ΔΤΕ και Μουσικής Αγωγής να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των εφή-
βων;». Ο συγκερασμός των δυο τεχνικών χρησιμοποιήθηκε με άξονα την έννοια της 
αυτοεκτίμησης, σε συνέχεια κι επέκταση προηγούμενων ερευνών που μελέτησαν το 
ίδιο θέμα, με χρήση ΔΤΕ. Η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων 
της έρευνας, οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η χρήση των τεχνικών αυτών συνέβαλε θε-
τικά στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Τα α-
ποτελέσματα καταδεικνύουν την επιρροή στην αυτοεκτίμηση που θα μπορούσε να έχει 
κι ο συνδυασμός τεχνικών από άλλα πεδία τεχνών, κάτι το οποίο προτείνεται για περε-
ταίρω έρευνα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δραματική τέχνη, μουσική, αυτοεκτίμηση, εκπαιδευτικό δράμα, πα-
ρέμβαση 

Εισαγωγή 

Από τη μια, η Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση ως κάτι σχετικά νέο και ριζοσπα-
στικό για την ελληνική πραγματικότητα των σχολείων της δημόσιας εκπαίδευσης κι 
από την άλλη, η Μουσική Αγωγή που έχει αναγνωριστεί στην ελληνική εκπαίδευση τα 
τελευταία χρόνια ως αναγκαίο κι αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαίδευσης των ανθρώ-
πων, αποτέλεσαν αχαρτογράφητο συνδυασμό μεθόδων για έρευνα. Η χρήση των τε-
χνών αποτελεί σημαντικό εργαλείο και δημιουργεί ευκαιρίες για τη διαμόρφωση της 
προσωπικής ταυτότητας των εφήβων, ασκώντας ταυτόχρονα μια από τις σημαντικότε-
ρες επιρροές στην πορεία προς την ενηλικίωση του ανθρώπου (Jones, & Truitt, 2012). 
Υπό αυτό το πρίσμα, κρίθηκε αναγκαίο να ερευνηθεί κατά πόσο η χρήση τεχνικών 
δανεισμένων από τις δυο τέχνες – του θεάτρου και της μουσικής – μπορεί να επηρεάσει 
μια ψυχομετρική έννοια, αυτήν της αυτοεκτίμησης. Κύριο κορμό των παρεμβάσεων 
αποτέλεσε η συνθήκη της δουλείας των αφρικανών, η οποία επεκτάθηκε και ξετυλί-
χθηκε βαθμιαία, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι υπό έρευνα πτυχές της αυτοεκτί-
μησης (προσωπική, από το οικογενειακό περιβάλλον κι από συνομήλικους).  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Με τον όρο «Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση» (ΔΤΕ) αναφερόμαστε στον όρο που 
πρωτοεμφανίστηκε στα μέσα του 20ου αιώνα στην Αγγλία, στα πλαίσια μιας γενικότε-
ρης αναζήτησης των πιο προοδευτικών παιδαγωγών της εποχής για μια επαναστατική, 
ολιστική παιδαγωγική που θα θέτει όρια μεταξύ κατήχησης και μάθησης που θα εξυ-
πηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και θα έχει ως κύριο άξονά της το μαθητή (Doyle, 
1993). Με κύριο εργαλείο της τη φαντασία, οδηγεί στην προσωπική μάθηση, με ολι-
στικό τρόπο (Τσιάρας, 2014: 15). Είναι αισθητική εμπειρία κι ο συμμετέχων αλληλε-
πιδρά με το περιβάλλον. Στηρίζεται στην αυθόρμητη τάση των παιδιών να παίζουν και 
να προσποιούνται. Η χρήση του δράματος στη διδασκαλία, καθιστά την πρόσληψη της 
γνώσης πιο ελκυστική προς τα παιδιά (Κωστή, 2016: 75). 

Με τη χρήση της δραματικής τέχνης, ο δάσκαλος, αναλαμβάνει έναν καινούριο ρόλο, 
αυτόν του «εμψυχωτή» (Τσιάρας, 2014: 23). Αποδομείται ως «αυθεντία» και πλέον 
γίνεται «μέρος του όλου». Ο ρόλος αυτός είναι πολύ πιο ελκυστικός για τα παιδιά 
(Prasad, 1992: 177), με συνέπεια να συμμετέχουν πιο ενεργά στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στο δάσκαλο να ασχοληθεί με τη συναισθηματική 
ανάπτυξη των παιδιών (Bolton, 1979: 39), κάτι το οποίο συχνά δε γίνεται κατά την 
τυπική εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά καλούνται να εκφρα-
στούν μέσα σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, πράγμα που τους εξασφαλίζει ελευθε-
ρία (Kontogianni, Lenakakis, & Tsiotsos, 2013: 28). 

Μουσική Αγωγή 

Βασική αρχή του αναλυτικού προγράμματος στην ελληνική εκπαίδευση είναι ότι η 
μουσική είναι ένα φαινόμενο πανανθρώπινο. Αποτελεί μέσο επικοινωνίας κι έκφρασης 
συναισθημάτων κι ιδεών. Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα για το μάθημα της 
μουσικής στο σχολείο, η μουσική αποτελεί πρωτίστως αισθητική εμπειρία και διαδι-
κασία καλλιτεχνική, με σκοπό την αισθητική απόλαυση κατά την ενασχόληση με τη 
μουσική. Στοχεύει στην καλλιέργεια μουσικών δεξιοτήτων και στην απόκτηση μουσι-
κών γνώσεων, μέσα από οργανωμένο περιβάλλον, καθώς και στην ανάπτυξη της προ-
σωπικότητας αλλά και τη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Πρέπει να συνδέεται 
η μουσική με το ευρύτερο περιβάλλον – κοινωνικό, φυσικό κλπ. – και να προσεγγίζεται 
στο μάθημα ολιστικά και με βιωματικό τρόπο. Για να επιτευχθεί αυτό, επιστρατεύονται 
τεχνικές, όπως αυτή του αυτοσχεδιασμού. Μέσω του αυτοσχεδιασμού, «ζωντανεύουν» 
οι κεκτημένες γνώσεις αλλά κι οδηγούμαστε στην πρόσληψη καινούριων (Hornbrook, 
2002: 75). Εξίσου σημαντικό είναι οι μαθητές, μέσα από το μάθημα της μουσικής, να 
κατανοήσουν ότι η μουσική έχει τη δύναμη να αναπαράγει - ή και να καταρρίπτει – 
κοινωνικά στερεότυπα και να συμβάλλει στη διαιώνιση, ή μη, καταπιεστικών κοινωνι-
κών συνθηκών (Cooke, Evans, & Philpott, 2016: 21). Κατά τον Κρίστοφερ Σμωλ, η 
τέχνη, η εκπαίδευση κι η κοινωνία αλληλοεξαρτώνται κι οι μεταβολές του ενός επιφέ-
ρουν μεταβολές και στα άλλα δυο μεγέθη (Σμωλ, 1983: 295). 
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Σύμφωνα με τον Έγελο (Hegel), η μουσική ασκεί επίδραση στο θυμικό του ανθρώπου, 
έχει να κάνει με την αφηρημένη αυτοαντίληψη (Sichselbstvernehmen) κι ενεργοποιεί 
ταυτοχρόνως το κέντρο των εσωτερικών αλλαγών, την καρδιά και το θυμικό, καταφέρ-
νει να εξωτερικοποιήσει την εσωτερικότητα του ανθρώπου (Έγελος, 2002: 40).  

Αυτοεκτίμηση 

Η αυτοεκτίμηση, η οποία αποτελεί την εξαρτημένη μεταβλητή της παρούσας έρευνας, 
σχετίζεται με την εικόνα του εαυτού, με το πώς βλέπει το άτομο τον εαυτό του, με το 
τι πιστεύει για το ίδιο και για το πώς το βλέπουν οι άλλοι (Παπάνης, 2011: 25). Σε μια 
προσπάθεια αποσαφήνισης του όρου «αυτοεκτίμηση», θα λέγαμε ότι είναι η αξία που 
δίνουμε στον εαυτό μας, η αξία που προσδίδουμε στην ταυτότητά μας (Berns, 2015: 
76). Ο βαθμός αυτοεκτίμησης του ατόμου είναι αντιστρόφως ανάλογος με τη διάσταση 
μεταξύ «ιδανικού» και «πραγματικού» εαυτού (Mruk, 2006: 111). Όσο μεγαλύτερη 
πιστεύει το άτομο ότι είναι η απόσταση μεταξύ του πραγματικού του εαυτού – αυτού 
που πραγματικά είναι – και του ιδανικού του εαυτού – αυτού που θα ήθελε να είναι - 
τόσο μικρότερη είναι η αυτοεκτίμησή του. Σύμφωνα με τον Coopersmith (1967), τέσ-
σερις παράγοντες είναι καθοριστικοί για την ανάπτυξη του ατόμου: α) ο σεβασμός κι 
η αποδοχή από τα άτομα που είναι σημαντικά γι’ αυτό, β) οι επιτυχίες του ατόμου κι η 
αναγνώριση που επιτυγχάνεται μέσω αυτών, γ) η ερμηνεία που δίνει το άτομο σε αυτές 
του τις επιτυχίες, με βάση το προσωπικό του αξιακό σύστημα και δ) ο τρόπος με τον 
οποίο υπερασπίζεται την αυτοεκτίμησή του απέναντι σε αρνητικές κριτικές (Ziegler, 
2005: 119 - 120). 

Στο σχολικό περιβάλλον, ο ρόλος του δασκάλου είναι ζωτικής σημασίας για την ανά-
πτυξη της αυτοεκτίμησης των παιδιών. Ιδιαιτέρως τα καλλιτεχνικά μαθήματα (αισθη-
τική αγωγή, δηλαδή εικαστικά, μουσική και θεατρική αγωγή) ενδείκνυνται για να μά-
θουν τα παιδιά να εκφράζουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους και κατά συνέ-
πεια να είναι εφικτή η οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί να χρειάζονται (Fontana, 1996: 
321). Ο William James (1882), φιλόσοφος και ψυχολόγος του 19ου – 20ου αι., στον 
οποίο αποδίδεται η εισήγηση του όρου «αυτοεκτίμηση», υποστηρίζει ότι η ανάγκη για 
θετική αυτοεικόνα είναι θεμελιώδης για την ανθρώπινη φύση (Brown, 2013: 117). Η 
αυτοεκτίμηση, σύμφωνα με τον James (1882), προκύπτει μετρώντας το πόσο απέχει ο 
ιδανικός εαυτός (ideal - self) από τον αντιληπτό (self - image) εαυτό. Με βάση αυτήν 
την απόσταση, όρισε την αυτοεκτίμηση ως το πηλίκο των επιτυχιών του ατόμου, προς 
τις προσδοκίες που αυτό έχει και περιγράφεται από τον τύπο: 

𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 − 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑆𝑆𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑆𝑆

. 

Συνεπώς, η αυτοεκτίμηση μπορεί να μεταβληθεί, π.χ. να αυξηθεί αυξάνοντας τις επι-
τυχίες, ή μειώνοντας τις προσδοκίες (Mruk, & O'Brien, 2013: 164). Η επιτυχία ενός 
ατόμου σε τομείς που θεωρεί το ίδιο το άτομο σημαντικούς, είναι βασική για την ενί-
σχυση της αυτοεκτίμησής του (Harter, 2013: 91), όπως επίσης βασική είναι, σύμφωνα 
με τον κοινωνιολόγο Charles Horton Cooley (1902), η επιτυχία σε τομείς που θεωρούν 
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σημαντικούς οι «σημαντικοί άλλοι» του ατόμου, όπως ενδεχομένως η οικογένειά του 
(Harter, 2013: 110).  

Μεθοδολογία 

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Έγινε χρήση της μεθοδολογικής τριγωνοποίησης. Χρησιμοποιήθηκε το σταθμισμένο 
ερωτηματολόγιο αυτοεκτίμησης του Coopersmith (1981) - the Self-Esteem Inventory 
(SEI). Το ερωτηματολόγιο Coopersmith χρησιμοποιήθηκε έτσι, ώστε οι απαντήσεις να 
χρησιμοποιούν κλίμακα Likert τεσσάρων βαθμίδων. Περιέχει 21 ερωτήσεις, οι οποίες 
έχουν, ανά ομάδες, διαφορετική στόχευση. Μέσω παραγοντικής ανάλυσης, προέκυψαν 
οι εξής επιμέρους εξαρτημένες μεταβλητές: α) προσωπική αυτοεκτίμηση (13 ερωτή-
σεις), β) εκτίμηση από το οικογενειακό περιβάλλον (5 ερωτήσεις) και γ) εκτίμηση από 
τους συνομηλίκους (3 ερωτήσεις) (Kokenes, 1978: 149 - 155). Τα ερωτηματολόγια δό-
θηκαν στις δύο ομάδες – πειραματική και ελέγχου – δύο φορές: μια φορά πριν την 
έναρξη των παρεμβάσεων (pre-test) και μια μετά το πέρας αυτών (post-test). Η συμμε-
τοχική παρατήρηση, η οπτικοακουστική καταγραφή, τα φύλλα παρατήρησης, καθώς 
και ημιδομημένες συνεντεύξεις προς τα παιδιά, αποτέλεσαν ποιοτικά μέσα συλλογής 
δεδομένων.  

Δείγμα της Έρευνας 

Ερευνητικό πληθυσμό για την παρούσα έρευνα αποτέλεσαν παιδιά της Γ’ τάξης του 
1ου Γυμνασίου Άργους. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε ένα τμήμα της Γ’ τάξης 
ως ομάδα ελέγχου κι ένα άλλο τμήμα ως πειραματική ομάδα. 

 

Πίνακας 1. Ερευνητικός Πληθυσμός 

Ευρήματα 

Τα ποσοτικά αποτελέσματα μετρήθηκαν μέσω του στατιστικού πακέτου ανάλυσης 
SPSS. Με τον συντελεστή Cronbach’s alpha μετρήθηκε η ομοιογένεια της κλίμακας 
μέτρησης, για την πειραματική ομάδα και για την ομάδα ελέγχου, πριν και μετά τις 
παρεμβάσεις.  

Ακολουθήθηκε η επαγωγική μέθοδος ανάλυσης. Αρχικά, εκτιμήθηκε η κανονικότητα 
των μεταβλητών, με τη χρήση του στατιστικού δείκτη Shapiro – Wilk, καθώς ο ερευ-
νητικός πληθυσμός ήταν κάτω από 50 (Ν≤50). Το όριο της κανονικότητας ορίστηκε 
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στο 5% (0,05), οπότε και διαπιστώθηκε ότι για την πειραματική ομάδα, υπάρχει κανο-
νική κατανομή για όλους τους παράγοντες, συνεπώς μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πα-
ραμετρικό τεστ και για τους τρεις παράγοντες. Για την ομάδα ελέγχου, δεν υπάρχει 
κανονική κατανομή μόνο για τον παράγοντα «Εκτίμηση από τους Συνομηλίκους». Συ-
νεπώς, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί παραμετρικό τεστ για τη Συνολική Αυτοεκτίμηση 
και για τους δυο πρώτους παράγοντες, ενώ για τον τρίτο έπρεπε να χρησιμοποιηθεί μη 
παραμετρικό τεστ. Ακολούθησε έλεγχος μέσου όρου/ομοιογένειας για την πειραματική 
ομάδα.  

Διατυπώθηκαν οι εξής υποθέσεις: 

𝛨𝛨0: Δεν υπάρχει διαφορά κατά μέσο όρο στην αυτοεκτίμηση των παιδιών μετά τις πα-
ρεμβάσεις (μηδενική υπόθεση, μη στατιστικά σημαντικής σχέσης) 

𝛨𝛨1: Η αυτοεκτίμηση των παιδιών αυξήθηκε μετά τις παρεμβάσεις (ερευνητική υπό-
θεση, στατιστικά σημαντικής σχέσης) (Εμβαλώτης, Κατσής, & Σιδερίδης, 2006: 21) 

Προχωρήσαμε στον έλεγχο της συσχέτισης μεταξύ των συνεχών μεταβλητών και των 
κατηγορικών μεταβλητών. Προκειμένου να απορριφθούν οι μηδενικές υποθέσεις, πρέ-
πει η πιθανότητα p, δηλαδή το επίπεδο σημαντικότητας (significance level), να είναι 
μικρότερη από 0,05. Τα αποτελέσματα φαίνονται στον Πίνακα 2. 

 
Πίνακας 2. T-test & Test Wilcoxon for the Control & Experimental Groups 

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Η ανάλυση των ποσοτικών και ποιοτικών αποτελεσμάτων που προηγήθηκε, οδηγεί στο 
συμπέρασμα ότι η χρήση των τεχνικών αυτών συνέβαλε θετικά στην ενίσχυση της αυ-
τοεκτίμησης των μαθητών της πειραματικής ομάδας. Θα τολμούσαμε να πούμε ότι 
αυτό δείχνει την επιρροή στην αυτοεκτίμηση που θα μπορούσε να έχει κι ο συνδυασμός 
τεχνικών από άλλα πεδία τεχνών, κάτι το οποίο προτείνεται και για περεταίρω έρευνα. 

Για τον παράγοντα «Προσωπική Αυτοεκτίμηση» παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά ενίσχυ-
σαν την αυτοεκτίμησή τους, ένιωθαν καλά με τον εαυτό τους κάθε φορά που 
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διαπίστωναν ότι η «επιτυχία» σημαίνει πολλά διαφορετικά πράγματα κι όχι το «να 
κάνω σωστά τη δραστηριότητα». Αναγνώριζαν τον εαυτό τους μέσα στην ομάδα. Έ-
μαθαν να επιλύουν προβλήματα με αυτοπεποίθηση. Ενίσχυσαν τον αυτοέλεγχό τους 
και ταυτόχρονα, έπρατταν με μεγαλύτερη συνειδησιακή συνοχή, καθώς καλούνταν να 
συνδυάσουν θεατρική πρακτική (ρόλο, παγωμένη εικόνα κ.ά.) και μουσική εκτέλεση. 
Ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους, ανταποκρινόμενα στις απαιτήσεις των μουσικών 
αυτοσχεδιασμών κι εκτελέσεων και των θεατρικών δραστηριοτήτων, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες και τη δημιουργικότητά τους. Ταυτόχρονα, ανακάλυπταν δυνατότητες 
που δε γνώριζαν ότι είχαν. Τα τελευταία παρατηρήθηκαν πιο έντονα σε παιδιά που ήταν 
πιο δειλά, συνεσταλμένα κι εσωστρεφή.  

Σχετικά με τον παράγοντα «Εκτίμηση από Οικογενειακό Περιβάλλον», τα παιδιά βελ-
τίωσαν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν ότι τα εκτιμά το οικογενειακό τους 
περιβάλλον. Στις συζητήσεις που ακολουθούσαν μετά τις παρεμβάσεις, διαπιστωνόταν 
ολοένα και μεγαλύτερη βελτίωση στον τρόπο που αντιλαμβάνονταν τα παιδιά τον ε-
αυτό τους μέσα στην οικογένεια. Έδειχναν να κατανοούν ότι γονεϊκές πρακτικές που 
τις εκλάμβαναν ως απογοήτευση ή «υψηλές προσδοκίες» από μέρους των γονιών, με-
τουσιώνονταν σε κάτι πιο χρηστικό και περιγράφονταν από τα παιδιά ως «αγάπη» και 
προσδοκίες των γονιών για ένα καλύτερο μέλλον των παιδιών τους.  

Όσον αφορά τον παράγοντα «Εκτίμηση από Συνομηλίκους», παρατηρήθηκε σημα-
ντική βελτίωση την αντίληψης των μαθητών για το πώς τους βλέπουν οι συνομήλικοί 
τους. Παρατηρήθηκε ομαλή «ένταξη» των πιο περιθωριοποιημένων παιδιών σε ομάδες, 
ενώ στις πρώτες παρεμβάσεις υπήρξαν περιπτώσεις που παιδιά ζητούσαν να μη συμ-
μετέχουν κι απλώς να παρατηρούν, εξαιτίας του γεγονότος ότι τύχαιναν σε ομάδες, 
μέλη των οποίων δεν τα συμπαθούσαν κι ως πιο δυναμικά (τα μέλη), παραγκώνιζαν 
αυτά τα παιδιά. Διαπιστώθηκε ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παιδιών κι αύ-
ξηση της κοινωνικότητας των πιο εσωστρεφών κι υποτονικών παιδιών.  

Επίσης, επηρεάστηκαν θετικά κι άλλοι παράγοντες, όπως η κοινωνικότητα των παιδιών 
και το «δέσιμο» της τάξης ως ομάδα. Τα παιδιά ένιωσαν σημαντικά μέσα στην ομάδα, 
κάτι που επίδρασε ενισχυτικά στην αυτοεκτίμησή τους, επιβεβαιώνοντας την άποψη 
των Rosenberg και McCullough (1981), ότι θεμελιώδης παράγοντας για το σχηματισμό 
της αυτοεκτίμησης είναι το να ξέρει το άτομο ότι είναι σημαντικό για τους άλλους 
(Hewitt, Flett, & Mikail, 2017: 115). Η κοινωνική σύγκριση με τους άλλους είναι μια 
πρακτική που παρατηρείται τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες, παρόλα αυτά, η 
αυτοεκτίμηση των παιδιών δεν επηρεάζεται τόσο πολύ από τη σύγκριση αυτή, καθώς 
ο κοινωνικός τους ρόλος στα διαπροσωπικά τους περιβάλλοντα διαφέρει από αυτόν 
των ενηλίκων (Rosenberg, & Pearlin, 1978: 62). Η φυσική, ακαδημαϊκή, συμπεριφο-
ρική επάρκεια/ικανότητα, για κοινωνική αποδοχή και για γενική αυταξία, αποτέλεσαν 
παράγοντες που επηρεάζουν την αυτοεκτίμηση (Berns, 2015: 76). 
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Η χρήση τεχνικών της δραματικής τέχνης στη διδακτική των μαθηματικών 

Τσόμπανου Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., fwtnef@hotmail.gr 
Τσιάρας Αστέριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 92.01, Dr, tsiaras@uop.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αποσκοπεί στην περιγραφή της έρευνας που διεξήχθη από τον 
Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2018 σε μαθητές της Γ’ τάξης του Δημοτικού. Σκοπός 
ήταν να μελετηθεί αν ένα πρόγραμμα Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση μπορεί να 
επηρεάσει τη στάση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. Η συγκεκριμένη έρευνα 
επιχείρησε μέσω της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ανεξάρτητη μεταβλητή) 
να μεταβάλλει τις αντιλήψεις και να ανασχέσει τα εμπόδια που έχουν κάποιοι μαθητές 
για τα μαθηματικά (εξαρτημένη μεταβλητή). Γι’ αυτόν τον σκοπό σχεδιάστηκαν και 
εφαρμόστηκαν 12 ωριαίες παρεμβάσεις σε Δημοτικό σχολείο του Άργους. Η παρούσα 
μελέτη χρησιμοποίησε τον οιωνεί-πειραματικό σχεδιασμό και την έρευνα δράσης. Με 
την αξιοποίηση της τριγωνοποίησης των ερευνητικών δεδομένων αναλύθηκαν τα πο-
σοτικά και ποιοτικά δεδομένα. Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαίωσαν την αλ-
λαγή των στάσεων των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά μέσω της ΔτΕ, ωστόσο, δεν 
μπορούν να γενικευτούν λόγω του μικρού ερευνητικού δείγματος.  

Λέξεις-Κλειδιά: Δραματική τέχνη στην εκπαίδευση (ΔτΕ), διδακτική των μαθηματι-
κών (ΔΜ), επιστημολογικές πεποιθήσεις (ΕΠ), μεθοδολογία, παρέμβαση.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Δραματική Τέχνη στην Εκπαίδευση 

Η αρχή της Δραματικής Τέχνης στην Εκπαίδευση (ΔτΕ) εναρμονίζεται με το αίτημα 
της παιδαγωγικής για μία πιο βιωματική και αλληλεπιδραστική μάθηση, η οποία τοπο-
θετεί στο επίκεντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του (Αυδή, & Χατζηγεωργίου, 2007). 

Στην εξέλιξη της (ΔτΕ), αναδείχθηκε η αξία διαδικασιών όπως ο αυτοσχεδιασμός και 
το παιχνίδι ενώ, προοδευτικά κατέρρευσε το δασκαλοκεντρικό μοντέλο. Κεντρικός 
στόχος είναι η ανάδειξη της δημιουργικότητας και του συναισθηματικού κόσμου του 
παιδιού. Δεν χρησιμοποιούνται πλέον «προσχεδιασμένες ασκήσεις», αλλά με το ερέθι-
σμα του εκπαιδευτικού το παιδί παρακινείται να εξερευνήσει, να βιώσει και να δη-
μιουργήσει (Τσιάρας, 2014). Σπουδαίοι παιδαγωγοί, όπως ο Piaget, υποστήριξαν ότι 
μέσα από το παιχνίδι το παιδί αφομοιώνει στοιχεία της εμπειρίας του, τα οποία προ-
σαρμόζει στον κόσμο του με αποτέλεσμα να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις πραγμα-
τικές του ανάγκες (Κοντογιάννη, 2012). Η φαντασία και τα παιχνίδια ρόλων της δρα-
ματικής τέχνης δίνουν την ασφάλεια στο άτομο να εξερευνήσει, δίχως να υποστεί τις 
συνέπειες της πραγματικής ζωής (Κοντογιάννη, 2012).  

Η Peter (1995:v-vii.), εκκινώντας από την ενασχόλησή της με παιδιά με νοητική υστέ-
ρηση, υποστήριξε ότι η δραματική τέχνη θα πρέπει να είναι ο πυρήνας της διδακτικής 
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πράξης, καθώς μέσα από αυτή προσφέρεται η διασύνδεση διαφορετικών γνωστικών 
αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος (Κοντογιάννη, 2012). Στα πλαίσια της α-
νωτέρω αντίληψης, ένα από τα διδακτικά αντικείμενα στα οποία έχει δοκιμαστεί η ΔτΕ 
είναι και αυτό των μαθηματικών (Κοταρίνου, Κουτλή, & Χρυσανθάκη-Αποστολοπού-
λου, 2009̇ Κοταρίνου, Σταθοπούλου, & Κοντογιάννη, 2012).  

Μαθηματικά και επιστημολογικές πεποιθήσεις 

Ερευνητικές μελέτες υποστηρίζουν ότι οι μαθητές αναλαμβάνουν δράση ανάλογη των 
πεποιθήσεών τους. Δεν είναι τόσο οι γνώσεις που καθορίζουν τη συμπεριφορά του α-
τόμου σε ένα εγχείρημα, όσο οι απόψεις και οι προσωπικές θεωρίες που έχει διαμορ-
φώσει σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο (Nicholaidou, & Filippou, 2003). Το 
κάθε άτομο δρα με βάση τα «πιστεύω» του, γι’ αυτό και οι επιστημολογικές πεποιθή-
σεις (ΕΠ) των παιδιών για τα μαθηματικά είναι ένα γνωστικό αντικείμενο άξιο μελέτης 
(Φιλίππου, & Χρίστου, 2001).  

Οι επιστημολογικές πεποιθήσεις (epistemological beliefs) είναι οι αντιλήψεις σχετικά 
με τα όρια, τη δομή και τη διαδικασία απόκτησης της γνώσης (Καπετανάς, 2016). Σύμ-
φωνα με τη Schommer (1990) και τους Schommer-Aikins, Duell και Hutter (2005), οι 
επιστημολογικές πεποιθήσεις διακρίνονται σε πέντε βασικές αλληλένδετες συνιστώσες 
σχετικά με: α) τη δομή της γνώσης (η γνώση είναι ένα σύνολο ανεξάρτητων δεδομένων 
ή μία ομάδα συνδεόμενων γεγονότων;) β) την πηγή της γνώσης (η γνώση βρίσκεται σε 
συγκεκριμένα άτομα-αυθεντίες ή κατακτιέται από κάθε άτομο;) γ) την ταχύτητα της 
γνώσης (αποκτάς τη γνώση αμέσως/ποτέ ή μέσω των βιωμάτων οδηγείσαι βαθμηδόν 
σε αυτήν;) δ) τη βεβαιότητα της γνώσης (η γνώση είναι πάντα σταθερή ή αλλάζει;) και 
ε) την ικανότητα της μάθησης (η ευφυΐα μεταβάλλεται ή όχι;) (Chrysostomou, & Phil-
ippou, 2010: 1510).  

Αποτελέσματα ερευνητικών μελετών συμφωνούν με την αναγκαιότητα της περαιτέρω 
διερεύνησης και καλλιέργειας των συναισθημάτων σε σχέση με τα μαθηματικά 
(Gutiérrez, & Boero, 2006). Στον ελληνικό χώρο, ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα οι 
Φιλίππου και Χρίστου (2001), οι οποίοι διερεύνησαν τον συναισθηματικό τομέα στη 
διδακτική των μαθηματικών, διεξάγοντας μία σειρά από μελέτες. Στην έρευνα των Σο-
φοκλέους και Φιλίππου (2010) σε παιδιά Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού επιβεβαιώθηκε ότι οι 
επιστημολογικές πεποιθήσεις ΕΠ στα μαθηματικά είναι πέντε σε αντίθεση με προηγού-
μενες έρευνες που εντόπιζαν τρεις ή τέσσερεις επιστημολογικές πεποιθήσεις ΕΠ 
(Schommer-Aikins, Duell, & Hutter, 2005). Σε έρευνα των Cheeseman και Mornane 
(2014) διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά εμφανίζονται αισιόδοξα και πιστεύουν ότι αν προ-
σπαθούν αρκετά θα επιτύχουν στα μαθηματικά (Seligman, 2007, Cheeseman, & 
Mornane, 2014). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, είναι φανερή η ελλιπής διερεύνηση των επιστημολογικών 
πεποιθήσεων ΕΠ των μαθητών στον ελλαδικό χώρο. Η πρωτοτυπία και η σημασία της 
παρούσας έρευνας έγκειται στην αξιοποίηση των τεχνικών του θεάτρου στην εκπαί-
δευση για την ευαισθητοποίηση των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά. 
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Μεθοδολογία 

Σκοπός 

Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο τη μεταβολή των επιστημολογικών πεποιθήσεων ΕΠ 
που εμποδίζουν τα παιδιά να δείξουν γνήσιο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τα μα-
θηματικά.  

Σκοπός της ερευνητικής μελέτης ήταν να διερευνήσει αν οι τεχνικές της ΔτΕ μπορούν 
να επηρεάσουν τη στάση των μαθητών της Γ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου απέναντι 
στα μαθηματικά. Τα δευτερεύοντα ερευνητικά ερωτήματα τίθενται ως εξής: Η εφαρ-
μογή των τεχνικών της Δραματικής Τέχνης θα επηρεάσει τις επιστημολογικές πεποι-
θήσεις των μαθητών ως προς: α) την προέλευση της γνώσης στα μαθηματικά; β) την 
προσπάθεια και τον χρόνο της μάθησης στα μαθηματικά; γ) την ικανότητα της μάθησης 
στα μαθηματικά; δ) τη σταθερότητα της γνώσης στα μαθηματικά; και ε) τη δομή της 
γνώσης στα μαθηματικά;  

Για τη διερεύνηση των παραπάνω ερευνητικών στόχων σχεδιάστηκαν και εφαρμόστη-
καν 12 ωριαίες παρεμβάσεις βασισμένες σε τεχνικές της ΔτΕ, στα σχολικά εγχειρίδια 
και σε προγενέστερες έρευνες. 

Δειγματοληψία 

Το δείγμα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσαν οι μαθητές της Γ’ τάξης από δύο δια-
φορετικά Δημοτικά σχολεία. Την πειραματική ομάδα αποτέλεσαν οι 12 μαθητές της Γ΄ 
τάξης ενός ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στο νομό Αργολίδας. Την ομάδα ελέγχου αποτέ-
λεσε ίσος αριθμός μαθητών της Γ΄ τάξης ενός δημόσιου δημοτικού σχολείου της Χαλ-
κίδας. Το δείγμα της έρευνας χαρακτηρίζεται ως βολικό και τα αποτελέσματά της δε 
δύνανται να γενικευτούν (Cohen, Manion, & Morrison, 2007).  

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν ποσοτικά και ποιοτικά 
μέσα. Βασικό μέσο συλλογής ποσοτικών δεδομένων αποτέλεσε το σταθμισμένο ερω-
τηματολόγιο των Σοφοκλέους και Φιλίππου (2010), προσαρμοσμένο στις ανάγκες της 
παρούσας έρευνας. Τα ερωτηματολόγια της πειραματικής ομάδας και της ομάδας ελέγ-
χου συμπληρώθηκαν πριν και μετά την εφαρμογή του προγράμματος.  

Τα ποιοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τις σημειώσεις ημερολογίου της ερευνήτριας, 
τις ημιδομημένες συνεντεύξεις, τις καταγεγραμμένες εντυπώσεις του κριτικού φίλου 
και το οπτικοακουστικό υλικό. Όλο αυτό το υλικό συγκεντρωνόταν παράλληλα με την 
εφαρμογή του προγράμματος και επανακαθόριζε την πορεία της έρευνας-δράσης. Η 
ερευνήτρια ακολούθησε τη κατηγορική λογική και χώρισε το υλικό της σε αποσπά-
σματα, δημιουργώντας κωδικούς για τα νοήματα που ανέκυπταν όπως ορίζει η σχετική 
βιβλιογραφία (Παπαναστασίου, & Παπαναστασίου, 2016). Αξίζει να σημειωθεί ότι 
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υιοθετήθηκε η επαγωγική ανάλυση, καθώς τα ειδικά νοήματα που εντοπίστηκαν στην 
παρούσα έρευνα οδήγησαν στα γενικώς αποδεκτά δεδομένα και όχι το αντίθετο.  

Ευρήματα 

Η ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων πραγματοποιήθηκε με το στατιστικό πακέτο 
SPSS αξιοποιώντας τη συναφή βιβλιογραφία (Εμβαλωτής, Κατσής, & Σιδερίδης, 
2006). Αρχικά, ελέγχθηκε η αξιοπιστία εσωτερικής συνοχής του ερωτηματολογίου με 
τον δείκτη Cronbach’s alpha. Στην πειραματική ομάδα η μόνη ικανοποιητική τιμή είναι 
αυτή των γενικών επιστημολογικών πεποιθήσεων ΕΠ πριν την παρέμβαση (0,707>0,7). 
Στην ομάδα ελέγχου η μόνη ικανοποιητική τιμή είναι στον παράγοντα «σταθερότητα 
της γνώσης» - μετά την παρέμβαση, διότι είναι ίση με 0,752>0. Παράλληλα, υπολογί-
στηκαν η επικρατούσα τιμή, η μέση τιμή και διακύμανση, η διάμεσος και η τυπική 
απόκλιση. 

Ακολούθως, ελέγχθηκε η κανονικότητα με το κριτήριο των Shapiro-Wilk. Προτιμή-
θηκε το κριτήριο των Shapiro-Wilk αντί αυτό των Kolmogorov-Smirnov επειδή το 
δείγμα της έρευνας είναι μικρότερο από 50. Στην πειραματική ομάδα, διαπιστώθηκε 
κανονική κατανομή στις επιστημολογικές πεποιθήσεις ΕΠ και στους παράγοντες «προ-
έλευση της γνώσης» και «προσπάθεια και χρόνος στη μάθηση των μαθηματικών» (όριο 
5%). Μη κανονική κατανομή εντοπίστηκε στους υπόλοιπους παράγοντες. Στην ομάδα 
ελέγχου παρατηρήθηκε κανονική κατανομή στις συνολικές επιστημολογικές πεποιθή-
σεις ΕΠ και σε όλους τους παράγοντες εκτός από τον παράγοντα «δομή της μαθηματι-
κής γνώσης». 

Στη συνέχεια, στους παράγοντες που εντοπίστηκε κανονική κατανομή χρησιμοποιή-
θηκε η διμετάβλητη ανάλυση με το t-test για εξαρτημένα δείγματα, ενώ στους παράγο-
ντες που δεν υπήρχε κανονική κατανομή πραγματοποιήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγ-
χος Wilcoxon για εξαρτημένα δείγματα (Παπαναστασίου & Παπαναστασίου, 2016). 

Διατυπώθηκε η μηδενική κι η εναλλακτική υπόθεση:  

Η0: Η εφαρμογή του προγράμματος δε θα μεταβάλλει θετικά τις επιστημολογικές πε-
ποιθήσεις ΕΠ για τα μαθηματικά. 

Η1: Η εφαρμογή του προγράμματος θα μεταβάλλει θετικά τις επιστημολογικές πεποι-
θήσεις ΕΠ για τα μαθηματικά. 

Για να διαψευσθούν οι μηδενικές υποθέσεις η πιθανότητα p θα έπρεπε να είναι μικρό-
τερη από 5%. Όσον αφορά την πειραματική ομάδα, παρατηρήθηκε στατιστική σημα-
ντικότητα στην ενίσχυση στους παράγοντες «προσπάθεια και χρόνος μάθησης» και 
«σταθερότητα της γνώσης» καθώς p<0,05. Οι παράγοντες «επιστημολογικές πεποιθή-
σεις», «προέλευση της γνώσης», «προσπάθεια και χρόνος μάθησης» και «ικανότητα 
μάθησης» φάνηκε ότι δεν επηρεάστηκαν από τις παρεμβάσεις του προγράμματος κα-
θώς p>0,05. 
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Πίνακας 1:  
T-test και Wilcoxon test για την Πειραματική ομάδα και την ομάδα Ελέγχου.  

Συμπεράσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποιοτικά και ποσοτικά ερευνητικά δεδομένα φαίνεται ότι ορι-
σμένες Επιστημολογικές Πεποιθήσεις των μαθητών της έρευνας μεταβλήθηκαν, ενώ 
κάποιες άλλες όχι. Αναλυτικότερα, οι Επιστημολογικές Πεποιθήσεις ΕΠ συνολικά με-
ταβλήθηκαν, εύρημα που συνάδει με προηγούμενες ερευνητικές μελέτες (Fleming, 
Merrell, & Tymms, 2004̇ Σοφοκλέους, & Φιλίππου, 2010∙ Schommer, 1990).  

Σημαντική ήταν η αλλαγή των πεποιθήσεων των παιδιών σχετικά με την Προέλευση 
της Γνώσης. Τα ευρήματα συμφωνούν με μερικές έρευνες, όπως των Verschaffel και 
άλλων (1999) του Muis (2004) και των Σοφοκλέους και Φιλίππου (2010), αλλά αντιτί-
θενται στην έρευνα της Schommer (1990), η οποία απέκλεισε τη συγκεκριμένη διά-
σταση των ΕΠ.  

Ο παράγοντας Προσπάθεια και Χρόνος Μάθησης των ΕΠ δεν επηρεάστηκε όπως ανα-
μενόταν αρχικά. Οι μαθητές σύμφωνα με τα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα δεν μετέ-
βαλλαν την άποψη τους σε σημαντικό βαθμό. Τα αποτελέσματα έρχονται σε αντίθεση 
με την έρευνα των Σοφοκλέους και Φιλίππου (2010). Ωστόσο, αξίζει να αναφερθεί ότι 
οι μαθητές της παρούσας έρευνας είναι δύο και τρία χρόνια νεότεροι συγκριτικά με την 
προαναφερόμενη έρευνα.  

Ως προς την Ικανότητα της Μάθησης, τα ευρήματα έρχονται σε αντίθεση με τη σχετική 
βιβλιογραφία (Σοφοκλέους, & Φιλίππου, 2010), καθώς οι μαθητές της παρούσας έρευ-
νας θεωρούν ότι η ευφυΐα δεν αλλάζει, οπότε μόνο όποιος γεννήθηκε έξυπνος μπορεί 
να ανταποκριθεί επιτυχώς στα μαθηματικά. Μία πιθανή ερμηνεία για τη μη μεταβολή 
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της συγκεκριμένης Επιστημολογικής Πεποίθησης ΕΠ είναι ο ισχυρός εγωκεντρισμός 
των παιδιών και η ένταση με την οποία βιώνουν τη σύγκριση με τους ομηλίκους τους 
(Cole, & Cole, 2011).  

Σύμφωνα με τα ποσοτικά και τα ποιοτικά δεδομένα ο παράγοντας «Σταθερότητα της 
Μαθηματικής Γνώσης» μεταβλήθηκε, επιβεβαιώνοντας ότι οι μαθητές δεν θεωρούν τη 
γνώση αναλλοίωτη. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα λόγια του ΠΕ03 «μπορεί και α-
κόμη να μην ξέρουμε τα σωστά μαθηματικά».  

Η στατιστικά σημαντική μεταβολή της Δομής της Μαθηματικής Γνώσης δεν επιβεβαιώ-
θηκε από την παρούσα έρευνα, ωστόσο διαρκείς δηλώσεις των παιδιών έδειξαν την έ-
ναρξη των σκέψεων προς την συνειδητοποίηση της δομής των μαθηματικών. Ο Π02 
ανέφερε «μου άρεσε που στο βίντεο έδειχνε ότι υπάρχουν ακόμα κλειστές πόρτες στα 
μαθηματικά». Τα δεδομένα της έρευνας έρχονται σε αντίθεση με την έρευνα της Lam-
pert (1990). 

Συνολικά, παρά τις επιμέρους δυσκολίες, οι τεχνικές της ΔτΕ ανέδειξαν τη δυνατότητα 
μεταβολής ορισμένων ΕΠ των παιδιών της Γ΄ Δημοτικού σε κάποιο βαθμό. Βασικό 
συμπέρασμα της έρευνας, το οποίο αναδείχθηκε ήδη από την αρχή της διαδικασίας, 
είναι ότι τα παιδιά, αν και πολύ νεαρά, έχουν σχηματίσει ήδη (έστω και εν μέρει) τη 
δική τους άποψη για τα μαθηματικά. Ωστόσο, παρατηρήθηκε ότι δυσκολεύονταν να 
επιχειρηματολογήσουν με μεγάλη επιτυχία. Η διαπίστωση αυτή είναι εν μέρει αναμε-
νόμενη, καθώς τα παιδιά δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει το ηλικιακό στάδιο της Συγκε-
κριμένης Λογικής Σκέψης (Cole, & Cole, 2011). Ωστόσο, παρά τους αρχικούς ενδοια-
σμούς, οι ΕΠ των μαθητών μπόρεσαν να διευκρινιστούν, παρά το νεαρό της ηλικίας 
του δείγματος.  

Παράλληλα, οι τεχνικές της ΔτΕ αναδείχθηκαν αξιόπιστο μεθοδολογικό εργαλείο. Oι 
μαθητές ανέπτυξαν δεξιότητες προφορικού λόγου, συνεργασίας, ενσυναίσθησης, οπτι-
κοχωρικής αντίληψης, μνήμης και επιχειρηματολογίας. Καθώς πρόκειται για βολικό 
δείγμα, τα συμπεράσματα αυτά δεν μπορούν να γενικευτούν. Ωστόσο, κρίνεται ανα-
γκαία η υλοποίηση περαιτέρω ερευνών μεγαλύτερης διάρκειας για τον εντοπισμό των 
ΕΠ στα παιδιά του Δημοτικού με τη χρήση τεχνικών του Θεάτρου αλλά και άλλων 
τεχνών, οι οποίες θα μπορούσαν να ικανοποιήσουν παρόμοιους στόχους.  
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Ευρωπαϊκά Εργαλεία Πολιτικής για τη Διά βίου Μάθηση και η επιρροή τους 
στην κινητικότητα της εργασίας 

Ντέρτη Mαρία-Αγγελική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Εd, pde4174@ymail.com 

Περίληψη 

Τα Ευρωπαϊκά Εργαλεία Πολιτικής για τη Διά βίου Μάθηση NQF, EQF, ΕCVET, 
EQAVET, Europass επηρεάζουν αναμφισβήτητα την κινητικότητα της εργασίας στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Το NQF (Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων), το EQF (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Προσόντων), το ECVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων), το 
EQAVET (Ευρωπαϊκό Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας) και το Europass (Βιογρα-
φικό σημείωμα-Ευρωπαϊκό Διαβατήριο Δεξιοτήτων) έχουν ως πρωταρχικό στόχο την 
εξασφάλιση επαγγελματικών προσόντων, τα οποία απαρτίζονται από τις γνώσεις, από 
τις δεξιότητες (μπορώ να πράξω) και από τις ικανότητες (γνωρίζω και μπορώ να το 
εφαρμόσω). Μία από τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού οικοδομήματος είναι η κινη-
τικότητα. Όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες δύνανται να ζουν και να εργάζονται σε διαφορε-
τική χώρα από αυτήν που κατάγονται. Ιδιαίτερα δε, η στρατηγική της Λισαβόνας προ-
ωθεί την καινοτομία στις επιχειρήσεις και επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό έτσι ώστε 
η κοινωνία να βασίζεται στη γνώση. Καθώς το προσδόκιμο ζωής αυξάνεται, συνεχώς 
στοχεύει στην παράταση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Ως εκ τούτου, ανα-
πτύσσει τις αρχές της Δια Βίου Μάθησης. 

Λέξεις-Κλειδιά: Ευρωπαϊκά Εργαλεία, Δια Βίου Μάθηση, Κινητικότητα, Εργασία, Ι-
κανότητες. 

Εισαγωγή 

Τα Ευρωπαϊκά Εργαλεία Πολιτικής για τη Διά βίου Μάθηση NQF, EQF, ΕCVET, 
EQAVET, Europass επηρεάζουν αναμφισβήτητα την κινητικότητα της εργασίας στον 
ευρωπαϊκό χώρο. Η ενεργός γήρανση αποτελεί σπουδαία πρόκληση και δικαίως βρί-
σκεται στην ατζέντα της εθνικής στρατηγικής και όχι, ενδεχομένως, κάποιας αόριστης 
ατομικής επιλογής.  

Σύμφωνα με τον Dewey, ο άνθρωπος ανακαλύπτοντας τις διεργασίες και τις ζυμώσεις 
που προκύπτουν στην κοινωνία υποστήριξε την άποψη πως η εκπαίδευση δίνει τα α-
παραίτητα εφόδια ούτως ώστε ο άνθρωπος να προσαρμοστεί με επιτυχία στα νέα κάθε 
φορά κοινωνικά δεδομένα (Πανιτσίδου, 2013). Μια μορφή εκπαίδευσης που δεν είναι 
απαραίτητη στην πρώιμη ηλικία αλλά που δύναται να καλλιεργηθεί στην ενήλικη ζωή 
και να αποδώσει γόνιμους καρπούς. Αυτή δεν είναι άλλη από τη Δια Βίου Εκπαίδευση 
που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της κοινωνίας της μάθησης. Με άλλα λόγια, η Διά 
Βίου Μάθηση είναι ιδανικό και συντροφεύει τον άνθρωπο στα μονοπάτια της ζωής 
προσφέροντάς του μάθηση, επίτευξη προσωπικής-κοινωνικής-επαγγελματικής ανά-
πτυξης, προσωπική ευημερία και ευελιξία καθώς και βελτίωση της ποιότητας ζωής. 
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), ως ενιαία οντότητα, έχει αναγνωρίσει τη ΔΒΜ ως δυνη-
τικό παράγοντα προώθησης της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συ-
νοχής. Σχεδιάζει πολιτικές, συντονίζει την εφαρμογή προγραμμάτων και χρηματοδοτεί 
την προώθησή της. Δίνει έμφαση στην ανάπτυξη του τριγώνου «εκπαίδευση, καινοτο-
μία, έρευνα» και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων. Έχει θέσει στο επίκεντρο την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου κεφαλαίου. Η στρατηγική της εμπεριέχει τη ΔΒΜ ως βασικό στοιχείο, 
την οποία και χρηματοδοτεί. (Τσαμαδιάς, 2011). 

Κινητικότητα 

Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων είναι μία από τις θεμελιώδεις ελευθερίες 
της Ένωσης. Η συγκεκριμένη ελευθερία συνεπάγεται στην κατάργηση κάθε διάκρισης 
λόγω ιθαγένειας μεταξύ των εργαζομένων των κρατών μελών, όσον αφορά την απα-
σχόληση, την αμοιβή και τους άλλους όρους εργασίας.  

Παρότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες παρουσιάζουν υψηλό δείκτη ανεργίας και έντονα 
αρνητική στάση απέναντι στους μετανάστες, οι επιχειρήσεις παραδόξως δυσκολεύο-
νται να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους σε εργατικό δυναμικό από τον τοπικό πληθυ-
σμό. Τα στοιχεία δείχνουν ότι, την προσεχή δεκαετία, οι ανάγκες της αγοράς εργασίας 
θα αφορούν πολύ συγκεκριμένα επαγγέλματα, και θα απαιτούν δεξιότητες μέσου ή υ-
ψηλού επιπέδου.  

Η βελτίωση της κινητικότητας των εργαζομένων, δηλαδή της προθυμίας των εργαζο-
μένων και της ικανότητάς τους να αλλάζουν εργασία ή να μετακινούνται σε άλλες πε-
ριοχές για να εργαστούν, είναι ζωτικής σημασίας για τις ευρωπαϊκές οικονομίες, σύμ-
φωνα με πρόσφατη κοινή έκθεση της Επιτροπής και του ΟΟΣΑ. Δεδομένου ότι ο ενερ-
γός πληθυσμός της Ευρώπης (15-65 ετών) υπολογίζεται ότι θα μειωθεί το διάστημα 
2013-2020, η ΕΕ πρέπει να αξιοποιήσει περισσότερο τις δεξιότητες μεταναστών, προ-
κειμένου να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Η έκθεση υπογραμμίζει ότι η κι-
νητικότητα και η μετανάστευση είναι κύριοι παράγοντες για την αντιμετώπιση του δη-
μογραφικού προβλήματος και της έλλειψης δεξιοτήτων στην Ευρώπη. Η μείωση του 
χάσματος μεταξύ των φύλων και το άνοιγμα της αγοράς εργασίας σε νεότερους και σε 
ηλικιωμένους εργαζομένους μπορούν επίσης να συμβάλουν ουσιαστικά στον μετρια-
σμό των επιπτώσεων της γήρανσης του πληθυσμού. 

Εμπόδια 

Ανυπέρβλητη δυσκολία της ΕΕ να προωθήσει συνεργασία από τρίτες χώρες είναι το 
γεγονός ότι, όπως και οι διακρατικές σχέσεις μεταξύ Βορρά και Νότου, υπάρχουν ση-
μαντικές συνιστώσες διαφορετικού ενδιαφέροντος που πρέπει να ξεπεραστούν για την 
επίτευξη συμφωνίας. Ωστόσο, ο τυπικός μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την υ-
πέρβαση τέτοιων ασυμμετριών στις διμερείς διαπραγματεύσεις έχει αποδειχθεί εξαιρε-
τικά δύσκολος για την ΕΕ. Η γραφειοκρατία περιορίζει τις εξωτερικές σχέσεις της ενώ 
το πεδίο συνεργασίας είναι πιθανό να παραμείνει περιορισμένο. (Hampshire G.,2015).  
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Συν τοις άλλοις, είναι κατανοητό πως η προσέγγιση της έννοιας «Ευρωπαϊκή Κοινω-
νική Πολιτική» αποκρυσταλλώνει σε πολιτικό και θεσμικό επίπεδο αδυναμία και α-
προθυμία δράσης. Αυτό, πρακτικά, σημαίνει πως διαφαίνεται μια δογματική προσκόλ-
ληση στην οικονομική ολοκλήρωση ενώ ο κοινωνικός της ρόλος κρίνεται ελλειμματι-
κός. (Βενιέρης, 2013). Η εκπαιδευτική ανισότητα των χωρών μελών είναι έκδηλη με 
αναμενόμενο αποτέλεσμα την άνιση απόκτηση ακαδημαϊκών τίτλων και συνυφασμένη 
με λιγότερες ευκαιρίες κινητικότητας και απορρόφησης σε εργασία με αξιοπρεπείς α-
πολαβές.  

Δυνατότητες 

Η κινητικότητα εργαζομένων είναι και ένα θεμελιώδες δικαίωμα για τους πολίτες της 
ΕΕ και ένα βασικό όργανο για την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής αγοράς εργασίας. Βοηθά 
τους εργαζομένους να ασχοληθούν µε τις κατάλληλες εργασίες, υπερπηδώντας τα ε-
μπόδια στην αγορά εργασίας και επιτρέποντας σε περισσότερους ανθρώπους να βρουν 
καλύτερες εργασίες. Η ΕΕ έχει ήδη λάβει μέτρα για την εξάλειψη αυτών των εμποδίων, 
όπως η θέσπιση νέων κανόνων για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας και της 
απόκτησης και διατήρησης επικουρικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων. 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη έχουν μεν διευθετήσει εκκρεμή ζητήματα, όπως η ανα-
γνώριση των επαγγελματικών πτυχίων, εξακολουθούν ωστόσο να υπάρχουν εμπόδια 
όπως προαναφέρθηκαν. Το πρόγραμμα Erasmus είναι εκείνο που προωθεί την κινητι-
κότητα των φοιτητών, διδασκόντων και διοικητικού προσωπικού των ιδρυμάτων ανώ-
τατης εκπαίδευσης ήδη από το 1987. (Παπαδιαμαντάκη, 2017). 

 Οι χώρες µέλη επίσης μοιράζονται την άποψη ότι ο καλύτερος έλεγχος των μετανα-
στευτικών ρευμάτων θα επιτρέψει τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και παραμο-
νής των νόμιμων μεταναστών. Για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια που υπάρχουν θα 
πρέπει να προωθηθούν λύσεις όπως: α) τη βελτίωση της υπάρχουσας νομοθεσίας και 
των διοικητικών πρακτικών στο συντονισμό κοινωνικής ασφάλισης και β) την εξασφά-
λιση πολιτικής υποστήριξης από αρχές σε όλα τα επίπεδα, µε τη βελτίωση των υπηρε-
σιών στις ομάδες - στόχους, όπως είναι οι μακροχρόνια άνεργοι, νέοι εργαζόμενοι, οι 
ηλικιωμένοι εργαζόμενοι, οι γυναίκες, οι ερευνητές, οι αυτοαπασχολούμενοι εργαζό-
μενοι, οι εποχιακοί εργαζόμενοι και γ) την αύξηση της συνειδητοποίησης των δυνατο-
τήτων και των πλεονεκτημάτων της κινητικότητας εργασίας μεταξύ του ευρύτερου κοι-
νού, µε την οργάνωση των Ευρωπαϊκών εκθέσεων εργασίας και την υποστήριξη πιλο-
τικών έργων. 

Ευκαιρίες 

Τα Ευρωπαϊκά Εργαλεία Πολιτικής έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την συγκρισιμότητα 
και τη συμβατότητα των εθνικών συστημάτων εκπαίδευσης καθώς τη μεταφορά και τη 
σώρευση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Με λίγα λόγια, επιτρέπουν την αναγνώ-
ριση των τυπικών προσόντων υπό τη μορφή ακαδημαϊκών ή πανεπιστημιακών τίτλων 
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τα οποία αποκτήθηκαν στα πλαίσια της τυπικής, μη τυπικής ή άτυπης μάθησης. Ως εκ 
τούτου, η Ε.Ε. εν γένει προωθεί την κάθετη και οριζόντια διαπερατότητα των συστη-
μάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με σκοπό τη διευκόλυνση της κινητικότητας των εκ-
παιδευόμενων καθώς και της μεταφοράς των πιστωτικών τους μονάδων στη χώρα με-
τακίνησής τους. Είναι εφικτό, π.χ., κάποιος φοιτητής να ολοκληρώσει τις σπουδές του 
σε διαφορετικό πανεπιστήμιο από αυτό στο οποίο τις ξεκίνησε. Μεταφέροντας τις πι-
στωτικές μονάδες τις οποίες έχει αποκτήσει, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή 
και να σπαταλήσει πολύτιμο χρόνο. 

Προοπτικές 

Θα πρέπει να θεσπιστούν κίνητρα για τους εργαζόμενους της Ένωσης να μετακινη-
θούν, αλλά να δημιουργηθούν οι κατάλληλες δομές για να ελαχιστοποιηθούν τα εμπό-
δια της μετακίνησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη κάνει προσπάθειες προς αυτή την κα-
τεύθυνση βελτιώνοντας την παρεχόμενη ποιότητα και προωθώντας ριζοσπαστικές με-
ταρρυθμίσεις. Εφόσον οι σύγχρονες οικονομίες βασίζονται περισσότερο στη γνώση 
απ’ ό,τι στις πρώτες ύλες και τη σωματική εργασία, για να αντιμετωπίσει αποτελεσμα-
τικά τον ανταγωνισμό των νέων αναδυόμενων οικονομιών, η Ευρώπη πρέπει να δη-
μιουργήσει τις θέσεις απασχόλησης που χρειάζονται σε µια δυναμική κοινωνία βασι-
σμένη στη γνώση. Γι’ αυτό απαιτούνται επενδύσεις στην εκπαίδευση και την επιστήμη, 
καθώς και σε πολιτικές απασχόλησης που λαμβάνουν υπόψη τον ρυθμό των εξελίξεων 
και την παγκόσμια οικονομική κρίση. Οι χώρες της ΕΕ συνεργάζονται στενά για να 
αντιμετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, έχοντας χαράξει κοινούς και αλληλένδετους 
στόχους και πολιτικές. Όμως, απαιτείται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των κρατών 
µελών και των βασικών οικονομικών φορέων για να διασφαλιστεί πλήρως ότι οι εργα-
ζόμενοι μπορούν πλήρως να ωφεληθούν από την κινητικότητα. 

Συνολικά, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στη διάθεσή 
της αρκετά εργαλεία, προκειμένου να διασφαλίζει την ελεύθερη κυκλοφορία των ερ-
γαζομένων. Τα εργαλεία αυτά επιδέχονται παρ’ όλα αυτά βελτίωση. Επιπλέον, οι χρη-
ματοδοτούμενες από την ΕΕ δράσεις με τις οποίες επιχειρείται η διευκόλυνση της κι-
νητικότητας του εργατικού δυναμικού δεν μπορούν να προσδιοριστούν ή δεν είναι δυ-
νατή η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητάς τους. Η Επιτροπή προσφέρει σειρά 
εργαλείων με τα οποία ενημερώνει τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους. Ω-
στόσο, ο βαθμός στον οποίο γνωρίζουν οι πολίτες την ύπαρξη των εργαλείων αυτών 
δεν είναι γνωστός. 

Επίλογος 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να πετύχει την κινητικότητα στον μέγιστο βαθμό 
οφείλει να μετρήσει τον ρυθμό με τον οποίο λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι γνώση των 
πληροφοριών που διατίθενται για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και τις 
διακρίσεις, να χρησιμοποιεί καλύτερα τις διαθέσιμες πληροφορίες προκειμένου να 
προσδιορίζει τα είδη των διακρίσεων, να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη προκειμένου 
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να βελτιώσει τη συλλογή δεδομένων για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού 
και τις ανισορροπίες της αγοράς εργασίας και να βελτιώσει τον σχεδιασμό και την πα-
ρακολούθηση των χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ δράσεων που διευκολύνουν την 
κινητικότητα του εργατικού δυναμικού.  

Για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών χρειάζεται βελτίωση της κινητικότητας των 
εργαζομένων στο εσωτερικό της ΕΕ, για καλύτερη κατανομή των δεξιοτήτων ανάλογα 
με τις ανάγκες μεγαλύτερη ένταξη των μεταναστών από τρίτες χώρες, για την καλύτερη 
αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους και προσέλκυση μεταναστών από τρίτες χώρες με 
περισσότερα προσόντα, για την κάλυψη συγκεκριμένων κενών στην αγορά εργασίας 
της ΕΕ. 

Αναφορικά με τη Διά Βίου Μάθηση, έχει θέσει ως πρωταγωνιστή του ενδιαφέροντος 
της τον άνθρωπο. Περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα η οποία στο-
χεύει στην παροχή γνώσης, βελτίωσης των προσόντων-των ικανοτήτων-των δεξιοτή-
των και στην οικονομική ευημερία. Οι κύριες θέσεις της στοχεύουν στην ολόπλευρη 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του και γι’ αυτό κάθε άτομο πρέπει να είναι σε θέση να 
μαθαίνει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Η διασύνδεσή της με την οικονομία και την 
αγορά εργασίας είναι άρρηκτη. Η κινητροδότηση διαδραματίζει σπουδαίο ρόλο στην 
εφαρμογή της Διά Βίου Μάθησης. Ένα κίνητρο είναι ο πολλαπλασιασμός των εκπαι-
δευτικών ιδρυμάτων ώστε να παρέχουν στο άτομο περισσότερες επιλογές. Θετικό στοι-
χείο είναι η προετοιμασία του ατόμου για την προσαρμογή του σε πληθώρα και ποικι-
λία επαγγελμάτων ενώ επιδιώκεται η παροχή ίσων ευκαιριών. Η Διά Βίου Μάθηση 
προάγει ιδιαιτέρως τον ψηφιακό γραμματισμό. Η προώθησή του συνδέεται άρρηκτα με 
την απόκτηση βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων οι οποίες διευρύνουν τις ευκαιρίες 
για καινοτόμες και ευέλικτες μορφές μάθησης. Η πρόσβαση όσων επιθυμούν πρέπει να 
είναι ισότιμη και ανοικτή με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται άρση των κοινωνικών ε-
μποδίων και ενίσχυση της εκπαιδευτικής κουλτούρας ταυτόχρονα.  

Συμπερασματικά, υπερτονίζεται η ανάγκη εξάλειψης των εμποδίων κατά την αλλαγή 
εργασίας, με τη βελτίωση εργαλείων αντιστοίχησης δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας, 
τη διευκόλυνση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό 
και την παροχή μαθημάτων γλώσσας προσαρμοσμένων στις δεξιότητες των μετανα-
στών στις χώρες προορισμού. 
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Η σύζευξη των τεχνών αναγκαίο μεθοδολογικό και ψυχοπαιδαγωγικό 
εργαλείο στην εκπαίδευση ενηλίκων 

Γκαντιά Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.87.09, M.Sc., gantiaka@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε σε καταρτιζόμενες της μη τυπικής εκπαίδευσης. Σκο-
πός της ήταν να καταγράψει την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής της βιωματικής 
μάθησης με τη σύζευξη των τεχνών του θεάτρου, της μουσικής, του χορού και των 
εικαστικών σε είκοσι τρεις (23) σπουδάστριες «αγωγής προσχολικής ηλικίας». Η μέ-
θοδος που ακολουθήθηκε για την έρευνα και την αξιολόγηση παρέμβασης – προγράμ-
ματος είναι ο μεικτός τρόπος, ο οποίος βασίστηκε στην Έρευνα Δράσης. Τα ερευνητικά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της μεικτής έρευνας και τη συλλογή 
των αποτελεσμάτων ήταν: α) η ελεύθερη παρατήρηση, β) η τήρηση ημερολογίου, γ) το 
ερωτηματολόγιο, δ) η μαγνητοφώνηση, η βιντεοσκόπηση, η φωτογράφιση και τέλος ε) 
η τριγωνοποίηση μεθόδων. Τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ενθαρρυντικά, καθώς 
παρατηρήθηκε βελτίωση των βασικών δεξιοτήτων των συμμετεχουσών στις τέχνες. Οι 
καταρτιζόμενες συμμετείχαν με ενδιαφέρον στο πρόγραμμα, βελτιώνοντας επί μέρους 
αδυναμίες τους και αποδίδοντας το μέγιστο των δυνατοτήτων τους κατά την πρακτική 
τους άσκηση στους παιδικούς σταθμούς.  

Λέξεις-Κλειδιά: σύζευξη τεχνών, βιωματική μάθηση, εμψύχωση 

Εισαγωγή 

Η ολιστική προσέγγιση στην Αισθητική Αγωγή στηρίζεται στη διαπίστωση ότι τα καλ-
λιτεχνικά μαθήματα έχουν κοινά χαρακτηριστικά και όταν διδάσκονται με ενοποιημένο 
τρόπο οι συμμετέχοντες αποκομίζουν πιο πλούσιες και πιο ουσιαστικές εμπειρίες (Γ. 
Γκανά, Ε. Ζησοπούλου, Ν. Θεοδωρίδης, Κ. Καραχάλιου, Μ. Κοκκίδου, & Π. Χατζη-
καμάρη, 1994). Οι Κόκκος και Συνεργάτες (2011) υποστηρίζουν, μετά από σχετική 
έρευνα στην εκπαίδευση ενηλίκων, ότι, με την κατάλληλη μέθοδο, μπορεί κανείς να 
αξιοποιήσει την αισθητική εμπειρία ακόμη και στην περίπτωση που οι εκπαιδευόμενοι 
δεν έχουν προηγούμενη εξοικείωση. Επίσης, αναφέρουν ότι το όφελος των εκπαιδευο-
μένων είναι η ενδυνάμωσή τους, η κατανόηση ενός θέματος και το άνοιγμα του βλέμ-
ματός τους στον εαυτό τους και στον κόσμο. Επίσης, ο Freire (1978) πιστεύει ότι η 
αξιοποίηση των έργων τέχνης με ολιστικό τρόπο και με στόχο την κριτική συνειδητο-
ποίηση αποτελούν πολύτιμη παρακαταθήκη στο πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων. 

Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να περιγράψει την αποτελεσματικότητα της βιωματι-
κής μάθησης σε καταρτιζόμενους της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, αφού 
εκπαιδευτούν σε ένα πρόγραμμα με σύζευξη τεχνών με τελικό σκοπό τη συμμετοχή 
τους σε ένα οργανωμένο σκηνοθετημένο δρώμενο μαύρου θεάτρου μπροστά σε κοινό. 
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Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο ότι, αφενός σε θεωρητικό επίπεδο, για 
πρώτη φορά συνδυάστηκαν διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις, οι οποίες αναφέ-
ρονται παραπάνω και αφετέρου σε πρακτικό επίπεδο, η έρευνα και η παρέμβαση έγιναν 
στην ελληνική δημόσια μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.  

Ερευνητικά ερωτήματα 

Η αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής του προγράμματος σύζευξης τεχνών στην 
εκπαίδευση ενηλίκων υλοποιήθηκε σε Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης (Δ.Ι.Ε.Κ.) της Ελλάδας, της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων στο μάθημα 
των «Τεχνικών» και «Πρακτικής άσκησης» Β΄ Εξαμήνου 2016. Τα μαθήματα που πα-
ρέχονται στο Ι.Ε.Κ. - φορέας μη τυπικής εκπαίδευσης, αρχικής και συμπληρωματικής 
επαγγελματικής κατάρτισης (Ν. 4093/2012) - αποσκοπούν στη βελτίωση και την πα-
ραγωγική διαδικασία της αγοράς εργασίας. Τα μαθήματα – επιστημονικά πεδία π.χ. 
μουσική, εικαστικά, παιδαγωγική, κ.λπ. είναι διακριτά και στόχος των γνώσεων αυτών 
είναι η εφαρμογή τους κατά την πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων στον παιδικό 
σταθμό. Παρατηρήθηκε, λοιπόν, από την εκπαιδευτικό - ερευνήτρια ότι οι καταρτιζό-
μενες, κατά την πρακτική άσκησή τους στον παιδικό σταθμό, παρουσίαζαν φυσική συ-
στολή, μειωμένη αλληλεπίδραση, έλλειψη φαντασίας και δημιουργικότητας κατά την 
υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, κατά τον σχεδιασμό 
των προγραμμάτων τους, εκδηλώθηκε έντονη προτίμηση στις εικαστικές και ελάχιστα 
έως καθόλου στις μουσικοκινητικές δραστηριότητες και στη δραματοποίηση. Εύλογα, 
λοιπόν, δημιουργήθηκαν τα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: Γιατί η ανατροφοδό-
τηση, που πραγματοποιούνταν με συζήτηση μετά το πέρας των ημερήσιων προγραμ-
μάτων στον παιδικό σταθμό, δεν επέφερε αλλαγή συμπεριφοράς των καταρτιζομένων; 
Με ποιο τρόπο θα περιοριστεί η φυσική συστολή και η επιφυλακτική στάση των κα-
ταρτιζομένων κατά την πρακτική τους άσκηση στον παιδικό σταθμό; Πώς θα βιώσουν 
οι καταρτιζόμενες την παιδαγωγική αξία των τεχνών (μουσική, χορός, εικαστικά, 
δράμα), ώστε να τις περικλείουν όλες στο σχεδιασμό των προγραμμάτων τους; Η σύ-
ζευξη των τεχνών είναι η καταλληλότερη μέθοδος ώστε να γίνει ομαλά η μετάβαση 
γνώσεων (θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων) από την τάξη στο φυσικό χώρο 
εργασίας; 

Μεθοδολογία - Ερευνητικά εργαλεία 

Το Project υλοποιήθηκε σε 23 ενήλικες στο Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης, σε πέντε (5) συναντή-
σεις με τις καταρτιζόμενες, δηλαδή σε (15) διδακτικές ώρες σύμφωνα με το ωρολόγιο 
πρόγραμμα του ιδρύματος. Οργανώθηκε σε πέντε ενότητες, όπου η προηγούμενη προ-
απαιτούνταν για την επόμενη (επαγωγική μέθοδος). Η μέθοδος διδασκαλίας που ακο-
λουθήθηκε ήταν η ομαδοσυνεργατική, όπου ο δάσκαλος έχει το ρόλο του εμψυχωτή 
και συντονιστή. Γι’ αυτό θεωρήθηκε και επιλέχθηκε, σαν μεταβατικό στάδιο, ως κα-
ταλληλότερη μέθοδος η καθοδηγούμενη εφευρετικότητα (Τσαπακίδου, 1997: 59, 60). 
Το πρόγραμμα παρέμβασης περιλαμβάνει δραστηριότητες - παιχνίδια που στοχεύουν 
στο να αναπτύξουν μια φιλική και συνεργατική ατμόσφαιρα στην τάξη και παράλληλα 
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να ενισχύσουν την αυτοεκτίμηση, την αυτοεπιβεβαίωση, τις δεξιότητες παρατήρησης 
και ακρόασης, την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία και τη δημιουργική σκέψη. Η μέθο-
δος που ακολουθήθηκε για την έρευνα και την αξιολόγηση παρέμβασης – προγράμμα-
τος είναι ο μεικτός τρόπος, ο οποίος βασίστηκε στην Έρευνα δράσης. Τα ερευνητικά 
εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της μεικτής έρευνας και τη συλλογή 
των αποτελεσμάτων ήταν: α) η ελεύθερη παρατήρηση, β) η τήρηση ημερολογίου, γ) το 
ερωτηματολόγιο, δ) η μαγνητοφώνηση, η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση και τέλος 
ε) η τριγωνοποίηση μεθόδων. 

Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με την ελεύθερη παρατήρηση, η οποία ήταν θεατή – συμμετοχική και την 
τήρηση ημερολογίου, παρατηρήθηκε ότι η πλειονότητα των καταρτιζομένων παρουσί-
αζαν μία φυσική συστολή και επιφυλακτικότητα ως προς τη σκοπιμότητα και τη δομή 
της βιωματικής μάθησης, οι οποίες εξαλείφτηκαν σταδιακά μέχρι και την τελευταία 
συνάντηση. Η συμμετοχή των καταρτιζομένων ήταν μεγάλη δίχως απουσίες. Στη δεύ-
τερη συνάντηση δεν έλειπε καμία καταρτιζόμενη, ενώ οι τρεις που απουσίαζαν στο 
πρώτο μάθημα εξέφρασαν τη λύπη τους. Ωστόσο, εγκλιματίστηκαν πολύ γρήγορα και 
δεν απουσίασε καμία στα επόμενα μαθήματα. Επίσης, έχοντας επίγνωση, δεν έδειχναν 
σημάδια κόπωσης και σπάνια ζητούσαν να κάνουν διάλειμμα, αν και για κάθε διδα-
κτική ώρα (45΄) προβλέπεται 5΄ διάλειμμα. Αξίζει να αναφερθεί ότι όλες οι καταρτιζό-
μενες, μετά από αυτή την εμπειρία, θα συμμετείχαν με μεγαλύτερη άνεση σε παρόμοια 
διαδικασία, ευχαριστήθηκαν την τελική παράσταση και ευχαρίστως θα την επαναλάμ-
βαναν. Απολάμβαναν την κάθε δράση τους και αυτό αποδεικνύεται από την επιθυμία 
τους να παρουσιάσουν την παράστασή τους και σε άλλους παιδικούς σταθμούς της 
πόλης. Επίσης, κατά την πρακτική τους άσκηση στους παιδικούς σταθμούς, παρατη-
ρήθηκε ότι ένας μεγάλος αριθμός καταρτιζομένων πραγματοποιούσαν δραστηριότητες 
από το πρόγραμμα, πράγμα που δηλώνει την κάλυψη των αναγκών και των ενδιαφερό-
ντων τους μέσα από «τον κύκλο της μάθησης» (Kolb & Fry, 1975). Ειδικότερα, το 
ημερολόγιο και η ελεύθερη παρατήρηση χρησιμοποιήθηκαν, στο πλαίσιο της τριγωνο-
ποίησης των δεδομένων, ως συμπληρωματικές μέθοδοι άντλησης δεδομένων με άλλες 
ερευνητικές μεθόδους όπως η μαγνητοφώνηση, η βιντεοσκόπηση και η φωτογράφιση, 
κατόπιν συμφωνίας των συμμετεχόντων. Έτσι, στο στάδιο του τελευταίου αναστοχα-
σμού – ανατροφοδότησης εξέφρασαν οι συμμετέχουσες την άποψη και τα συναισθή-
ματά τους. Είναι αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι όλες οι καταρτιζόμενες εστίασαν στο 
γεγονός ότι σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος λειτούργησαν σαν μία ομάδα χωρίς 
ανταγωνισμούς. Ως προς την ερευνήτρια, ο ρόλος της να ενθαρρύνει, να εμψυχώνει και 
να ανατροφοδοτεί ήταν συνεχής. Άλλοτε μέσα στην ομάδα κι άλλοτε έξω από αυτήν 
με κατάλληλη ένταση και ηχόχρωμα φωνής, με παραστατικότητα κινήσεων, η εμψύ-
χωση στις καταρτιζόμενες ήταν συνεχής. Η εμπλοκή μάλιστα μέσα στη διαδικασία ή-
ταν κύριο στοιχείο. Όταν στη δεύτερη συνάντηση έγινε αντιληπτό ότι κάποια μαθήτρια 
καθόταν απομονωμένη και παρατηρούσε, ενώ οι υπόλοιπες ήταν όλες ζευγάρια κι έκα-
ναν μία άσκηση εμπιστοσύνης, έσπευσε να γίνει ζευγάρι μαζί της. Το γεγονός αυτό 
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χαροποίησε ιδιαίτερα την εκπαιδευόμενη και την έκανε από ‘κει και πέρα να συμμετέ-
χει σε όλες τις δραστηριότητες.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις του ερωτηματολογίου, το οποίο περιείχε κλειστές και α-
νοιχτές ερωτήσεις, οι 19 από τις 23 καταρτιζόμενες ήταν ηλικίας 20 έως 30 χρόνων. 
Δύο από αυτές ήταν ηλικίας 30 έως 50 χρόνων και επίσης άλλες δύο ήταν πάνω από 
πενήντα χρόνων Το 83% των καταρτιζομένων συμμετείχαν ξανά σε θεατρική παρά-
σταση και από αυτές μόνο το 6% συμμετείχε μέχρι και το Λύκειο, ενώ, το μεγαλύτερο 
ποσοστό συμμετείχε στο Δημοτικό (35%) και στο Νηπιαγωγείο (31%). Η στάση των 
καταρτιζομένων στην αρχή του προγράμματος ήταν λίγο επιφυλακτική 39%, μέτρια 
35%, πολύ 9% και καθόλου 17%. Οι καταρτιζόμενες δήλωσαν επίσης, ότι στην αρχή 
του προγράμματος είχαν φυσική συστολή, λίγη το 29%, μέτρια το 21%, πολλή το 17% 
και καθόλου το 33%. Το 83% των καταρτιζομένων απάντησαν ότι μέσω του προγράμ-
ματος ασκήθηκαν οι νοητικές τους ικανότητες (φαντασία, δημιουργική σκέψη) και οι 
κινητικές τους δεξιότητες. Το 96% των εκπαιδευομένων γνώρισαν καινούριες τεχνικές 
ζωγραφικής και το 100% των καταρτιζομένων απάντησαν ότι γνώρισαν καινούρια τρα-
γούδια που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν στον παιδικό σταθμό με τα παιδιά προ-
σχολικής ηλικίας. Τέλος, το 87% των καταρτιζομένων δήλωσαν ότι τους δόθηκε η ευ-
καιρία με το πρόγραμμα να συνεργαστούν με συμμαθήτριές τους, με τις οποίες δεν 
είχαν συνεργαστεί στο προηγούμενο εξάμηνο. Ενώ, δεν πρότειναν κάτι επιπλέον για 
το πρόγραμμα και την παράσταση, εκτός από μία καταρτιζόμενη, η οποία θα επιθυ-
μούσε σε επόμενη παράσταση να υπάρχει και λόγος. Όμως, συνήθως μια παράσταση 
Μαύρου Θεάτρου στηρίζεται στην παντομίμα και τη μουσική της επένδυση, δεν έχει 
διαλόγους. Έτσι επιβεβαιώνεται, κατά κάποιο τρόπο, η πρωτοτυπία των εμπειριών που 
βίωσαν οι εκπαιδευόμενες. Αυτός ο πλούτος των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε στη 
συνέχεια για την καλύτερη ερμηνεία και επεξήγηση της δράσης και της συμπεριφοράς 
των καταρτιζομένων, αλλά και την ανατροφοδότηση. Για παράδειγμα, όταν παρατη-
ρήθηκε ότι αρκετές καταρτιζόμενες δεν μπορούσαν να μετρήσουν και να κόψουν σω-
στά κατά την κατασκευή των κουστουμιών της θεατρικής παράστασης, η άσκηση της 
δεξιότητας αυτής εντάθηκε και καλλιεργήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. 
Στην παρούσα φάση, οι καταρτιζόμενες που κατείχαν τη δεξιότητα, κλήθηκαν να βοή-
θησαν τα λιγότερο επιδέξια άτομα της ομάδας τους. Η χρήση του ερωτηματολογίου 
είχε διπλό στόχο. Τόσο να δώσει στην Παιδαγωγό τα απαραίτητα στοιχεία για την α-
ξιολόγηση του προγράμματος, αλλά και να γίνουν γνωστές στις καταρτιζόμενες στρα-
τηγικές αξιολόγησης ενός προγράμματος. Βέβαια, τα αποτελέσματα της έρευνας (αξιο-
πιστία) δε δύνανται να γενικευτούν, διότι αφορούν μόνο στο υπό μελέτη δείγμα το ο-
ποίο ήταν μικρό. Η εγκυρότητα της έρευνας, από την άλλη, στηρίζεται στη χρήση τριών 
τουλάχιστον ερευνητικών εργαλείων (τριγωνοπίηση), ενώ δεν ήταν εφικτό να προηγη-
θεί πιλοτική έρευνα λόγω έλλειψης χρόνου.  

Συμπεράσματα - Συζήτηση – Προτάσεις 

Η έρευνα στηρίχτηκε στην Έρευνα Δράσης, διότι η αναγκαιότητα αλλαγής του μοντέ-
λου εκπαίδευσης σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη και η μέθοδος αυτή είναι μία 
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εκπαιδευτική διαδικασία που συντελεί στην ανάπτυξη των Εκπαιδευτών, των Εκπαι-
δευομένων και την αλλαγή του τρόπου επικοινωνίας μαθητών - εκπαιδευτικού. Σε όλη 
τη διάρκεια του προγράμματος, παρατηρούνταν οι αντιδράσεις των καταρτιζομένων 
και στο τέλος κάθε προγράμματος γινόταν ανακεφαλαίωση των δραστηριοτήτων και 
ακολουθούσε συζήτηση για τα δρώμενα μέσα στα πλαίσια του Ανθρωπιστικού και Κρι-
τικού-Συμμετοχικού μοντέλου ανάπτυξης (Κουτσελίνη, 2008).  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα α) του ερωτηματολογίου και β) των καταγραφών από 
τις ημερήσιες παρεμβάσεις με την τήρηση ημερολογίου μέσω της ελεύθερης παρατή-
ρησης, της μαγνητοφώνησης, της βιντεοσκόπησης και της φωτογράφησης, οι στόχοι 
του προγράμματος επιτεύχθηκαν. Η μεγάλη απόκλιση ως προς τις ηλικίες - αν και όλες 
οι καταρτιζόμενες ήταν ενήλικες - και ως προς το ακαδημαϊκό επίπεδο - οι περισσότε-
ρες ήταν απόφοιτες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ κάποιες διέθεταν και πανεπι-
στημιακό τίτλο σπουδών - λήφθηκε υπόψη κατά το σχεδιασμό και κατά την εφαρμογή 
του προγράμματος, αφού οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι έχουν ευρύτερο και διαφορετικό 
φάσμα εμπειριών. Η ελευθερία που υπήρχε τόσο στην επιλογή ομάδων εργασίας όσο 
και στην προσωπική έκφραση, συνέβαλλαν σημαντικά στη διαχείριση της διαφορετι-
κότητας, ώστε να μειωθούν στο ελάχιστο τα εμπόδια στη μάθηση (Κόκκος, 2007).  

Τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ενθαρρυντικά, καθώς από τις στατιστικές αναλύ-
σεις και την παρατήρηση, αποδεικνύεται σημαντική βελτίωση των δεξιοτήτων των κα-
ταρτιζομένων στις τέχνες. Συμμετείχαν ενεργά και με ενδιαφέρον, βελτιώνοντας επί 
μέρους αδυναμίες τους. Επίσης, η μη καλή γνώση και προτίμηση μιας τέχνης δεν επη-
ρέασε τη συμμετοχή τους στις άλλες τέχνες. Μάλιστα το ενδιαφέρον και η προσπάθεια 
ήταν υψηλότερη, προκειμένου να μάθουν και να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Σύμ-
φωνα με το ερωτηματολόγιο, αναδείχθηκαν τέσσερες άξονες. Ως προς τα εικαστικά, οι 
καταρτιζόμενες γνώρισαν καινούριες τεχνικές ζωγραφικής, που μπορούν να τις χρησι-
μοποιήσουν στον παιδικό σταθμό. Οι Κόκκος και Συνεργάτες (2011) παρουσιάζουν 
μια σημαντική σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση ενηλίκων που αφορά την ανάπτυξη 
της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης μέσα από τη συστηματική παρατήρηση 
έργων κάθε είδους τέχνης. Επίσης, η Chapman (1993: 141) πιστεύει ότι οι πρώτες ε-
μπειρίες των παιδιών θα πρέπει να είναι πλούσιες, ποικίλες και να συμβαδίζουν με το 
επίπεδο ανάπτυξής τους. Ως εκ τούτου ο παιδαγωγός έχει την ευθύνη να καθοδηγεί την 
καλλιτεχνική διεργασία. Ως προς την κίνηση, τα αποτελέσματα ήταν θεαματικά. Οι 
καταρτιζόμενες βελτιώθηκαν αισθητά στην σωματική τους έκφραση – γνώση με την 
εφαρμογή του προγράμματος. Ο χορός είναι κάτι παραπάνω από φυσική άσκηση και 
εκτός από γενική επιδεξιότητα του σώματος, αποτελεί και πηγαία συναισθηματική έκ-
φραση (Τσαπακίδου, 1997: 12). Άλλωστε, η συνειδητοποίηση του ρυθμού στην κίνηση 
είναι ο παράγοντας που συνδυάζει όλη την αλληλουχία και τη συμπύκνωση των τακτών 
χωρισμάτων του χρόνου σε όλες τις φάσεις της ταχύτητας και που αποκτιέται από τις 
επαναλαμβανόμενες εμπειρίες της μυϊκής ενέργειας (Ζάραγκας, 2013). Ως προς τη 
μουσική, οι καταρτιζόμενες γνώρισαν καινούρια τραγούδια, τα οποία μπορούν να χρη-
σιμοποιήσουν στον παιδικό σταθμό με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, πειραματίστη-
καν με διαφορετικά υλικά όπως κρουστά μουσικά όργανα, βίωσαν διάφορους ρυθμούς 
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και μουσικές φόρμες μέσα από γνωστά τραγουδοπαιχνίδια - παιχνιδοτράγουδα και δια-
φορετικά είδη μουσικής. Βέβαια, ο μουσικός γραμματισμός δεν αφορά μόνο τις μου-
σικές γνώσεις, εμπειρίες και δράσεις αλλά και συμπεριφορές. Δηλαδή, τη συνειδητο-
ποίηση των ορθών συμπεριφορών και των στάσεων σε ποικίλα μουσικά περιβάλλοντα 
και περιστάσεις, την κατανόηση του κοινωνικού και λειτουργικού ρόλου της μουσικής 
στη ζωή του ανθρώπου, όπως και την αξιοποίηση και εφαρμογή της στην καθημερινή 
ζωή (Κοκκίδου, 2015: 35). Ως προς τον τέταρτο άξονα, «το δράμα», η θεατρική παρά-
σταση αποτέλεσε την αφορμή για ένα ταξίδι Θεατρικού Παιχνιδιού και Μαύρου Θεά-
τρου, τόσο για τις καταρτιζόμενες όσο και για την παιδαγωγό - εμψυχώτρια. Αυτή η 
βιωματική προσέγγιση στηρίχτηκε στη σύζευξη των τεχνών και δημιούργησε θετικά 
συναισθήματα και ψυχολογική ροή (Csikszentmihalyi, 1990 όπως αναφέρεται στο Στα-
λίκας & Μυτσκίδου, 2011: 87, 88, 403, 404), καλλιεργώντας και αξιοποιώντας στο 
μέγιστο τις δυνατότητες των συμμετεχουσών, με μία μορφή εσωτερικής παρακίνησης, 
χωρίς την προοπτική μιας μελλοντικής αμοιβής αλλά με στόχο την απόλαυση του τα-
ξιδιού αυτού. Το θέατρο είναι μια διαδικασία πολύπλοκη, κοινωνική, βαθύτατα παι-
δευτική, που αγγίζει τις αρχέτυπες ανάγκες του ανθρώπου για δράση (παιχνίδι), παραλ-
λαγή και θέαση του κόσμου. Το παιχνίδι είναι συνυφασμένο με την κίνηση, η κίνηση 
είναι τρόπος έκφρασης, η αίσθηση της κίνησης γίνεται μέσο γνώσης, και η σκέψη που 
διαποτίζεται με αίσθηση και φαντασία παράγει, δημιουργεί και ανακαλύπτει. Το Θεα-
τρικό Παιχνίδι αποτελεί την κοίτη μέσα στην οποία συναντώνται όλες οι επιμέρους 
καλλιτεχνικές δραστηριότητες, αλλά διαφέρει από την καθιερωμένη θεατρική παρα-
στασιολογία των παιδικών παραστάσεων, όπου το προσωπικό στοιχείο εκμηδενίζεται. 
Αντίθετα, είναι ένα μέσο ενεργοποίησης, απελευθέρωσης της φαντασίας, ευαισθητο-
ποίησης και καλλιέργειας της ψυχοκινητικής έκφρασης όσων συμμετέχουν σε αυτό. 
Στόχος δεν είναι απαραίτητα ένα σκηνικό επίτευγμα, δεν μοιράζονται ρόλοι, αλλά η 
διαδικασία μέχρι να φτάσει κάποιος στο τελικό αποτέλεσμα. Δίνει ευκαιρίες για την 
καλλιέργεια και τον εμπλουτισμό των ανθρώπινων σχέσεων με άλλες δραστηριότητες 
δημιουργικές και ευχάριστες, μέσα σε μια ατμόσφαιρα χαρούμενης εκπαιδευτικής δια-
δικασίας (Κουρετζής, 2008). Γι` αυτό, είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί θεσμικά σε 
κάθε σχολείο - παιδικό σταθμό η κατάλληλη πολιτική, με στόχο την εφαρμογή τέτοιων 
προγραμμάτων, που θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να δραστηριοποιούνται μέσα 
από τις τέχνες με δημιουργικό τρόπο. Εντάσσοντας προγράμματα με σύζευξη τεχνών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, βοηθάμε τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν και να 
εκφράσουν τις δημιουργικές τους ικανότητες, να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και ελευ-
θερία στην έκφρασή τους, να ενθαρρυνθούν στην παρατήρηση, να βρίσκουν λύσεις για 
τα προβλήματά τους, να βελτιώνουν το λεξιλόγιο τους καθώς και τις σχέσεις τους με 
τους άλλους αλλά και γενικότερα με το κοινωνικό περιβάλλον. 

Οι καταρτιζόμενες ανέπτυξαν δεξιότητες όπως τη φαντασία, τη μνήμη, την παρατηρη-
τικότητα, τη συγκέντρωση, τη δημιουργικότητα και την ετοιμότητα, με την εφαρμογή 
της καθοδηγούμενης εφευρετικότητας (Τσαπακίδου, 1997: 59, 60). Επίσης, ανέπτυξαν 
στρατηγικές σκέψης και μάθησης. Σχετικές έρευνες έδειξαν πως η καλλιέργεια μετα-
γνωστικών δεξιοτήτων είναι απαραίτητο στοιχείο της αποτελεσματικής διδασκαλίας, 
γιατί θεμελιώνει κάθε προσπάθεια αυτοβελτίωσης των μαθητών και γενικά της 
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αυτομόρφωσης του ατόμου και της δια βίου παιδείας (Weinstein & Mayer, 1986, όπως 
αναφέρεται στο Κουτσελίνη, 1995). Τέλος, δόθηκε, η ευκαιρία στις καταρτιζόμενες, 
να συνεργαστούν με συμμαθήτριές τους, με τις οποίες δεν είχαν συνεργαστεί στο προη-
γούμενο εξάμηνο. Καλλιεργήθηκαν οι κοινωνικο-συναισθηματικές δεξιοτήτές τους, ό-
πως η αλληλεπίδραση, η αλληλοαποδοχή, η αλληλοτροφοδότηση και η αλληλεξάρ-
τηση. Δηλαδή, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στην «εκπαίδευση χαρακτήρα» με σκόπιμη 
και συστηματική προσπάθεια, προκειμένου να καλλιεργηθούν τόσο ενδοπροσωπικές 
όσο και διαπροσωπικές αξίες στα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα (Χαραλά-
μπους, 2014).  

Σήμερα, είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη ανταπόκρισης της εκπαίδευσης στις τρέ-
χουσες απαιτήσεις και προτεραιότητες της κοινωνίας, μέσω πρακτικών που συμβάλ-
λουν στην πνευματική εξέλιξη, την ηθική ανάταση και την ανάπτυξη μίας ολοκληρω-
μένης προσωπικότητας και ενός ακέραιου χαρακτήρα (Βουδούρη, κ.ά., 2012). Σύμ-
φωνα με αυτό το πλαίσιο, το σχολείο οφείλει να προάγει τους συμμετέχοντες δημιουρ-
γικά και συναισθηματικά και να συνδράμει, ώστε να αποκτούν αξίες, γνώσεις, δεξιό-
τητες και στάσεις, απαραίτητες για μια ενεργητική, παραγωγική και υπεύθυνη άσκηση 
των καθηκόντων τους, που θα τους καταστήσουν συνειδητούς και υπεύθυνους πολίτες 
(Τριλιανός, 2012). Η καλλιέργεια διάθεσης ενεργούς συμμετοχής και συνεχούς επιμόρ-
φωσης μέσα από μια σχολική μονάδα ανάπτυξης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών, 
των μαθητών και της κοινότητας οδηγεί σε καινοτομίες και αύξηση της δημιουργικό-
τητας στον σχεδιασμό και στις εφαρμογές, ενώ ανανεώνει τον εξοπλισμό για την επί-
τευξη των στόχων (Κουτσελίνη, 2008). Η ένταξη οργανωμένων κινητικών, θεατρικών, 
μουσικών και εικαστικών δραστηριοτήτων στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι απα-
ραίτητη, διότι έτσι οι αυριανοί πολίτες γίνονται «πολύ-εγγράμματοι» και είναι σε θέση 
να «πούνε» περισσότερα πράγματα με περισσότερους τρόπους (Κοκκίδου, 2015: 452). 
Προτείνεται, λοιπόν, να θεσμοθετηθεί στα σχολεία το «πάντρεμα» των τεχνών (ολι-
στική εκπαίδευση), να εκπαιδευτούν οι δάσκαλοι και καθηγητές στον τομέα της εμψύ-
χωσης και να εφαρμόζουν τις τέχνες, όχι μόνο ως αυτόνομο διδακτικό μάθημα αλλά με 
τη σύζευξη των τεχνών και τέλος, να γίνουν έρευνες στο πεδίο αυτό, ώστε να μπορούν 
να βελτιωθούν τα δεδομένα.  
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Άσκηση αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης. 

Λαμπρόπουλος Αντώνιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed., lampropoulosa@gmail.com 

Περίληψη 

 Η αλλαγή του τρόπου διοίκησης είναι επιβεβλημένη σε όλους τους δημόσιους τομείς. 
Ο πιο ευαίσθητος τομέας στον οποίο πρέπει να ανανεωθεί ο τρόπος διοίκησης είναι ο 
εκπαιδευτικός. Ιδιαίτερη σημασία έχει η αλλαγή των στάσεων συμπεριφοράς του σχο-
λικού διευθυντή, ο οποίος κρίνεται απαραίτητο να έχει συγκεκριμένες δεξιότητες αλλά 
και να επιδεικνύει συμπεριφορά και στάσεις τέτοιες που θα οδηγούν στη δημιουργία 
του κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος. Σίγουρα έχουν γίνει πολλές θεωρητικές με-
λέτες οι οποίες καταλήγουν στην ανάγκη επίτευξης του παραπάνω στόχου. Έρευνες 
όμως έχουν αποδείξει ότι σε πρακτικό επίπεδο χρειάζεται ακόμη πολύς χρόνος και προ-
σπάθεια (Κατσαρός , 2008). Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια επισκόπησης 
των παραμέτρων που επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, αναλύοντας 
τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού διευθυντής, περιγράφοντας τις δυσκο-
λίες που αντιμετωπίζει. Τα χαρακτηριστικά αυτά δεν αποτελούν απλά προσόντα των 
στελεχών. Είναι ουσιώδη εργαλεία τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να υπάρξει το κα-
τάλληλο ήρεμο, σχολικό κλίμα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικός διευθυντής-ηγέτης, χαρακτηριστικά γνωρίσματα. 

Εισαγωγή 

Η διοίκηση γενικά ως διαδικασία άρχισε από τη στιγμή που η κοινωνία άρχισε να ορ-
γανώνεται. Τότε εμφανίστηκε η ανάγκη κάποιος να αναλάβει την αρχηγία και το ρόλο 
του συντονιστή και του οργανωτή. Οι υπόλοιποι έπρεπε να υπακούσουν τον αρχηγό 
(Πασιαρδής, 2004). Εννοείται ότι συχνά δημιουργούνταν προστριβές που ξεκινούσαν 
από νέους φιλόδοξους ηγέτες οι οποίοι διεκδικούσαν την αρχηγία. Τα πρώτα στοιχεία 
διοίκησης εμφανίζονται στην πολιτεία του Πλάτωνα (Δερβιτσιώτης, 1991). 

Η διοίκηση των σχολικών μονάδων παρουσιάζει κάποιες ιδιαιτερότητες που την κάνει 
να διαφέρει από την υπόλοιπη δημόσια διοίκηση. Ο κύριος λόγος είναι ότι στην εκπαι-
δευτική διαδικασία εμπλέκονται παιδιά τα οποία πρέπει να ζουν και να αντιμετωπίζο-
νται με ιδιαίτερο και ευαίσθητο τρόπο. Από τη μια πρόκειται για μια διαδικασία απα-
ραίτητη και σημαντική με έντονα γραφειοκρατικά στοιχεία, από την άλλη όμως συν-
δέεται με την κοινωνία και επηρεάζεται από τις κοινωνικές, οικονομικές, πολιτικές 
συνθήκες. (Μιχαλόπουλος, 1987). Τα τελευταία χρόνια λόγω αυτής της αμφίδρομης 
σχέσης μεταξύ της κοινωνίας και της εκπαίδευσης, η εκπαιδευτική διοίκηση και η η-
γεσία έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση και πλέον προσεγγίζεται και αναλύε-
ται με οικονομικούς όρους (Μακρυδημήτρης, 2003). Μάλιστα οι οποιεσδήποτε εκπαι-
δευτικές έρευνες και παιδαγωγικοί σχεδιασμοί συμπεριλαμβάνουν οικονομικούς δεί-
κτες. Αυτό γίνεται γιατί πλέον η εκπαίδευση έχει συνδεθεί με τον τομέα της εργασίας 
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καθώς είναι πλέον απαραίτητο σε όλους τους εργασιακούς τομείς να υπάρχει στελέ-
χωση από ικανά και προσοντούχα άτομα. 

Συνθήκες που επηρεάζουν τη λειτουργία του σχολείου και δυσκολίες 
που αντιμετωπίζει ο διευθυντής. 

Όλα τα μέλη που απαρτίζουν την σχολική κοινότητα έχουν άμεση σχέση μεταξύ τους 
και αλληλοεπηρεάζονται. Υπάρχει μια αλυσιδωτή σχέση μεταξύ του διευθυντή, του 
προσωπικού σχολικής μονάδας, της αποδοτικότητας, της κοινωνίας. Ο διευθυντής λοι-
πόν με το είδος διοίκησης που θα επιλέξει θα επηρεάσει τη στάση του προσωπικού του 
σχολείου, του οποίου η συμπεριφορά θα επηρεάσει το διδακτικό έργο με τα ανάλογα 
αποτελέσματα στην εξέλιξη των μαθητών. Απέναντι σε αυτά τα αποτελέσματα η κοι-
νωνία τηρεί ανάλογη στάση δηλαδή μπορεί να τα δεχτεί ευχάριστα, να αντιδράσει, να 
παρέμβει δυναμικά, να αδιαφορήσει (Κουτόβα, 2014).  

Η σχολική μονάδα ως τμήμα του εκπαιδευτικού συστήματος λοιπόν βρίσκεται σε μια 
αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Ευνόητο είναι λοιπόν να υφίσταται μια 
πίεση με σκοπό να προσαρμοστεί η σχολική μονάδα στις κοινωνικές συνθήκες και από 
την άλλη πρέπει να επιτύχει τους σκοπούς που θέτονται από την πολιτική ηγεσία με 
οικονομικά κριτήρια (Σαΐτη, 2007). Κύριος βέβαια αποδέκτης αυτής της πίεσης είναι 
οι διευθυντές των σχολικών μονάδων οι οποίοι αναγκάζονται να δεχτούν όχι μόνο ψυ-
χολογική πίεση αλλά και μεγάλο φόρτο εργασίας. Προκειμένου λοιπόν να αποφορτι-
στεί το σχολείο από την επιβαλλόμενη πίεση θα πρέπει να εμπλακεί σε δραστηριότητες 
με σκοπό την ανάπτυξη της συνεργατικής κουλτούρας(Ράπτης & Ψαράς, 2015). Θέτο-
ντας λοιπόν κοινούς στόχους με τη βοήθεια βέβαια της συνεργασίας, θα επιτευχθεί η 
ουσιαστική αλλαγή. Πρέπει βέβαια να αλλάξει και ο γραφειοκρατικός χαρακτήρας της 
σχολικής ηγεσίας και η μορφή της διοίκησης να γίνει συμμετοχική και συνεργατική 
(Sharratt & Planche, 2010). 

Η εκπαιδευτική διοίκηση την οποία στο σχολείο αναλαμβάνει να ασκήσει ο διευθυντής 
, συναντά δυσκολίες που προέρχονται από πολλά μέτωπα. Για να αλλάξει η επικρα-
τούσα κατάσταση πρώτα πρέπει να αναμορφωθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών 
για τη διοίκηση. Οι αντιλήψεις αυτές εξαρτώνται και επηρεάζονται από παράγοντες 
όπως είναι η ηλικία, η μόρφωση και η επιμόρφωση, οι κοινωνικές-πολιτιστικές -οικο-
νομικές συνθήκες. Ο διευθυντής πρέπει και μπορεί να είναι ευέλικτος ως προς τη 
μορφή διοίκησης που θα επιλέξει. Μπορεί για παράδειγμα για κάποιους λόγους μια 
συγκεκριμένη στιγμή να επιλέξει ένα συγκεκριμένο μοντέλο διοίκησης ενώ σε άλλη 
χρονική στιγμή να διοικήσει διαφορετικά. Αυτό είναι ευνόητο καθώς οι συνθήκες είναι 
μεταβαλλόμενες. Το εκπαιδευτικό προσωπικό από την άλλη πλευρά μπορεί να μη συμ-
φωνεί ομόφωνα με τις διοικητικές τακτικές. Τότε υπεισέρχεται ο ρόλος του διευθυντή 
ο οποίος πρέπει να πείσει και να διαμορφώσει μια σταθερή γραμμή διοίκησης (Ζαβλά-
νος, 1998). 
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Άλλη δυσκολία είναι το επίπεδο της τεχνολογικής υποδομής που υπάρχει στο συγκε-
κριμένο σχολείο και η γνώση χρήσης αυτών των τεχνολογικών μέσων τόσο από το 
διευθυντή όσο και από το εκπαιδευτικό προσωπικό. Είναι αυτονόητο λοιπόν ότι σε μια 
σχολική μονάδα που είναι εφοδιασμένη καταρχάς με τεχνολογικό υλικό πολλές εργα-
σίες αυτοματοποιούνται, γίνονται ευκολότερες και δημιουργείται κλίμα άνεσης, ασφά-
λειας, υποστήριξης. Σε ένα τέτοιο κλίμα οι σχέσεις εξομαλύνονται και ξεπερνιούνται 
με μεγαλύτερη ευκολία τα οποιαδήποτε διοικητικά προβλήματα (Bush, Bell & Middle-
wood, 2019). Σίγουρα πολλές ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή σε συνδυασμό με 
κτιριακά προβλήματα που είναι συνηθισμένα στα σχολεία δημιουργούν ψυχολογική 
πίεση στους εκπαιδευτικούς και άγχος καθώς δεν εργάζονται όπως εκείνοι θα ήθελαν 
και είναι δυσαρεστημένοι. Αυτή την δυσαρέσκειά τους την εξωτερικεύουν όχι μόνο 
στη σχολική τάξη αλλά και στο σύλλογο διδασκόντων δείχνοντας συχνά ότι διαφωνούν 
γενικά με τις αποφάσεις του συλλόγου χωρίς βέβαια να προτείνουν εναλλακτικές λύ-
σεις και προτάσεις (Middlewood, Abbot, Robinson , 2018).  

Σίγουρα το οικονομικό θέμα επηρεάζει καταλυτικά τη συμπεριφορά, τις σχέσεις με-
ταξύ των ανθρώπων άρα και το σχολικό περιβάλλον. Τα προβλήματα που απορρέουν 
από τις οικονομικές δυσκολίες των εκπαιδευτικών, τους αγχώνουν και τους πιέζουν 
(Γραμματικού, 2016). Είναι επομένως πολλές φορές δικαιολογημένη η αρνητική τους 
στάση και τα προβλήματα συμπεριφοράς και συνεννόησης που παρουσιάζονται. Εκ-
παιδευτικοί λοιπόν που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, θέματα στέγασης, σί-
γουρα δεν μπορούν να είναι αφοσιωμένοι στο εκπαιδευτικό τους έργο ούτε μπορούν 
να λειτουργήσουν εθελοντικά, ούτε έχουν διάθεση συμβιβασμών σε λειτουργικά θέ-
ματα του σχολείου. Αποτέλεσμα αυτού είναι να εμφανίζονται προβλήματα που φέρ-
νουν σε αδιέξοδο πολλές συζητήσεις του συλλόγου διδασκόντων ενώ θεωρητικά θα 
έλεγε κανείς ότι είναι επουσιώδη και έπρεπε γρήγορα και εύκολα να βρεθεί λύση (Bass, 
1985). 

 Τέλος ένας ακόμα παράγοντας είναι το επικοινωνιακό πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν 
χώρα οι διάφορες διοικητικές διαδικασίες. Σε μια εκπαιδευτική μονάδα υπάρχουν αρ-
κετά προβλήματα που προκύπτουν πολλά από τα οποία ο διευθυντής τα αναμένει και 
άλλα προκύπτουν κατά τη διάρκεια. Σε πολλά από αυτά η λύση απαιτεί το συμβιβασμό, 
την υποχώρηση κάποιων ή και σε άλλες περιπτώσεις κάποιοι εκπαιδευτικοί μπορεί να 
επιβαρυνθούν με επιπρόσθετες αρμοδιότητες. Είναι καθαρά θέμα επικοινωνιακό με-
ταξύ διευθυντή και προσωπικού αυτές οι επιβαρύνσεις να γίνουν αποδεκτές. Όταν επι-
κρατεί αρνητικό κλίμα σίγουρα θα εμφανιστούν έντονες αντιδράσεις, αρνήσεις, εμπό-
δια και αδιέξοδα. Η επίλυση των προβλημάτων εξαρτάται και από την ευελιξία των 
ατόμων του συλλόγου διδασκόντων (Burke, Barron, 2014). 

Εκπαιδευτικοί που αισθάνονται καταπονημένοι, που νιώθουν μόνοι και αβοήθητοι, που 
δεν είναι ενεργά μέλη στη σχολική κοινότητα και ίσως γίνονται και αντικείμενα επιδο-
κιμασίας , δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν και να βοηθήσουν σε προβλήματα 
που προκύπτουν. Ο διευθυντής καλείται να ενεργήσει ως ψυχολόγος και να τονώσει 
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ψυχολογικά αυτά τα άτομα. Πρέπει με κατάλληλους χειρισμούς να τα κάνει να κινητο-
ποιηθούν, να γίνουν ενεργά μέλη της σχολικής κοινότητας, αναλαμβάνοντας ρόλους 
και πρωτοβουλίες. Με τέτοια τεχνάσματα θα καταφέρει ο διευθυντής να προσελκύσει 
αυτά τα άτομα ώστε να γίνουν πιο διαλλακτικά και να είναι πρόθυμοι για υποχωρήσεις 
και συμβιβασμούς (Κέφης, 2005). 

Η διαμόρφωση ενός ευνοϊκού κλίματος είναι μια δύσκολη υπόθεση. Υπάρχουν παρά-
γοντες που παρεμποδίζουν την ομαλότητα σε πολλές περιπτώσεις. Στη βιβλιογραφία 
αυτοί οι παράγοντες αναφέρονται ως «θόρυβος». Να σημειωθεί ότι σίγουρα υπάρχουν 
περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι δύσκολο να βρεθεί λύση σε προβλήματα συνεργα-
σίας και συνεννόησης. Τέτοιες περιπτώσεις είναι όταν κυριαρχεί μια διαφορά αντιλή-
ψεων μεταξύ του διευθυντή και εκπαιδευτικών οι οποίες μπορεί να έχουν ιδεολογική ή 
πολιτική βάση. Συνήθως αποτέλεσμα τούτου είναι να δημιουργούνται μικρές συλλογι-
κότητες οι γνωστές κλίκες. Αυτές οι ομάδες δημιουργούν φόρτιση στο σχολείο και δη-
μιουργούν μια αρνητική εικόνα. Οι εκπαιδευτικοί περιχαρακώνονται για να νιώθουν 
ασφαλείς και δημιουργούνται συχνές εντάσεις (Harris, West-Burnham, 2018). 

Άλλη δυσκολία -εμπόδιο που προκύπτει στην καθημερινότητα ενός σχολείου είναι ο 
όγκος των πληροφοριών που μεταδίδεται. Στην εποχή μας με την εξέλιξη των τεχνο-
λογιών τα μέσα δικτύωσης δίνουν την δυνατότητα να μεταδίδεται η πληροφορία με 
ευκολία. Πολλοί εκπαιδευτικοί όμως ίσως μεγαλύτερης ηλικίας νιώθουν πιεσμένοι ό-
ταν αναγκάζονται να δουν τα μηνύματα του ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου που τα 
έχει προωθήσει ο διευθυντής. Σε παλιότερες εποχές υπήρχαν εξίσου πολλές πληροφο-
ρίες όμως ο διευθυντής φιλτράριζε τα μηνύματα που τους αφορούσαν και τους τα ανέ-
λυε ο ίδιος. Πρέπει βέβαια να παραδεχτεί κανείς ότι ο όγκος της πληροφορίας έχει 
μεγαλώσει πάρα πολύ και διακινούνται πολλά μηνύματα που δεν αφορούν τη σχολική 
μονάδα ή είναι προωθητικά ή γίνονται απλά για ενημέρωση (Ζαβλανός, 1998). 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του σχολικού διευθυντή-ηγέτη. 

Ο διευθυντής μπορεί να είναι αυταρχικός, συμμετοχικός, μετασχηματιστικός. Ίσως ο 
αυταρχικός τύπος να θεωρείται ξεπερασμένος, ο συμμετοχικός μοιάζει να είναι ο δη-
μοκρατικός τύπος διευθυντή ενώ ο μετασχηματιστικός είναι ο ηγέτης που συνταυτίζε-
ται με τα μέλη της ομάδας θέτοντας κοινούς στόχους (Κάντας, 1998). Το κύριο χαρα-
κτηριστικό του μετασχηματιστικού ηγέτη είναι ότι γίνεται παράδειγμα προς μίμηση και 
είναι το άτομο που θα οργανώσει δραστηριότητες και δράσεις αλλά είναι και ο πρώτος 
που θα συμμετάσχει (Antonakis et al., 2003). Στο τέλος επιτυγχάνει να ενώσει την ο-
μάδα προς ένα σκοπό. Βέβαια για να επιτύχει το δέσιμο της ομάδας ο ηγέτης πρέπει να 
έχει κάποιες ικανότητες. Πρέπει δηλαδή να καταλαβαίνει τις ιδιαιτερότητες των ατό-
μων και να τις διαχειρίζεται κατάλληλα (Avolio & Bass, 2004). Εκτός από τις οργανω-
τικές του ικανότητες πρέπει να διεγείρει τα μέλη της ομάδας και να τους κινητοποιεί 
αλλά και να μπορεί να τους υποστηρίξει συναισθηματικά αλλά και πρακτικά, να θέτει 
υψηλούς και βατούς στόχους και με τεχνάσματα να εξασφαλίζει την συμμετοχή όλων 
σε δραστηριότητες (Bass, 1985).  
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Βέβαια στο σημείο αυτό φαίνεται και η υποχρέωση της πολιτείας να προετοιμάζει τους 
διευθυντές προκειμένου να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα των σχολικών οργα-
νισμών (Gordon, Alston, 2010). Σύμφωνα με έρευνες υπάρχει μια κυβερνητική αδυνα-
μία στο να αναμορφώνει το εκπαιδευτικό σύστημα με τέτοιο τρόπο που να προάγεται 
η συνεργασία και η επικοινωνία στον εκπαιδευτικό χώρο. Πολλοί θεωρητικοί υπογραμ-
μίζουν την ανάγκη της επικοινωνίας μέσα και μεταξύ των σχολικών οργανισμών( Ρά-
πτης & Γρηγοριάδης, 2017). 

Βέβαια για να επιτευχθεί το ζητούμενο δηλαδή η βελτίωση των σχολικών μονάδων και 
η συνακόλουθη μαθησιακή εξέλιξη των μαθητών δεν αρκούν οι προσπάθειες μόνο του 
διευθυντή , χρειάζεται η προσπάθεια όλων των μερών (Schermerhorn, 2012). Οι μελε-
τητές και οι ερευνητές των αναλυτικών προγραμμάτων καταλήγουν ότι η δημιουργία 
ενός συνεργατικού κλίματος μεταξύ του προσωπικού αλλά και μεταξύ των μαθητών 
όπου εργαζόμενοι θα δουλεύουν σε ένα ευχάριστο, δημιουργικό, κλίμα και οι μαθητές 
θα μετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία με προθυμία είναι ο θεμέλιος λίθος για τη 
βελτίωση της σχολικής πραγματικότητας. Κατανοητό γίνεται ότι για να επιτευχθεί ο-
ποιαδήποτε εξέλιξη χρειάζεται η συνεργασία όλων των μερών (Glanz, 2006).  

Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα σε μια σχολική μονάδα, οι ηγέτες των οργανισμών 
πρέπει να εκπληρώσουν τέσσερις θεμελιώδεις λειτουργίες. Αυτές είναι ο σχεδιασμός, 
η οργάνωση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος (Robbins, Coulter, & DeCenzo, 2017).Τότε 
θα καταφέρουν να δημιουργήσουν κλίμα ασφάλειας, εμπιστοσύνης στο οποίο οι εκπαι-
δευτικοί θα δρουν με ελευθερία και θα αποδίδουν στην εργασία τους. Κατ’ επέκταση 
λοιπόν θα ωφελούνται οι μαθητές (Durbin, 1998). Η πρώτη λειτουργία του σχεδιασμού 
βασίζεται στις ικανότητες του διευθυντή να σχεδιάζει συγκεκριμένους, βατούς στόχους 
να ενημερώνει για τον τρόπο επίτευξης , να επινοεί τεχνάσματα, βοηθήματα και να 
παρουσιάζει τον εαυτό του ως μέτοχο αυτών των σχεδίων. Δηλαδή όχι απλά να σχε-
διάζει και να αναθέτει την υλοποίηση στους άλλους . Πρέπει λοιπόν να ασχοληθεί με 
όλες αυτές με παραμέτρους που αποτελούν την οργάνωση. Η λειτουργία της καθοδή-
γησης γίνεται με έξυπνο τρόπο όταν συμμετέχει και ο ίδιος, όταν δηλαδή γίνεται ισό-
τιμο μέλος μιας ομάδας η οποία συζητά, προτείνει, επιλέγει, εφαρμόζει. Tην τέταρτη 
λειτουργία που είναι ο έλεγχος μπορεί ο διευθυντής να την ασκήσει όντας μέλος της 
ομάδας όταν γίνεται η αυτοαξιολόγηση και η συζήτηση σε επίπεδο επίτευξης στόχων. 
Με όλες αυτές τις ενέργειες οι διευθυντές εμπνέουν τους εκπαιδευτικούς χωρίς να επι-
βάλουν τίποτα, χωρίς να αναγκάζουν κανέναν (Κοτζαιβάζογλου & Πασχαλούδης, 
2016). 

Με το πέρασμα του χρόνου ο διευθυντής έχοντας καταφέρει τη δημιουργία ενός επι-
κοινωνιακού κλίματος , μπορεί να συμμετάσχει απλώς διακριτικά στις διαδικασίες και 
η εκπαιδευτική ομάδα να λειτουργεί αυτοματοποιημένα. Βέβαια αυτό προϋποθέτει ένα 
σταθερό πυρήνα εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα ο οποίος θα ενσωματώνει τους 
νεοεισερχόμενους εκπαιδευτικούς και άτυπα θα τους μυεί και θα τους εκπαιδεύει στο 
σύστημα που ακολουθείται στο σχολείο. Αποτέλεσμα αυτού είναι με την πάροδο του 
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χρόνου το σχολείο να αποκτά δική του ταυτότητα. O διευθυντής λοιπόν διαθέτει αρ-
κετά εργαλεία με τα οποία μπορεί να διαμορφώσει ένα κατάλληλο, θετικό, εργασιακό 
κλίμα (Κοτζαιβάζογλου & Πασχαλούδης, 2016). 

Έρευνες έχουν αποδείξει ότι στη φαρέτρα του ο διευθυντής πρέπει να έχει μερικά εφό-
δια όπως είναι η ενσυναίσθηση, η αυτοαντίληψη και το χιούμορ (Gullingford, 1995). 
Θεωρείται λοιπόν πολύ σημαντικό να έχει αναπτυγμένη κοινωνική και συναισθηματική 
νοημοσύνη καθώς έτσι του επιτρέπεται να οργανώσει τις δράσεις και τα σχέδια του και 
το κυριότερο αυτά τα σχέδια να γίνουν αποδεκτά. Ο διευθυντής ο οποίος διαθέτει υ-
ψηλή εν συναίσθηση, θα ξεπεράσει πολλά εμπόδια και προβλήματα καθώς θα γνωρίσει 
πότε θα κινηθεί, με ποιο τρόπο, το φόρτο εργασίας που πρόκειται να προκύψει. Βέβαια 
βασικό στοιχείο είναι το χιούμορ με το οποίο το εργασιακό κλίμα γίνεται από απρό-
σωπο ευχάριστο και δημιουργικό. Σίγουρα αποτελεί ένα σημαντικό τρόπο με το οποίο 
μπορεί να αποφορτίζει δύσκολες καταστάσεις (Παναγιωτοπούλου, 1997).Άλλο χαρα-
κτηριστικό της προσωπικότητας του είναι η δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού. 
Αυτό βέβαια είναι πολύ δύσκολο και απαιτεί γνώσεις και πείρα. Όταν όμως υπάρχει 
αυτό το αίσθημα της δικαιοσύνης τότε οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται ικανοποιημένοι, 
ασφαλείς. Σίγουρα όμως ο διευθυντής πριν πάρει αποφάσεις πρέπει να γνωρίζει και 
στοιχεία προσωπικά που δεν είναι γνωστά στους εκπαιδευτικούς. Όταν αποφασίζει λοι-
πόν θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του αυτά τα στοιχεία με διακριτικότητα ώστε να 
μπορεί να δικαιολογεί τις αποφάσεις του για να μη δημιουργείται μια θολή εικόνα αδι-
κίας. Για να μπορεί όμως να γνωρίζει ο διευθυντής πρέπει να έχει και μια ουσιαστική 
προσωπική επικοινωνία με το προσωπικό, να είναι καλός ακροατής, να δείχνει ενδια-
φέρον για τα προσωπικά προβλήματα και θέματα του προσωπικού. Δεν πρέπει λοιπόν 
να είναι ο απόμακρος διευθυντής, κλεισμένος σε ένα γραφείο που απλά διεκπεραιώνει 
γραφειοκρατικές εργασίες. Πρέπει να ασχολείται και με το έμψυχο υλικό του σχολείου. 
Ουσιαστικά δηλαδή δημιουργεί μια θετική επικοινωνιακή δίοδο (Montana, Charnov, 
2004). Για να το πετύχει αυτό μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμα και τη μη λεκτική επι-
κοινωνία. Ο διευθυντής δεν αρκεί να έχει ένα λόγο μεστό νοημάτων , επιχειρημάτων 
πρέπει να το υποστηρίξει και με τη γλώσσα του σώματος αλλά και με άλλα μέσα της 
μη λεκτικής επικοινωνίας, όπως είναι το βλέμμα, οι συσπάσεις του προσώπου, οι κινή-
σεις των χεριών, η οπτική επαφή (Κοτζαιβάζογλου & Πασχαλούδης, 2016).Ο διευθυ-
ντής λοιπόν πρέπει να πείθει όχι μόνο με τα λόγια αλλά και με τη γενικότερη στάση 
του. Δεν μπορεί για παράδειγμα ο διευθυντής να μιλάει για όρια, πειθαρχία, οργάνωση 
στόχων όταν ο ίδιος στον εργασιακό του χώρο δείχνει να είναι υπερβολικά χαλαρός, 
αδιάφορος. 

Ένα στοιχείο που μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο διοίκησης είναι το φύλο. Σύμφωνα 
με έρευνες στις Η.Π.Α οι γυναίκες φαίνεται να έχουν περισσότερες ηγετικές ικανότητες 
προσανατολισμένες στον άνθρωπο. Βέβαια στις έρευνες το φύλο δεν αποτελεί από 
μόνο του παράγοντα αλλά συνεξετάζεται καθώς για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση λόγω της ιδιομορφίας του επαγγέλματος υπάρχουν περισσότερες γυναίκες 
άρα θα είναι και περισσότερες σε θέσεις ευθύνης . Ενώ στη δευτεροβάθμια το ποσοστό 
είναι μικρότερο (Κανταρτζή, & Ανθόπουλος, 2006). 
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Συμπεράσματα 

Η διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων έχει ιδιαιτερότητες σε σχέση με τον υπόλοιπο 
δημόσιο τομέα καθώς έχει αντίκτυπο στους μαθητές που βρίσκονται σε ευαίσθητη η-
λικία. Έτσι λοιπόν ο σχολικός διευθυντής πρέπει να συγκεντρώσει χαρακτηριστικά η-
γέτη. Ο τρόπος διοίκησης του πρέπει να είναι ευέλικτος. Ο διευθυντής πρέπει να έχει 
ανεπτυγμένη την ενσυναίσθηση και να επιλύει ακόμα και ασήμαντα προβλήματα που 
εμφανίζονται καθώς όπως αναλύθηκε μπορεί να εξελιχθούν σε αδιαφορία των εκπαι-
δευτικών. 

Το σχολείο βρίσκεται στο κέντρο μεταβαλλόμενων συνθηκών και επηρεάζεται από 
πολλούς παράγοντες. Βασικό βέβαια χαρακτηριστικό του ηγέτη είναι να είναι μετα-
σχηματιστικός και να είναι πρωτοπόρος αναλαμβάνοντας και συμμετέχοντας και ο ί-
διος σε δράσεις, ιδέες, πρακτικές του σχολείου και όχι μόνο να είναι απλός διεκπεραιω-
τής γραφειοκρατικών υποθέσεων. Για να ελαφρύνει μάλιστα το φόρτο εργασίας του 
και για να έχει περισσότερο χρόνο και διάθεση για δράσεις δεν θα πρέπει να είναι συ-
γκεντρωτικός. Βέβαια αυτό προϋποθέτει να έχει κανείς ικανότητες συντονισμού κα ορ-
γάνωσης. 

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί το χρέος του διευθυντή να καταφέρνει να υπάρχει πάντα 
ένα ήρεμο και κατάλληλο σχολικό κλίμα γιατί αυτό θα έχει αντίκτυπο στην μαθησιακή 
εξέλιξη των μαθητών. Η επίτευξη ενός επικοινωνιακού κλίματος αλλά και γενικότερα 
του κατάλληλου εργασιακού κλίματος απαιτεί την ύπαρξη πολλών δεξιοτήτων από την 
πλευρά της διοίκησης. Πολλές από αυτές θεωρούνται έμφυτες άλλες επίκτητες , όμως 
το κοινό χαρακτηριστικό τους είναι ότι πρέπει να καλλιεργούνται. Πρέπει δηλαδή ο 
διευθυντής να έχει επίγνωση των ελλείψεων του αλλά και των αναγκαίων προσόντων 
του ώστε να μπορεί να βελτιώνεται μέσω της προσωπικής του εργασίας αλλά και των 
κατάλληλων επιμορφώσεων. 
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Εσωτερική Εκπαιδευτική Πολιτική και Εσωτερική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής 
Μονάδας. Η περίπτωση του Επαγγελματικού Λυκείου Τυρνάβου 

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc. Διοίκηση Σχολικών 

Μονάδων, konmichalakis@yahoo.gr 

Περίληψη  

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια πρόταση διαμόρφωσης εσωτε-
ρικής εκπαιδευτικής πολιτικής και παράλληλα ένα πλαίσιο ανάπτυξης εσωτερικής α-
ξιολόγησης μιας σχολικής μονάδας. Ειδικότερα, αυτή η πρόταση προσδιορίζει ένα 
πλέγμα θεμάτων σχετικά με την άσκηση εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο Ε-
ΠΑΛ Τυρνάβου, μέσα από τον καθορισμό νέων σχέσεων και ρόλων που υφίστανται 
μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων. Παράλληλα η διερεύνηση 
των σχέσεων μεταξύ του ευρύτερου περιβάλλοντος και των παραγόντων που διαμορ-
φώνουν τις συμπεριφορές της εκπαιδευτικής μονάδας αποτελεί τη βάση για τον προσ-
διορισμό των κριτηρίων της αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού 
έργου. Επιπρόσθετα, η εσωτερική αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας θα αποτιμή-
σει διαδικασίες και αποτελέσματα που διαμορφώνουν την κουλτούρα του ΕΠΑΛ Τυρ-
νάβου, ενώ παράλληλα θα προτείνει νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση των σύγ-
χρονων προκλήσεων που αντιμετωπίζει αυτή η σχολική μονάδα. 

Λέξεις-Κλειδιά: εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, εσωτερική αξιολόγηση, αποτελε-
σματικότητα εκπαιδευτικού έργου. 

Εισαγωγή 

Ο συγκεντρωτικός χαρακτήρας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος προσδιορί-
ζει το πλαίσιο ανάπτυξης της εκπαιδευτικής πολιτικής στη χώρα μας. Οι αποφάσεις για 
θέματα εκπαίδευσης λαμβάνονται κεντρικά από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.) και εκφράζουν την πολιτική βούληση της κυβέρνησης στο χώρο της 
παιδείας (Σαΐτης, 2005). Το Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Τυρνάβου, ως αποδέκτης 
της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσα από το πλέγμα των σχέσεων που διαμορ-
φώνονται ανάμεσα στους παράγοντες της σχολικής κοινότητας (μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς) υποστηρίζει και προωθεί την επαγγελματική εκπαίδευση στην Επαρ-
χία Τυρνάβου. 

 Αναγνωρίζοντας ότι μια εκπαιδευτική μονάδα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκες και 
τους σκοπούς της τοπικής κοινωνίας μέσα στην οποία λειτουργεί εκτιμάται ότι υπάρχει 
ανάγκη για τη διαμόρφωση μιας τοπικής εκπαιδευτικής πολιτικής (Μαυρογιώργος, 
1999). Προτείνεται λοιπόν ότι η ανάπτυξη αυτής της πολιτικής μέσα από το πλέγμα 
των λειτουργιών της διοικητικής επιστήμης θα αναδείξει το μετασχηματιστικό ρόλο 
της σχολικής μονάδας στα κοινωνικώς δρώμενα.  
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Τέλος προκειμένου να υπάρχει ανατροφοδότηση για τα αποτελέσματα των δράσεων 
που επιφέρει η άσκηση της εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής υπάρχει ανάγκη να 
αξιολογηθούν τόσο οι στόχοι όσο και οι μέθοδοι που επιχειρούν να διαμορφώσουν α-
ποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο. Η εμπλοκή των εταίρων του σχολικού έργου (μα-
θητών, γονέων, εκπαιδευτικών) στις διαδικασίες της αξιολόγησης, ως μιας διαδικασίας 
ελέγχου και αποτίμησης των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής πράξης «εκ των έσω», 
αποτελεί προϋπόθεση για την υιοθέτηση από τους εταίρους της εκπαιδευτικής μονάδας 
των συμπερασμάτων και των προτάσεων που αφορούν τη βελτίωση του παραγόμενου 
εκπαιδευτικού έργου. 

Διαμόρφωση Εσωτερικής Πολιτικής Εκπαιδευτικής Μονάδας 

Οι άξονες που χαρακτηρίζουν την εκπαιδευτική πολιτική μιας σχολικής μονάδας προσ-
διορίζονται από την κριτική υποδοχή της εκπαιδευτικής πολιτικής που αποφασίζεται 
κεντρικά από το ΥΠΑΙΘ, όπως και από την εσωτερική πολιτική που διαμορφώνει το 
σχολείο σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητές του. Παράλληλα οι κοινωνικές, οικονομικές 
και πολιτισμικές συνθήκες της τοπικής κοινωνίας αποτελούν παράγοντες που προσδιο-
ρίζουν την εσωτερική πολιτική μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Σύμφωνα με τα παραπάνω 
οι ανάγκες μιας σχολικής μονάδας αφορούν ζητήματα όπως: 

• Υπο-εκπαίδευση και υπο-επίδοση 
• Πολιτική και κοινωνική σύνθεση του μαθητικού δυναμικού 
• Σχολική βία και παραβατικότητα 
• Υλικοτεχνική υποδομή και ανθρώπινο δυναμικό 
• Σχέσεις σχολικής μονάδας και τοπικής κοινωνίας 
• Ιδιαίτερα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά της τοπικής κοινωνίας (οικονομία, πολιτι-

σμός κ.ά.) 
• Ο τύπος εκπαίδευσης (επαγγελματικός χαρακτήρας) που παρέχει το σχολείο σε συ-

νάρτηση με τις οικονομικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες της περιοχής. 

Παράλληλα, η αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τις λειτουργίες της διοίκησης 
όπως είναι η διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και η προσαρμογή του αναλυτικού 
προγράμματος στις ιδιαίτερες ανάγκες του μαθητικού πληθυσμού (οικονομικοί μετα-
νάστες, παλιννοστούντες, περιβαλλοντική εκπαίδευση και αγωγή υγείας) θα ενισχύσει 
την αποτελεσματικότητα του σχολείου. 

Η εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική μιας εκπαιδευτικής μονάδας αναπτύσσεται μέσα 
σε πλαίσια που προσδιορίζονται από τις επιταγές του συντάγματος που καθορίζουν τον 
ρόλο του κράτους στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα παραπάνω το κράτος χαράζει την 
εκπαιδευτική πολιτική επηρεάζοντας όλες τις παραμέτρους της εκπαίδευσης: αναλυ-
τικά προγράμματα, αξιολόγηση, προσλήψεις κ.ά. Όπως τονίζει ο Μαυρογιώργος (1999, 
σελ. 135) η παραπάνω οριοθέτηση προσδιορίζει το πλέγμα δραστηριοτήτων της εκπαι-
δευτική μονάδας, η οποία 
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«μπορεί να σχεδιάζει, να προγραμματίζει, να κατανέμει πόρους, να αποφασίζει, να α-
ξιολογεί και να λογοδοτεί για τα ιδιαίτερα ζητήματα που προσδιορίζουν την εκπαιδευ-
τική της λειτουργία όπως είναι η πολυπολιτισμική σύνθεση, η σύνδεση με την τοπική 
κοινωνία, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών κ.ο.κ.». 

Οι προϋποθέσεις για την ανάδειξη μιας εκπαιδευτικής μονάδας σε φορέα διαμόρφωσης 
εκπαιδευτικής πολιτικής προσδιορίζονται από: 

1. Ενιαίο όραμα και στόχους για την εκπαίδευση που μπορεί να προκύψει μέσα από 
συλλογικές διαδικασίες 

2. Αποκεντρωμένη διοίκηση του εκπαιδευτικού συστήματος 
3. Ένα συνεκτικό σύστημα συμβουλευτικής, καθοδήγησης και υποστήριξης της εκπαι-

δευτικής μονάδας σε θέματα όπως: 
• Σχεδιασμού, προγραμματισμού και κατανομής του εκπαιδευτικού, διοικητικού 

και παιδαγωγικού έργου 
• Ανάπτυξης και εμπλουτισμού των αναλυτικών προγραμμάτων όπως και των με-

θόδων διδασκαλίας 
• Επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων προ-

βλημάτων (π.χ. κοινωνικός ρατσισμός, ναρκωτικά, σχολική βία κ.ά.) 
• Καταγραφής και παρακολούθησης της εφαρμογής των εκπαιδευτικών αλλαγών, 

αξιολόγησης και δημόσιου απολογισμού. 
• Σύνδεσης της εκπαιδευτικής μονάδας µε την τοπική κοινωνία (Smith & O’Day 

1990, όπ. αναφ. στο Μαυρογιώργος, 1999) 

Παράλληλα η εκπαιδευτική μονάδα, προκειμένου να υποστηρίξει ένα πιο ενεργό ρόλο 
στην άσκηση της πολιτικής της, πρέπει να διαμορφώσει ένα νέο πλαίσιο διαχείρισης 
του ανθρώπινου δυναμικού στη βάση των αρχών της συνεργασίας, της ανάδειξης και 
της αξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδος (Μαυ-
ρογιώργος, 1999). Σύμφωνα με τα παραπάνω η υιοθέτηση, του συνεργατικού μοντέλου 
διοίκησης ενισχύει τον μεταρρυθμιστική πολιτική της σχολικής μονάδας (Bush 1995, 
όπ. αναφ. στο Μαυρογιώργος, 1999). Το πλαίσιο άσκησης αυτού του μοντέλου διοίκη-
σης περιλαμβάνει: α) δημοκρατικές αρχές για λήψη αποφάσεων β) στήριξη της αυθε-
ντίας και της άποψη του ειδικού (εκπαιδευτικού) και όχι του διευθυντή γ) κοινό όραμα 
για το σχολείο δ) μικρό μέγεθος ομάδων για την εξασφάλιση της συμμετοχής όλων και 
ε) κοινή αποδοχή των αποφάσεων που έχουν συμφωνηθεί. 

Συμπερασματικά η διαμόρφωση ενός πλαισίου εσωτερικής πολιτικής του ΕΠΑΛ Τυρ-
νάβου (πίνακας 1) περιλαμβάνει θέματα που αφορούν:  

α) το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο του σχολείου 

β) ζητήματα οργάνωσης και διαχείρισης υλικών και πόρων  

γ) την αξιοποίηση του προϋπολογισμού και τη σωστή διευθέτηση του χρόνου στην 
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ιεράρχηση των προτεραιοτήτων του σχολείου. 

Πίνακας 1. Άσκηση Εσωτερικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΕΠΑΛ Τυρνάβου 

 
Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 

Σύνδεση του αναλυτικού προγράμματος με θέματα τοπικού 
ενδιαφέροντος όπως: 

• Εισαγωγή θεμάτων τοπικής ιστορίας, οικολογίας κ.ά. 
• Γνωριμία με το παραγωγικό και κοινωνικό κεφάλαιο της 
περιοχής (διαλέξεις από ειδικούς επιστήμονες που 
δραστηριοποιούνται σε παραγωγικούς και κοινωνικούς τομείς, 
παρακολούθησης ημερίδων κ.ά.). 
•  Εκπαιδευτικές επισκέψεις σε υπηρεσίες, βιομηχανίες, 
πολιτισμικά και φυσικά μνημεία κ.ά. 

Διδασκαλία Προσαρμογή των διδακτικών μεθόδων στις αρχές της 
εμπειρικής μάθησης όπως είναι οι βιωματικές προσεγγίσεις της 
διδακτέας ύλης με την ανάπτυξη εργαστηριακών ασκήσεων και 
επισκέψεων σε σχετικούς με το μάθημα παραγωγικούς χώρους, 
βιοτεχνικές μονάδες κ.ά. 

Εξουσία Οργάνωση ομάδων εκπαιδευτικών συναφών ειδικοτήτων για τη 
διαθεματική προσέγγιση διδακτικών έργων και εκχώρηση σ’ 
αυτούς αποφασιστικών αρμοδιοτήτων για τη διαμόρφωση 
σχετικών προτάσεων που αφορούν προμήθεια υλικοτεχνικού 
εξοπλισμού κ.ά.  

Υλικά Ανάπτυξη συνεργασιών με την τοπική κοινωνία (παραχώρηση 
υλικών και σχολικών χώρων για τη διοργάνωση επιμορφωτικών 
εκδηλώσεων) 

Ανθρώπινο 
Δυναμικό 

• Συνεχής υποστήριξη για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού (προώθηση της ενδοσχολικής επιμόρφωσης, 
διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή του σχολείου σε ερευνητικά 
προγράμματα κ.ά.) 
• Προσαρμογή της διοίκησης του σχολείου στις απαιτήσεις 
του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος 
(εξυπηρέτηση των αναγκών των εκπαιδευτικών με την 
παράλληλη επιδίωξη για την επίτευξη των στόχων του 
σχολείου) 
• Συνεχής βελτίωση της διοίκησης του σχολείου 
(επιμόρφωση σε διοικητικά θέματα, αντιμετώπισης κρίσεων, 
σχολικής βίας και παραβατικότητας κ.ά.) 
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Χρόνος Ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της εκπαιδευτικής μονάδας για 
την κατανομή και διευθέτηση του χρόνου 

Οικονομικά Συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητας και της 
αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής μονάδας με τη σωστή 
διαχείριση του προϋπολογισμού. 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας 

 Ο έλεγχος ως μια διαδικασία παρακολούθησης και ρύθμισης της λειτουργίας μιας εκ-
παιδευτικής μονάδας αποτιμά την προσέγγιση των στόχων που τέθηκαν κατά τη διαδι-
κασία του προγραμματισμού (Κουτούζης, 1999). Συνδέεται λοιπόν η διαδικασία του 
ελέγχου με την αξιολόγηση - σύγκριση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων σε σχέση 
με τους αρχικούς σκοπούς και στόχους που καλείται να εξυπηρετήσει η εκπαιδευτική 
μονάδα. Παράλληλα, η αξιολόγηση ως μια διαδικασία ελέγχου συνδέεται ακόμη και 
με την ποιότητα της εκπαίδευσης, ως μια λειτουργία ανατροφοδότησης για τον επανα-
προσδιορισμό των σκοπών και των στόχων που τέθηκαν στη φάση του προγραμματι-
σμού. Ο Ανδρέου (1992, όπ. αναφ. στο Κουτούζης & Χατζηευστρατίου 1999) προσ-
διορίζει την αξιολόγηση ως τη διαδικασία αποτίμησης όλων εκείνων των παραγόντων 
που συμβάλλουν στο εκπαιδευτικό έργο από την υλικοτεχνική υποδομή, τα αναλυτικά 
προγράμματα και τα βιβλία ως την οργάνωση του σχολείου, τις επιμορφωτικές ανάγκες 
των εκπαιδευτικών και την εργασιακή τους συνέπεια. Η αναγκαιότητα της αξιολόγη-
σης κρίνεται σημαντική μια που αποτελεί μια διαδικασία ελέγχου προκειμένου να δια-
πιστωθούν και να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα όπως και οι αιτίες που δημιούργη-
σαν αυτά τα προβλήματα μέσα από τις λειτουργίες της διοίκησης. Αυτό που χαρακτη-
ρίζει τέλος την αξιολόγηση είναι ότι καταλήγει τόσο σε συμπεράσματα όσο και σε 
προτάσεις βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου.  

Ανάλογα με τη σχέση που έχουν οι αξιολογητές ως προς την εκπαιδευτική μονάδα η 
αξιολόγηση διακρίνεται σε εξωτερική, όπου ο αξιολογητής δεν έχει σχέση με το σχο-
λείο που αξιολογεί και σε εσωτερική, όπου ο αξιολογητής σχετίζεται άμεσα με τη μο-
νάδα που αξιολογεί. Αυτό που χαρακτηρίζει την εσωτερική αξιολόγηση είναι η επιδί-
ωξη διεύρυνσης της συμμετοχής των συντελεστών της εκπαιδευτικής πράξης (μαθητές, 
εκπαιδευτικοί κ.λ.π.) στις διαδικασίες αξιολόγησης και λήψης αποφάσεων (Κουτούζης 
& Χατζηευστρατίου, 1999). Έτσι λοιπόν οι συμμετέχοντες στις διαδικασίες της αξιο-
λόγησης εκτός από τους άμεσα εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική πράξη διευθυντές, 
εκπαιδευτικούς και μαθητές επιδιώκεται να είναι οι γονείς και ακόμη, εκπρόσωποι της 
τοπικής κοινότητας. Όσον αφορά το στόχο της εσωτερικής αξιολόγησης εκτιμάται ότι 
είναι κυρίως η απόδοση κινήτρων για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και 
ακόμη η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος αλλαγών μέσα από μια πολύπλευρη θεώ-
ρηση της σχολικής ζωής (Wastiau-Schlüter, 2004).  

Οι εκπαιδευτικές μονάδες είναι σύνθετοι οργανισμοί και λειτουργούν με ένα δυναμικό 
και όχι στατικό τρόπο. Πώς μέσα στο σύστημα αυτό διάφοροι παράγοντες αλληλεπι-
δρούν και πως σχετίζονται δίδοντας άλλοτε αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο και 

1078

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



άλλοτε όχι; Προσεγγίζοντας συστημικά μια σχολική μονάδα θεωρούμε ότι εμφανίζεται 
στο ευρύτερο περιβάλλον ως ένα «ανοικτό» σύστημα ανταλλάσσοντας μ’ αυτό το πε-
ριβάλλον υλικά και πληροφορίες. Υιοθετώντας το συστημικό μοντέλο των ροών μια 
εκπαιδευτική μονάδα λειτουργεί μετασχηματιστικά στις «εισροές» που έχει από το ευ-
ρύτερο περιβάλλον της αποδίδοντας σ’ αυτό μετασχηματισμένα υλικά και πληροφορίες 
ως «εκροές». Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο σύστημα του σχολείου εισρέουν ως έμ-
ψυχοι και υλικοί πόροι οι εκπαιδευτικοί, τα αναλυτικά προγράμματα, οι μαθητές, οι 
γνώσεις και οι συμπεριφορές τους κ.ά. Το σχολείο αναπτύσσοντας δραστηριότητες (εκ-
παιδευτικές, παιδαγωγικές και διοικητικές) μετασχηματίζει τις εισροές σε εκροές, όπως 
είναι οι νέες γνώσεις, οι αποκτηθείσες δεξιότητες, οι αλλαγμένες συμπεριφορές και 
τέλος, οι αλλαγές στις υλικοτεχνικές υποδομές και εγκαταστάσεις (Πετρίδου, 2000). 

 Η αξιολόγηση μιας εκπαιδευτικής μονάδας αποτιμά θεματικές περιοχές που σχετίζο-
νται με τη λειτουργία της. Ένα τέτοιο μεθοδολογικό πλαίσιο αξιολόγησης αποτελείται 
από τρεις κατηγορίες, οι οποίες περιλαμβάνουν επτά θεματικές περιοχές. Σύμφωνα με 
τους Σολομών (1999) και Δούκα (1999) αυτές οι θεματικές περιοχές αναφέρονται: 

 α) στα δεδομένα του σχολείου (εισροές, όπως Πρόγραμμα - Βιβλία, Διαθέσιμα μέσα 
– Πόροι, Προσωπικό) 

 β) στις διαδικασίες (Διοίκηση, Κλίμα - Σχέσεις, Διδασκαλία - Μάθηση) και 

 γ) στα αποτελέσματα (Εκπαιδευτικά Επιτεύγματα).  

Υιοθετώντας το συστημικό μοντέλο για το ΕΠΑΛ Τυρνάβου και λαμβάνοντας υπ’ όψιν 
τις ιδιαίτερες συνθήκες του σχολείου προτείνεται η διαμόρφωση ενός σχεδίου εσωτε-
ρικής αξιολόγησης το οποίο περιλαμβάνει 20 κριτήρια διάγνωσης (Πίνακας 2). Το σχέ-
διο αυτό δίνει έμφαση στις διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του σχολείου όπως 
και των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ των μεταβλητών των εισροών και των ε-
κροών. Με τη χρησιμοποίηση αυτού του μοντέλου αξιολόγησης επιδιώκεται η βελτί-
ωση της λειτουργίας του σχολείου. Οι συμμετέχοντες διεύθυνση, μαθητές και εκπαι-
δευτικοί θα αξιοποιήσουν την εμπειρία τους για να αποτιμήσουν και να διερευνήσουν 
τη λειτουργία του σχολείου και ακόμη τις διαδικασίες διδασκαλίας – μάθησης. Τέλος 
αξιοποιώντας τα συμπεράσματα της αξιολόγησης για πιθανές αδυναμίες και προβλή-
ματα θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο προτάσεων που θα στοχεύει σε αλλαγές στις διαδι-
κασίες που αναπτύσσονται στο σχολείο (εκπαιδευτικές, παιδαγωγικές, διοικητικές,) έ-
τσι ώστε να αξιοποιούνται κατά τον καλύτερο τρόπο οι διαθέσιμοι πόροι και να βελ-
τιώνεται το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο. 
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Πίνακας 2. Εσωτερική Αξιολόγηση Εκπαιδευτικής Μονάδας 
 Θεματικές 

Περιοχές 
Κριτήρια Διάγνωσης 

1. Δεδομένα 
Σχολείου 

1.1 Πρόγραμμα 
Σπουδών – Βιβλία 
1.2 Διαθέσιμα 
Μέσα – Πόροι 
1.3 Προσωπικό 
Σχολείου 

1.1.1 Συγκρότηση σχολικού προγράμματος 
με βάση τις ιδιαίτερες συνθήκες του 
σχολείου 
1.1.2 Σχολικά εγχειρίδια (πληρότητα κ.ά.) 
1.2.1 Ελλείψεις σχολικής μονάδας 
(αίθουσες, εξοπλισμός κ.ά.) 
1.3.1 Ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς  
1.3.2 Επαγγελματική εμπειρία 
εκπαιδευτικών 

2. Διαδικασίες  2.1 Διοίκηση 
 
2.2 Κλίμα – 
Σχέσεις – 
Συνεργασίες 
 
2.3 Διδακτική - 
Μαθησιακή 
Διαδικασία 

2.1.1 Εφαρμογή εκπαιδευτικής νομοθεσίας  
2.1.2 Λήψη αποφάσεων στην οργάνωση 
και συντονισμό της σχολικής ζωής  
2.1.3 Αξιοποίηση μέσων και πόρων 
2.2.1 Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών 
2.2.2 Σχέσεις εκπαιδευτικών – μαθητών 
 (σχολικό κλίμα κ.ά.) 
2.2.3 Σχέσεις μαθητών μεταξύ τους 
 (επικοινωνιακό πλαίσιο κ.ά.) 
2.2.4 Σχέση σχολείου – οικογένειας 
2.2.5 Σχέση σχολείου με το ευρύτερο 
περιβάλλον 
2.3.1 Διδασκαλία (ενεργή συμμετοχή των 
μαθητών, σύνδεση με την καθημερινή ζωή) 
2.3.2 Μάθηση (ενθάρρυνση για ανάληψη 
πρωτοβουλιών κ.ά.) 
2.3.3 Αξιολόγηση (ανατροφοδότηση 
διδασκαλίας, ενημέρωση γονέων κ.ά.) 

3. 
Αποτελέσματα 

1.1 Εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα 

1.1.1 Φοίτηση (ελλιπής φοίτηση) 
1.1.2 Επιδόσεις  
1.1.3 Προσωπική-κοινωνική ανάπτυξη 
(Συναισθηματική ανάπτυξη, παραβατικές 
συμπεριφορές κ.ά.) 
1.1.4 Επαγγελματική εξέλιξη (Κλίσεις 
μαθητών, επαγγελματικές προοπτικές) 

Συμπεράσματα 

Το σχολείο, ως το βασικότερο κύτταρο του εκπαιδευτικού συστήματος, δεν είναι απο-
κομμένο από τα κοινωνικώς δρώμενα. Λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου περι-
βάλλοντος από το οποίο υποστηρίζεται με έμψυχους και υλικούς πόρους (εισροές). Η 
σχολική μονάδα μέσα μια ποικιλία δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζουν τη σχολική 
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ζωή, όπως είναι η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας – επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτι-
κών, μαθητών, γονέων και κοινωνικών φορέων, βοηθά τους μαθητές να αποκτήσουν 
εμπειρίες και να διαμορφώσουν ερευνητικό πνεύμα έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύ-
τερα την πραγματικότητα του κόσμου μας (Everard & Morris, 1999). 

Προκειμένου να υποκινηθεί και να ενισχυθεί η δυναμική σχέση του σχολείου με το 
ευρύτερο περιβάλλον του υπάρχει ανάγκη όχι µόνο να εφαρμόζει αυτό το σχολείο την 
εκπαιδευτική πολιτική που αποφασίζεται κεντρικά από το ΥΠΑΙΘ αλλά παράλληλα, 
να συμμετέχει και το ίδιο στη διαμόρφωσή αυτής της πολιτικής. Για να επιτευχθεί αυτό 
απαιτείται αναδιοργάνωση και αλλαγή κουλτούρας, δηλαδή απαιτείται η διαμόρφωση 
ενός σχεδίου εσωτερικής εκπαιδευτικής πολιτικής που θα δίνει έμφαση σε θέματα συ-
νεργασίας, συμμετοχής, συλλογικής δράσης και έρευνας σε επίπεδο εκπαιδευτικής μο-
νάδας µε την ταυτόχρονη μετατροπή του εκπαιδευτικού σε ευαίσθητο αποδέκτη της 
σχολικής ζωής ενώ ταυτόχρονα θα αναδεικνύει και θα αξιοποιεί τις δυνατότητές του. 
Τα παραπάνω προϋποθέτουν την προώθηση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαι-
δευτικού προσωπικού και την ανάπτυξη συνεργασίας µε γονείς και άλλους τοπικούς 
φορείς (Μαυρογιώργος, 1999). 

Προκειμένου να εντοπισθούν και να αναδειχθούν αδυναμίες και προβλήματα που χα-
ρακτηρίζουν τη λειτουργία μιας εκπαιδευτικής μονάδας υπάρχει ανάγκη να διαμορφω-
θεί ένα σχέδιο εσωτερικής αξιολόγησης. Ένα τέτοιο σχέδιο που θα υιοθετεί τη συλλο-
γική δράση (μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών) θα επιδιώξει τη βελτίωση και την ανά-
πτυξη της σχολικής μονάδας με ένα πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού ενώ 
παράλληλα, θα καθιστά υπόλογους και υπεύθυνους για τις πράξεις τους όλους τους 
εμπλεκόμενους στη διαδικασία της αξιολόγησης. 

Η ανάπτυξη ενός σχεδίου εσωτερικής αξιολόγησης, ως στοιχείου που θα χαρακτηρίζει 
την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική, αποτελεί ένα μέσο μεταρρύθμισης του σχο-
λείου. Μέσα από την αναδόμηση των σχολικών σχέσεων και την ενίσχυση της αυτο-
νομίας της εκπαιδευτικής μονάδας στη μορφωτική λειτουργία θα επιδιωχθεί η κάλυψη 
των αναγκών διδασκαλίας και μάθησης με την παράλληλη βελτίωση του σχολικού προ-
γράμματος και την εφαρμογή οργανωτικών - λειτουργικών αλλαγών που προωθούν τη 
σχολική ανάπτυξη και επιτυχία (Darling-Hammond 1994, όπ. αναφ. στο Δούκας 1999). 

Παράλληλα η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, ως μια διαδικασία ελέγχου και αποτίμη-
σης που χαρακτηρίζει τη διοίκηση, λειτουργεί μέσα σ’ ένα ευρύτερο πλαίσιο και συν-
δέεται με τον προγραμματισμό, την οργάνωση και τη διεύθυνση μιας σχολικής μονάδας 
(Κουτούζης & Χατζηευστρατίου, 1999). Αποτελεί λοιπόν η εσωτερική αξιολόγηση 
μιας σχολικής μονάδας στοιχείο απαραίτητο για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαί-
δευσης ως μια λειτουργία ανατροφοδότησης για τον επαναπροσδιορισμό των σκοπών 
και των στόχων που τέθηκαν στη φάση του προγραμματισμού. Παράλληλα η συμμε-
τοχή και η συλλογική έκφραση, όπως προσδιορίζεται από τη διαμόρφωση ενός τέτοιου 
σχεδίου αξιολόγησης με την εμπλοκή όλων των παραγόντων της σχολικής ζωής, απο-
τελεί ένα σημαντικό στοιχείο που χαρακτηρίζει την εσωτερική εκπαιδευτική πολιτική 
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όπως είναι η λήψη αποφάσεων με συλλογικό τρόπο. 

Η εσωτερική αξιολόγηση για το ΕΠΑΛ Τυρνάβου θα επιτρέπει σε όλους τους εμπλε-
κόμενους την έκφραση άποψης για την ποιότητα της εκπαίδευσης στο σχολείο και θα 
τεκμηριώνει συστηματικά και επιστημονικά τα οποιαδήποτε αποτελέσματα για το έργο 
που επιτελείται. Ο μαθητής, έχοντας ξεκάθαρους στόχους από την αρχή, θα αναγνωρί-
ζει την αξία της προσπάθειας και θα αναπτύσσει κίνητρα που θα οδηγούν στην αξιο-
ποίηση των ικανοτήτων του. Ο εκπαιδευτικός του σχολείου, αντιλαμβανόμενος τον εκ-
παιδευτικό του ρόλο, θα τεκμηριώνει με την εργασία του την εκπαιδευτική πράξη. Η 
διοίκηση του σχολείου θα παίρνει άμεση ανατροφοδότηση για την εκπαιδευτική προ-
σπάθεια και ταυτόχρονα θα στηρίζει με διορθωτικές πράξεις τις λειτουργίες βελτίωσης 
του εκπαιδευτικού έργου. Ο ευρύτερος κοινωνικός χώρος (εκπαιδευτικοί και κοινωνι-
κοί φορείς) θα αντιλαμβάνεται τη συλλογική προσπάθεια για αλλαγή της κουλτούρας 
του σχολείου, όπως αυτή θα εκφράζεται μέσα σε περιβάλλον αλληλοσεβασμού και δια-
φάνειας, με ορατούς στόχους και ουσιαστικά κίνητρα. Αυτό άλλωστε είναι και το ζη-
τούμενο που προκύπτει και από τη διαμόρφωση ενός σχεδίου ανάπτυξης μιας εσωτε-
ρικής πολιτικής για το ΕΠΑΛ Τυρνάβου. Ένα σχολείο που θα αναδεικνύει και θα α-
ξιοποιεί πρωτοβουλίες και ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών για τη διαμόρφωση 
και προώθηση ενός εκπαιδευτικού οράματος όπως είναι το σχολείο της κοινωνικής 
διαβούλευσης και έρευνας. Τέλος ένα σχολείο που θα στοχεύει να διαμορφώσει αυρια-
νούς πολίτες που θα αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα του κόσμου μας. 
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Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επαγγελματική εξουθένωση 
των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλείας 
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Περίληψη 

Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας, ως επικεφαλής της, αποτελεί το κρίσιμο διοικητικό 
στέλεχος με πλήθος ευθυνών και απαιτητικών υποχρεώσεων για την αποτελεσματική 
λειτουργία της. Η πολυδιάστατη φύση της εργασίας του με τις συνεχώς αυξανόμενες 
απαιτήσεις ευθύνεται για την πιθανότητα εκδήλωσης του συνδρόμου της επαγγελματι-
κής εξουθένωσης (burnout). Η οικονομική κρίση αποτελεί ένα επιπλέον παράγοντα που 
επηρεάζει την ευημερία του. Η παρούσα ερευνητική μελέτη επιχειρεί να διερευνήσει 
την επίδραση που έχει ο παράγοντας της οικονομικής κρίσης στην επαγγελματική ε-
ξουθένωση των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(Δ.Ε.) Ηλείας. Η έρευνα ήταν ποσοτική και διεξήχθη με το ερωτηματολόγιο «Maslach 
Burnout Inventory–Education Survey (MBI-ES)» στο σύνολο (67) των Διευθυντών 
σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Ηλείας, τον Απρίλιο 2018 με ποσοστό ανταπόκρισης των 
συμμετεχόντων 98,5%. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επιρροή της οικο-
νομικής κρίσης στην ψυχολογική κατάσταση των Διευθυντών δεν επηρεάζει στατι-
στικά σε σημαντικό βαθμό την επαγγελματική τους εξουθένωση. 

Λέξεις-Κλειδιά:Επαγγελματική εξουθένωση, οικονομική κρίση, διευθυντής σχολείου 

Εισαγωγή 

Η επαγγελματική εξουθένωση (burnout) προσεγγίζεται εννοιολογικά ως «ένα σύν-
δρομο συναισθηματικής εξάντλησης αποπροσωποποίησης και μειωμένης προσωπικής 
επίτευξης που μπορεί να εκδηλωθεί μεταξύ ατόμων που εργάζονται με ανθρώπους με 
κάποια ιδιότητα1» (Maslach, Jackson & Leiter, 1996:4). Με την πρόοδο των ερευνών 
η εκδήλωση burnout αναγνωρίζεται, πέρα από τα ανθρωποκεντρικά επαγγέλματα, σε 
κάθε εργασιακό χώρο παγκοσμίως (Schaufeli, Leiter & Maslach, 2009). Αναδεικνύο-
νται τρεις συνιστώσες της επαγγελματικής εξουθένωσης που οριοθετούν και περιγρά-
φουν ολοκληρωμένα το σύνδρομο. Η συναισθηματική εξάντληση αναφέρεται στην ε-
ξάντληση των συναισθημάτων και συναισθηματικών αποθεμάτων του εργαζόμενου. Η 
αποπροσωποποίηση σχετίζεται με αρνητική ή υπερβολικά αποστασιοποιημένη αντιμε-
τώπιση των αποδεκτών της υπηρεσίας που παρέχει ο εργαζόμενος. Τέλος, η μειωμένη 
προσωπική επίτευξη περιγράφει τα μειωμένα συναισθήματα κάποιου για την ικανό-
τητά του και την επιτυχημένη εκτέλεση της εργασίας του (Maslach, 1993). H εξά-
ντληση, κεντρικό χαρακτηριστικό του burnout, αναφέρεται ευρέως, είναι εμφανής στην 
εκδήλωση του συνδρόμου και αποτελεί κριτήριο για την αναγνώρισή του (Maslach, 
Schaufeli & Leiter, 2001). Ο ανωτέρω ορισμός της Maslach προσεγγίζει με τον 

1 Η μετάφραση είναι της συγγραφέως του άρθρου. 
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καλύτερο τρόπο το burnout αφού αναφέρεται στη σωματική και στην ψυχική εξουθέ-
νωση των εργαζόμενων (Iacovides et al., 2003). Συνοψίζοντας, το burnout αποτελεί μια 
πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει αντίδραση στο άγχος (εξάντληση ή κόπωση), 
ψυχική απόσταση (αποπροσωποποίηση ή κυνισμός) και αρνητική πεποίθηση (έλλειψη 
επίτευξης ή αποτελεσματικότητας) (Schaufeli & Salanova, 2014:296). 

Η διαχρονική μελέτη της επαγγελματικής εξουθένωσης υπογραμμίζει τη σημασία του 
συνδρόμου. Αυτό συμβαίνει γιατί το burnout επιφέρει διάφορες αρνητικές επιπτώσεις 
(Maslach et al., 2001). Επιπτώσεις στην ψυχοσωματική υγεία του εργαζόμενου (άγχος, 
κατάθλιψη, καρδιαγγειακές παθήσεις), εκδήλωση ψυχικής ή και φυσικής απομάκρυν-
σής του, μειωμένη δέσμευση, μειωμένη αφοσίωση και εργασιακή απόδοση, μειωμένα 
κίνητρα και συχνές απουσίες από τον χώρο εργασίας με αρνητικό αντίκτυπο στον ίδιο 
τον οργανισμό (Schaufeli & Salanova, 2014) και κατ’ επέκταση αρνητικές επιπτώσεις 
στους αποδέκτες παροχής των υπηρεσιών του (Maslach & Jackson, 1981). Παράλληλα, 
μειώνεται η ευκαιρία για τον εργαζόμενο να αισθανθεί εργασιακή ικανοποίηση και να 
βιώσει θετικές εμπειρίες στην εργασία του (Maslach & Leiter, 2016).  

Πλήθος παραγόντων ευνοούν την εκδήλωση burnout και σχετίζονται με τα χαρακτηρι-
στικά του έργου ή του εργασιακού ρόλου, του χώρου εργασίας, τα δημογραφικά και 
ατομικά χαρακτηριστικά του εργαζόμενου (Κάντας, 1996). Οι Schaufeli και Salanova 
(2014) κατηγοριοποιούν ευρήματα ερευνών που σχετίζονται με παράγοντες που ίσως 
οδηγήσουν στην εκδήλωση burnout σε α) ποσοτικές απαιτήσεις εργασίας (φόρτος ερ-
γασίας, πίεση χρόνου, πολλές ώρες εργασίας και συχνή επαφή με πελάτες) και β) ποιο-
τικές απαιτήσεις εργασίας (αντικρουόμενοι εργασιακοί ρόλοι, ανεπαρκείς πληροφορίες 
για την εκπλήρωση του ρόλου εργασίας, συναισθηματικά φορτισμένες καταστάσεις, 
ανισορροπία μεταξύ εργασίας και σπιτιού, διαφορά μεταξύ προσδοκιών και εργασια-
κής πραγματικότητας).  

Tο επάγγελμα του εκπαιδευτικού αναφέρεται με υψηλά επίπεδα burnout και συναισθη-
ματικής εξάντλησης (Chang, 2009). Ο Διευθυντής σχολικής μονάδας εκτός από διδα-
κτικό έργο ασκεί και διοικητικά καθήκοντα. Βρίσκεται επικεφαλής της σχολικής μο-
νάδας και έχει τη διοικητική, επιστημονική και παιδαγωγική ευθύνη για τη λειτουργία 
της (Υ.Α. 353.1/324/105657/Δ1/2002). Ο Λαΐνας (2004) επισημαίνει τον πολυδιά-
στατο και απαιτητικό ρόλο του Διευθυντή, το πολύπλοκο έργο που έχει αναλάβει ως 
διοικητικό στέλεχος με αυξημένες, πολύπλευρες υποχρεώσεις και ευθύνες για το πα-
ρεχόμενο έργο και την αποτελεσματικότητα του σχολείου. Όπως υποστηρίζει η 
Maslach (1982/2003) η καθημερινή εμπλοκή, η συναναστροφή, η εργασία και η στενή 
αλληλεπίδραση του εργαζόμενου με άλλους ανθρώπους είναι πολύ απαιτητική και προ-
καλεί στους εργαζόμενους, κατά συνέπεια και στον Διευθυντή σχολικής μονάδας συ-
ναισθηματική πίεση. Αυτή η φύση της εργασίας του ευθύνεται για τον κίνδυνο εκδή-
λωσης burnout (Whitaker, 1995).  

Η οικονομική κρίση αναφέρεται στους παράγοντες που επηρεάζουν την εργασία. Η 
παρατεταμένη, βαθιά οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε στην Ελλάδα και την πλήττει 
την τελευταία δεκαετία επηρεάζει τον χώρο της εκπαίδευσης (OECD, 2018:21; Vergeti 
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& Giοuroglοu, 2018). Κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης ακολουθησε μια σειρά 
από αλλαγές οι οποίες επηρέασαν συνθήκες και διαστάσεις της εργασίας των εκπαι-
δευτικών. Το πεδίο της δημόσιας εκπαίδευσης, με την εφαρμογή νέων νόμων, δέχτηκε 
δραματικές περικοπές ή καταργήσεις εργασιακών δικαιωμάτων και προνομίων κεκτη-
μένων από τις μεταρρυθμίσεις των προηγούμενων ετών. Χαρακτηριστικές είναι οι πε-
ρικοπές στους μισθούς των εκπαιδευτικών, οι οποίες μέχρι το 2017 ανέρχονται στο 
74% του επιπέδου του 2008 αλλά και γενικότερα στο εισόδημα των νοικοκυριών 
(OECD, 2018:46, 49). Καταγράφεται μείωση των μισθών των εκπαιδευτικών από το 
2010 (Eurydice, 2012). Οι εκπαιδευτικοί, λόγω των περικοπών στους μισθούς τους και 
της επιβαλλόμενης υπέρογκης φορολόγησης, αισθάνονται έντονη ψυχολογική πίεση 
και ανασφάλεια (Vergeti, 2014). Επιπρόσθετα, ερευνητικά δεδομένα αποκαλύπτουν 
την επιδείνωση της λειτουργίας των σχολείων, συνέπεια της επίδρασης της οικονομι-
κής κρίσης και των περικοπών που ακολούθησαν (Vergeti & Giοuroglοu, 2018). Οι 
Μπούρας και Λύκουρας (2011) επισημαίνουν τη συμβολική και πρακτική “κατάρ-
ρευση” του σύγχρονου ανθρώπου εξαιτίας ανατροπών και μεταβολών στην εργασία 
του και την οικονομική του κατάσταση. Η έρευνα των Mouza και Souchamvali (2015), 
(οπ. αναφ. στο Kakana et al., 2017:3) σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
ανέδειξε ανάμεσα σε άλλους παράγοντες, τη μείωση των οικονομικών απολαβών ως 
παράγοντα άγχους, προσθέτοντας έναν ακόμα στο ήδη επιβαρυμένο περιβάλλον εργα-
σίας. 

Ένα τέτοιο πλαίσιο εργασίας, εντός του οποίου λειτουργούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί 
αλλά και ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας, επηρεάζει αρνητικά την ψυχολογία και 
το ηθικό των εργαζομένων (OECD, 2018:136). Το ίδιο υποστηρίζεται από την έρευνα 
των Στάγια και Ιορδανίδη (2014) οι οποίοι διαπίστωσαν τη συσχέτιση της δύσκολης 
οικονομικής κατάστασης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, λόγω κρίσης, με την εμφάνιση 
burnout σε συνδυασμό με αυξανόμενο εργασιακό άγχος. Στο ίδιο πνεύμα και η έρευνα 
των Avgitidou et al. (2017:139) οι οποίοι συσχετίζουν την οικονομική κρίση με την 
αρνητική ψυχολογική και συναισθηματική κατάσταση των εκπαιδευτικών. Τέλος, μια 
πρόσφατη έρευνα για την επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών σχολικών 
μονάδων αναδεικνύει την επίδραση, σε μικρό όμως βαθμό, της αίσθησης οικονομικής 
δυσκολίας των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Ηλείας (οικονομικής πίε-
σης, δυσκολίας εκπλήρωσης οικονομικών υποχρεώσεων και κάλυψης των βασικών α-
ναγκών και των οικονομικών περικοπών/αναπροσαρμογών που αναγκάζονται να κά-
νουν οι εκπαιδευτικοί) μόνο με την συναισθηματική τους εξάντληση (Λιάγκουρα, 
2019). 

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προσεγγίστηκε προηγουμένως, αναδεικνύεται η αναγκαιότητα 
διερεύνησης της επίδρασης που έχει η οικονομική κρίση στην επαγγελματική εξουθέ-
νωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ. Ε. Ηλείας. Η παρούσα μελέτη στηρίχτηκε 
στο θεωρητικό μοντέλο των τριών διαστάσεων της Maslach για την επαγγελματική ε-
ξουθένωση. 
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Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Η ερευνητική αυτή μελέτη, η οποία αποτελεί τμήμα μιας ευρύτερης έρευνας (Μπα-
ντούνα, 2018), εξετάζει τις απόψεις των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ. Ε. Ηλείας 
αναφορικά με την επίδραση που έχει ο παράγοντας της οικονομικής κρίσης στην επαγ-
γελματική τους εξουθένωση (συναισθηματική εξάντληση, αποπροσωποποίηση και 
προσωπικά επιτεύγματα), όπως αυτή προκύπτει από τη σχέση που έχουν με την εργα-
σία τους και την επίδραση που αυτή έχει στους ίδιους. 

Ερευνητικό ερώτημα 

Το ερευνητικό ερώτημα που διατυπώθηκε, αποτέλεσε τη βάση και κατηύθυνε την πα-
ρούσα έρευνα ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα, έχει ως εξής: Επιδρά η οικονομική 
κρίση και σε τι βαθμό στην επαγγελματική εξουθένωση των Διευθυντών σχολικών μο-
νάδων Δ. Ε. Ηλείας; 

Το δείγμα της έρευνας 

Η έρευνα διεξήχθη το σχολικό έτος 2017-2018. Τον πληθυσμό αναφοράς της αποτέλε-
σαν οι 67 Διευθυντές σχολικών μονάδων Δ. Ε. Ηλείας στους οποίους διανεμήθηκαν 
ηλεκτρονικά τα ερωτηματολόγια μέσω του διαδικτυακού εργαλείου ερωτηματολόγιων 
Google Forms. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν οι 66 Διευθυντές σχολικών μονάδων 
Δ. Ε. Ηλείας, όλων των τύπων σχολείων το οποίο καταδεικνύει πολύ υψηλό ανταπό-
κρισης (98,5%). 

Το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

Για τις ανάγκες της παρούσας ερευνητικής μελέτης και την πιο εύκολη συλλογή των 
δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου 
περιλάμβανε γενικές ερωτήσεις για τη διερεύνηση δημογραφικών και επαγγελματικών 
χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων Διευθυντών σχολικών μονάδων. Το δεύτερο μέ-
ρος του ερωτηματολογίου αξιοποίησε το ερωτηματολόγιο Maslach Burnout Inventory, 
(MBI-ES), των Maslach, Jackson & Schwab (1996) για την αξιολόγηση του δείκτη 
επαγγελματικής εξουθένωσης με 22 ερωτήσεις. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο α-
ξιολογεί τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης μέσα από τρεις υποκλί-
μακες: τη συναισθηματική εξάντληση, την αποπροσωποποίηση και τα προσωπικά επι-
τεύγματα (Maslach et al., 2001). Το ερωτηματολόγιο είναι ευρέως αποδεκτό και χρη-
σιμοποιείται στην πλειονότητα των ερευνών (Schaufeli & Salanova, 2014). Επιπλέον, 
στο τέλος του πρώτου μέρους του ερωτηματολογίου υπήρχε μια ερώτηση για την εκτί-
μηση από τους Διευθυντές σχολικών μονάδων του βαθμού που έχει επηρεάσει η οικο-
νομική κρίση την ψυχολογική τους κατάσταση.  

 

1087

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ανάλυση δεδομένων 

Έγινε καταχώρηση και στατιστική περιγραφική ανάλυση των δεδομένων από τα ερω-
τηματολόγια με την αξιοποίηση του λογισμικού πακέτου SPSS v 22. Για τον έλεγχο 
συσχετίσεων χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής Pearson και ο έλεγχος παλινδρόμησης 
ANOVA. Ο έλεγχος εσωτερικής συνέπειας και εγκυρότητας των μεταβλητών του ερω-
τηματολόγιου ήταν ικανοποιητικός (Cronbach’s Alpha> 0.70). 

Αποτελέσματα έρευνας 

Αναφορικά με το προφίλ των Διευθυντών των σχολικών μονάδων της έρευνας, όπως 
προκύπτει από τα δημογραφικά και επαγγελματικά στοιχεία, το 56,1% είναι άνδρες και 
το 43,9% είναι γυναίκες. Στην πλειονότητά τους (68,2%) είναι έγγαμοι με παιδιά, με 
μέση ηλικία τα 55,44 έτη και το 59,1% με επιπλέον σπουδές. Η μέση διευθυντική ε-
μπειρία τους είναι τα 6,5 έτη. Το 71,2% έχει αναλάβει τη διεύθυνση (47) σχολικών 
μονάδων σε ημιαστικές–αγροτικές περιοχές, ενώ το 28,8% διευθύνει (19) σχολικές μο-
νάδες σε αστικές περιοχές. Ο μέσος αριθμός τμημάτων των σχολικών μονάδων που 
διευθύνουν είναι 7,5. 

Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των συμμετεχόντων Διευθυντών του δείγματος, με 
βάση τις βαθμολογίες που κατέγραψαν στις επιμέρους διαστάσεις της επαγγελματικής 
εξουθένωσης, αντιλαμβάνεται την εκδήλωση burnout γενικά σε χαμηλό επίπεδο (Μη-
τρόπουλος, Μπαντούνα & Καρανικόλα, 2018). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1 οι ερωτώμενοι Διευθυντές εκτίμησαν και απέδωσαν με 
βαθμό σε μια κλίμακα από 0 έως 100 την επιρροή του παράγοντα της οικονομικής 
κρίσης στην ψυχολογική τους κατάσταση. Η μέση τιμή (Μ.Τ.) είναι 40,62 και η τυπική 
απόκλιση (Τ.Α.) είναι 18,911. Όπως παραστατικά παρουσιάζεται και στο Σχήμα 1 η 
επίδραση της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων 
Διευθυντών στην έρευνα είναι σημαντική με ποσοστό 40,62%. 

 Ν Ελάχιστο Μέγιστο Μ.Τ. Τ. Α. 

Σε ποιό ποσοστό % εκτιμάτε ότι η 
οικονομική κρίση έχει επηρεάσει 
την ψυχολογική σας κατάσταση 

66 0 100 40,62 18,911 

Πίνακας 1. Περιγραφικά στοιχεία του ποσοστού επιρροής της οικονομικής κρίσης στην 
ψυχολογική κατάσταση των Διευθυντών 
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Σχήμα 1. Μέσος όρος του ποσοστού επιρροής της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογική 
κατάσταση των Διευθυντών 

Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, ο έλεγχος του συντελεστή γραμμικής συσχέτισης Pearson 
δείχνει ότι δεν υπάρχει σημαντική στατιστική συσχέτιση (p>0,05) της επίδρασης της 
ψυχολογικής επιβάρυνσης των Διευθυντών από τον παράγοντα οικονομικής κρίσης με 
τις τρεις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, α-
ποπροσωποποίηση, προσωπικά επιτεύγματα). Συγκεκριμένα με τη Συναισθηματική Ε-
ξάντληση (r=0,223, p=0,078), με την Αποπροσωποποίηση (r=0,044, p=0,934) και τα 
Προσωπικά επιτεύγματα (r=0,172, p=0,085). 

 Συναισθημα-
τική Εξά-

ντληση  

Αποπροσωποποί-
ηση 

Προσωπικά Επι-
τεύγματα 

Σε ποιό ποσο-
στό (%) εκτι-
μάτε ότι η οι-
κονομική 
κρίση έχει ε-
πηρεάσει την 
ψυχολογική 
σας κατά-
σταση 

R1 0,223 0,044 0,172  

Sig. 
 (2-

tailed)* 
0,078 0,934 0,085  

N 66 66 66 

1Συντελεστής συσχέτισης Pearson 
* Η συσχέτιση είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,05 

Πίνακας 2. Συσχέτιση παράγοντα ελέγχου με τις παραμέτρους MBI-ES 

Εφόσον δε διαπιστώθηκαν στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις (Πίνακας 2) ανάμεσα 
στις διαστάσεις της επαγγελματικής εξουθένωσης και στον παράγοντα ελέγχου (επιβά-
ρυνση της ψυχολογικής κατάστασης από την οικονομική κρίση), το ίδιο προφανώς συ-
μπέρασμα εξάγεται και από τις αντίστοιχες απλές γραμμικές παλινδρομήσεις που έγι-
ναν για να διαπιστωθεί αν η κάθε μια διάσταση της επαγγελματικής εξουθένωσης ε-
ξαρτάται από τον υπό μελέτη παράγοντα. Συγκεκριμένα, από τον Πίνακα 3 προκύπτει 
ότι η επίδραση της ψυχολογικής κατάστασης λόγω οικονομικής κρίσης δεν επηρεάζει 
στατιστικά σε σημαντικό βαθμό τη Συναισθηματική Εξάντληση (Β=0,153, p=0,072), 
την Αποπροσωποποίηση (Β=0,009, p=0,726) και τα Προσωπικά Επιτεύγματα 
(Β=0,048, p=0,168). Συνεπώς, το ποσοστό επιρροής της οικονομικής κρίσης στην ψυ-
χολογική κατάσταση των ερωτώμενων Διευθυντών δε φαίνεται να επηρεάζει τις δια-
στάσεις της επαγγελματικής τους εξουθένωσης (συναισθηματική εξάντληση, αποπρο-
σωποποίηση, προσωπικά επιτεύγματα). 
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Ανεξάρτητη μετα-
βλητή 

Εξαρτημένη μετα-
βλητή 

Σε ποιό ποσοστό (%) εκτιμάτε ότι η οικονομική κρίση έχει ε-
πηρεάσει την ψυχολογική σας κατάσταση 

B Sig* R2 

Συναισθηματική Ε-
ξάντληση 0,153 0,072 0,050 

Αποπροσωποποί-
ηση 0,009 0,726 0,002 

Προσωπικά Επι-
τεύγματα 0,048  0,168  0,029  

*Η επιρροή είναι στατιστικά σημαντική σε επίπεδο 0,05 
Πίνακας 3. Εξάρτηση παραμέτρων MBI από τον παράγοντα ελέγχου 

Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα διερεύνησε την επίδραση του παράγοντα της οικονομικής κρίσης 
στην επαγγελματική εξουθένωση των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Ηλείας. 
Από τα δεδομένα αναδείχθηκε ότι η οικονομική κρίση επηρεάζει αρκετά (40,62%) την 
ψυχολογική κατάσταση των Διευθυντών της έρευνας. Το ποσοστό όμως επιρροής της 
οικονομικής κρίσης στην ψυχολογική κατάσταση των συμμετεχόντων Διευθυντών δεν 
επηρεάζει στατιστικά σημαντικά την επαγγελματική τους εξουθένωση (συναισθημα-
τική εξάντληση, αποπροσωποποίηση, προσωπικά επιτεύγματα). 

Το εύρημα αυτό διαφοροποιείται με τα ευρήματα άλλων έρευνων (Στάγια & Ιορδανίδη, 
2014), σύμφωνα με τα οποία διαπιστώθηκε συσχέτιση της δύσκολης οικονομικής κα-
τάστασης που βιώνουν οι εκπαιδευτικοί, λόγω κρίσης, με την εμφάνιση burnout σε 
συνδυασμό με αυξανόμενο εργασιακό άγχος. Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της έρευνας του Ιωάννου (2018) με τα ίδιο ερευνητικό εργαλείο καταγράφηκε η επί-
δραση της οικονομικής κρίσης σε ποσοστό κάτω του μετρίου στην ψυχολογική κατά-
σταση των Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε Αιτωλοακαρνανίας (43,%). Η επίδραση 
της οικονομικής κρίσης στην ψυχολογική κατάσταση των διευθυντών επηρεάζει θετικά 
τη συναισθηματική τους εξάντληση και την αποπροσωποποίηση και αρνητικά τα προ-
σωπικά τους επιτεύγματα.  

Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, λόγω του περιορισμένου δείγματος, της διεξαγω-
γής της έρευνας στη συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή με τη χρήση μόνο του ερωτη-
ματολογίου, δεν είναι δυνατόν να γενικευθούν. Πάρα ταύτα, η παρούσα μελέτη συνει-
σφέρει στη γνώση για τον παράγοντα οικονομικής κρίσης και την επίδρασή του στην 
επαγγελματική εξουθένωση Διευθυντών σχολικών μονάδων. Για τη γενίκευση των συ-
μπερασμάτων κρίνεται αναγκαία η επέκταση της έρευνας σε ευρύτερο δείγμα Διευθυ-
ντών σχολικών μονάδων και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές από όλη την Ελλάδα και 
στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια για την ανάδειξη τυ-
χόν διαφορών, με συνδυασμό άλλων ερευνητικών εργαλείων και μεθόδων.  
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Αναμφισβήτητα, η γνώση στο πεδίο της επαγγελματικής εξουθένωσης που συνεχώς 
διευρύνεται και επεκτείνεται με την εκπαιδευτική έρευνα συμβάλλει σημαντικά στη 
διαμόρφωση χρήσιμων συμπερασμάτων. Τα συμπεράσματα αυτά μπορεί να αξιοποιη-
θούν για την εκπαιδευτική πολιτική και την ανάπτυξη παρεμβάσεων που στοχεύουν 
στη διαχείριση και αποτελεσματική αντιμετώπιση του συνδρόμου burnout στους Διευ-
θυντές σχολικών μονάδων ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία τους στον εργασιακό τους 
χώρο. 
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 Η συμβολή της σχολικής βιβλιοθήκης στην αποτελεσματικότητα του σχολείου 

Χατζηαναστασίου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. Διοίκηση και Οργάνωση Σχολικών Μονάδων 

katxatzian@gmail.com 

Περίληψη 

Οι ραγδαίες οικονομικές, κοινωνικές εξελίξεις, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας και τώρα η πανδημία του Covid-19, επηρεάζουν άμεσα την εκπαίδευση. Τα σχο-
λεία με την κλασική μορφή τους δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις. 
Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η ανακάλυψη της γνώσης, η βελτίωση ικανοτήτων για 
έρευνα, η χρήση διαδικτύου, η συνεργασία των εκπαιδευτικών και η αλλαγή μεθόδων 
εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι κοινοί στόχοι της εκπαιδευτικής ηγεσίας και της σύγ-
χρονης σχολικής βιβλιοθήκης για ένα αποτελεσματικό σχολείο. Το παρόν άρθρο ανα-
φέρεται στα αποτελέσματα της έρευνας, στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας 
για την συνεισφορά των ελληνικών σχολικών βιβλιοθηκών στην υλοποίηση του ορά-
ματος του ηγέτη για ένα αποτελεσματικό σχολείο. Δυστυχώς , στην Ελλάδα οι βιβλιο-
θήκες δεν έχουν ούτε τον εξοπλισμό ούτε τον χώρο και λειτουργούν με το φιλότιμο 
των εκπαιδευτικών. Δεν συμμετέχουν ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παρά τα 
μεγάλα προβλήματα, υπάρχει αλλαγή στην σχολική μονάδα μετά την λειτουργία της. 
Αυτό μας οδηγεί και στο συμπέρασμα της αναγκαιότητας της ύπαρξης της. 

Λέξεις-Κλειδιά: σχολική βιβλιοθήκη, αποτελεσματικό σχολείο, εκπαιδευτική ηγεσία 

Εισαγωγή 

Στη σημερινή εποχή, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας απαιτείται να είναι ηγέτης. 
Αυτός καθορίζει τους στόχους και τους σκοπούς και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για 
την υλοποίηση τους. Θα κατευθύνει τους εκπαιδευτικούς και θα τους υποστηρίξει για 
να συνεργαστούν, να καινοτομήσουν με τη βοήθεια και της τεχνολογίας (Μπρίνια, 
2008). Το είδος των προγραμμάτων, που επιλέγονται από την ηγεσία πρέπει ενισχύει 
την μάθηση όλων των μαθητών (McGhee & Jansen, 2010). 

Η Thuler (όπως αναφέρεται στο Τσούνη, Αναστασόπουλος, Γονίδου, & Τσούνης, 
2016) υποστηρίζει πως ένα αποτελεσματικό σχολείο πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες 
των μαθητών και των γονέων για εκπαίδευση, για συναισθηματική και κοινωνική ανά-
πτυξη. 

Ένα πολύ σημαντικό μέσο για την επίτευξη του οράματος της εκπαιδευτικής ηγεσίας 
είναι η σύγχρονη σχολική βιβλιοθήκη. Τα παιδιά σε ένα κατάλληλο περιβάλλον μαθαί-
νουν να συνεργάζονται, να ερευνούν, να ανακαλύπτουν τις ικανότητες τους. Βιβλία, 
παιχνίδια, υπολογιστές, βιντεοπροβολείς δίνουν την δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 
αλλάξει την διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά μαθαίνουν να διαβάζουν αβίαστα, να 
μπαίνουν στο διαδίκτυο με ασφάλεια και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη, έτσι ώστε να 
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επιλέγουν σωστά από τον τεράστιο όγκο των πληροφοριών. Οι δράσεις και οι διαδικα-
σίες μάθησης της σύγχρονης βιβλιοθήκης βοηθούν όλους τους μαθητές, ανεξάρτητα 
από το επίπεδο γνώσης (Αρβανίτη, 2008). Ο εκπαιδευτικός δεν είναι πλέον αυτός που 
κατέχει την γνώση, αλλά αυτός που θα οδηγήσει τα παιδιά να μάθουν πώς να μαθαί-
νουν, κάτι που θα τους χρησιμεύσει σε όλη την ζωή τους. Σε συνεργασία με τον Υπεύ-
θυνο της βιβλιοθήκης μεταμορφώνει την διδασκαλία, έτσι ώστε να εγείρει το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών του (Skypes, 2013). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Για τους μελετητές το “εκπαιδευτικό προϊόν” είναι πολύ δύσκολο να μπει σε καλούπια, 
καθώς κάθε μαθητής έχει διαφορετικές ανάγκες. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας 
της παρεχόμενης εκπαίδευσης αποτελεί κυρίαρχο στόχο της εκπαιδευτικής ηγεσίας. Η 
επίτευξη του στόχου εξαρτάται από τις καινοτομίες που θα υιοθετήσει ο ηγέτης (Sallis, 
2003). Σύμφωνα με τους Foskett και Lumby (2003), η ηγεσία είναι η “ηλεκτρική ενέρ-
γεια” που κινητοποιεί τους εργαζόμενους για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η ηγε-
σία είναι αυτή που θα προωθήσει τη μεταμόρφωση των διαδικασιών μάθησης (Πασιαρ-
δής, 2014). Βοηθά όλα τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας χωριστά και προσπαθεί 
να λύσει κάθε πρόβλημα, αξιοποιώντας τις ικανότητες τους (Κορωνάκης, 2014).  

Σύμφωνα με την έρευνα του Dean (2005), όλα τα σχολεία που χαρακτηρίστηκαν απο-
τελεσματικά είχαν ηγεσία με όραμα, αλλαγή του κλίματος του σχολείου, συμμετοχή 
όλων των εμπλεκομένων με κοινούς στόχους, συνεργασία των γονέων, άνοιγμα του 
σχολείου στην κοινωνία. Η έρευνα που έκαναν οι James, Connolly, Elliott, & Dunning, 
το 2006, έγινε σε 18 σχολεία της Ουαλίας, διαπίστωσε πως βασικό χαρακτηριστικό 
είναι η δυνατή κουλτούρα, που βελτιώνει και ανασχηματίζει τις μεθόδους διδασκαλίας 
με αποτέλεσμα την πρόοδο των μαθητών.  

Αυτό όμως, δεν μπορεί να γίνει με το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο, ούτε με τη μετωπική 
διδασκαλία. Η σχολική βιβλιοθήκη, ως μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, συνει-
σφέρει στην επίτευξη των σκοπών της ηγεσίας (Ντελόπουλος, 2005). Η σύγχρονη σχο-
λική βιβλιοθήκη εκτός από το να δανειστούν βιβλία και να διαβάσουν εκεί, εκπαιδευ-
τικοί και μαθητές, είναι ένας χώρος όπου υπάρχουν επιτραπέζια παιχνίδια, κόμικς, πε-
ριοδικά, CD, να κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο, αλλά και να επικοινωνήσουν με άλλους 
μαθητές ή να κάνουν μάθημα χρησιμοποιώντας τα υλικά της. Μέσα στον ίδιο χώρο 
γίνονται θεατρικές παραστάσεις, εκδηλώσεις της κοινότητας, βλέπουν ταινίες (Αρβα-
νίτη, 2008). Μια αίθουσα κατάλληλα διαμορφωμένη όπου βιβλία υπολογιστές και παι-
χνίδια έχουν την θέση τους. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο εξειδικευμένος Υπεύθυ-
νος ((Ντελόπουλος, 2002). 

Ο όρος σχολικός βιβλιοθηκονόμος (school librarian) ή δάσκαλος βιβλιοθηκονόμος 
(teacher librarian) δίνεται σε άτομα με τις ανάλογες γνώσεις. Πολύ συχνά χρησιμο-
ποιείται σήμερα ο όρος School Library media specialists» (Ειδικός των μέσων της σχο-
λικής βιβλιοθήκης), καθώς η τεχνολογία, το διαδίκτυο και τα οπτικοακουστικά είναι 
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αναπόσπαστο κομμάτι της σχολικής βιβλιοθήκης (Schmidt & Reeve, 2009). Ο σχολι-
κός βιβλιοθηκονόμος γνωρίζοντας και τα προγράμματα σπουδών, μαζί με τον διευθυ-
ντή συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση των στόχων της βιβλιο-
θήκης (Ζάχος, 1999).  

Σύμφωνα με τον Todd (όπως αναφέρεται στο CLA- Canadian Library Association, 
2014), αυτό που διαφοροποιεί μια βιβλιοθήκη είναι οι δραστηριότητες της και οι δρά-
σεις της. Με τον πληροφοριακό γραμματισμό και την έρευνα τα παιδιά αποκτούν κρι-
τική σκέψη, μαθαίνουν να παίρνουν πρωτοβουλίες και να χρησιμοποιούν σωστά το 
διαδίκτυο. Οι Krashen, Lee & McQuillan το 2010 παρουσιάζουν μια ανάλυση των δε-
δομένων της μελέτης PIRLS (Πρόοδος στη Διεθνή Μελέτη Γραμματισμού Ανάγνω-
σης), όπου διαπιστώθηκε πως η επίδραση της σχολικής βιβλιοθήκης ήταν τόσο ισχυρή 
όσο και η επίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος. Τα παιδιά από φτωχό οικογε-
νειακό και κοινωνικό περιβάλλον έχουν πολύ μικρή πρόσβαση σε βιβλία και η βιβλιο-
θήκη είναι το αντιστάθμισμα που αμβλύνει τις οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες. 
Ο ρόλος, όμως, δεν είναι σημαντικός μόνο στο ωράριο του σχολείου καθώς πολλές 
σχολικές βιβλιοθήκες είναι Λέσχες Ανάγνωσης ή επικοινωνούν μαθητές με εκπαιδευ-
τικούς με τη χρήση της τεχνολογίας από το σπίτι τους (American Association of School 
Librarians, 2019). 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ενώσεων Βιβλιοθηκονόμων και Ιδρυμάτων (IFLA- 
International Federation of Library Associations and Institutions) με τη συνεργασία της 
UNESCO, εξέδωσε το 1999 ένα μανιφέστο το “The School Library in Teaching and 
Learning for All” (Η Σχολική Βιβλιοθήκη για τη διδασκαλία και τη μάθηση) και το 
κοινοποίησε σε όλες τις κυβερνήσεις. Ειδικότερα : 1)Βοηθά στην βελτίωση των μαθη-
σιακών αποτελεσμάτων. 2) Γνωριμία των παιδιών με το βιβλίο χωρίς πρέπει, ανάπτυξη 
της φιλαναγνωσίας. 3) Ανάπτυξη ικανοτήτων έρευνας, ανακάλυψη της γνώσης. 4) Δυ-
νατότητα πρόσβασης στον κόσμο του διαδικτύου, εκμάθηση των τρόπων έρευνας, σω-
στή διαχείριση και τρόποι αποφυγής κινδύνων από τη χρήση του. 5) Τόπος παιχνιδιού, 
συνεργασίας, ομαδικής δουλειάς. 6) Βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες μαθητών 
και σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 7) Δημιουργία των προϋποθέσεων 
για συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, βοηθά τον διευθυντή στην αλλαγή κουλ-
τούρας του σχολείου. 8) Ενισχύει τη συνεργασία γονέων, εκπαιδευτικών, ηγεσίας του 
σχολείου και της ευρύτερης κοινωνίας 

Συγκρίνοντας τους στόχους της ηγεσίας και της σχολικής βιβλιοθήκης εξάγεται το συ-
μπέρασμα πως είναι κοινοί. 

Σε πολλές χώρες του εξωτερικού η σχολική βιβλιοθήκη είναι κομμάτι της καθημερινό-
τητας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στην Αμερική από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 
αιώνα άρχισαν να ιδρύονται σχολικές βιβλιοθήκες στην προσπάθεια να απομακρυνθεί 
η αποστήθιση. Σε κάθε σχολείο υπάρχει οργανωμένη σχολική βιβλιοθήκη (Μητρέλη, 
2018). Για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια ιδρύθηκε η AASL (Αμερικανική Ένωση 
Σχολικών Βιβλιοθηκών), ένας παγκόσμιος οργανισμός, που έχει ως στόχο να βοηθήσει 
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στην αλλαγή μεθόδων διδασκαλίας στον κόσμο. Στην Αυστραλία o Υπεύθυνος την βι-
βλιοθήκης μαζί με το δάσκαλο αποφασίζουν τον τρόπο διδασκαλίας (Κακούρης, 2018). 
Στη Δανία δεν υπάρχει ένα βιβλίο (Αρβανίτη, 2008 & Bibliotekarforbudent, 2019). Στη 
Γερμανία ακολουθούν το αναλυτικό πρόγραμμα (Schulmeliothek, 2019). Στη Αγγλία 
η εκμάθηση της χρήσης του διαδικτύου γίνεται μέσα στην βιβλιοθήκη (Kinnell, 1992). 
Το 1927 η IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων και Ιδρυμάτων Βιβλιοθηκών) ήταν 
ο σημαντικότερος διεθνής οργανισμός. 

Από τον Όθωνα και τον Άρμανσμπεργκ υπογράφτηκε το πρώτο βασιλικό διάταγμα 
(ΦΕΚ20/16-12-1835), όπου όριζε πως σε κάθε σχολείο θα υπήρχε και σχολική βιβλιο-
θήκη. Ποτέ, όμως, δεν υλοποιήθηκε. Πολλοί νόμοι, εγκύκλιοι έχουν ψηφιστεί από τότε 
που τονίζουν την σπουδαιότητα της, γενικά και αόριστα. Ίσως θα έπρεπε να σταθούμε 
σε μία προσπάθεια που έγινε με το πρόγραμμα του ΕΠΕΑΕΚ όπου σε 757 σχολεία της 
δευτεροβάθμιας δημιουργήθηκαν πρότυπες βιβλιοθήκες Εκπαίδευσης (ΕΠΕΑΕΚ, 
1996) και σε αυτές ,όμως δεν τοποθετήθηκε ειδικό προσωπικό και δεν ανανεώθηκε η 
υλικοτεχνική υποδομή από τότε. Το 2018 με Υπουργική Απόφαση (Φ14/22511/Δ1/9-
2-2018 (ΦΕΚ Β΄688/28-2-2018) ιδρύθηκε Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών Δημόσιων 
Δημοτικών Σχολείων. Ο στόχος είναι η υποστήριξη της εκπαίδευσης, της Δια Βίου 
Μάθησης και της ενασχόλησης με το περιβάλλον και την αειφορία. Είναι το πρώτο 
ουσιαστικό εγχείρημα και καθορίζει αναλυτικά τον τρόπο λειτουργίας, τον χώρο, τα 
καθήκοντα του Υπεύθυνου (που και πάλι είναι ένας εκπαιδευτικός και όχι εξειδικευ-
μένο προσωπικό) και δίνεται μια οικονομική βοήθεια 3000 ευρώ για την αγορά εξο-
πλισμού και βιβλίων. Παρά τα όποια προβλήματα, εντάχθηκαν ήδη 913 σχολικές μο-
νάδες (Φ17/72957/Δ1 /8-5-2018 (ΦΕΚ Β΄2563/2-7-2018), που ήδη λειτουργούσαν βι-
βλιοθήκες και είχαν τον χώρο και κάποιο εξοπλισμό. 

Μεθοδολογία 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ήταν ποιοτική έρευνα. Έγιναν συνεντεύξεις 
στους Υπεύθυνους σχολικών βιβλιοθηκών από 13 δημοτικά, 2 γυμνάσια και 1 ΕΠΑΛ, 
από το δήμο Παύλου Μελά, Κορδελιού- Ευόσμου και από σχολεία της Φλώρινας. Ε-
πιλέχθηκαν “δείγματα σκοπιμότητας”, καθώς η βιβλιοθήκη τους με τον ένα ή με τον 
άλλο τρόπο παρουσίαζε κάποια δραστηριότητα.  

Συμπεράσματα – προτάσεις 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Στο 37% την δημιουργία της πρότεινε ο διευθυντής, στο άλλο 25% ο διευθυντής μαζί 
με κάποιον άλλο εκπαιδευτικό. Από τα 16 σχολεία μόνο τα 5 έχουν αρκετά καλή υλι-
κοτεχνική υποδομή, ενώ την έλλειψη καταρτισμένου Υπευθύνου την επισήμαναν όλοι. 
Μόνο σε ένα σχολείο υπάρχει Υπεύθυνος με πλήρες ωράριο χωρίς όμως γνώσεις βι-
βλιοθηκονομίας. Όλοι θεωρούν πως είναι ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα. Δουλεύ-
ουν τώρα οι εκπαιδευτικοί με μεράκι, πολλές ώρες, και έχοντας ταυτόχρονα εργασιακό 
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ωράριο τμήματος. Πολλές φορές πηγαίνουν σε σεμινάρια οι ίδιοι. Στο εξωτερικό, όμως, 
ο Σχολικός Βιβλιοθηκονόμος όχι μόνο θα τελειώσει την σχολή βιβλιοθηκονομίας αλλά 
μετα θα πάρει ειδίκευση στην εκπαίδευση και θα έχει γνώση και των Αναλυτικών Προ-
γραμμάτων. Ακόμη και στα σχολεία που έχουν αρκετά καλή υποδομή, η βιβλιοθήκη 
παραμένει αρκετές ώρες κλειστή, καθώς δεν υπάρχει η δυνατότητα του Υπευθύνου 
πλήρους απασχόλησης. 

 Οι χρηματοδότηση έγινε με δράσεις των σχολείων, με την βοήθεια και συνεργασία 
των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, εκτός από 2, αλλά και σε αυτές δεν συνεχί-
στηκε η χρηματοδότηση. Βλέπουμε πως για την δημιουργία των βιβλιοθηκών η συμ-
μετοχή της Πολιτείας είναι μηδαμινή.  

Σχολική βιβλιοθήκη και ηγεσία 

Οι διευθυντές συμμετέχουν ενεργά στην δημιουργία και στην διατήρηση της λειτουρ-
γίας της, καθώς πιστεύουν στην αναγκαιότητα ύπαρξης της. Προσπαθούν να εξασφα-
λίσουν πόρους, και ενθαρρύνουν, παροτρύνουν τους εκπαιδευτικούς να συμμετέχουν 
στις δράσεις της και τους βοηθούν να αναμορφώσουν τον τρόπο διδασκαλίας τους να 
κάνουν μάθημα και μέσα στην βιβλιοθήκη. Γνωρίζουν τον ρόλο που μπορεί να παίξει 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, την στηρίζουν με σκοπό την βελτίωση των αποδόσεων 
των παιδιών και την καλή συνεργασία μεταξύ συναδέλφων, έτσι ώστε να βρεθούν οι 
καταλληλότερες κάθε φορά μέθοδοι διδασκαλίας. 

Τρόπος Λειτουργίας 

Όλες οι βιβλιοθήκες είναι δανειστικές, ενώ μόνο σε ένα σχολείο λειτουργεί ως ανα-
γνωστήριο όλες τις ώρες του ωρολογίου προγράμματος λόγω έλλειψη Υπευθύνου. Η 
πιο σημαντική λειτουργία, η βοήθεια στην έρευνα και ο πληροφοριακός γραμματισμός 
δεν μπορεί να λειτουργήσει. Το 56% των σχολείων γίνονται κάποια μαθήματα στην 
βιβλιοθήκη. Όχι βέβαια από όλους του εκπαιδευτικούς, αλλά παρατηρείτε συνεχόμενη 
αύξηση του αριθμού. Τα τμήματα ένταξης και τα ΖΕΠ χρησιμοποιούν πολύ συχνά την 
βιβλιοθήκη. Από τα 16 μόνο στα 3 λειτουργεί το απόγευμα (δανειστική, αίθουσα κινη-
ματογράφου, όμιλος παραμυθιών). Εκτός από 2 σχολεία που ο χώρος είναι μικρός, 
κατά την διάρκεια της χρονιάς γίνονται διάφορες δράσεις φιλαναγνωσίας, θεάτρου, 
μουσικής, κινηματογράφου. Σε όλα τα σχολεία ενώ ξεκίνησαν διστακτικά λίγοι εκπαι-
δευτικοί, τώρα συμμετέχουν κάθε χρόνο και περισσότεροι. Βλέπουν πως έστω και με 
αργά βήματα αλλάζει η κουλτούρα των σχολείων. Το 75% των σχολείων βλέπει αλ-
λαγή στην συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών, κάτι αλλάζει και αυτό έχει επιπτώ-
σεις σε όλους τους τομείς του σχολείου. Στα 8 σχολεία εκεί γίνονται και οι συνεδριά-
σεις διδασκόντων, συναντήσεις με γονείς και φορείς, σεμινάρια για τους εκπαιδευτι-
κούς.  

Βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
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Όλα τα σχολεία προσπαθούν να συνδέσουν τις δράσεις με το αναλυτικό πρόγραμμα. 
Δυστυχώς, αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, καθώς δεν υπάρχει ανανέωση βιβλίων και στα 
μισά σχολεία δεν υπάρχουν τόσοι υπολογιστές όπου τα παιδιά μπορούν να εργαστούν. 
Το 64% έχει βιβλία για μαθητές μεταναστών και για άτομα με ειδικές μαθησιακές δυ-
σκολίες. Το ποσοστό είναι μικρό καθώς βασικός σκοπός της είναι σε όλα τα παιδιά να 
δίνονται ίσες ευκαιρίες. Μια παρατήρηση των Υπευθύνων είναι πως τα παιδιά που είναι 
συστηματικοί επισκέπτες της βιβλιοθήκης έχουν πολύ καλή αναγνωστική ικανότητα 
και σχολική επίδοση. Με τις δράσεις που γίνονται τα παιδιά μαθαίνουν αβίαστα, τα 
θέματα που ασχολούνται είναι πολύ κοντά στα ενδιαφέροντα των παιδιών και ο τρόπος 
προσέγγισης τους κεντρίζει το ενδιαφέρον. 

Συμπερασματικά, ο ρόλος των σχολικών βιβλιοθηκών στην αποτελεσματικότητα των 
ελληνικών σχολικών μονάδων είναι πολύ μικρός. Στον παρακάτω πίνακα βλέπουμε 
τους κοινούς στόχους ηγεσίας και σχολικής βιβλιοθήκης. Αναγνωρίζοντας την πολύ 
κακή υποδομή, την έλλειψη βιβλίων, υπολογιστών εξειδικευμένου Σχολικού Βιβλιο-
θηκονόμου, οι τεράστιες προσπάθειες των διευθυντών, των Υπευθύνων και γενικότερα 
των εκπαιδευτικών έχουν στη λειτουργία της έχει μικρές αλλαγές.  

 

Δανεισμός βιβλίων από ένα μεγάλο κομμάτι του μαθητικού δυναμικού που πολλά από 
αυτά τα παιδιά δε θα μπορούσαν να πάνε σε άλλη βιβλιοθήκη και βοηθάει έστω και 
λίγο στην πρόοδο των παιδιών. Μάθημα στην βιβλιοθήκη, μια προσπάθεια των εκπαι-
δευτικών να ξεφύγουν από το ένα και μοναδικό εγχειρίδιο και να το συνδέσουν με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα. Έκτακτες εκδηλώσεις, όπου η παραδοσιακή διδασκαλία δίνει 
τη θέση της σε καινοτόμες δράσεις, συνεργάζεται με τους γονείς και άλλους φορείς, 
ανοίγεται στην κοινωνία, όπου είναι και το ζητούμενο στην εποχή μας. Η συνεργασία, 
η αλλαγή νοοτροπίας, η δημιουργία ομάδας για την εξερεύνηση νέων τρόπων διδασκα-
λίας, όλων των εμπλεκομένων στη σχολική μονάδα είναι, ίσως, η μεγαλύτερη βοήθεια 
που δίνεται στην διοίκηση, στην προσπάθεια για ένα αποτελεσματικό σχολείο. Όλα 
αυτά μας δείχνουν πόσα πολλά μπορεί να προσφέρει η σχολική βιβλιοθήκη αν λειτουρ-
γεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. 

Έτσι η σταθερή χρηματοδότηση, η στελέχωση με επαγγελματίες βιβλιοθηκονόμους ή 
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εκπαιδευτικούς με ειδίκευση στην βιβλιοθήκη, αποδέσμευση της μάθησης από ένα και 
μοναδικό βιβλίο, επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, το Δίκτυο Σχολικών Βιβλιοθηκών 
που δημιουργήθηκε να βοηθήσει ενεργά στην λειτουργία της. Η σχολική βιβλιοθήκη, 
τώρα περισσότερο ίσως από ποτέ πρέπει να γίνει ένα κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας. 
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Η συμβολή του Διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού 

Μπούζουρα Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, MSc, mariabou65@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα επιχειρείται να διερευνηθεί η συμβολή του διευθυντή στην 
επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού στη σύγχρονη ελληνική 
πραγματικότητα, μέσα από την καταγραφή των απόψεων των εκπαιδευτικών της 
δημοτικής εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας, στην Κεντρική Μακεδονία. 
Χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις και οι αρχές που ορίζει η ποσοτική έρευνα και το 
δομημένο ερωτηματολόγιο σαν μεθοδολογικό εργαλείο, ενώ το δείγμα αποτέλεσαν 150 
εκπαιδευτικοί. Τα ευρήματα που προέκυψαν επιτρέπουν τη διερεύνηση αρχικά σε ποιο 
βαθμό οι διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας ενθαρρύνουν 
και υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και στη συνέχεια 
εάν υπάρχει συσχέτιση και σε ποιο βαθμό, μεταξύ της ηγεσίας του σχολείου και της 
επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Ερευνάται επίσης η επίδραση των 
δημογραφικών παραγόντων, όπως το φύλο του εκπαιδευτικού, η ηλικία, τα χρόνια 
υπηρεσίας, η εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα, η περιοχή του σχολείου και το 
φύλο του διευθυντή. 

Λέξεις-Κλειδιά: επαγγελματική ανάπτυξη, εκπαιδευτικοί, διευθυντής, δημοτικό 
σχολείο 

Εισαγωγή 

Η συνεχής επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών καθίσταται ζωτικής σημασίας 
για την επίτευξη του πολυσύνθετου ρόλου του σχολείου, που είναι η παροχή γνώσεων, 
η διαπαιδαγώγηση των μαθητών και η αντιστάθμιση των κοινωνικών ανισοτήτων. Στη 
σύγχρονη εποχή, οι τρεις αυτές ζωτικές λειτουργίες του σχολείου έχουν καταστεί 
ιδιαίτερα απαιτητικές, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της πολυπολιτισμικότητας. 
Καθίσταται λοιπόν απαραίτητη η αξιοποίηση των μέσων που προσφέρει η τεχνολογία 
και η δια βίου μάθηση. Απαιτείται δηλαδή αναδιοργάνωση των μεθόδων και μέσων 
διδασκαλίας, αλλά και διεύρυνση της σημασίας του σχολείου, αφού οδηγούμαστε 
σταδιακά από την «ετεροκαθοδηγούμενη» μόρφωση στην «αυτομόρφωση», μέσα από 
ένα δίκτυο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. (Παπαναούμ, 2010). Ο Διευθυντής του 
σχολείου είναι αυτός που επωμίζεται τον κύριο συντονισμό των παραγόντων που 
δρουν σε μία σχολική μονάδα. (Σαΐτη & Σαΐτης, 2012). Γενικά, στο πλαίσιο των 
καθηκόντων του, ο διευθυντής προσπαθεί για τη συνεχή ανέλιξη και προσωπική 
επιμόρφωση του προσωπικού του σχολείου του (Πασιαρδής, 2004). Στόχος της 
παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών της Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας κατά 
πρώτον σχετικά με τη συμβολή του διευθυντή και τους τρόπους που αυτός 
χρησιμοποιεί για να ενθαρρύνει την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και 
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κατά δεύτερον, εάν υπάρχει συσχέτιση και σε ποιο βαθμό, μεταξύ της ηγεσίας του 
σχολείου και της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών.  

Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 

Η επαγγελματική ανάπτυξη 

Το επάγγελμα του εκπαιδευτικού και η ανάπτυξή του είναι θεμελιώδους και ζωτικής 
σημασίας για την εξασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση των μαθητών και κατ’ 
επέκταση στη βελτίωση ολόκληρου του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας (Σαΐτη 
& Σαΐτης, 2012).  

Σύμφωνα με την Παπαναούμ (2010), η επαγγελματική ανάπτυξη είναι μια διαρκής 
διαδικασία μάθησης, μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο αποκτούν τις 
αναγκαίες επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, αλλά και τις προσωπικές ιδιότητες 
και πεποιθήσεις που τους είναι απαραίτητες ώστε να ανταποκριθούν στον 
επαγγελματικό τους ρόλο.  

Η επιμόρφωση και η σημασία της 

Η επιμόρφωση είναι ένας στρατηγικής σημασίας θεσμός για την προσωπική, 
επιστημονική και επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, τη βελτίωση του 
εκπαιδευτικού έργου και τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος. 
(Μαυροειδής &Τύπας, 2001). Αποτελεί μια διαρκή, αδιάκοπη και φυσική διαδικασία 
επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης των εκπαιδευτικών και η συνδρομή της 
πολιτείας είναι καθοριστική ως προς την εξασφάλιση του πλαισίου υλοποίηση της. 
Ακριβώς γι’ αυτό, εντάσσεται στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης και ανάπτυξης 
πολιτικών δια βίου παιδείας (Μαυρογιώργος, 1999).  

Η σημασία της επιμόρφωσης έγκειται στο γεγονός ότι η βελτίωση της ποιότητας της 
εκπαίδευσης σχετίζεται άμεσα με την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
(Παπαπροκοπίου, 2003), με την οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη η επιμόρφωση ή 
ενδοϋπηρεσιακή ή συνεχιζόμενη (δια βίου) εκπαίδευση. (Χατζηπαναγιώτου, 2001). 
Εξάλλου, «η επιμόρφωση μπορεί να αντιμετωπίζεται και ως αντικείμενο 
εκπαιδευτικών αλλαγών αλλά και ως μοχλός εισαγωγής εκπαιδευτικών αλλαγών» 
(Μαυρογιώργος, 2005).  

Η εκπαιδευτική ηγεσία 

Η εκπαιδευτική ηγεσία αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση ενός ξεχωριστού τύπου ηγεσίας 
που υπάρχει στο χώρο της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον οποίο ο ρόλος της διοίκησης 
και της ηγεσίας είναι υποστηρικτικός, υποβοηθητικός και διευκολυντικός στη 
διδασκαλία και στη μάθηση, που είναι το βασικό έργο των εκπαιδευτικών οργανισμών. 
( Κατσαρός, 2008). Οι Ingvarson, Anderson, Gronn & Jackson (2006) στην έρευνά 
τους αναφέρουν ότι η δυνατότητα της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών 
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μέσω ενός συγκεκριμένου πλαισίου, είναι μέσα στους κοινούς στόχους της σχολικής 
ηγεσίας. 

Ερευνητικά ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τίθενται είναι : 

α) Σε ποιο βαθμό, οι διευθυντές λειτουργούν ως ηγέτες και διαθέτουν δεξιότητες ώστε 
να ενθαρρύνουν και να υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών;  

β) Ποιες ενέργειες των διευθυντών ενθαρρύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη των 
εκπαιδευτικών; 

γ)Σε ποιο βαθμό οι διευθυντές ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα; 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν οι κατευθύνσεις και οι αρχές 
της ποσοτικής έρευνας. Σαν μεθοδολογικό εργαλείο προτιμήθηκε το ερωτηματολόγιο, 
καθώς είναι μια καλή μέθοδος συγκέντρωσης συγκεκριμένου τύπου πληροφοριών, 
σύντομα και με σχετικά μικρό κόστος. (Bell, 2001). Επιπλέον, εξασφαλίζοντας την 
ανωνυμία, παρέχει γνήσια πρωτογενή δεδομένα (Βαδάση και Μπεκιάρης, 2013). Το 
δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 150 εκπαιδευτικοί σχολείων της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Πέλλας, διαφορετικών ειδικοτήτων και με επαγγελματική 
εμπειρία ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας τους.  

Το ερωτηματολόγιο περιείχε 6 δημογραφικές μεταβλητές (ηλικία, φύλο, χρόνια 
υπηρεσίας, εργασιακή σχέση στη σχολική μονάδα, περιοχή σχολείου και φύλο του 
διευθυντή). Διαμορφώθηκε σε δύο επιμέρους ενότητες: Το πρώτο (Α) μέρος: 
(ερωτήσεις 1-21) ερευνούσε τις δεξιότητες του διευθυντή-ηγέτη. Το δεύτερο μέρος 
(Β): (ερωτήσεις 1-11) ερευνούσε τη συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική 
ανάπτυξη και επιμόρφωση του εκπαιδευτικού. Περιελάμβανε μόνο κλειστού τύπου 
ερωτήσεις-μεταβλητές σε κλίμακα Likert. Συγκεκριμένα, για τη δόμηση του πρώτου 
μέρους (Α) που διερευνούσε τις δεξιότητες του διευθυντή, βασίστηκε στο ερευνητικό 
εργαλείο School Leadership Questionnaire (Brauckmann & Pashiardis, 2009) που 
προσαρμόστηκε ανάλογα. Το δεύτερο μέρος δομήθηκε από την ερευνήτρια σύμφωνα 
με το θεωρητικό μέρος. Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας του ερωτηματολογίου, 
ελέγχθηκε με τον συντελεστή Cronbach α. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε στο 
ίδιο χρονικό διάστημα από όλους τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, από 17 Μαΐου 
μέχρι 15 Ιουνίου του έτους 2018. 
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Αποτελέσματα-Συζήτηση 

 Συνολικά συλλέχθηκαν 150 ερωτηματολόγια. Η περιγραφική ανάλυση των 
δεδομένων έδωσε τα παρακάτω αποτελέσματα: 

 Στην πρώτη Ενότητα όπου διερευνώνται οι Δεξιότητες-ικανότητες διευθυντή, 
παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν θετικά τις δεξιότητες του 
διευθυντή που ασκεί δημοκρατική διοίκηση με στοιχεία μετασχηματιστικής 
ηγεσίας.  

Δεξιότητες Διευθυντή Μ.ο. 
11. Ακούει προσεκτικά τις ιδέες και τις εισηγήσεις των 
εκπαιδευτικών. 

4,50 

8. Επιτρέπει αρκετή αυτονομία στους εκπαιδευτικούς για να 
οργανώνουν και να προγραμματίζουν τη διδασκαλία τους. 

4,47 

12. Συζητά θέματα που αφορούν το σχολείο με τους εκπαιδευτικούς. 4,43 
1. Διευκολύνει και υποστηρίζει προγράμματα και πρακτικές που 
δημιουργούν θετικό κλίμα για μάθηση. 

4,41 

17. Θέτει με σαφήνεια τις προτεραιότητες εργασίας. 4,35 

Πίνακας 1: Δεξιότητες διευθυντή που αξιολογήθηκαν θετικά 

Αντίθετα, φάνηκε ότι οι δεξιότητες που δεν επεδείκνυαν οι διευθυντές σχετίζονται 
άμεσα με την έλλειψη οικονομικών πόρων στα σχολεία (3,99). Θεωρήθηκε επίσης ότι 
οι διευθυντές δεν προωθούν καινοτόμες πρακτικές (4,01). 

 Στη δεύτερη ενότητα που διερευνά τις ενέργειες του διευθυντή που 
διευκολύνουν την επαγγελματική ανάπτυξη, οι εκπαιδευτικοί αξιολόγησαν 
επίσης θετικά, τις δεξιότητες του διευθυντή που ασκεί δημοκρατική διοίκηση 
με στοιχεία μετασχηματιστικής ηγεσίας.  

Ενέργειες Μ.ο. 
6. Ενθαρρύνει & διευκολύνει με κάθε τρόπο τη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα. 4,28 

7. Ενθαρρύνει τη συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς του 
σχολείου. 

4,28 

8. Ενθαρρύνει την ανταλλαγή απόψεων των εκπαιδευτικών και 
καλών πρακτικών. 4,27 

Πίνακας 2: Ενέργειες του Διευθυντή που διευκολύνουν την επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών 

Αντίθετα, θεωρούν ότι οι διευθυντές τους υστερούν στη συνεργασία τόσο με 
εξωτερικούς φορείς (3,73) όσο και με το σχολικό σύμβουλο για την διοργάνωση 
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σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης σύμφωνα με τις επιμορφωτικές τους 
ανάγκες(3,83). 

Για την εύρεση διαφορών που δημιουργούν οι δημογραφικές μεταβλητές, 
χρησιμοποιήθηκε το t-test για τις δημογραφικές μεταβλητές που έχουν 2 κατηγορίες 
(Φύλο διευθυντή, Φύλο εκπαιδευτικού) και η Anova για αυτές που έχουν παραπάνω 
από 2 κατηγορίες. Τα χρόνια υπηρεσίας δε δημιούργησαν καμία διαφορά σε σχέση με 
τις ερωτήσεις. 

Δημογραφικά στοιχεία 

Τα υποκείμενα του δείγματος είναι 150 εκπαιδευτικοί που υπηρετούσαν σε δημοτικά 
σχολεία τετραθέσια και άνω, του Ν. Πέλλας, τη σχολική χρονιά 2017-2018. 
Αντιστοιχούν σε 54 άνδρες και 96 γυναίκες. Ενώ η πλειοψηφία του δείγματος είναι 
γυναίκες, η πλειοψηφία των διευθυντών δημοτικών σχολείων είναι άντρες, καθώς σε 
σχέση με το φύλο του διευθυντή 114 εκπαιδευτικοί είχαν άνδρες διευθυντές και 36 
γυναίκες διευθύντριες. Το εύρημα αυτό συνάδει με σχετικές έρευνες που 
επιβεβαιώνουν ότι παρόλο που ο αριθμός των γυναικών στο διδασκαλικό επάγγελμα 
είναι πολύ υψηλός, ο αντίστοιχος αριθμός των γυναικών σε διοικητικές θέσεις κύρους 
και εξουσίας, είναι μικρότερος από των αντρών, με σημαντική διαφορά. 
(Athanassoula-Reppa & Koutouzis, 2002; Κανταρτζή & Ανθόπουλος, 2006; Μπέλλος, 
2018). Ο αριθμός του δείγματος των εκπαιδευτικών που ανήκε στην ηλικιακή 
κατηγορία των 22-30 ετών είναι εξαιρετικά μικρός (05) γεγονός που εξηγείται καθώς 
από το 2014 έχουμε μηδενικούς μόνιμους διορισμούς στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
(πηγή: alfavita.gr). Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών (75) ανήκει στην 
ηλικιακή κατηγορία των 51-60 ετών, ενώ συμμετείχαν και 2 εκπαιδευτικοί που ήταν 
60 και άνω ετών. Το εύρημα αυτό επιβεβαιώνει την άποψη ότι ο πληθυσμός των 
εκπαιδευτικών στην Ελλάδα γερνάει, έπειτα από την αύξηση των ηλικιακών ορίων 
συνταξιοδότησης.(πηγή: naftemporiki.gr). Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών του 
δείγματος είχαν οργανική θέση στη σχολική μονάδα και υπηρετούσαν σε αστική 
περιοχή.  

Ο ρόλος του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών: 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, ο παράγοντας που συντελεί περισσότερο στη 
συμβολή του διευθυντή στην επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, είναι η 
ενθάρρυνση από τον διευθυντή της συνεργασίας των εκπαιδευτικών του σχολείου. 
Έρευνες των Nias, Southworth&Yeomans, (1989) συμφωνούν ότι ένα σωστά 
ανεπτυγμένο κλίμα συνεργασίας των εκπαιδευτικών, είναι αυτό που θα κάνει το 
σύγχρονο σχολείο αποτελεσματικό. Εξίσου σημαντικός παράγοντας είναι η 
ενθάρρυνση της ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών ανάμεσα στους 
εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με έρευνες των Birman, Desimone, Porter, & Garet, (2000), 
οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους τους, να 
συμβάλλουν στην καθιέρωση μιας επαγγελματικής κουλτούρας, στην οποία 
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αναπτύσσουν μια κοινή κατανόηση των διδακτικών στόχων, μεθόδων, προβλημάτων 
και λύσεων. Η ενθάρρυνση του διευθυντή και η διευκόλυνση της συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικά προγράμματα, συμβάλει επίσης στην επαγγελματική 
τους ανάπτυξη. Σύμφωνα με τη Θωμαδάκη (2005) η επιμόρφωση συμβάλει στην 
επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών με τη μορφή της δια βίου εκπαίδευσης. 
Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που συμβάλει επίσης, είναι η ενθάρρυνση της 
εισαγωγής καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας στο σχολείο. Οι 
ερευνητές συμφωνούν ότι οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώνονται, είναι περισσότερο 
θετικοί στην εισαγωγή της καινοτομίας στο σχολείο. (Bass, 1985).  

Αντιθέτως, οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι οι ενέργειες του διευθυντή που δεν 
συμβάλλουν στην επιμόρφωσή τους, είναι η έλλειψη της συνεργασίας του διευθυντή 
με φορείς και ειδικούς επιστήμονες για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στο 
σχολείο. Από τις δύο έρευνες που διεξήγαγε η Στραβάκου (Στραβάκου, 2003α· 
Στραβάκου, 2003β) προκύπτει ότι παρόλη την αναγκαιότητα της επιμόρφωσης δεν 
υλοποιούνται επιμορφωτικά προγράμματα από τους Διευθυντές των σχολείων. Άλλος 
ένας παράγοντας που δεν συμβάλλει στην επαγγελματική τους ανάπτυξη θεωρούν ότι 
είναι η έλλειψη της ενθάρρυνσης της ανταλλαγής εκπαιδευτικών επισκέψεων στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Έρευνα του Τούμπου (2018) έδειξε ότι η 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στα ευρωπαϊκά προγράμματα κινητικότητας μπορεί να 
συμβάλλει στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Ακόμα ένας ανασταλτικός παράγοντας 
θεωρούν ότι είναι η έλλειψη της συνεργασίας με τον σχολικό σύμβουλο για τη 
διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων ενδοσχολικής επιμόρφωσης σύμφωνα με τις 
επιμορφωτικές τους ανάγκες. Σύμφωνα με την Χατζηπαναγιώτου (2001) η έλλειψη 
συνεργασίας με τον σχολικό σύμβουλο δυσχεραίνει την αποτελεσματικότητα της 
επιδιωκόμενης ενδοσχολικής επιμόρφωσης.  

Συμπεράσματα 

 Οι εκπαιδευτικοί του Νομού Πέλλας εκτιμούν ότι οι διευθυντές τους ενθαρρύνουν και 
υποστηρίζουν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά προγράμματα σε μεγάλο βαθμό. 
Δεν συνεργάζονται όμως στον επιθυμητό βαθμό με τον σχολικό σύμβουλο, με φορείς 
και ειδικούς επιστήμονες για τη διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων στο 
σχολείο. Άρα, οι εκπαιδευτικοί έχουν την άποψη ότι δεν επιμορφώνονται στο σχολείο 
τους σύμφωνα με τις επιμορφωτικές τους ανάγκες σε ικανοποιητικό βαθμό. Δείχνουν 
να ενδιαφέρονται για την επιμόρφωσή τους και επιθυμούν να γίνονται επιμορφωτικά 
σεμινάρια ενδοσχολικής επιμόρφωσης γιατί πιστεύουν ότι δεν έχουν τα κατάλληλα 
εργαλεία μάθησης έτσι ώστε να ενισχυθεί το γνωστικό και διδακτικό τους υπόβαθρο. 

Συμπερασματικά, τα ευρήματα έδειξαν ότι οι διευθυντές του Νομού Πέλλας 
αξιολογήθηκαν θετικά από τους εκπαιδευτικούς σε όλες τις ενότητες του ερευνητικού 
εργαλείου. Διαπιστώνεται ότι ασκούν δημοκρατική διοίκηση ενθαρρύνοντας τη 
συμμετοχική διαδικασία στη λήψη αποφάσεων. Ενθαρρύνουν την ομαδική εργασία 
των εκπαιδευτικών και διευκολύνουν τη συμμετοχή τους σε επιμορφωτικά σεμινάρια 
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με την απρόσκοπτη έγκριση της ειδικής επιμορφωτικής άδειας. Ενθαρρύνουν επίσης 
την εισαγωγή καινοτόμων προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας στο σχολείο. Άρα, 
οι διευθυντές με αυτές τους τις ενέργειες συμβάλουν στην επαγγελματική ανάπτυξη 
και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. 
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Ηλεκτρονική διακυβέρνηση στην εκπαίδευση, «myschool» 

Αλεξοπούλου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.86, Μ.Δ.Ε., ealexop1@gmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική διοίκηση και ηγεσία έχει αλλάξει μορφή τις τελευταίες δεκαετίες τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στο διεθνή χώρο. Αρχικά στην έρευνα επιχειρείται μια γενική 
αναφορά στα Πληροφοριακά Συστήματα που χρησιμοποιούνται για να εξυπηρετήσουν 
τη Διοίκηση της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Στη συνέχεια σκοπός της παρούσας 
έρευνας είναι να καταγραφεί η χρηστικότητα του Πληροφοριακού Συστήματος του 
Υπουργείου Παιδείας, Myschool, που λειτουργεί από τις αρχές του 2014. Στην έρευνα 
συμμετέχουν 44 άνδρες και 32 γυναίκες εκπαιδευτικοί της Β/θμιας Εκπ/σης της πόλης 
των Σερρών. Χρησιμοποιείται online ερωτηματολόγιο για τη συλλογή δεδομένων της 
ποσοτικής προσέγγισης. Σχεδόν το σύνολο τους δηλώνουν ότι το πληροφοριακό 
Σύστημα, Myschool, δεν έχει ολοκληρωθεί σε όλα τα σημεία του και χρήζει 
αναβάθμισης για να γίνει πιο χρηστικό και απαραίτητο για όλες τις σχολικές μονάδες 
και δομές του Υπουργείου Παιδείας. Παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της έρευνας 
με προτάσεις για την αξιοποίηση των πληροφοριών που παρέχει η έρευνα για την 
αύξηση της αποτελεσματικότητας του διοικητικού έργου. 

Λέξεις-Κλειδιά: myschool, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Η οργάνωση και η διοίκηση του σύγχρονου ελληνικού σχολείου έχει αλλάξει μορφή 
τις δύο τελευταίες δεκαετίες λόγω της χρήσης των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών που εξασφαλίζουν σε μεγάλο βαθμό μέσα από διαδικασίες και σύγχρονα 
τεχνολογικά εργαλεία αποδοτικότερες και αποτελεσματικότερες επιδόσεις της 
σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας επιχειρείται να γίνει η σύνδεση των 
Πληροφοριακών Συστημάτων με την αξιολόγηση της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Ο στόχος της εισήγησης είναι να διερευνηθεί η σχέση του πληροφοριακού συστήματος 
Myschool με την αποτελεσματικότητα διάφορων διαδικασιών διοίκησης μιας 
εκπαιδευτικής μονάδας και η παρουσίαση των απόψεων των εκπαιδευτικών για τη 
συμβολή και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος Myschool στην αξιολόγηση 
της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Στα πλαίσια της σύγχρονης οικονομίας και με τη παγκοσμιοποίηση οι πληροφορίες 
αποκτούν νέο νόημα. Η τεχνολογία των υπολογιστών παίζει καθοριστικό ρόλο στη 
σωστή διαχείριση ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης, όπως είναι κοινά αποδεκτό. Ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα ενός οργανισμού. 
Χρειάζονται κατάλληλα συστήματα δεδομένων που επεξεργάζονται τα δεδομένα και 
παράγουν και αποθηκεύουν πληροφορίες που θα χρησιμοποιηθούν για τη λήψη 
αποφάσεων από διάφορες κατηγορίες χρηστών (Laudon, 2009). 
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Με την εισαγωγή των Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δημόσιο τομέα βελτιώνονται 
όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, καθώς γίνεται καλύτερος και 
ταχύτερος έλεγχος και λήψη αποφάσεων. 

Τα Πληροφοριακά συστήματα παρουσιάζουν τα παρακάτω χαρακτηριστικά (Fowler, 
2003): i) Παραμένοντα δεδομένα, ii) Μεγάλος όγκος δεδομένων, iii) Ταυτόχρονη 
πρόσβαση στο σύστημα από πολλούς χρήστες, iv) Αυξημένες απαιτήσεις επικοινωνίας 
με το χρήστη, v) Επικοινωνία με άλλα πληροφοριακά συστήματα, vi) Ασφάλεια, 
έλεγχος, ταυτοποίηση, εξουσιοδότηση. 

Σύμφωνα με τον Flynn (1998) στο (Τζίτζικας, 2006), πολλά προβλήματα των 
Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν ως αιτίες την αγνόηση της κουλτούρας του 
οργανισμού, την αντιμετώπιση λάθους προβλήματος, λανθασμένη ανάλυση και τέλος 
την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου για λάθος λόγους. 

Λήψη αποφάσεων στη διοίκηση της εκπαίδευσης 

Η συνεισφορά της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών στην δημόσια 
διοίκηση σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες του προσωπικού 
ονομάζεται ηλεκτρονική διακυβέρνηση.  

Για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα χρειάζεται 
προετοιμασία, συστηματική μελέτη, επιμόρφωση του προσωπικού και σχεδιασμένες 
παρεμβάσεις. Αποτελεσματικότητα είναι όταν μια διαδικασία έχει επιτυχία, ενώ 
αποδοτικότητα όταν έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με τη κατανάλωση των 
λιγότερων διαθέσιμων πόρων (Σαχτέας, 2009). 

Μερικές από τις τεχνολογίες είναι το σύστημα καταγραφής του μαθητικού δυναμικού 
και των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
(myschool, survey), το κεντρικό σύστημα μισθοδοσίας προσωπικού (ΔΙΑΣ) και άλλα. 

Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα myschool 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού της πληροφορικής του 
υποδομής, το Υπουργείο Παιδείας ολοκλήρωσε την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού 
συστήματος που απευθύνεται στις σχολικές μονάδες και τις αποκεντρωμένες 
διοικητικές δομές του, με στόχους την καθημερινή μηχανογραφική τους υποστήριξη 
και στη σταδιακή λειτουργική ενοποίηση των υφιστάμενων πληροφοριακών 
συστημάτων (e-DataCenter, Survey, ΟΠΣΥΔ,…) σε ένα σύγχρονο ενιαίο 
πληροφοριακό περιβάλλον. Με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με αρ. πρωτ. 
171490/Δ2/12-11-2013 γνωστοποιήθηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα η έναρξη της 
παραγωγικής λειτουργίας του νέου ενιαίου Πληροφοριακού Συστήματος Σχολικών 
Μονάδων και Διοικητικών δομών «myschool». Παραγωγική λειτουργία: 8 Ιανουαρίου 
2014. 
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Οι υπηρεσίες που αφορούν το νέο πληροφοριακό σύστημα είναι: 

Εφαρμογές γραμματειακής υποστήριξης των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων, 
Λυκείων και Επαγγελματικών Λυκείων της χώρας. 

Κεντρική βάση δεδομένων που δέχεται αυτοματοποιημένα τα στοιχεία που 
καταχωρούνται από τις σχολικές μονάδες. 

Σύστημα πρόσβασης σε επιλεγμένα δεδομένα της κεντρικής βάσης μέσω του 
παγκόσμιου ιστού, για τα υψηλότερα των σχολικών μονάδων επίπεδα για την 
παρακολούθηση και την περαιτέρω αξιοποίηση τους.  

Εφαρμογές Υποστήριξης της διεξαγωγής των Πανελλήνιων Εξετάσεων (Ψάνη, 
Καμπούρης, 2016). 

Αξιολόγηση σχολικής μονάδας 

Σε κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα υπάρχει η αξιολόγηση είτε σε τυπική είτε σε άτυπη. 
Η αξιολόγηση είναι μια διαδικασία που αποβλέπει στο να προσδιορίσει, όσο πιο 
συστηματικά και αντικειμενικά γίνεται, την καταλληλότητα, την αποτελεσματικότητα 
και το αποτέλεσμα μιας δραστηριότητας σε σχέση με τους στόχους της 
(Παπαδόπουλος, 2015). 

Η αποτελεσματικότητα αφορά την αξιολόγηση της ποιότητας συγκεκριμένων στόχων 
που παράγει ο χρήστης (Nielsen, 1993). Η μέτρηση της αποδοτικότητας περιλαμβάνει 
το χρόνο που απαιτείται να ολοκληρωθεί μια διεργασία, το χρόνο εκμάθησης και το 
χρόνο ανάληψης από λάθη (Nielsen, 1993). 

Myschool 

Μια web εφαρμογή έχει τη δυνατότητα να εκτελείται χωρίς να τη διαθέτουμε στον 
υπολογιστή μας ενώ ταυτόχρονα μπορούν να χρησιμοποιείται ταυτόχρονα και από 
άλλους υπολογιστές μέσω του internet. Ο σκοπός της web εφαρμογής είναι να 
προσφέρει στο χρήστη πληροφορίες, να εκτελέσει διεργασίες και να επεξεργαστεί 
δεδομένα και να πετύχει κάποιο στόχο. 

Το πληροφοριακό σύστημα Myschool είναι μια web-based (Σταχτέας Χ, 2009) όπου 
τα δεδομένα του συστήματος συντηρούνται σε μια κεντρική βάση δεδομένων. Έχει 
σχεδιαστεί και υλοποιείται από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων 
(ΙΤΥΕ-Διόφαντος). Τον πλήρη έλεγχο και την ευθύνη λειτουργίας του έχει το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η βάση δεδομένων δεν βρίσκονται στη σχολική μονάδα και δεν χρειάζεται να παίρνουν 
αντίγραφα ασφαλείας διότι αυτό γίνεται αυτόματα από τους διαχειριστές της 
εφαρμογής σε κεντρικό επίπεδο. Η εφαρμογή του myschool είναι προσβάσιμη σε 
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χρήστες πιστοποιημένους από την υπηρεσία πιστοποίησης ΠΔΣ. Η πρόσβαση στην 
εφαρμογή είναι άμεση από οποιοδήποτε υπολογιστή ώστε οι χρήστες να μπορούν να 
εργαστούν από όπου κι αν βρίσκονται. Επίσης η εφαρμογή δεν καταλαμβάνει χώρο στο 
δίσκο, αλλά τα δεδομένα είναι αποθηκευμένα στον εξυπηρετητή. Η αναβάθμιση είναι 
άμεση και γρήγορη αφού γίνεται σε ένα υπολογιστή. Για τη χρήση της απαιτείται 
σύνδεση με το διαδίκτυο και αυτό δημιουργεί όχι συχνά πιθανά προβλήματα.  

Το πληροφοριακό σύστημα διαρκώς αναπτύσσεται με νέες λειτουργίες για να 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Το υπουργείο στη προσπάθεια της 
αντιμετώπισης της γραφειοκρατίας δίνει τη δυνατότητα ενημέρωσης γονέων μέσω 
ηλεκτρονικού μηνύματος ή sms στο τηλέφωνο του κηδεμόνα, καθώς η ενημέρωση 
μέσω επιστολών δεν φτάνει πάντα στους κηδεμόνες. 

Μια καινοτομία θα ήταν το ηλεκτρονικό βιβλίο ύλης που θα έδινε τη δυνατότητα σε 
ανώτερες διοικητικές δομές να παρακολουθούν την ύλη που διδάσκεται σε κάθε 
σχολική μονάδα με σκοπό την λήψη σωστών αποφάσεων που θα προκύψουν από τις 
ανάγκες των μαθητών και όχι μόνο από κάποιο θεωρητικό πλαίσιο.  

Το πληροφοριακό σύστημα Myschool έχει ως σκοπό τη διασφάλιση των ικανών και 
αναγκαίων συνθηκών προκειμένου οι εκπαιδευτικές δομές να ανταποκρίνονται έγκυρα 
και έγκαιρα στις τρέχουσες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Το πληροφοριακό σύστημα myschool συμβάλει θετικά στην αξιολόγηση μιας 
εκπαιδευτικής μονάδας. Η διερεύνηση του παρουσιάσει μεγάλο ενδιαφέρον. Στόχος 
είναι να διερευνηθεί η σχέση του πληροφοριακού συστήματος με την 
αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διοίκησης μιας εκπαιδευτικής μονάδας. Επίσης 
να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για 
τη συμβολή και αξιοποίηση του πληροφοριακού συστήματος myschool στην 
αξιολόγηση της σχολικής μονάδας στο μέλλον. 

Στατιστική επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων 

Παρατηρούμε λοιπόν ότι ο βαθμός ικανοποίησης από τη χρήση του πληροφοριακού 
συστήματος myschool είναι πολύ υψηλός για τους περισσότερους. Συγκεκριμένα, κατά 
μέσο όρο ο βαθμός φιλικότητας, ευχρηστίας και ικανοποίησης είναι περίπου 77.7%, 
ενώ έχουν βαθμό ικανοποίησης πάνω από 81.8%. Μάλιστα, πολλοί απάντησαν ότι είναι 
ικανοποιημένοι στο 100%. Tο μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων (73.7%) 
πιστεύουν πως η είσοδος από άλλο δίκτυο εκτός Π.Σ.Δ. δεν είναι ασφαλής. Σε ακόμα 
μεγαλύτερο ποσοστό 92.1% πιστεύουν πως η πλατφόρμα έχει το απαιτούμενο επίπεδο 
ασφάλειας. Επίσης παρατηρούμε ότι όσον αφορά τη στελέχωση, το 79% συμφωνεί ότι 
το myschool συμβάλει θετικά σε αυτή. Ακριβώς στα ίδια ποσοστά ήταν και οι 
απαντήσεις στην ερώτηση για τη συμβολή της πλατφόρμας στη διαχείριση των 
εργαζομένων και τον ατομικό φάκελο. 
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Μεγάλο ενδιαφέρον παρατηρούμε στο γεγονός ότι οι απαντήσεις το θέμα της 
μισθοδοσίας έχουν τα ίδια ποσοστά με αυτά στις ερωτήσεις για το ωρολόγιο 
πρόγραμμα καθώς ακριβώς το ίδιο ποσοστό διαφωνεί σε αυτή την ερώτηση (περίπου 
55%). Μεγαλύτερη εντύπωση όμως αποτελεί το γεγονός ότι ακόμα και όταν δούμε τα 
ποσοστά των απαντήσεων με βάση το φύλο, τα ποσοστά είναι ίδια με αυτά στην 
ερώτηση περί της μισθοδοσίας. Αυτό μας δείχνει ότι οι συμμετέχοντες βλέπουν με τον 
ίδιο τρόπο αυτούς τους δύο παράγοντες. 

Τέλος για να μπορέσουμε να έχουμε μια γενική εικόνα για το βαθμό 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διοικητικών εργασιών συγκεντρώνουμε 
τις απαντήσεις των παραπάνω ερωτήσεων που αφορούν την άποψη των εκπαιδευτικών 
για την πλατφόρμα του myschool και τη συμβολή της στη διοίκηση, σε μία μεταβλητή. 
Αυτή έχει προκύψει ως το άθροισμα όλων των απαντήσεων σε αυτές τις ερωτήσεις (7 
στο σύνολο) κωδικοποιώντας κάθε απάντηση “Διαφωνώ” με 0 βαθμούς και κάθε 
απάντηση “Συμφωνώ” με 1 βαθμό. Η κλίμακα αυτή της μεταβλητής διαμορφώνεται 
στο διάστημα 0-7. 

Καθώς παρατηρούμε το αποτέλεσμα αυτής της μεταβλητής, είναι φανερό πως ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις διοικητικές εργασίας μέσω της 
πλατφόρμας είναι εξαιρετικός με πολύ λίγους να έχουν εκφράσει χαμηλά ποσοστά.  

Τέλος είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε αν ο βαθμός φιλικότητας, ευχρηστίας και 
ικανοποίησης της πλατφόρμας έχει κάποια συσχέτιση με το βαθμό 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διοικητικών εργασιών της πλατφόρμας. 
Ο συντελεστής Pearson της γραμμική συσχέτιση (linear correlation) μεταξύ αυτών των 
δύο μεταβλητών είναι 0,2. Το θετικό πρόσημο επιβεβαιώνει την αρχική μας υπόθεση 
ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ τους, δηλαδή γενικά όσο πιο ικανοποιημένος είναι ο 
χρήστης από την φιλικότητα του προγράμματος τόσο πιο θετικά βλέπει την συμβολή 
του στις διοικητικές εργασίες. Το γεγονός όμως ότι η θετική αυτή συσχέτιση δεν είναι 
αρκετά ισχυρή (μόλις 0,2), σε συνδυασμό με τις υψηλές βαθμολογίες στην 
αποδοτικότητα της πλατφόρμας μας δείχνει πως τυχών δυσκολίες στη χρήση δεν 
οδηγούν απαραίτητα σε μικρότερη αποτελεσματικότητα και το αντίστροφο. 

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προέκυψαν πολλά και χρήσιμα συμπεράσματα για 
τη συμβολή του Πληροφοριακού συστήματος myschool που χρησιμοποιεί το 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων τόσο σε κεντρικό όσο και επίπεδο 
περιφερειακών διοικητικών δομών.  

Το πληροφοριακό σύστημα σχεδιάστηκε στοχεύοντας να συμβάλλει στην 
αποτελεσματική οργάνωση, παρακολούθηση και εκτέλεση των διοικητικών εργασιών 
σε επίπεδο σχολικής μονάδας και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Επίσης στην 
ορθολογικότερη κεντρική διοίκηση που θα βασίζετε στις άμεσες πληροφορίες που 
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σκοπό θα έχουν τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την άμεση αξιολόγηση, τον 
έγκυρο απολογισμό του διοικητικού και εκπαιδευτικού έργου, καθώς και τον έγκαιρο 
και έγκυρο προγραμματισμό των εκπαιδευτικών πολιτικών. 

 Μετά από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τις αρχές που πρέπει να 
ακολουθούνται για τη σχεδίαση των διαδραστικών συστημάτων (κανόνες Norman, 
Shneiderman, NASA 96) (Ρετάλης & Σιασάκος 2006, Αβούρης 2003)όπως 
καταγράφηκαν σε πληθώρα ερευνών, έγινε αξιολόγηση του πληροφοριακού 
Συστήματος Myschool, υλοποιούμενη με τη Διερευνητική Μέθοδο, με τη χρήση 
ερωτηματολογίου ικανοποίησης χρηστών, σε μια προσπάθεια αποτύπωσης της 
συνολικής εμπειρίας των χρηστών από το νέο σύστημα.  

Στη παρούσα εργασία οι ερωτηθέντες κλήθηκαν να δηλώσουν την άποψη τους για το 
Πληροφοριακό Σύστημα. Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν 
στο προηγούμενο κεφάλαιο, οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν μια θετική στάση ως προς την 
ευχρηστία και την αποτελεσματικότητα που προσφέρει το πληροφοριακό σύστημα.  

Πιο αναλυτικά οι ερωτώμενοι πιστεύουν σε μεγάλο ποσοστό (92,1% ) πως η 
πλατφόρμα του Myschool έχει το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας. Επίσης η αντίληψη 
των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της πλατφόρμας του Myschool τόσο σε 
διοικητικές διαδικασίες, την στελέχωση όσο και στη διαχείριση του ατομικού φακέλου 
είναι θετική (79%). 

Τέλος, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών που θεωρούν ότι ο βαθμός 
αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στις διοικητικές εργασίες είναι εξαιρετικός. 
Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος Myschool μπορεί να θεωρηθεί πρωτοπόρα 
αν γίνουν αντιληπτές αν γίνουν αντιληπτές οι δυνατότητες που αυτό προσφέρει και 
αξιοποιηθεί κατάλληλα από όλους, που σαφώς απαιτεί χρόνο για την εξοικείωση. Ο 
ρόλος του δεν αφορά μόνο τον έλεγχο και τη διαχείριση του εκπαιδευτικού 
προσωπικού και του μαθητικού δυναμικού κάθε σχολικής μονάδας αλλά διευρύνεται 
μέσω της ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών του στη συστηματική σύνδεση του 
διοικητικού έργου με την εκπαιδευτική με στόχο στην αποτελεσματική λειτουργία του 
οργανισμού.  

Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί πως το δείγμα περιορισμένο σε σχέση με το 
σύνολο των εκπαιδευτικών του συνόλου των σχολείων. Επίσης η μελέτη δεν εξαντλεί 
το υπάρχον ερευνητικό πεδίο, αντίθετα υποδεικνύει νέες κατευθύνσεις για μελλοντικές 
εργασίες, αφού τα αποτελέσματά της μπορούν να αποτελέσουν ένα μικρό μέρος μιας 
έρευνας που στοχεύει στην ευρύτερη αξιολόγηση του Myschool στην εκπαιδευτική 
διοικητική διαδικασία. 
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Ο διευθυντής ως ηγέτης της σχολικής μονάδας: 
πτυχές ρόλου, αποτελεσματικότητα & διαμόρφωση σχ. κουλτούρας. 

Διερεύνηση στη Β/θμια Εκπ/ση του Ν. Καρδίτσας 

Κατσαρής Ηλίας 
Εκπαιδευτικός ΠΕ03, M.Sc Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 

katsaris@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά την διερεύνηση της εικόνας του καθημερινού σχολικού 
διευθυντή μέσω της πλευράς των εκπαιδευτικών και κατά πόσο η εικόνα αυτή προσεγγίζει 
την έννοια του ηγέτη – διευθυντή. Επίσης, ανιχνεύθηκε ο βαθμός γνώσης των 
εκπαιδευτικών σχετικά με την έννοια του ηγέτη – διευθυντή, ως όρου καθολικού που 
περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους διαστάσεις ενός σχολικού διευθυντή. Η έρευνα ανέδειξε 
από τη μία ότι μόνο οι μισοί εκπαιδευτικοί της έρευνας κατέχουν την έννοια του ηγέτη – 
διευθυντή και από την άλλη καθημερινούς σχολικούς διευθυντές που η εικόνα τους σε ένα 
μεγάλο βαθμό φαίνεται να ανταποκρίνεται στην ιδανική εικόνα που πρέπει να έχει ο ηγέτης 
– διευθυντής στο χώρο της Εκπαίδευσης. Ένδειξη του ότι εδώ και καιρό στο χώρο της 
Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ένα συγκεκριμένο 
μοτίβο, ως προς την διεύθυνση των σχολείων, όπου φανερώνεται η διάσταση της 
συνεργασίας του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς. Παράλληλα, το στοιχείο αυτό 
ταυτόχρονα, είναι και ένα δείγμα ενός πλέγματος γενικότερων αλλαγών που προκύπτουν 
στο ζήτημα της αντίληψης και του σκεπτικού σχετικά με το ρόλο της ηγεσίας στη σχολική 
μονάδα. Μίας αντίληψης που, σε περιπτώσεις όπως το ελληνικό εκπ/κό σύστημα, κινείται 
σταδιακά πλέον περισσότερο προς ένα συνεργατικό μοντέλο. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διευθυντής – Ηγέτης, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 
Αποτελεσματικός, Ρόλος διευθυντή, Σχολική κουλτούρα 

Εισαγωγή 

Αν και ιεραρχικά η θέση του σχολικού διευθυντή βρίσκεται στην κατώτατη βαθμίδα της 
διοικητικής οργάνωσης της εκπαίδευσης, η δράση του στο πλαίσιο της σχ. μονάδας είναι 
πολύπλευρη και πολυδιάστατη (Σαΐτης, 2008α; Κουντούρης, 2011). Χρωματίζεται από τον 
επικοινωνιακό ρόλο που καλείται να ενσαρκώσει καθώς βρίσκεται ανάμεσα στα ανώτερα 
στελέχη της εκπαίδευσης και τους υφιστάμενους εκπαιδευτικούς (Σαΐτης, 2008α). 

Το σύγχρονο σχολείο έχει την ανάγκη ενός διευθυντή με ηγετικές ικανότητες (Κατσαρός, 
2008), ικανό στη διοίκηση αλλά και παιδαγωγό. Ο τρόπος διαχείρισης της σχ. μονάδας και ο 
βαθμός ανταπόκρισης στον πολύπλοκο και πολυδιάστατο ρόλο του με επιτυχία ρυθμίζουν σε 
μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα αυτής (Click, 2005; Fullan, 2015). Προσπαθεί να 
διαμορφώσει κατάλληλη και ποιοτική σχολική κουλτούρα προάγοντας τη συνεργασία και 
αναβαθμίζοντας την ποιότητα της σχ. μονάδας (Schoen & Teddie, 2008; Πασιαρδής, 2014). 
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Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι: 

• η διερεύνηση του βαθμού υιοθέτησης του ρόλου του ηγέτη από τους δ/ντές των σχ. μονάδων, 
• η διερεύνηση του κατά πόσο οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων 

γνωρίζουν την έννοια του ηγέτη ως έναν ευρύ ρόλο του διευθυντή. 

Στόχοι της παρούσας εργασίας, είναι: 

1) η καταγραφή του καθημερινού ρόλου που διαδραματίζει ο διευθυντής στο πλαίσιο 
του σχολικού περιβάλλοντος και του τρόπου διοίκησης της σχολικής μονάδας, 

2) η ανίχνευση του αν και κατά πόσο ο δ/ντής έχει γνώση του ρόλου του ηγέτη, όπως αυτό 
διαφαίνεται μέσω από τη συμπεριφορά του ως δ/ντής στο πλαίσιο της σχ. πραγματικότητας, 

3) η καταγραφή του βαθμού ικανοποίησης των εκπαιδευτικών από τον τρόπο 
διοίκησης και λειτουργίας της σχολικής τους μονάδας, 

4) ο έλεγχος του βαθμού γνώσης των εκπαιδευτικών για τη σημασία του ρόλου του 
διευθυντή ως διαμορφωτή της σχολικής κουλτούρας. 

Βασικά ερευνητικά ερωτήματα 

1. Κατά πόσο ο διευθυντής μεριμνά για τη σωστή λειτουργία της σχολικής μονάδας; 
2. Σε ποιο βαθμό μεριμνά στην τήρηση των Προγραμμάτων Σπουδών (Αναλυτικό – Ωρολόγιο); 
3. Πόσο επικοινωνιακός είναι με εκπαιδευτικούς, Γονείς & Σχολικούς Συμβούλους; 
4. Φροντίζει να λειτουργεί και ως παιδαγωγός (και όχι μόνο ως συντονιστής της 

σωστής λειτουργίας της σχολικής μονάδας); 
5. Αξιοποιεί την καθημερινή του δραστηριότητα ως παράδειγμα μίμησης από τους 

υπόλοιπους (εκπαιδευτικούς και μαθητές); 
6. Εμπνέει όραμα για το σχολείο και υποκινεί όλους στην υλοποίηση του; 
7. Ευνοεί τις καινοτόμες δράσεις; 
8. Ποια κριτήρια θεωρούν σημαντικά οι εκπ/κοί για έναν αποτελεσματικό διευθυντή; 

Ρόλος – Πτυχές ρόλου του διευθυντή 

Η σχολική μονάδα αποτελεί τον κοινό τόπο συνάντησης μαθητών, γονέων και 
εκπαιδευτικών. Καθένα από τα μέλη της καλείται να 
διαδραματίσει ρόλους, ιδιαίτερα σημαντικούς. Τον 
σημαντικότερο ωστόσο ρόλο τον έχει ο διευθυντής της 
σχολικής μονάδας, καθώς αναλαμβάνει να συντονίσει τη 
λειτουργία αυτής. Είναι ένας ρόλος ιδιαίτερα απαιτητικός 
αλλά και πολύ σημαντικός, μιας και ο διευθυντής αποτελεί τον 
μεσάζοντα σε τρεις βασικές περιοχές δράσης. Συγκεκριμένα: 
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• συμβάλλει στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου της μαθησιακής διαδικασίας, 
βελτιώνοντας συνθήκες και κλίμα της σχ. τάξης μέσα στο οποίο αυτή συντελείται 
(1), 

• αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ εσωτερικών διαδικασιών της σχ. βελτίωσης και εξωτερι-
κών μεταρρυθμιστικών μέτρων (2), 

• συνδέει, αλλά και προσομοιώνει διαρκώς, τη σχολική κοινότητα στη συνεχώς μετα-
βαλλόμενη κοινωνική πραγματικότητα (3). 

Σχήμα 1 Ο διευθυντής ως μεσάζων σε τρεις περιοχές δράσης (Στυλιανίδης, 2011) 

Αναφερόμενοι στις πτυχές του ρόλου του διευθυντή, ως διοικητικός υπεύθυνος καλείται 
να είναι οργανωτής, επόπτης εργασιών, ρυθμιστής λειτουργικών ζητημάτων, αξιολογητής, 
εκπρόσωπος της σχ. μονάδας, ενώ ως παιδαγωγικός υπεύθυνος καλείται να είναι 
παιδαγωγός, εκπαιδευτικός, εκπαιδευτής, μέντορας, εμψυχωτής, παρακινητής. Πτυχές του 
ρόλου του, τις οποίες πρέπει να μπορεί να συνδυάσει δημιουργικά. 

Ο αποτελεσματικός διευθυντής 

Βασικός στόχος της ηγεσίας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας 
(Scheerens, 2000; Tschannen – Moran, 2009). Ο ηγέτης – διευθυντής φέρει άμεση ευθύνη 
της αποτελεσματικότητας αυτής. Για το λόγο αυτό συνοψίσαμε, κατόπιν βιβλιογραφικής 
επισκόπησης, τα βασικά γνωρίσματα που τον καθιστούν αποτελεσματικό, συναρτήσει της 
ηγετικής του μορφής, της αποτελεσματικότητας του ρόλου του και της διαμόρφωσης μίας 
συνεργατικής κουλτούρας. Βάσει αυτών: 

• δημιουργεί συλλογικό όραμα (Kimbrough & Burkett, 1990) 
• μεταδίδει αποτελεσματικά την αποστολή του σχολείου (Πασιαρδής, 2014) 
• σέβεται όλους (Blanchard, 2006; Welch & Hodge, 2017) 
• αποτελεί πρότυπο μίμησης (Farah, 2013) 
• δε διατάσσει ούτε διοικεί, αλλά εμπνέει με το παράδειγμά του (Ruderman et al., 2001) 
• αναγνωρίζει τη δυνατότητα αυτονομίας των εκπαιδευτικών (Στραβάκου, 2003α) 
• είναι δίκαιος, επιεικής (Στραβάκου, 2003β) 
• δημιουργεί οργανωτική κουλτούρα (Ματσαγγούρας, 2008) 
• διαμορφώνει κουλτούρα υψηλού επικοινωνιακού επιπέδου (Πασιαρδής, 2014) 
• καλλιεργεί θετικό περιβάλλον (Πασιαρδής, 2014) και κλίμα μάθησης (Πασιαρδή, 2001) 
• προωθεί συνεργασία με εκπ/κούς και μαθητές (Κούλα, 2011; Πασιαρδής, 2014) 
• αναπτύσσει συνεργασία με γονείς (Κατσαρός, 2008; Κούλα, 2011) 
• τρέφει υψηλή εκτίμηση του λειτουργήματός του (Shoemaker & Fraser, 1981) 
• είναι πάντα & παντού αντιληπτός μέσα στη σχ. μονάδα (Andrews & Soder, 1987) 
• επιδιώκει το άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία (Μπρίνια, 2008β) 
• είναι καινοτόμος (Μαυρογιώργος, 2008) 
• διαθέτει ενσυναίσθηση (Goleman, 1998) 
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Στο σημείο αυτό, και καθώς «η αποτελεσματικότητα ως μέγεθος της σχολικής μονάδας, 
χαρακτηρίζει την ικανότητα και τη δυνατότητα αυτής να πραγματοποιεί το σκοπό της» 
(Βελισσαρίου & Αναγνωστόπουλος, 2017: 13) και λόγω της σχετικής «αδυναμίας 
σαφούς προσδιορισμού σκοπού και στόχων της εκπαίδευσης» (Bush, 2005: 2) 
καθίσταται προφανώς δύσκολη η μέτρηση της αποτελεσματικότητας στις σχ. μονάδες. 

Ο διευθυντής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 

Ως γνωστόν, η διοίκηση της εκπαίδευσης στο ελληνικό εκπ/κό σύστημα ασκείται 
συγκεντρωτικά (Αθανασούλα – Ρέππα et al., 2008β), υιοθετώντας την «πυραμοειδή 
διάταξη διοίκησης». Η κείμενη νομοθεσία (Ν. 1566/85, άρθρο 11, ΦΕΚ 167, τόμ. Α΄ 
και ΥΑ 105657 / 2002, άρθρα 27–32, ΦΕΚ 1340, τόμ. Β΄), καθιστά σαφές, πως η δράση 
του είναι πολύπλευρη και πολυδιάστατη. Στην καθημερινή σχολική πραγματικότητα, 
φέροντας πρωτίστως την ευθύνη της πλήρης εφαρμογής του νομικού πλαισίου με έναν 
ρόλο έντονα γραφειοκρατικό και σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, 
λειτουργεί κυρίως ως εκτελεστικό όργανο της ανώτερης εκπαιδευτικής διοίκησης ή ως 
αντισταθμιστής των αδυναμιών ενός ελλιπούς υποστηρικτικού σχολικού θεσμικού 
πλαισίου. Συνεπώς, περιορίζεται σε μεγάλο βαθμό ο ρόλος του, σε ρόλο «συνδέσμου 
ανάμεσα στην πολιτική – διοικητική εξουσία και στους εκπ/κούς, με περιορισμένες 
αρμοδιότητες» (Κατσαρής et al., 2018: 295). 

Έρευνα πεδίου 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Το ερευνητικό μέρος επιτελέστηκε μέσω ανάλυσης της ποσοτικής ερευνητικής 
μεθόδου που διεξήχθη με τη βοήθεια ανώνυμου ερωτηματολογίου (17–28 Σεπτ. 2018), 
απαντημένου από 225 εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπ/σης του Ν. Καρδίτσας. 
Πρόκειται για ένα τυχαίο και αναλογικά στρωματοποιημένο αντιπροσωπευτικό δείγμα, 
προς εξασφάλιση της αναλογικής μικρογραφίας του πληθυσμού. Μπορεί όμως να 
χαρακτηριστεί και ως δείγμα ευκολίας, καθώς η επιλογή του βασίστηκε και σε 
παράγοντες σχετιζόμενους άμεσα με την ευκολία πρόσβασης. Διερευνήθηκε η εικόνα 
του καθημερινού σχ. διευθυντή μέσα από την πλευρά των εκπ/κών και κατά πόσο η 
εικόνα αυτή προσεγγίζει την έννοια του ηγέτη – δ/ντή. Τέλος, ανιχνεύθηκε ο βαθμός 
γνώσης των εκπ/κών σχετικά με την έννοια του ηγέτη – δ/ντή, ως όρου καθολικού που 
περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους διαστάσεις ενός σχ. διευθυντή. Καθώς το θέμα της 
έρευνας ήταν ο ηγέτης – δ/ντής, προς αποφυγή μίας ενδεχόμενης ίσως 
υποκειμενικότητας των απαντήσεων, αποκλείστηκαν εξ αρχής από το δείγμα οι 
αντίστοιχοι σχ. διευθυντές. Τα συλλεχθέντα πρωτογενή δεδομένα, αναλύθηκαν με το 
στατιστικό πρόγραμμα SPSS23 σε επίπεδο περιγραφικής στατιστικής. 

Η αξιοπιστία της έρευνας επιτεύχθηκε λόγω αφενός της τήρησης των βασικών 
κανόνων δεοντολογίας και αφετέρου του αρκετά υψηλού δείκτη εσωτερικής συνάφειας, 
για τη μέτρηση της αξιοπιστίας του δείγματος της έρευνας (Cronbach’s a=0,870). 
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Η εγκυρότητα της έρευνας εξασφαλίστηκε μέσω: 

• πιλοτικής δοκιμής του ερευνητικού εργαλείου (12–14 Σεπτεμβρίου 2018, 25 εκπ/κοί) 
• σχετικής συμφωνίας των πορισμάτων της έρευνας με παρόμοιες έρευνες: 

1. Στραβάκου, 2001 (401 εκπ/κοί, Ν. Θεσσαλονίκης: Α/θμια & Β/θμια Εκπ/ση) 
2. Συμεωνίδης & Αργυροπούλου, 2016 (156 εκπ/κοί, Ν. Σερρών: Β/θμια Εκπ/ση) 

Ανάλυση δεδομένων 

Η ανάλυση δεδομένων, όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, έδειξε ότι το δείγμα 
αποτέλεσαν 80 (35,6%) άνδρες και 145 (64,4%) γυναίκες μόνιμοι εκπαιδευτικοί της 
Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Καρδίτσας με μέσο όρο ηλικίας 
των συμμετεχόντων να είναι τα 50,1 έτη (συγκεκριμένα 52,4 έτη για τους άνδρες και 
48,8 έτη για τις γυναίκες) και μέσο όρο ετών υπηρεσίας να είναι τα 19,7 έτη 
(συγκεκριμένα 20,8 έτη για τους άνδρες και 19 έτη για τις γυναίκες). Επίσης, 123 (54,7 
%) άτομα εργάζονται σε σχολεία της πόλης του Ν. Καρδίτσας και τα υπόλοιπα 102 
(45,3%) άτομα εργάζονται στην περιφέρεια του Ν. Καρδίτσας. Η μεγάλη πλειοψηφία 
του δείγματος, συγκεκριμένα 130 (57,8%) εκπ/κοί, αντιπροσωπεύει τρεις συγκεκριμένους 
κλάδους (ΠΕ02–Φιλόλογοι, ΠΕ03–Μαθηματικοί, ΠΕ04–Φυσικοί), καθώς διδάσκουν και τα 
περισσότερα μαθήματα του ωρολόγιου προγράμματος στις σχ. μονάδες. 

Βάσει των στοιχείων της έρευνας, αντιλαμβάνεται καταρχήν κανείς, ότι για την 
πλειοψηφία των ερωτώμενων εκπ/κών πολύ μεγάλη σημασία έχει η διάσταση του 
διευθυντή μίας σχ. μονάδας ως ηγέτη (σε ποσοστό 54,7%), τη στιγμή που επιπλέον ένα 
28% δίνει βαρύτητα στη διοικητική επάρκεια, ένα 13,3% στην παιδαγωγική επάρκεια 
και τελικά ένα μόνο 2,2% στην επιστημονική επάρκεια αντίστοιχα. Εδώ με άλλα λόγια, 
μπορούμε να δούμε πως σε ένα σημαντικό βαθμό στη σκέψη των εκπ/κών της έρευνας, 
ένας σχετικά μεγάλος τους αριθμός φαίνεται να συνδέει την έννοια περί ηγεσίας με έναν 
ρόλο που κάπως παραπέμπει σε πτυχές της γραφειοκρατικής σφαίρας. 

Από την άλλη αντίστοιχα, είναι ξεκάθαρα σαφές πως η μεγάλη πλειοψηφία των 
εκπ/κών της έρευνας εκφράστηκε θετικά, απαντώντας «πάρα πολύ» και «πολύ», 
αναφορικά με το βαθμό ικανοποίησής τους από τον τρόπο διοίκησης της σχολικής τους 
μονάδας. Αντίστοιχα, ως προς τα μέσα διαπαιδαγώγησης που χρησιμοποιούνται από 
τον διευθυντή της σχολικής μονάδας, όπου υπηρετούν οι εκπ/κοί της έρευνας, 
παρατηρούμε, ότι ένα καθοριστικά σημαντικό ποσοστό απαντά ο "έπαινος" και ένα 
εξίσου σημαντικό ποσοστό απαντά το "παράδειγμα". Ένα 8,9% από την άλλη απαντά 
εξίσου η "απαγόρευση" και η "άμιλλα", ενώ στον αντίποδα βρίσκονται οι απαντήσεις 
"τιμωρία", "απειλή" και "αμοιβή" συγκεντρώνοντας πάρα πολύ μικρά ποσοστά. 
Παρουσιάζεται έτσι εξαιρετικά επιτυχημένος και συνειδητοποιημένος ως προς τον 
πυρήνα της αποστολής του σχολείου που είναι η μάθηση και η διαπαιδαγώγηση των 
νέων. Την ίδια στιγμή εξάλλου και ως προς το ερώτημα του βαθμού ανάμιξης του δ/ντή 
στη σχολική καθημερινότητα, βλέπουμε πως σε ποσοστά 42,7% και 50,7% αντίστοιχα 

1123

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



δίνονται οι απαντήσεις «πολύ» και «πάρα πολύ», αναδεικνύεται εδώ με άλλα λόγια, το 
προφίλ δ/ντών άμεσα ενδιαφερόμενων για τα όσα συμβαίνουν στις σχ. τους μονάδες. 
Επίσης, προωθεί σημαντικά τη χρήση Τ.Π.Ε. σε διοικητικό κυρίως πλαίσιο, 
υστερώντας όμως στην προώθηση αυτών σε εκπ/κό – παιδαγωγικό πλαίσιο. 

Πέραν των παραπάνω, μεγάλο άλλωστε ήταν και το ποσοστό εκπαιδευτικών που 
απάντησαν θετικά, κινούμενοι γύρω από τις επιλογές του «πολύ» και «πάρα πολύ», 
αναφορικά με τη σημασία που δίνουν οι διευθυντές των σχ. τους μονάδων, ως προς το 
ζήτημα της έμπνευσης οράματος εν γένει στους εκπ/κούς, το οποίο και καθιστούν 
υπόθεση όλων των εμπλεκομένων φορέων (εκπ/κών και μαθητών). Στο ερώτημα αυτό 
πάντως παρατηρήθηκε και ένα 20,4% που απαντά πως «δεν έχει γνώμη». 

Το ίδιο συμβαίνει εξάλλου και με το ερώτημα του κατά πόσο οι διευθυντές αυτών των 
σχ. μονάδων λειτουργούν ως παράδειγμα για εκπ/κούς και μαθητές με τα ποσοστά του 
«πολύ» και του «πάρα πολύ» να κυμαίνονται εδώ στο 45,3% και στο 40,9% αντίστοιχα. 
Το ίδιο ισχύει και με το ερώτημα περί υποκίνησης των εκπ/κών από τον δ/ντή της σχ. τους 
μονάδας, για τη μεταξύ τους συνεργασία (οι μισοί απάντησαν «πολύ»). 

Φυσικά, και στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι εκπ/κοί της έρευνας επισήμαναν ότι 
θεωρούν πολύ σημαντική τη συνεργασία του διευθυντή με το Σύλλογο Διδασκόντων 
(σχεδόν όλοι απάντησαν «πάρα πολύ»). Παράλληλα, οι απαντήσεις τους δείχνουν πως 
όντως και οι διευθυντές των σχολικών τους μονάδων συνεργάζονται πολύ συχνά και 
σε στενή βάση με το Σύλλογο Διδασκόντων και την ίδια πάλι στιγμή, οι ίδιοι οι εκπ/κοί 
σαφώς και δίνουν τεράστια βαρύτητα στο ζήτημα της στενής συνεργασίας του 
διευθυντή με τον καθένα εκπ/κό ξεχωριστά («πάρα πολύ» σε ποσοστό 68% και «πολύ» 
σε ποσοστό 28,9%). Σε συνέχεια μάλιστα του συγκεκριμένου ερωτήματος, οι μισοί 
περίπου των εκπαιδευτικών απάντησαν «πολύ», αναφορικά με τη συχνότητα 
συνεργασίας τους με τους δ/ντές των σχολικών τους μονάδων κι ένα εξίσου σημαντικό 
μέρος απάντησε «πάρα πολύ» σε ποσοστό 33,3%. Διακρίνεται πάντως μία τάση των 
εκπ/κών για επιπλέον επιδίωξη της συνεργασίας αυτής, από πλευράς του διευθυντή. 

Εξάλλου την ίδια στιγμή, υψηλά ποσοστά μπορούμε να παρατηρήσουμε και ως προς 
το θέμα του κατά πόσο συχνά ο διευθυντής της σχολικής μονάδας συνεργάζεται τόσο 
με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων όσο και με τους Σχολικούς Συμβούλους, αλλά 
και το αν και κατά πόσο μπορεί να θεωρηθεί θετικός ο ρόλος του αναφορικά με την 
ομαλή υποδοχή των νεοεισερχόμενων εκπαιδευτικών σε μία σχολική μονάδα. 

Τέλος, υστερεί εν μέρει στην εποπτεία του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, ενώ 
εποπτεύει επαρκώς την τήρηση του Ωρολογίου Προγράμματος. Έτσι, αφενός μεν 
διοικεί σωστά (με την ορθή τήρηση του Ω.Π.), αφετέρου δε συμβάλλει μερικώς στη 
διαμόρφωση της σχολικής κουλτούρας (με την όχι τόσο σε μεγάλο βαθμό εποπτεία του 
Α.Π., καθώς μέσω της τήρησής του τροφοδοτείται η σχολική κουλτούρα με τις αρχές, 
τα ιδεώδη, τους σκοπούς και στόχους της εκπαίδευσης, όπως αυτά ορίζουν οι ανώτεροι 
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φορείς της εκπαίδευσης). Επομένως, τείνει να πλησιάζει περισσότερο την εικόνα του 
«διοικητή» και να απομακρύνεται της εικόνας του εκπαιδευτικού «ηγέτη». 

Εν γένει, και συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω, οι απαντήσεις των ερωτώμενων 
εκπαιδευτικών της συγκεκριμένης έρευνας, ανέδειξαν στις σχολικές μονάδες τις οποίες 
υπηρετούν, διευθυντές που η εικόνα τους παρουσιάζει πολλά στοιχεία σύγκλισης με 
την έννοια του ηγέτη – διευθυντή, αλλά και κάποιες όμως αποκλίσεις. Σε ένα μεγάλο 
πάντως βαθμό φαίνεται πως οι καθημερινοί σχολικοί διευθυντές ανταποκρίνονται στην 
ιδανική εικόνα που πρέπει να έχει ο ηγέτης – διευθυντής στο χώρο της Εκπαίδευσης. 
Μία τέτοια εικόνα, κατά τη γνώμη του ερευνητή, είναι ένδειξη του ότι εδώ και καιρό 
στο χώρο της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα αναδεικνύεται ολοένα και περισσότερο ένα 
συγκεκριμένο μοτίβο, ως προς την διεύθυνση των σχολικών μονάδων, με το οποίο και 
φανερώνεται η διάσταση της συνεργασίας του διευθυντή με τους εκπαιδευτικούς. 
Παράλληλα, το στοιχείο αυτό ταυτόχρονα, είναι δείγμα ενός πλέγματος γενικότερων 
αλλαγών που προκύπτουν στο ζήτημα της αντίληψης και του σκεπτικού σχετικά με το 
ρόλο της ηγεσίας στη σχολική μονάδα. Μίας αντίληψης που, σε περιπτώσεις όπως το 
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κινείται σταδιακά πλέον περισσότερο προς ένα 
συνεργατικό μοντέλο. 

Επίσης, καθώς ένα σημαντικά μεγάλο ποσοστό των εκπαιδευτικών αγνοούν την έννοια 
του ηγέτη – δ/ντή, καθώς θεωρούν επαρκέστερο τον δ/ντή εκείνο που διοικεί σωστά 
χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους την κουλτούρα που ο ίδιος καλείται να διαμορφώσει, 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι χρειάζεται, αφενός μία ενημέρωση όλων των 
εκπαιδευτικών για τις πραγματικές διαστάσεις του σημαντικού ρόλου του σχολικού 
διευθυντή και αφετέρου μία διαρκής προσπάθεια των εμπλεκομένων στη μαθησιακή 
διαδικασία για περαιτέρω βελτίωση της σχολικής κουλτούρας και της εκπαίδευσης εν 
γένει, προς όφελος όλων, ιδίως δε των σημερινών μαθητών και μετέπειτα αυριανών 
πολιτών ενός δημοκρατικού κράτους. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Καθώς το δείγμα της έρευνας προέρχεται από μία και μόνο συγκεκριμένη γεωγραφική 
περιοχή (νομός Καρδίτσας) και λόγω επιπλέον του μικρού μεγέθους του (που οφείλεται 
σε περιορισμένο χρόνο διεξαγωγής της έρευνας), δεν μπορούμε να προβούμε σε 
γενίκευση των συμπερασμάτων για σχολικές μονάδες άλλων νομών της επικράτειας 
(Creswell, 2016), παρά μόνο σε μία μερική αποτύπωση των απόψεων. 

Τα ευρήματα της συγκεκριμένης έρευνας, έδειξαν: 

1. Οι σχ. διευθυντές κατανοούν τον ηγετικό τους ρόλο ως μία διεργασία επηρεασμού των 
εμπλεκόμενων ατόμων προς υλοποίηση των σκοπών της εκπ/σης με αποτελεσματικό τρόπο. 

2. Μόνο οι μισοί εκπ/κοί της έρευνας κατέχουν την έννοια του «ηγέτη – διευθυντή». 
3. Το 1/3 των εκπ/κών αντιλαμβάνεται τον δ/ντή πιο πολύ ως προς την διοικητική του επάρκεια. 
4. Οι δ/ντές αντικατοπτρίζουν το θετικό κλίμα στην καθημερινή σχ. πραγματικότητα. 
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5. Οι διευθυντές εν μέρει συγκλίνουν προς το πρότυπο του συνεργατικού ηγέτη. 
6. Είναι κοντά οι περισσότεροι στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 
7. Οι συμμετέχοντες εκπ/κοί έχουν καλή συνεργασία με τους διευθυντές τους. 
8. Οι εκπ/κοί στην πλειοψηφία τους είναι ικανοποιημένοι από το ρόλο των δ/ντών. 
9. Οι διευθυντές είναι εξαιρετικοί παιδαγωγοί. 
10. Οι διευθυντές προωθούν περισσότερο τις Νέες Τεχνολογίες σε διοικητικό πλαίσιο 

και όχι τόσο σε εκπαιδευτικό – παιδαγωγικό πλαίσιο. 

Κλείνοντας την εργασία αυτή, γίνεται αναφορά και σε ορισμένες προτάσεις: 

• Σε ερευνητικό επίπεδο: 

– επέκταση έρευνας σε περιοχές μεγαλύτερης γεωγραφικής κάλυψης (ευρύτερο δείγμα). 
– επέκταση έρευνας σε συνδυασμό με ποιοτική προσέγγιση (ίσως συνεντεύξεων). 
– έρευνα της εικόνας του σχ. διευθυντή όπως αυτή σκιαγραφείτε από τους ίδιους δ/ντές. 

• Σε επίπεδο εφαρμογής (στις σχολικές μονάδες): 

– συστηματική επιμόρφωση δ/ντών αλλά και εκπ/κών από την πολιτεία, μέσω 
ειδικών προγραμμάτων και μεταπτυχιακών σπουδών, σε θέματα Διοίκησης 
Εκπ/σης σχετικά με το έργο του δ/ντή, προσφέροντας έτσι βοήθεια και 
συμπαράσταση στο δύσκολο έργο που επιτελούν, ώστε να ενισχυθεί η 
αποτελεσματικότητα των σχ. μονάδων. 
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Συναισθηματική νοημοσύνη και πρακτικές της σχολικής ηγεσίας 

Ζωγόπουλος Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. Διοίκηση Εκπαίδευσης, kzogopoulos@gmail.com 

 

Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες, η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης έχει αποκτήσει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θεωρείται καθοριστικό χαρακτηριστικό της αποτελεσματικής 
σχολικής ηγεσίας. Οι δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης των σχολικών ηγετών 
είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των μαθησιακών επιτευγμάτων των μαθητών 
και τη διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας ενός σχολείου. Στην παρούσα ερ-
γασία η σχολική/εκπαιδευτική ηγεσία αναφέρεται σε διευθυντές σχολείων οι οποίοι 
εκτός από τη διαχείριση των καθημερινών καθηκόντων λειτουργίας του σχολείου προ-
ωθούν και ενισχύουν τη σχολική κουλτούρα μάθησης, καλλιεργούν σχέσεις συνεργα-
σίας με όλους τους ενδιαφερόμενους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπικούς φο-
ρείς). Επιπλέον, προάγουν την επικοινωνία και τις σχέσεις των εμπλεκόμενων μερών 
της σχολικής κοινότητας και χρησιμοποιούν αποτελεσματικές πρακτικές για να αντα-
ποκριθούν στις εξωτερικές και εσωτερικές απαιτήσεις ενός μεταβαλλόμενου περιβάλ-
λοντος. Η σχολική/εκπαιδευτική ηγεσία, εκτός από τις δεξιότητες που θα πρέπει να 
διαθέτει, χρειάζεται και συναισθηματική νοημοσύνη για να διαχειριστεί με επιτυχία 
την πολυπλοκότητα και τις προκλήσεις για μια αποτελεσματική λειτουργία του σχο-
λείου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Συναισθηματική νοημοσύνη, σχολική ηγεσία, πρακτικές σχολικής η-
γεσίας 

Εισαγωγή 

Στο σημερινό ταχέως μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό τοπίο, οι ηγέτες των σχολείων α-
ναμένεται να διαμορφώσουν μαθησιακό περιβάλλον που ενθαρρύνει τη μάθηση των 
εκπαιδευτικών, των μαθητών αυξάνοντας το επίπεδο των ακαδημαϊκών τους επιτευγ-
μάτων (Haynes et al., 2015). Στο πλαίσιο αυτό όσοι βρίσκονται σε εκπαιδευτικές ηγε-
τικές θέσεις πρέπει να κατανοήσουν τη σημασία της συναισθηματικής νοημοσύνης και 
της επίδρασης που έχει για την άσκηση αποτελεσματικής ηγεσίας (Greenockle, 2010). 

Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες στις μέρες μας αντιμετωπίζουν συνεχώς αυξανόμενες πιέσεις 
αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας (Higgs & Dulewicz, 2016). Οι Haynes et al. 
(2015:7) σημειώνουν ότι «περισσότερο από ποτέ, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες απαιτούνται 
και αναμένεται να δημιουργήσουν μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι εκπαιδευτι-
κοί διδάσκουν πιο αποτελεσματικά, οι μαθητές μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά και τα 
επίπεδα των ακαδημαϊκών επιτευγμάτων μεταξύ όλων των μαθητών είναι όλο και υ-
ψηλότερα». Οι εκπαιδευτικοί ηγέτες όχι μόνο πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλή-
σεις της πολυπολιτισμικότητας, των νέων τεχνολογιών και των 
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κοινωνικοεκπαιδευτικών αλλαγών, αλλά θα πρέπει να εργάζονται για την ενίσχυση της 
μάθησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον απαιτεί 
από τους εκπαιδευτικούς ηγέτες να είναι πιο αυτοσυνείδητοι, επικεντρωμένοι, παρακι-
νητικοί, συνεργατικοί και πειστικοί. Η ενασχόληση με ένα ευρύ φάσμα, ηλικιακών ο-
μάδων και ατόμων με διαφορετικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτισμικά υπόβαθρα 
στη σχολική κοινότητα καθιστά αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί ηγέτες να έχουν υψηλά ε-
πίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης, διαπροσωπικών και ενδοπροσωπικών δεξιοτή-
των για την ανάπτυξη παραγωγικών σχέσεων (Cardno, 2012). Ο Harris (2007:172) ι-
σχυρίζεται ότι για την ικανοποίηση των απαιτήσεων των σχολείων του 21ου αιώνα που 
περιλαμβάνουν τη μετάβαση σε ψηφιακές τεχνολογίες, νέες παιδαγωγικές μεθόδους 
και ευέλικτα περιβάλλοντα μάθησης χρειάζεται η ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικα-
νοτήτων ηγεσίας «που αναγνωρίζουν την ηγεσίας κυρίως ως μια συναισθηματική και 
όχι μια λογική δραστηριότητα». 

Η αυξανόμενη έρευνα σε αυτόν τον τομέα καθιστά προφανές ότι η συναισθηματική 
νοημοσύνη μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της αποτελεσματι-
κής ηγεσίας (George, 2000; Goleman, Boyatzis, & McKee, 2013; Higgs & Dulewicz, 
2016). Οι Higgs και Dulewicz (2016) προτείνουν ότι για να οικοδομηθεί ένα βιώσιμος, 
υποστηρικτικός και ανθεκτικός τρόπος εργασίας, υπάρχει ανάγκη για ηγέτες με συναι-
σθηματική νοημοσύνη. Το συναισθηματικό έργο του ηγέτη είναι μια πρωταρχική και 
σημαντική πράξη ηγεσίας (Goleman et al., 2013). Ο Daneshmand (2013) θεωρεί ότι τα 
αυξημένα επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για τους εκ-
παιδευτικούς ηγέτες ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο οικοδόμησης παραγωγικών σχέ-
σεων στα σχολεία που επιτρέπουν τα μαθησιακά επιτεύγματα και τη συναισθηματική 
προσαρμογή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. 

Συναισθηματική νοημοσύνη 

Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης 

Η συναισθηματική νοημοσύνη είναι η ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να 
διαχειρίζεται τα συναισθήματά του, να αναγνωρίζει διαφορετικές συναισθηματικές κα-
ταστάσεις των άλλων και να ανταποκρίνεται κατάλληλα σε αυτές (Goleman, 1998). Οι 
McWilliam και Hatcher (2007) προσεγγίζουν τη συναισθηματική νοημοσύνη ως την 
ικανότητα αντίληψης και έκφρασης συναισθημάτων για την κατανόηση και αποτελε-
σματική διαχείριση των συναισθημάτων του ατόμου σε σχέση με τους άλλους. Ο 
Walton (2012:4) ορίζει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως μια ποικιλία ψυχικών ικα-
νοτήτων και δεξιοτήτων που μπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση με επιτυχία τόσο 
του ίδιου του ατόμου όσο των απαιτήσεων της εργασίας με άλλους.  

Μοντέλα συναισθηματικής νοημοσύνης 

Μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων μοντέλων που διέπουν τη συναισθηματική νοη-
μοσύνη, τα τρία που αναφέρονται περισσότερο περιλαμβάνουν τα μοντέλα των Bar-
On και Parker (2000), Mayer et al. (2003) και Goleman (1998). Τα τρία μοντέλα 
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συμβάλλουν στην κατανόηση του πώς ένα άτομο αναγνωρίζει και διαχειρίζεται τα συ-
ναισθήματα για να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά του. Τα μοντέλα μετρούν τη 
συναισθηματική νοημοσύνη βάσει συναισθηματικών και κοινωνικών ικανοτήτων. 

Ο Bar-On (1997) παρουσίασε τον όρο «Emotional Quotient (EQ)». Ανέπτυξε το 
Emotional Quotient Inventory για να μετρήσει και να αξιολογήσει τη συναισθηματική 
και κοινωνική νοημοσύνη των ατόμων. Το 2000, ο Bar-On (όπ.αναφ. στους Neubauer 
& Freudenthaler, 2005) παρουσίασε ένα αναθεωρημένο μοντέλο συναισθηματικής 
νοημοσύνης (EI) που αποτελείται από 10 στοιχεία: αυτοσεβασμός. συναισθηματική 
αυτογνωσία, ανθεκτικότητα, ενσυναίσθηση, διαπροσωπική σχέση, αντοχή στο στρες 
έλεγχος εντάσεων, γνώση της πραγματικότητας, ευελιξία και επίλυση προβλημάτων.  

Το μοντέλο Salovey-Mayer (Mayer, 1997) ορίζει αυτήν την έννοια ως την ικανότητα 
κάποιου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί, να διαχειρίζεται και να χρησιμοποιεί τα συ-
ναισθήματα διευκολύνοντας τη σκέψη του. Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο, στην EI ε-
μπεριέχονται συναισθηματικές ικανότητες οι οποίες μπορούν να χωριστούν σε τέσσε-
ρις διαστάσεις όπως: αντίληψη του συναισθήματος, συναισθηματική στήριξη, κατανό-
ηση συναισθημάτων και διαχείριση συναισθημάτων. Κάθε διάσταση αντιπροσωπεύει 
διαφορετικές ικανότητες: αντίληψη, εκτίμηση, έκφραση συναισθημάτων, συναισθημα-
τική στήριξη της σκέψης, αυτορρύθμιση των συναισθημάτων, κατανόηση και ανάλυση 
συναισθημάτων. 

Το μοντέλο Goleman (1998) βλέπει τη συναισθηματική νοημοσύνη ως ένα ευρύ φάσμα 
ικανοτήτων και δεξιοτήτων που καθοδηγούν την αποτελεσματική διαχείριση, μετρού-
μενη από την αξιολόγηση πολλαπλών παραμέτρων (Boyatzis, Goleman, & Rhee, 
2000). Μια συναισθηματική ικανότητα είναι η ικανότητα έκφρασης και επαρκούς κα-
τανόησης των συναισθημάτων. Σύμφωνα με τον Boyatzis (2011) οι συναισθηματικές, 
κοινωνικές και γνωστικές ικανότητες νοημοσύνης είναι ζωτικής σημασίας για την πρό-
βλεψη της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας και μπορούν να αναπτυχθούν. Το μο-
ντέλο της συναισθηματικής νοημοσύνης που ορίζεται από τους Boyatzis et al. (2000) 
περιλαμβάνει τέσσερις τομείς / συμπλέγματα. Ένθετα σε κάθε τομέα υπάρχουν δώδεκα 
ικανότητες EI: 
1. Αυτογνωσία - Συναισθηματική αυτογνωσία: Η αυτογνωσία είναι η ικανότητα να α-
ναγνωρίζει κανείς τα συναισθήματά του και να συνειδητοποιεί πώς τα συναισθήματά 
του επηρεάζουν τα συναισθήματα των άλλων ανθρώπων και τις πράξεις ή την απόδοσή 
τους. 
2. Αυτοδιαχείριση - Συναισθηματικός αυτοέλεγχος, Προσαρμοστικότητα, Προσανατο-
λισμός επιτεύγματος, Θετική προοπτική: Η αυτοδιαχείριση είναι η ικανότητα διαχείρι-
σης ή ρύθμισης των εσωτερικών καταστάσεων κάποιου, του ελέγχου των συναισθημα-
τικών μεταπτώσεων, επιτυχής χειρισμός της αλλαγής, προσπάθειας για αριστεία και 
αισιοδοξία για το μέλλον. 
3. Κοινωνική ευαισθητοποίηση - Ενσυναίσθηση, οργανωτική ευαισθητοποίηση: Η κοι-
νωνική συνειδητοποίηση είναι η ικανότητα χειρισμού σχέσεων και κατανόησης των 
συναισθημάτων και των ανησυχιών των άλλων. Περιλαμβάνει ευαισθησία στις 
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αντιλήψεις άλλων ανθρώπων και ενδιαφέρον για τις ανησυχίες τους. Επιπλέον, σχετί-
ζεται με τα συναισθήματα και τις σχέσεις μιας ομάδας. 
4. Σχεσιακή διαχείριση - Επιρροή, εκπαιδευτής και μέντορας, διαχείριση συγκρού-
σεων, ομαδική εργασία, εμπνευσμένη ηγεσία: Η σχεσιακή διαχείριση είναι μια κοινω-
νική ικανότητα να παρακινεί και να κατευθύνει τους ανθρώπους προς τις επιθυμητές 
απαντήσεις και λύσεις. Περιλαμβάνει τον εντοπισμό της ανάγκης για ανάπτυξη των 
άλλων, την έμπνευση και την παρακίνησή τους να επιτύχουν, την επίλυση διαφωνιών 
και προβλημάτων, την προαγωγή συλλογικής εργασίας και συνέργειας για την επίτευξη 
κοινών στόχων. Οι αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί ηγέτες πρέπει να αναπτύξουν μια 
ισορροπία δυνάμεων σε μια σειρά συναισθηματικών, κοινωνικών και γνωστικών ικα-
νοτήτων νοημοσύνης για να υπερέχουν στις ηγετικές πρακτικές (Goleman & Boyatzis, 
2017). 

Ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας 

Η ηγεσία έχει αναγνωριστεί ως μια μορφή κοινωνικής επιρροής που εμπνέει τους αν-
θρώπους να εργαστούν από κοινού για τους στόχους που έχουν τεθεί (Chemers, 1997). 
Η ηγεσία παρέχει κατεύθυνση και ασκεί επιρροή για την επίτευξη στόχων (Leithwood 
& Riehl, 2003). Όπως αναφέρει ο Raelin (2016), η ηγεσία αναδύεται από πρακτικές 
που εστιάζουν σε ηθικές, συναισθηματικές και σχεσιακές πτυχές ώστε ένα άτομο να 
ονομάζεται «ηγέτης». Ο Fullan (2003:93) αναγνωρίζει ότι «οι αποτελεσματικοί ηγέτες 
συνδυάζουν μια ισχυρή αίσθηση ηθικού σκοπού, μια κατανόηση της δυναμικής της 
αλλαγής και συναισθηματικής νοημοσύνης στο χτίσιμο σχέσεων». Ομοίως, οι Branson 
και Gross (2014) ορίζουν την εκπαιδευτική ηγεσία ως μια ουσιαστικά ηθική επαγγελ-
ματική δραστηριότητα που δεν μπορεί να περιγραφεί χωρίς αναφορά στον ηθικό 
σκοπό. Ο Cardno (2012) σημειώνει ότι η εκπαιδευτική ηγεσία είναι μια ευρεία έννοια 
που σχετίζεται με τους ρόλους και τις ευθύνες της ηγεσίας και της διαχείρισης. Η ηγε-
σία θεωρείται μια οραματιστική, δημιουργική, εμπνευσμένη και μετασχηματιστική 
δραστηριότητα, ενώ η διαχείριση σχετίζεται με καθημερινές διοικητικές εργασίες 
(Gold, Thorpe & Mumford, 2016). Η βιβλιογραφία επιβεβαιώνει ότι οι εκπαιδευτικοί 
ηγετικοί ρόλοι και πρακτικές επικεντρώνονται στην εκπλήρωση τόσο των ηγετικών 
όσο και των διαχειριστικών καθηκόντων και ευθυνών (Cardno, 2012). 

Μεταξύ των διαφόρων ηγετικών και διαχειριστικών αρμοδιοτήτων των εκπαιδευτικών 
ηγετών, η διαχείριση των εκπαιδευτικών αλλαγών είναι ένα σημαντικό και πολύπλοκο 
έργο που απαιτείται να εκτελέσουν οι ηγέτες των σχολείων. Οι Fullan και Quinn (2016) 
υποστηρίζουν ότι οι ηγέτες χρειάζονται γνώσεις για τη δυναμική της διαδικασίας αλ-
λαγής για να διαχειριστούν τη μετάβαση από τις τρέχουσες στις μελλοντικές πρακτικές. 
Αυτές οι δυναμικές απαιτούν από τους ηγέτες να ορίσουν κατευθυντικό όραμα, να εν-
θαρρύνουν καινοτομίες, να αναπτύξουν τις ικανότητες, δεξιότητες και τη μάθηση εκ-
παιδευτικών και μαθητών. Να παρέχουν ευκαιρίες για συνεργασία και να επικοινωνή-
σουν μέσα στο σχολείο δημιουργώντας κουλτούρα εμπιστοσύνης και συνεχούς βελτί-
ωσης του σχολείου. Η συναισθηματική νοημοσύνη θεωρείται ουσιαστικό μέρος της 
ηγεσίας και της διοίκησης επειδή δίνει έμφαση στην οικοδόμηση της ομαδικής 
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συνεργασίας και στην προσαρμογή για αλλαγή (Goleman, 1998). Η αποτελεσματική 
διαχείριση αλλαγών απαιτεί τόσο διαπροσωπικές όσο και ενδοπροσωπικές δεξιότητες 
που ασκούνται σε όλα τα επίπεδα αλληλεπίδρασης σε μια σχολική κοινότητα (Grobler 
& Conley, 2013). Παρόλο που η αλλαγή μπορεί να επιβληθεί από την πολιτεία ή τους 
υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ή και μπορεί να συμβεί ως απάντηση σε μια σχολική 
ανάγκη, η ευθύνη για την επιτυχή εφαρμογή των κατευθύνσεων αλλαγής βαρύνει τους 
διευθυντές του σχολείου. Τα αποτελέσματα μιας ερευνητικής μελέτης που διεξήχθη 
από τους Grobler et al. (2017), οι οποίοι διερεύνησαν την αντίληψη των εκπαιδευτικών 
σχετικά με τον βαθμό στον οποίο η ηγεσία χρησιμοποιεί συναισθηματική νοημοσύνη 
για τη διαχείριση αλλαγών στο σχολείο, έδειξε ότι η συναισθηματική νοημοσύνη απο-
τελείται από μια σειρά βασικών δεξιοτήτων όπως αυτορρύθμιση, ενδογενές κίνητρο 
και διαπροσωπικές δεξιότητες που επιτρέπουν στους διευθυντές του σχολείου να διευ-
κολύνουν την αλλαγή. Ο μετασχηματισμός της γνώσης είναι ζωτικής σημασίας για 
τους ηγέτες. Η γνώση από μόνη της είναι ανεπαρκής. Η δημιουργία θετικού κλίματος 
για αλλαγές θα βοηθήσει τα εμπλεκόμενα μέρη ενός σχολικού οργανισμού για να προ-
χωρήσουν (Fullan, 2009). Για να διευκολυνθεί η αλλαγή, οι ηγέτες του σχολείου πρέπει 
να κατανοήσουν το εύρος των συναισθηματικών αναγκών που εμφανίζονται από τους 
άλλους κατά τη διαδικασία αλλαγής. Σύμφωνα με τον Hargreaves (2004), τα διαφορε-
τικά κίνητρα των εκπαιδευτικών που ευθυγραμμίζονται απλά με την εφαρμογή μιας 
εντολής για αλλαγή μπορεί να προκαλέσουν άγχος, ανασφάλεια και τάσεις αντίστασης 
μεταξύ των εκπαιδευτικών για να την υιοθετήσουν. Οι ηγέτες που αναγνωρίζουν και 
κατανοούν την άποψη των άλλων, επικεντρώνονται στη δημιουργία συναισθηματικών 
δεσμών και αναπτύσσουν σχέσεις ώστε οι εκπαιδευτικοί να προσαρμοστούν και να 
«αγκαλιάσουν» την αλλαγή (Fullan, 2014). 

Πρακτικές ηγεσίας 

Σύμφωνα με τους Beatriz et al. (2008) η ηγεσία του σχολείου μπορεί να βελτιωθεί μέσω 
της κατανόησης των πρακτικών που εφαρμόζει. Όπως αναφέρθηκε από τον Raelin 
(2016) η ηγεσία δεν αποδίδεται μόνο στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας ενός 
ατόμου, αλλά και στην ικανότητα χρήσης πρακτικών για την κινητοποίηση ανθρώπων 
που εργάζονται μαζί για να επιτύχουν κοινούς στόχους που αφορούν το παρόν ή το 
μέλλον. Προκειμένου οι πρακτικές ηγεσίας να έχουν νόημα, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες 
πρέπει να επικεντρωθούν στην οικοδόμηση κοινοτήτων μάθησης και κουλτούρας που 
ενισχύουν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Πρέπει επίσης να προωθήσουν πρακτικές που 
αναπτύσσουν και διατηρούν αποτελεσματικές σχέσεις με όλα τα μέλη της σχολικής 
κοινότητας. Αναφερόμενος στις πρακτικές, ο Raelin (2016) ισχυρίζεται ότι οι ηγετικές 
πρακτικές είναι ρητές προσπάθειες για την οικοδόμηση και διατήρηση της κοινότητας, 
οι οποίες κατά καιρούς ενδέχεται να χρειάζονται καλλιέργεια συνεργατικών σχέσεων 
ή αντιμετώπιση αντιπαραθέσεων και διαφωνιών. Ο Harris (2007) σημειώνει ότι η κα-
τανόηση των διαπροσωπικών διαδικασιών βοηθά στην ανάπτυξη συναισθηματικής συ-
νειδητοποίησης που ενισχύει την ικανότητα συμμετοχής των σχολικών κοινοτήτων σε 
συνεργατικές διαδικασίες με στόχο τη βελτίωση της μάθησης και της διδασκαλίας. 
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Ο ρόλος των εκπαιδευτικών ηγετών είναι δύσκολος και περίπλοκος. Οι ηγέτες των 
σχολείων αντιμετωπίζουν αυξημένο φόρτο εργασίας που σχετίζεται με τους ρόλους 
διαχείρισης και ηγεσίας και όπως ισχυρίζονται δεν μπορούν να αφιερώσουν χρόνο όσο 
θα ήθελαν σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης (Ogram & Youngs, 2014). Εκτός από 
τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες λειτουργίας κάθε σχολείου θα πρέπει να διαχειρι-
στούν με δίκαιο τρόπο τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Επίσης, οι 
απαιτήσεις για ενίσχυση των χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων του 21ου αιώνα συνε-
πάγονται έμφαση στις ψηφιακές παιδαγωγικές δραστηριότητες, ευέλικτες μορφές μά-
θησης και καινοτόμα προγράμματα για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων 
που ενισχύουν τις μαθησιακές ικανότητες μαθητών και εκπαιδευτικών (Benade et al., 
2014). Έχοντας αυτό κατά νου, ο Bennett (2002), εντόπισε πέντε προκλήσεις που αντι-
μετωπίζουν οι μελλοντικοί ηγέτες του σχολείου: δημιουργία κοινής κουλτούρας. απο-
τελεσματικές στρατηγικές οικοδόμησης δικτύων σχέσεων με έμφαση στη συναισθημα-
τική νοημοσύνη, ενίσχυση νέων παιδαγωγικών αντιλήψεων και εφαρμογών και διαχεί-
ριση εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας των μαθητών. Οι ηγέτες του σχο-
λείου χρειάζονται ένα σύνολο πέντε ιδιοτήτων για να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά 
τις προκλήσεις: πάθος, όραμα, προσωπικές αξίες, αποτελεσματικές σχέσεις για την ε-
πίλυση συγκρούσεων και ικανότητα αξιοποίησης των απόψεων όλων των εμπλεκόμε-
νων μερών.  

Όπως αναφέρουν οι Branson και Gross (2014), οι εκπαιδευτικοί ηγέτες είναι υπεύθυνοι 
για την αποτελεσματική λειτουργία των σχολείων και για όλους τους εμπλεκόμενους 
στη σχολική κοινότητα, συμπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών, των μαθητών και 
των γονέων. Ως εκ τούτου, πρέπει να είναι σαφείς στο τι θέλουν να επιτύχουν και ποιες 
αξίες και οράματα θέλουν να προωθήσουν και να πραγματοποιήσουν. Χρησιμοποιώ-
ντας δεξιότητες συναισθηματικής νοημοσύνης, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν να δη-
μιουργήσουν κουλτούρα καλλιέργειας σχέσεων με τα μέρη της σχολικής κοινότητας, 
να βελτιώσουν τα ακαδημαϊκά επιτεύγματα των μαθητών και την παιδαγωγική κατάρ-
τιση των εκπαιδευτικών. Ο Gray (2009) τόνισε ότι «οι συναισθηματικά έξυπνοι ηγέτες 
διαχειρίζονται την κουλτούρα ενός σχολικού οργανισμού για να ενισχύσουν σημαντι-
κούς κανόνες και αξίες και να εμπνεύσουν τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές να 
επιτύχουν υψηλά επιτεύγματα». Ομοίως, ο Goleman (2004) ισχυρίζεται ότι οι συναι-
σθηματικά έξυπνοι εκπαιδευτικοί ηγέτες, ως μέρος της πρακτικής τους, δημιουργούν 
κουλτούρες εμπιστοσύνης και σεβασμού, αναπτύσσουν ένα κοινό όραμα, παρακινούν 
και ενθαρρύνουν τα μέλη του προσωπικού και εστιάζουν στην επίτευξη υψηλών επι-
τευγμάτων. Οι πρακτικές ηγεσίας μπορούν να επηρεαστούν από διαφορετικούς παρά-
γοντες, όπως το στυλ ηγεσίας του ατόμου, το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο ενός οργα-
νισμού και τη φύση των επιδιωκόμενων στόχων (Leithwood & Riehl, 2003).  

Σχέση συναισθηματικής νοημοσύνης και πρακτικών ηγεσίας 

Υπάρχουν ευρείας κλίμακας στοιχεία που υποδηλώνουν ότι η άμεση ή έμμεση επιρροή 
της εκπαιδευτικής ηγεσίας επηρεάζει σημαντικά τα επιτεύγματα των μαθητών 
(Marzano et al., 2005). Σύμφωνα με τον Goleman (2001) οι ηγέτες με υψηλά επίπεδα 
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συναισθηματικής νοημοσύνης έχουν μεγαλύτερο αντίκτυπο στην αύξηση της απόδο-
σης σε σύγκριση με τους ηγέτες με χαμηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύνης. Η 
ηγεσία θεωρείται ότι περιλαμβάνει συχνή κοινωνική αλληλεπίδραση και ο George 
(2000) ισχυρίζεται ότι οι συναισθηματικά έξυπνοι ηγέτες είναι σε θέση να προωθήσουν 
την αποτελεσματικότητα σε διάφορα επίπεδα σε έναν οργανισμό. Η συναισθηματική 
κατάσταση και οι ενέργειες ενός ηγέτη επηρεάζουν άμεσα τα συναισθήματα των αν-
θρώπων και κατά συνέπεια την απόδοσή τους. Η ικανότητα των ηγετών να διαμορφώ-
σουν τις συναισθηματικές συνθήκες μπορεί να επηρεάσει βαθιά την απόδοση 
(Humphrey, 2002). Οι συναισθηματικά έξυπνοι ηγέτες είναι αυτοσυνειδητοί και μπο-
ρούν να διαχειριστούν τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα των άλλων. Τα συ-
ναισθήματα μπορεί να είναι θετικά ή αρνητικά και μπορούν να προκαλέσουν τις ηγε-
τικές ικανότητες, επομένως είναι σημαντικό για τους ηγέτες να «διαχειρίζονται τη διά-
θεση και τα συναισθήματά τους και τα συναισθήματα στους άλλους» (George, 
2000:1027). Αυτό διευκολύνει τους ηγέτες να αναπτύξουν κουλτούρες ανοιχτής επι-
κοινωνίας και κατανόησης όπου τα συναισθήματα μπορούν να εκφραστούν με ασφά-
λεια χωρίς φόβο ταπείνωσης και εγκατάλειψης (Harris, 2007). Υπό το φως αυτών των 
ισχυρισμών, η συναισθηματική νοημοσύνη ευθυγραμμίζεται θετικά με τα μετασχημα-
τιστικά στυλ ηγεσίας που επιτρέπουν στους ηγέτες να παρεμβαίνουν στα συναισθή-
ματα του προσωπικού και να χρησιμοποιούν θετικές επιρροές για να επηρεάσουν θε-
τικά τα συναισθήματά τους (Erez et al., 2008). Οι συναισθηματικά έξυπνοι ηγέτες μπο-
ρούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αναπτυχθούν ειδικοί συναισθηματικοί δεσμοί 
που τους συνδέουν και τους βοηθούν να παραμείνουν συγκεντρωμένοι ακόμη και σε 
περιόδους αλλαγής και αβεβαιότητας (Goleman et al., 2013). Ο Gray (2009) δηλώνει 
ότι οι συναισθηματικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών ηγετών είναι καθοριστικής ση-
μασίας για τις συνεργατικές προσπάθειες που ενισχύουν τη μάθηση των μαθητών και 
την ανάπτυξη των σχολικών κοινοτήτων. Ο Robinson (2011:15) συμφωνεί ότι η ποιό-
τητα της εκπαιδευτικής πρακτικής ηγεσίας μπορεί να κάνει ουσιαστικές διαφορές κα-
θώς «όσο περισσότεροι ηγέτες εστιάζουν στις σχέσεις τους, στη δουλειά τους και στον 
πυρήνα της διδασκαλίας και της μάθησης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιρροή τους 
στα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών». Ο Cherniss (1998) προτείνει ότι οι εκ-
παιδευτικοί ηγέτες πρέπει να είναι συναισθηματικά έξυπνοι για να χτίσουν θετικές ερ-
γασιακές σχέσεις με άλλους. Προσδιόρισε περαιτέρω τέσσερις κρίσιμες ικανότητες α-
παραίτητες για την αποτελεσματική εκπαιδευτική ηγεσία: αυτοπεποίθηση. ικανότητα 
ελέγχου των συναισθημάτων, ικανότητα επιρροής στους άλλους και ικανότητα οικο-
δόμησης αποτελεσματικών σχέσεων. 

Η διερευνητική έκθεση του Potter (2011) αναγνωρίζει ότι υπάρχει ουσιαστική σχέση 
μεταξύ επαγγελματικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων νοημοσύνης. Οι ηγέτες των 
σχολείων βιώνουν μια σειρά συναισθημάτων στη δουλειά τους και ένα ουσιαστικό μέ-
ρος του ρόλου τους είναι να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να ανταποκρίνο-
νται στα συναισθήματα των άλλων (Crawford, 2009). Τόσο οι διαπροσωπικές όσο και 
οι ενδοπροσωπικές συναισθηματικές απαιτήσεις μπορούν να θεωρηθούν αγχωτικές 
από τους διευθυντές. Ο Hasson (2014) αναφέρει ότι η συναισθηματική νοημοσύνη εί-
ναι ζωτικής σημασίας για καθαρή και δημιουργική σκέψη. Βοηθά όχι μόνο στη 
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διαχείριση του άγχους και των προκλήσεων με αυτοπεποίθηση, αλλά είναι επίσης ση-
μαντικό όταν σχετίζεται με άλλους. Με αυτές Οι δεξιότητες αυτές των ηγετών συμβάλ-
λουν στο να αναπτύξουν τον ενθουσιασμό μεταξύ του προσωπικού, να τους υποστηρί-
ξουν και να τους παρακινήσουν να μειώσουν το άγχος και τελικά να βελτιώσουν το 
συνολικό οργανωσιακό ηθικό. 

Αναφορικά με υποδειγματικές ηγετικές πρακτικές, ο Litchka (2016) προτείνει οι επι-
τυχημένοι ηγέτες να μαθαίνουν από το παρελθόν, να είναι αυτοσυνειδητοποιημένοι, να 
εκτιμούν τους εαυτούς τους ως προς τις δυνάμεις και τις πεποιθήσεις τους, να προσαρ-
μόζονται σε ταχέως μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα, να επηρεάζουν άλλους, να εμπνέ-
ουν και να παρακινούν τους άλλους να πετύχουν. Όλες αυτές οι δεξιότητες σχετίζονται 
με τη συναισθηματική νοημοσύνη καθιστώντας την σημαντική. Όπως αναφέρθηκε από 
τους Goleman et al. (2013), η ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης του ηγέτη 
είναι θεμελιώδη και «επειδή τα συναισθήματα αλλάζουν ή διαφοροποιούνται συχνά 
στον χώρο εργασίας, οι ηγέτες χρειάζονται ευκαιρίες να κάνουν αυθεντική επαφή με 
το δικό τους συναισθηματικό υπόβαθρο και να εξετάζουν πώς θα χρησιμοποιούν τα 
συναισθήματα για την επίτευξη οργανωτικών και προσωπικών στόχων» (Fambrough 
& Kaye Hart, 2008:753). 

Συμπεράσματα 

Ο ρόλος της συναισθηματικής νοημοσύνης είναι σημαντικός για αποτελεσματικές πρα-
κτικές της εκπαιδευτικές ηγεσίας οι οποίες με τη σειρά τους είναι απαραίτητες για τη 
μάθηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Μέσω της μάθησης και της ανάπτυξης 
δεξιοτήτων συναισθηματικής νοημοσύνης, οι εκπαιδευτικοί ηγέτες μπορούν να αντι-
μετωπίσουν την αβεβαιότητα και τις προκλήσεις σε ένα περιβάλλον που είναι περί-
πλοκο, ρευστό και μεταβαλλόμενο. Μαθαίνουν πώς να διαχειρίζονται τα συναισθή-
ματά τους και τα συναισθήματα των άλλων στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με τα λόγια 
του Fullan (1998:4) «ο συναισθηματικά έξυπνος ηγέτης βοηθά επίσης τους εκπαιδευ-
τικούς, τους μαθητές, τους γονείς και άλλους να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον υπο-
στήριξης, στο οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τα προβλήματα όχι ως αδυναμίες αλλά ως 
ζητήματα που πρέπει να λυθούν».  

Είναι σημαντικό το χτίσιμο σχέσεων και η καλλιέργεια συνεργασίας με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς (μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, τοπικοί φορείς) Αυτό μπορεί 
να είναι δύσκολο καθώς θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία στην οικοδόμηση σχέ-
σεων και τη διαχείριση της εξουσίας τους καθώς έχουν τη συνολική ευθύνη λειτουργίας 
του σχολείου. Ο αυξανόμενος κατάλογος των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν περι-
λαμβάνει: φόρτο εργασιών αναφορικά με τη γραφειοκρατική διαχείριση λειτουργίας 
του σχολείου, την οικοδόμηση σχέσεων, τη συλλογική λήψη αποφάσεων, τη διαχείριση 
συγκρούσεων / ευαίσθητων ζητημάτων στην αποτίμηση της διαφορετικότητας, τη δη-
μιουργία κοινοτήτων μάθησης, την προώθηση αλλαγών και καινοτομιών, τη συνεργα-
σία , την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου και την κοινωνική λογοδοσία. Η 
συναισθηματική νοημοσύνη διευκολύνει τους ηγέτες των σχολείων να κατανοήσουν 
καλύτερα τις διάφορες ομάδες σχολικής κοινότητας και να τις προσεγγίσουν με πιο 
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θετικό τρόπο. Η αυξημένη επίγνωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων συναισθηματικής 
νοημοσύνης επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς ηγέτες την προσωπική ανάπτυξη και αν-
θεκτικότητα για να επιτελέσουν το ρόλο τους. Επηρεάζει θετικά τις προσπάθειες των 
ηγετών να χτίσουν θετικές σχολικές κουλτούρες, οι οποίες προσφέρουν ευκαιρίες για 
παιδαγωγική πρόοδο ενσωματώνοντας και υλοποιώντας τις απαραίτητες αλλαγές για 
τη διδασκαλία και τη μάθηση του 21ου αιώνα. 
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Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση με θέμα «Σχολικό και Εκπαιδευτικό Management» 
καταβάλλεται προσπάθεια αποτύπωσης των βασικών αρχών του management, 
νοούμενου ως μία διαδικασία που αποτελείται από το σχεδιασμό, προγραμματισμό, την 
οργάνωση, τη διοίκηση και τον έλεγχο, προκειμένου να επιτευχθούν προκαθορισμένοι 
στόχοι μιας συγκεκριμένης ανθρώπινης ομάδας σε επίπεδο σχολικής μονάδας. 
Διαρθρωτά, γίνεται αναφορά στην λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστήματος στην 
Ελλάδα, το οποίο χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο και μπορεί να καταταχθεί στα 
μηχανιστικά γραφειοκρατικά πρότυπα. Η εκπαιδευτική μονάδα αναγνωρίζεται ως 
ενιαία οντότητα, η οποία αποτελεί μέρος μιας πολύ-επίπεδης διοικητικής δομής, ενώ 
συγχρόνως είναι μια αυτοτελής οργάνωση. Ακολουθεί αναφορά στον προγραμματισμό 
της, ως διοικητική λειτουργία, η οποία αποτελεί τον κινητήριο μοχλό στην ενίσχυση 
της αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας του έργου της και συμβάλει 
στην επίτευξη των στόχων της. Αποσαφηνίζεται ο ρόλος του Διευθυντή της 
εκπαιδευτικής μονάδας και γίνεται αναφορά στην έννοια της Διοίκησης Ολικής 
Ποιότητας στην εκπαίδευση ως μια φιλοσοφία που αποτελεί τη βάση της συνεχούς 
βελτίωσης και περιλαμβάνει την εφαρμογή ποιοτικών μεθόδων με την αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού, στοχεύοντας τις ποιοτικά ανώτερες παρεχόμενες υπηρεσίες. 

Λέξεις-Κλειδιά: εκπαιδευτική μονάδα, management, διεύθυνση – ηγεσία 
εκπαιδευτικής μονάδας, διοίκηση ολικής ποιότητας στην εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Στον σημερινό ταχέως αναπτυσσόμενο κοινωνικό, πολιτιστικό και εταιρικό κόσμο, η 
κριτική μελέτη της διοίκησης έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας. Η 
αποτελεσματική διαχείριση αποτελούμενη από ικανά στελέχη, εστιάζει τόσο στην 
εξωτερική, όσο και στην εσωτερική πλευρά ενός οργανισμού. Οι οργανισμοί μπορεί 
να είναι μικροί ή μεγάλοι, κερδοσκοπικοί ή μη, οι οποίοι έχουν διαφορετικούς στόχους 
και σκοπούς και προσφέρουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες (Ρεκλείτης, 1998).  

Είναι πολύ δύσκολο να δοθεί ένας συγκεκριμένος ορισμός του management. Διάφοροι 
συγγραφείς και ακαδημαϊκοί, ανάλογα με την άποψή τους, ερμηνεύουν διαφορετικά 
την έννοια της διαχείρισης. Σύμφωνα με τον Μπουραντά (2002) «το μάνατζμεντ μιας 
επιχείρησης είναι μία από τις βασικότερες λειτουργίες. Μέσα από την αποτελεσματική 
οργάνωση και διοίκηση ή αλλιώς το μάνατζμεντ συντελείται αποτελεσματική αξιοποίηση 
των διαθέσιμων πόρων (ανθρώπινων και μη) ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι». 
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Η σχολική μονάδα ως εκπαιδευτικός οργανισμός χαρακτηρίζεται από τη διοικητική, 
παιδαγωγική, ψυχολογική και επιστημονική της ανεξαρτησία. Τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα αντιμετωπίζουν διάφορες προκλήσεις προκειμένου να επιτύχουν τους 
στόχους τους και να τις διαχειριστούν αποτελεσματικά. Οι αλλαγές που συμβαίνουν σε 
όλο τον κόσμο αναγκάζουν τη σχολική μονάδα να είναι προσαρμόσιμη και 
δημιουργική για να εξελιχθεί.  

Λειτουργία και περιβάλλον του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος 

Η κύρια δύναμη που ανανεώνει το κοινωνικο-οικονομικό σύστημα σε μια χώρα δεν 
είναι τίποτα άλλο από το εκπαιδευτικό σύστημα της κοινωνίας, καθώς μέσω αυτής 
υλοποιούνται οι κοινωνικές αλλαγές. Η οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης 
ακολούθησε τα βήματα της διοίκησης και της οργάνωσης του κράτους και το 
αποτέλεσμα ήταν ένας σταθερός προσανατολισμός προς μια κεντρική και 
γραφειοκρατική οργάνωση με ελάχιστο βαθμό αποκέντρωσης (Πασιαρδής, 2004).  

Στην Ελλάδα το εκπαιδευτικό σύστημα, λόγω του μεγέθους και του πλήθους των 
δομών, των νόμων, των διατάξεων και των εγκυκλίων, χαρακτηρίζεται ως πολύπλοκο 
και μπορεί να καταταχθεί στα μηχανιστικά γραφειοκρατικά πρότυπα. Είναι ένα 
σύστημα ιεραρχικά δομημένο και μπορεί να σχηματοποιηθεί με την μορφή της 
πυραμίδας. Σύμφωνα με τους Ανδρέου και Παπακωνσταντίνου (1994: 137) «στο 
ελληνικό μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης του εκπαιδευτικού συστήματος οι 
αρμοδιότητες, όσο κατεβαίνουμε προς τη βάση της διοικητικής πυραμίδας μειώνονται 
και παρέχεται μηδαμινή εξουσία στην εκπαιδευτική και αυτή μόνο στο διευθυντή της 
εκπαιδευτικής μονάδας».  

Στην οργάνωση του συστήματος κυρίαρχη θέση κατέχει η διοίκηση, η οποία ελέγχει 
τη λειτουργία του. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηρίζεται από μια 
συγκεντρωτική διοίκηση με γραφειοκρατική οργάνωση, όπου η κεντρική εξουσία 
αποφασίζει για τη λειτουργία του συστήματος με κάθε λεπτομέρεια και οι ενδιάμεσες 
εξουσίες εκτελούν - χωρίς να αναπτύσσουν πρωτοβουλίες - τις εντολές της κεντρικής 
διοίκησης. Το πόσο πετυχαίνει η εξουσία τους στόχους της εξαρτάται από την 
ορθολογικότητα που τηρείται και από την αποτελεσματικότητα που επιτυγχάνεται 
τόσο κατά τη διαδικασία του προγραμματισμού, όσο και κατά τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 1994). 

Λειτουργία και περιβάλλον της εκπαιδευτικής μονάδας 

Με τον όρο εκπαιδευτικός οργανισμός θεωρούμε τα σχολεία όλων των βαθμίδων 
(Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια), αλλά και τους οργανισμούς κατάρτισης 
και εκπαίδευσης ενηλίκων. Σύμφωνα με τον Μαυρογιώργο (1999: 116) με τον όρο 
εκπαιδευτική μονάδα εννοούμε το σχολείο ως οργανισμό που αποτελείται από το 
διευθυντή, τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές χωρισμένους σε τάξεις, το βοηθητικό 
προσωπικό, τους γονείς και το εξωτερικό περιβάλλον του σχολείου.  
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Το σχολείο είναι ένας διοικητικός θεσμός με έντονα γραφειοκρατικά χαρακτηριστικά 
εφόσον αποτελεί αποκεντρωμένη δημόσια και ιδιωτική υπηρεσία, της οποίας η 
λειτουργία περιορίζεται από τη σχετική νομοθεσία, ενώ η οργάνωσή του ακολουθεί το 
ιεραρχικό πρότυπο και στηρίζεται στην ύπαρξη κανόνων και στη διαμόρφωση θέσεων 
και ρόλων με συγκεκριμένα καθήκοντα. Επίσης αποτελεί έναν κοινωνικό θεσμό με 
έντονη παρουσία στο επίπεδο της τοπικής αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας όπου 
διαμορφώνεται ανάλογα με την πολιτική, πολιτιστική, κοινωνική, γεωγραφική, 
οικονομική κατάσταση της εκάστοτε κοινωνίας, των γενικότερων συμφερόντων και 
κατευθύνσεων (Μαυρογιώργος, 2008). 

Υπάρχουν ιδιαιτερότητες του σχολείου ως οργανισμού, καθώς υπάρχει αδυναμία 
σαφούς προσδιορισμού του σκοπού του, καθώς αυτός διαφοροποιείται ανάλογα σε 
ποιους αφορά, δηλαδή διαφορετικός σκοπός υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς, 
μαθητές, οικογένειες μαθητών, πολιτικούς, επιχειρηματίες (Μαυρογιώργος, 2008), 
αλλά και αδυναμία σαφούς προσδιορισμού αυτών που εμπλέκονται, είτε αυτοί είναι οι 
εργαζόμενοι εκεί, είτε οι μαθητές, είτε το αποτέλεσμα που πρέπει να έχει η σχολική 
μονάδα (Woods, Bennett, Harvey, & Wise, 2004). Επίσης η έλλειψη διοικητικής 
αυτονομίας μιας σχολικής μονάδας που αυξάνεται με τον συγκεντρωτισμό και τη 
μεγάλη γραφειοκρατία που επικρατεί, καθώς και την απουσία ανταγωνισμού που δεν 
το οδηγεί σε μια κατεύθυνση εξ ορθολογισμού και εκσυγχρονισμού είναι ένας 
παράγοντας που συμβάλλει στην ιδιαιτερότητά του ως οργανισμού (Κωτσίκης, 2003). 

Προγραμματισμός της δράσης της εκπαιδευτικής μονάδας 

Η σύγχρονη προβληματική για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση έχει 
στρέψει το ενδιαφέρον της στη σχολική μονάδα. Αποτελεί παραδοχή ότι η σχολική 
μονάδα αναγνωρίζεται ως παράγοντας καθοριστικής σημασίας στη διεκπεραίωση των 
παιδαγωγικών, διδακτικών και υποχρεώσεων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο των εθνικών 
εκπαιδευτικών πολιτικών. Για να πετύχει τους στόχους της, απαιτείται μια διοικητική 
λειτουργία, που να λειτουργεί ως κινητήριος μοχλός στην ενίσχυση της 
αποτελεσματικότητας και της βελτίωσης της ποιότητας του έργου της εκπαιδευτικής 
μονάδας. Αυτή η διοικητική λειτουργία είναι ο προγραμματισμός του εκπαιδευτικού 
έργου. 

Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης ο σχεδιασμός – προγραμματισμός διακρίνεται 
στον καθορισμό της εκπαιδευτικής πολιτικής, στον καθορισμό των αντικειμενικών 
σκοπών της εκπαίδευσης και στον καθορισμό της εργασίας που πρέπει να εκτελεστεί 
για την επίτευξη των στόχων. Ο όρος προγραμματισμός είναι η διατύπωση του τι 
αποφασίσθηκε να γίνει και πώς. Στην πράξη ο προγραμματισμός είναι η οργανωμένη 
διατύπωση μιας σειράς αποφάσεων οι οποίες ενσωματώνουν τη συλλογική κρίση 
πολλών ατόμων, περιορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας και τα πρότυπα 
λειτουργίας του οργανισμού. Επίσης συνδέονται μεταξύ τους, καθώς κάθε 
δραστηριότητα επηρεάζει ή εξαρτάται από τις προηγούμενές της (Koonz & O’ Donnel, 
1984). Οι δύο κύριοι παράγοντες για έναν επιτυχημένο προγραμματισμό είναι η 
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αξιοπιστία που αναφέρεται στο βαθμό εμπιστοσύνης σχετικά με την επιτυχία των 
στόχων και η εφαρμοστικότητα που αναφέρεται στη σχέση μεταξύ προγραμματικών 
στόχων και πρακτικών επιχειρησιακών απαιτήσεων (Ανδρέου & Παπακωνσταντίνου, 
1994). 

Με δεδομένο ότι οι βασικές, επιτελικού χαρακτήρα παράμετροι της εκπαίδευσης 
καθορίζονται σε κεντρικό επίπεδο, στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, ο 
προγραμματισμός που πραγματοποιείται αφορά κυρίως σε θέματα λειτουργίας του 
σχολείου. Κατά συνέπεια, η σχολική μονάδα απέχει πολύ από το να μπορεί να θεωρηθεί 
φορέας συνδιαμόρφωσης της σχολικής εκπαιδευτικής πολιτικής στο πλαίσιο 
καθορισμού της εθνικής εκπαιδευτικής πολιτικής και να περιορίζεται στο ρόλο του 
φορέα υποδοχής και εκτέλεσης της «από πάνω» σχεδιαζόμενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής (Κουτούζης, Αθανασούλα – Ρέππα, Μαυρογιώργος, Χαλκιώτης, & 
Νιτσόπουλος, 2008). Μπορούν να αναπτυχθούν δραστηριότητες οι οποίες βρίσκονται 
στην περιφέρεια του καθαρά εκπαιδευτικού προγράμματος και δραστηριότητες που 
αποβλέπουν στην υποστήριξη του διδακτικού, εκπαιδευτικού έργου. Ο 
προγραμματισμός του εκπαιδευτικού έργου πραγματοποιείται με πάνω σε δύο κύριους 
άξονες: α) στο περιεχόμενο του προγραμματισμού, που έγκειται στις διοικητικές, 
παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές και θεραπευτικές δραστηριότητες η υλοποίηση των 
οποίων πρέπει να προγραμματιστεί και β) στη περιγραφή της διαδικασίας του 
προγραμματισμού, δηλαδή τα στάδια που πρέπει να ακολουθηθούν ώστε να 
ολοκληρωθεί το πρόγραμμα δράσης (Πετρίδου, 2000). 

Οργάνωση της εκπαιδευτικής μονάδας 

Η έννοια της οργάνωσης εμπεριέχει τη διευθέτηση, το συντονισμό, τη 
συστηματοποίηση των τμημάτων ενός συνόλου, προσώπων, πραγμάτων, τον 
καταμερισμό έργου, αρμοδιοτήτων, ευθυνών και εκφράζει ταυτόχρονα τη σχηματική 
παρουσίαση της δομής και της διάρθρωσης ενός συνόλου όπου απεικονίζονται οι 
αρμοδιότητες και οι λειτουργίες (Κωτσίκης, 2003). Οι οργανωτικές δομές ενός 
σχολείου και το οργανωτικό πρότυπο που υιοθετεί μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά 
τον τρόπο με τον οποίο αλληλοεπιδρούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί. Όλες αυτές 
οι σχολικές δομές πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να μεγιστοποιούν την ευελιξία των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών, να ενθαρρύνουν τη διδασκαλία και τη μάθηση σε 
βάθος και να ενσωματώνουν όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους (Ανδρέου, 1999). 

Όλοι οι τύποι πόρων που προορίζονται για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θα πρέπει να 
οργανώνονται ή διατίθενται σε έναν οργανισμό ή ίδρυμα για την υλοποίηση των 
εκπαιδευτικών στόχων ή των στόχων που προτείνονται. Μια καλή σχολική οργάνωση 
θα προσφέρει στους μαθητές τον βέλτιστο βαθμό πρόκλησης, ενώ παράλληλα θα 
εξασφαλίσει ότι θα πετύχουν αν καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες. Οι μαθητές 
πρέπει να γνωρίζουν ότι εναπόκειται σε αυτούς να καταβάλλουν τη μέγιστη δυνατή 
προσπάθεια (Καψάλης, 2005). Επίσης, η σοφή ανάπτυξη του χώρου μπορεί να 
προχωρήσει πολύ προς τη διασφάλιση ενός φυσικά ασφαλούς περιβάλλοντος, 
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ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά. Όλες οι φυσικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την 
επίτευξη διαφόρων στόχων της σχολικής οργάνωσης αποτελούν το σχολικό 
εργοστάσιο. Η βέλτιστη αξιοποίηση των σχολικών εγκαταστάσεων βοηθά στην 
επίτευξη καρποφόρων αποτελεσμάτων και επιθυμητών στόχων. Εάν οι αίθουσες 
διδασκαλίας, η αίθουσα τέχνης, οι τουαλέτες και η βιβλιοθήκη βρίσκονται σε κοντινή 
απόσταση με τα πόδια, και αν τα μονοπάτια προς το καθένα είναι ασφαλή, τα παιδιά 
θα αισθάνονται ασφαλή να πάνε μόνα τους. Επιπλέον, η διευθέτηση του σχολείου 
μπορεί να συμβάλει σε ένα αίσθημα κοινότητας και επομένως συναισθηματικής 
ασφάλειας για τους μαθητές (Αγγελίδη, 2016). 

Διεύθυνση - Ηγεσία της εκπαιδευτικής μονάδας 

Η ηγεσία συνιστά το επίκεντρο κάθε οργανισμού και σηματοδοτεί την επιτυχία ή την 
αποτυχία τόσο στην οργάνωση αυτού όσο και στην ολοκλήρωση του έργου του. Ο 
ρόλος του ηγέτη είναι από τους δυσκολότερους και πολυδιάστατους ρόλους μέσα σε 
μια ομάδα. Οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει αφορούν τον προγραμματισμό, 
δηλαδή τη συλλογή πληροφοριών, τον προσδιορισμό στόχων και την κατανομή 
αρμοδιοτήτων. Την υποκίνηση - παρακίνηση της ομάδας προς το στόχο, την 
ενθάρρυνση, τα κίνητρα. Την υποστήριξη – επιβράβευση των ατόμων για τη συμβολή 
τους, την καλοπροαίρετη κριτική και την αναγνώριση και την εξόντωση διαφωνιών. 
Τον έλεγχο με στόχο την επικέντρωση της ομάδας στους στόχους που τέθηκαν και 
στους κανόνες που έχει θέσει η ίδια η ομάδα. Την πληροφόρηση με την παροχή 
χρήσιμων πληροφοριών και γνώσεων προς την ομάδα αλλά και από την ομάδα. Και 
την αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ίδιου, της ομάδας και των ατόμων 
(Πασιαρδής, 2012). Είναι επίσης γεγονός αναμφισβήτητο ότι η σχολική ηγεσία 
συνδέεται αναπόσπαστα με την αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας σπουδών σε 
έναν σχολικό οργανισμό και μάλιστα αυτό είναι εμφανές σε μεγάλο βαθμό σε αρκετές 
παραμέτρους της σχολικής ζωής, όπως πχ. στο σχολικό κλίμα, στην σχολική 
κουλτούρα, στην επίδοση των μαθητών, στη συνεργασία των εκπαιδευτικών μεταξύ 
τους, στην υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας κλπ. (Παπαναούμ, 1995). 

Σύμφωνα με έρευνες, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα υπάρχουν πολλά αξιόλογα 
στελέχη, τα οποία όμως δεν είναι κατάλληλα εκπαιδευμένα στην εκπαίδευση και τη 
διοίκηση των σχολικών μονάδων (Σαΐτης, 1994). Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
είναι δομημένο με βάση τις αρχές του γραφειοκρατικού μοντέλου. Η σχολική μονάδα 
είναι ο μόνος χώρος στον οποίο η λήψη αποφάσεων αφορά κάθε εκπαιδευτικό που στην 
πραγματικότητα προσπαθεί να αναδιανείμει την εξουσία σε μια ομάδα που θα είναι 
υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου 
(Καμπουρίδης, 2002). Επίσης το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα είναι οργανωμένο με 
τις αρχές της διοικητικής αποκέντρωσης (Χατζηπαναγιώτου, 2003). 
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Λήψη αποφάσεων στην εκπαιδευτική μονάδα 

Η εκπαιδευτική μονάδα είναι ένας από τους βασικούς στόχους που πρέπει να 
κατευθυνθεί κάθε πολιτική προσπάθεια για ένα αποκεντρωμένο διοικητικά 
εκπαιδευτικό σύστημα. Η εκπαιδευτική μονάδα έχει τη δυνατότητα να γίνει φορέας 
διαμόρφωσης και άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής η οποία της επιτρέπει, μέσα στο 
πλαίσιο της υφιστάμενης κεντρικής εκπαιδευτικής πολιτικής, να σχεδιάζει, να 
προγραμματίζει, να κάνει απολογισμό και να συμμετέχει στη λήψη και στην εκτέλεση 
αποφάσεων. Τα χαρακτηριστικά που ορίζουν την σύγχρονη και αποδοτική 
εκπαιδευτική μονάδα είναι η ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό 
και στην εφαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δυνατότητα συμμετοχής στη 
λήψη των αποφάσεων καθώς και συνεργασία όλων των φορέων (Κιουλάφας, 2016). 

Διοίκηση ανθρώπινων και οικονομικών πόρων στην εκπαιδευτική μονάδα 

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχει δοθεί μια ιδιαίτερη βαρύτητα στον 
ανθρώπινο παράγοντα. Στην έννοια του ανθρώπινου κεφαλαίου περιλαμβάνεται εκτός 
από το διανοητικό κεφάλαιο, το συναισθηματικό αλλά και το κοινωνικό, δηλαδή τα 
συναισθήματα που βιώνουν οι άνθρωποι εντός του εργασιακού περιβάλλοντός τους, 
όπως είναι ο ενθουσιασμός, ή το πάθος για την επίτευξη των στόχων τους, ο θυμός, ή 
έλλειψη νοήματος για αυτά που καλούνται να εφαρμόσουν και να εξελίξουν, καθώς 
και οι σχέσεις που αναπτύσσουν με τους υπόλοιπους συναδέρφους τους (Ιοδράνογλου, 
2008). Η διοίκηση ανθρωπίνων πόρων είναι μια διοικητική λειτουργία, που περιέχει 
ορισμένες δραστηριότητες σχεδιασμένες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διαχειρίζονται και 
να συντονίζουν τους ανθρώπινους πόρους εντός του οργανισμού. Παράλληλα, η 
διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού ως λειτουργία διευκολύνει τους οργανισμούς και τις 
επιχειρήσεις στην αποτελεσματική χρήση των υπαλλήλων τους, έτσι ώστε να υπάρχει 
όσο το δυνατόν καλύτερη επίτευξη των στόχων, τόσο της εταιρίας ή του οργανισμού, 
όσο και των ίδιων των εργαζομένων (Byars & Rue, 2004; Ivanchevich, 2004). 

Ποιότητα και αποτελεσματικότητα στην εκπαιδευτική μονάδα 

Η ποιότητα είναι το σύνολο των χαρακτηριστικών ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που 
συμβάλλει στην ικανότητά του να ικανοποιεί εκπεφρασμένες ή σιωπηρές ανάγκες, να 
είναι κατάλληλο και για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο προορίζεται και για 
να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πελάτη. Εναλλακτικά, είναι το σύνολο των 
χαρακτηριστικών μιας οντότητας (προϊόν, διαδικασία κ.λπ.) που πληρούν πλήρως τις 
συγκεκριμένες προδιαγραφές, απαιτήσεις και προσδοκίες. Ως «διασφάλιση της 
ποιότητας» ορίζεται, γενικά, η πρόοδος και η αξιολόγηση των διαφόρων διαστάσεων 
ενός έργου, μίας υπηρεσίας, ενός ιδρύματος, προκειμένου να καθοριστεί εάν 
πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας (Sari, Firat, & Karaduman, 2016). 

Στον χώρο της εκπαίδευσης η ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί πρωταρχικό 
ζητούμενο για τα εκπαιδευτικά συστήματα στον ελληνικό, ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο. 
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Ο ορισμός, ωστόσο, της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι εξαιρετικά δύσκολο να 
διευκρινιστεί και να αποτιμηθεί, καθώς επηρεάζεται από πληθώρα κοινωνικών, 
οικονομικών, ιστορικών συγκυριών και πολιτικών αλλαγών (Κουτούζης, κ.συν., 2008). 
Η ποιότητα στην εκπαίδευση επηρεάζεται από τη στάση των μαθητών, το περιεχόμενο, 
τις διαδικασίες διδασκαλία-εκμάθηση και για αυτό είναι αναγκαίο ο εκπαιδευτικός 
τομέας να επικεντρωθεί στις προκλήσεις, τα προβλήματα και την εποικοδομητική 
αντιμετώπισή τους (Menon, 2014). 

Το σχολείο σήμερα καλείται να είναι ανοικτό στην κοινωνία και να ανταποκρίνεται 
επαρκώς και με επιτυχία στις εξελίξεις και στις προκλήσεις της νέας εποχής. Υπό την 
έννοια αυτή, είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί συστηματικά τις επιδόσεις, να 
αξιολογεί το αποτέλεσμα του παραγόμενου εκπαιδευτικού έργου και να σχεδιάζει και 
να υλοποιεί τις ενδεδειγμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να καταστεί 
αποτελεσματικό. Η επιτυχία ενός οργανισμού στο σύγχρονο κόσμο εξαρτάται άμεσα 
από τη δυνατότητά του να βελτιώνεται και να εκσυγχρονίζεται και η αξιολόγηση 
(εσωτερική και εξωτερική) είναι μια διαδικασία – κλειδί για την επίτευξη αυτής της 
βελτίωσης (Θεριανός, 2007; Λουκέρης & Συρίου, 2007).  

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση 

Η φιλοσοφία της Δ.Ο.Π. στηρίζεται σε κάποιες βασικές ιδέες, όπως ότι η ποιότητα δεν 
αποτελεί μια τεχνική λειτουργία και επομένως δεν αφορά μόνο ένα τμήμα της 
επιχείρησης. Αντίθετα, πρόκειται για μια συστηματική διαδικασία, η οποία μπορεί να 
επεκταθεί σε όλη την επιχείρηση (Doherty & Horne, 2002). Η υιοθέτηση και εφαρμογή 
ολοκληρωμένης συνολικής ΔΟΠ είναι αρκετά δύσκολη και απαιτεί γενικότερη 
συνεργασία. Δεν μπορεί να επιτευχθεί και να ελεγχθεί μόνο από ένα μέρος του 
οργανισμού, αλλά όλα τα τμήματα πρέπει να έχουν μια κοινή αντίληψη των 
επιχειρηματικών αξιών (McDonald, 1994). 

Επίλογος 

Σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος απαιτείται το management, ήτοι ο 
προγραμματισμός, η οργάνωση, η εφαρμογή, η αναθεώρηση, η αξιολόγηση ενός 
εκπαιδευτικού οργανισμού. Οι σχολικές αρχές σε όλο τον κόσμο ασχολούνται συνεχώς 
με πολυάριθμες δραστηριότητες για την αποτελεσματική διαχείριση των σχολικών 
λειτουργιών και την παροχή καλύτερης εκπαιδευτικής εμπειρίας στους μαθητές. 
Ωστόσο, η διαχείριση των σχολικών υποθέσεων δεν είναι καθόλου εύκολη σε αυτόν 
τον ταχέως αναπτυσσόμενο κόσμο. Αναδεικνύεται λοιπόν η αξία της ανάπτυξης του 
σχολικού και εκπαιδευτικού management στη σύγχρονη εποχή, καθώς το σημερινό 
σχολείο θα πρέπει να καταστεί ικανό να επιλέγει τις διαδικασίες διαχείρισης των 
θεμάτων που ανακύπτουν καθημερινά στο περιβάλλον τους και αφορούν την ατομική 
προαγωγή και μάθηση, καθώς και τη διαφύλαξη και ανάπτυξη των περιεχομένων του 
πολιτισμού. 
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Υποδοχή και Υποστήριξη Νέων Εκπαιδευτικών στην Εκπαίδευση:  
Ένας Ενδιάμεσος Σταθμός στην Επαγγελματική Ανάπτυξή τους. 

Μιχαλάκης Κωνσταντίνος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.82, M.Sc. Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc. Διοίκηση Σχολικών 

Μονάδων, konmichalakis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να παρουσιάσει μια πρόταση διαμόρφωσης ενός 
πλαισίου υποδοχής και αρχικής στήριξης των νέων εκπαιδευτικών σε μια σχολική μο-
νάδα. Ειδικότερα, αυτή η πρόταση προσδιορίζει ζητήματα που χαρακτηρίζουν την α-
παρχή της ένταξης νέων εκπαιδευτικών στο περιβάλλον του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, ως μια 
αφετηρία και ένας σταθμός για την επαγγελματική ανάπτυξη αυτών των εκπαιδευτι-
κών. Βλέποντας αυτή τη ένταξη μέσα από τη δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων και 
δραστηριοτήτων, όπως αυτό το πλαίσιο προσδιορίζεται από την επιδίωξη επίτευξης 
των στόχων που καθορίσθηκαν στη φάση του προγραμματισμού, θα διαμορφωθεί ο 
μηχανισμός στήριξης των νεοδιορισμένων στο σχολείο. Η γνωριμία και η ομαλή προ-
σαρμογή του καινούργιου εκπαιδευτικού με την κουλτούρα του σχολείου αποτελεί 
φροντίδα της διοικητικής μέριμνας. Ο διευθυντής, ως ο κύριος εκφραστής και παράλ-
ληλα ο ουσιαστικός διαμορφωτής της κουλτούρας του σχολείου, θα προωθήσει δρα-
στηριότητες ένταξης και υποστήριξης των νέων εκπαιδευτικών, προκειμένου έτσι επι-
τευχθεί η μέγιστη συμβουλή αυτών των εκπαιδευτικών στη βελτίωση του παρεχόμενου 
εκπαιδευτικού έργου. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικό Έργο, Νέοι Εκπαιδευτικοί, Υποδοχή νέων εκπαιδευτι-
κών 

Εισαγωγή 

Μέσα σ’ έναν συνεχώς μεταβαλλόμενο κόσμο, όπου οι αλλαγές προσδιορίζονται από 
τη δυνατότητα εύρεσης, κριτικής εκτίμησης και επεξεργασίας της πληροφορίας, το 
σχολείο έχει έναν κυρίαρχο ρόλο στη διαμόρφωση ενός σχήματος αξιών και ικανοτή-
των των μαθητών, οι οποίοι μαθητές ως αυριανοί πολίτες θα κληθούν να υποστηρίξουν 
αποτελεσματικά κοινωνικές και οικονομικές λειτουργίες. Η υιοθέτηση από μια εκπαι-
δευτική μονάδα αυτής της ανάγκης για αλλαγές σε στόχους, σε διαδικασίες αλλά και 
σε περιεχόμενο κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου έτσι να υποστηριχθεί η επιδίωξη 
του εκπαιδευτικού οράματος για κοινωνική, πολιτισμική, ηθική και επαγγελματική α-
νάπτυξη του ατόμου. Παράλληλα, η διοίκηση ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για βελ-
τίωση του εκπαιδευτικού έργου πρέπει να διαμορφώσει το πλαίσιο διαχείρισης του αν-
θρώπινου δυναμικού στη βάση των αρχών της συνεργασίας, της ανάδειξης και της α-
ξιοποίησης των δυνατοτήτων όλων των μελών της εκπαιδευτικής μονάδος (Μαυρο-
γιώργος 1999). Σύμφωνα με αυτή τη προσέγγιση κρίνεται απαραίτητο το σχολείο να 
διαμορφώσει ένα πλαίσιο αρχικής στήριξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών 
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προκειμένου έτσι να εξασφαλιστεί η ομαλή ένταξή τους στον εκπαιδευτικό χώρο. Αυτή 
άλλωστε η ένταξη κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, ως μια παράμετρος που σηματοδοτεί 
σε μεγάλο βαθμό την επαγγελματική κοινωνικοποίηση των νεοεισερχομένων στην εκ-
παίδευση (Κατσουλάκης 1999). 

Αυτό που χαρακτηρίζει την πρόσληψη των εκπαιδευτικών μέσα στην ελληνική πραγ-
ματικότητα είναι η διαμόρφωση ενός αυστηρού νομοθετικού πλαισίου. Απεναντίας, η 
διαδικασία της ένταξης των νέων εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες δεν καθορίζε-
ται από μια αντίστοιχη νομοθετική μέριμνα. Προκύπτει λοιπόν ανάγκη να αναπτυχθεί 
ένας μηχανισμός που θα αντιμετωπίζει κατά αποτελεσματικό τρόπο το πρόβλημα της 
αρχικής στήριξης και της ενσωμάτωσης των καινούργιων μελών του εκπαιδευτικού 
προσωπικού του σχολείου.  

 Για το ΕΠΑΛ Τυρνάβου υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί εκείνο το κατάλληλο οργα-
νωτικό πλαίσιο το οποίο θα λαμβάνει υπ’ όψιν του τις ιδιομορφίες που χαρακτηρίζουν 
αυτό το επαρχιακό σχολείο, προκειμένου έτσι να επιδιωχθεί η συνδρομή και η υποστή-
ριξη στο αρχικό ξεκίνημα των νέων εκπαιδευτικών του σχολείου. Αυτή λοιπόν αυτή η 
εργασία περιλαμβάνει την πρότασή μας για την ανάπτυξη ενός τέτοιου μηχανισμού. Οι 
ανησυχίες, οι προσδοκίες, τα προβλήματα και τα διλήμματα των νεοδιοριζόμενων εκ-
παιδευτικών στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου όπως ακόμη και οι διαπροσωπικές σχέσεις που α-
ναπτύσσονται με όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής πράξης (μαθητές, καθη-
γητές και γονείς) θα διερευνηθούν προκειμένου να τεκμηριωθεί έτσι ένα αποτελεσμα-
τικό πρόγραμμα υποδοχής. Η ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος αποτελεί υποχρέ-
ωση του διευθυντού, οποίος με τον καθοριστικό ρόλο που έχει ως ο κύριος υπεύθυνος 
για τη διαμόρφωση της κουλτούρας του σχολείου αναλαμβάνει την ευθύνη για να προ-
ωθήσει καινοτόμες δράσεις και πρακτικές και ακόμη, να εμπνεύσει το κοινό εκπαιδευ-
τικό όραμα σε όλους τους συντελεστές της σχολικής ζωής. 

Θεσμικό πλαίσιο ένταξης νέων εκπαιδευτικών στην εκπαίδευση 

Τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα επιλογής των εκπ/κών προσδιορίζονται από το ν. 
1566/85 (άρθρ. 1 παρ. 2). Σύμφωνα με τον παραπάνω νόμο ο εκπ/κός πρέπει να διαθέ-
τει επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν: α) το γνωστικό μέρος της οι-
κείας επιστήμης, το οποίο περιλαμβάνεται στα αναλυτικά προγράμματα β) γνώσεις των 
επιστημών της αγωγής που συνθέτουν τη βάση του εκπ/κού σχήματος και γ) γνώση της 
επιστήμης της διοίκησης και οργάνωσης της εκπαίδευσης (Λώλη & Κοσυβάκη 2005, 
Ξωχέλλης 2005). 

Σήμερα η πρόσληψη των εκπαιδευτικών ακολουθεί αφ’ ενός μεν το τυπικό-αντικειμε-
νικό σύστημα, όπου η επιλογή γίνεται με βάση ορισμένα τυπικά προσόντα από τα οποία 
προκύπτει η καταλληλότητα του υποψηφίου και αφ ετέρου με διαγωνισμό, κατά τον 
οποίο οι υποψήφιοι οι οποίοι διαθέτουν ορισμένα τυπικά προσόντα διαγωνίζονται για 
να διαπιστωθεί το επίπεδο γνώσης που είναι αναγκαίο για την πρόσληψή τους. Συγκε-
κριμένα, το ισχύον σύστημα διορισμού από τη μεταπολίτευση μέχρι και το 1997 ήταν 
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το τυπικό-αντικειμενικό, όπου ο διορισμός των εκπαιδευτικών γινόταν με βάση το 
χρόνο υποβολής των οικείων δικαιολογητικών διορισμού (επετηρίδα διορισμού). Το 
συγκεκριμένο σύστημα πρόσληψης εμφάνισε προβλήματα δυσλειτουργίας με το να δη-
μιουργήσει λίστα αναμονής 30 και 40 ετών για τους υποψηφίους προς πρόσληψη εκ-
παιδευτικούς. Αυτό απαξίωνε σε μεγάλο βαθμό το εκπαιδευτικό έργο που επιτελούσαν 
οι νέο-προσλαμβανόμενοι εκπαιδευτικοί μια που για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα α-
σκούσαν ενδεχομένως ένα ξένο προς της εκπαίδευση επαγγελματικό έργο. Παράλληλα 
οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων είχαν δυσανάλογη μεταχείριση ενάντια στις επιταγές 
του συντάγματος για ισόνομη μεταχείριση όσον αφορούσε τις προσλήψεις στο χώρο 
της εκπαίδευσης. Έτσι η θέσπιση του ν. 2525/97 μετέβαλλε το σύστημα επιλογής αντι-
καθιστώντας προοδευτικά το σύστημα της χρονικής προτεραιότητας διορισμού με το 
σύστημα διαγωνισμού, κρατώντας όμως σε ισχύ μερικά στοιχεία του τυπικού-αντικει-
μενικού συστήματος όπως βαθμός πτυχίου, πολυτεκνία κ.ά. 

Το σύστημα διορισμού του τακτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης, βάσει του άρθρου 7 του ν. 3027/2002, έχει δύο κατηγορίες κάλυψης 
των κενών οργανικών θέσεων α) σε ποσοστό 75% από όσους επιτυγχάνουν στον δια-
γωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. και κατά τη σειρά της βαθμολογίας που επιτυγχάνουν οι υποψή-
φιοι και β) σε ποσοστό 25% από όσους είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα αναπληρωτών 
του άρθρου 138 του ν. 2725/1999 σύμφωνα με τη σειρά εγγραφής τους. Αν δεν υπάρ-
χουν υποψήφιοι για διορισμό στην κατηγορία α’ οι κενές θέσεις καλύπτονται μέχρι να 
εξαντληθούν με διορισμό υποψηφίων της κατηγορίας β’. Παράλληλα, προβλέπεται ότι 
μετά την εξάντληση του αριθμού των υποψηφίων της β΄ περίπτωσης, το ποσοστό των 
κενών θέσεων θα καλύπτεται από τους εγγεγραμμένους σε ενιαίο πίνακα αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών, ο οποίος συντάσσεται για κάθε έτος και στον οποίο κατατάσσονται, 
σύμφωνα με τη σειρά που προκύπτει από το σύνολο των µορίων τους. Ο υπολογισμός 
των µορίων προσδιορίζεται από την προσμέτρηση των µορίων που αντιστοιχούν στην 
προϋπηρεσία τους και των µορίων που αντιστοιχούν στους βαθμούς που πέτυχαν στον 
τελευταίο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π.. Τα προσόντα διορισμού των εκπαιδευτικών δια-
κρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) στα γενικά προσόντα, όπως ιθαγένεια, ηλικία, ήθος, 
υγεία και β) τα ειδικά προσόντα, όπως αυτά ορίζονται από τις διατάξεις του ν. 
1566/1985. Σύμφωνα με το ν. 1566/1985 δικαίωμα διορισμού στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση, έχουν όσοι μετά από τη δωδεκάχρονη βασική εκπαίδευση (δημοτικό, Γυ-
μνάσιο και Λύκειο) αποκτούν πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Τέλος, σύμφωνα με τον ν. 1566/1985 οι έκτακτες ανάγκες σε προσωπικό στα σχολεία 
της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλύπτονται με προσωπικό ανα-
πληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορι-
σμένου χρόνου. Το νομικό καθεστώς που διέπει τις παραπάνω προσλήψεις καθορίζεται 
από τους ν. 2525/1997, ν. 2725/1999 και τον ν. 3027/2002.  

Υποδοχή και αρχική στήριξη νεοδιόριστων εκπαιδευτικών 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω η πορεία τοποθέτησης στο σχολείο την 

1153

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



οποία ακολουθεί ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός σκιαγραφείται ως εξής: Αποκτώ-
ντας το πανεπιστημιακό του πτυχίο και πετυχαίνοντας στο διαγωνισμό του Α.Σ.Ε.Π. 
υποβάλλει στο ΥΠ.Ε.Π.Θ αίτηση με τα δικαιολογητικά διορισμού. Με βάση τις αιτή-
σεις των υποψηφίων συντάσσεται «πίνακας διοριστέων» από τον οποίο ο Υπουργός 
Παιδείας κάνει τις προσλήψεις για όλες τις εκπαιδευτικές περιφέρειες της χώρας. Στη 
συνέχεια αφού γίνει ανάληψη υπηρεσίας και ορκωμοσία ενώπιον των προϊσταμένων 
των οικείων διευθύνσεων τοποθετούνται σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας. Ακο-
λούθως οι νεοδιόριστοι παρουσιάζονται στον διευθυντή της σχολικής μονάδας και α-
ναλαμβάνουν υπηρεσία (Σαΐτης 2005). Με παρόμοιο τρόπο γίνονται οι προσλήψεις των 
αναπληρωτών και ωρομισθίων που γίνονται μέσα από τον πίνακα επιτυχόντων στο δια-
γωνισμό υποψηφίων εκπαιδευτικών. 

Οι νεοεισερχόμενοι στο σχολείο εκπαιδευτικοί κατά κανόνα μπαίνουν στην τάξη για 
διδασκαλία την ίδια μέρα ή την επόμενη, χωρίς να αναπτυχθεί εκ μέρους του σχολείου 
καμιά θεσμοθετημένη διαδικασία υποδοχής ή ένταξης.  

Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί θεωρούνται για δύο χρόνια δόκιμοι. Κατά τη διάρκεια 
της δοκιμαστικής υπηρεσίας παρακολουθούν εισαγωγικά επιμορφωτικά προγράμματα. 
Ακολουθεί η διαδικασία μονιμοποιήσεώς τους, όπου συντάσσονται εκθέσεις αξιολό-
γησης του εκπαιδευτικού από το διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία υπηρετεί 
ο εκπαιδευτικός και από τον οικείο σχολικό σύμβουλο (άρθρα 39 και 40 του Υ.Κ & το 
Π.∆. 140/1998). Τέλος για τη μονιμοποίησή τους αποφασίζει το αντίστοιχο περιφε-
ρειακό υπηρεσιακό συμβούλιο λαμβάνοντας υπ’ όψιν του την έκθεση αξιολόγησης της 
παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας αυτών (Σαΐτης, 2005). 

Ανάγκες των νεοδιοριζόμενων 

Οι σύγχρονες κοινωνίες με την πολυπλοκότητα που τις χαρακτηρίζει αναζητούν ποιο 
αποτελεσματικούς τρόπους να μεταβιβάσουν γνώσεις, αξίες και δεξιότητες στη νέα γε-
νιά. Η εκπαίδευση, ως ο κατ’ εξοχήν κοινωνικός χώρος που επιφορτίζεται με διαδικα-
σίες διαπαιδαγώγησης των νέων, πρέπει να ανταποκριθεί επαρκώς σε αυτό το ρόλο. 
Έτσι λοιπόν υπάρχει ανάγκη ο σύγχρονος εκπαιδευτικός να διαθέτει το κατάλληλο ε-
πίπεδο επαγγελματικής επάρκειας για να επιτελεί αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο. 
Συγκεκριμένα το κατάλληλο επίπεδο επαγγελματικής επάρκειας προσδιορίζεται από 
ένα σχήμα αφ’ ενός μεν γνώσης των αντικειμένων διδασκαλίας και των τρόπων διδα-
κτικής τους προσέγγισης και αφ ετέρου από τις επικοινωνιακές δεξιότητες διαχείρισης 
της σχολικής τάξης (Ξωχέλλης, 2005). Σύμφωνα με τον Κατσουλάκη (1999) το επίπεδο 
ικανότητας του εκπαιδευτικού προσδιορίζεται ως μια προοδευτική διαδικασία που ξε-
κινά από τα πανεπιστημιακά έδρανα, ακολουθεί το διάστημα αρχικής κοινωνικοποίη-
σης στο επάγγελμα και ολοκληρώνεται μέσα από διαδικασίες ανανέωσης και επιμόρ-
φωσης. Φαίνεται λοιπόν η σημαντικότητα της ομαλής ένταξης των εκπαιδευτικών στη 
σχολική πράξη για την επαγγελματική τους ανάπτυξη. 

Ποια άραγε κατάσταση χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα στο συγκεκριμένο 

1154

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



θέμα; Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που προσδιορίζουν την υποδοχή των νέων εκπαι-
δευτών στο σχολικό περιβάλλον; Ποιο είναι το πλαίσιο που πρέπει να διαμορφωθεί για 
στηρίξει αυτή την ένταξη των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να επιτελέ-
σουν το εκπαιδευτικό τους έργο αποτελεσματικά; 

Η μετάβαση του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευτικού από τα πανεπιστημιακά θρανία στη 
σχολική αίθουσα και οι τυχόν επαγγελματικές του ενασχολήσεις του προσδίδουν ένα 
σώμα γνώσεων και δεξιοτήτων που κρίνονται ελλιπείς για να αντιμετωπισθούν οι ση-
μερινές διδακτικές και παιδαγωγικές ανάγκες της εκπαιδευτικής πράξης (Κατσουλά-
κης, 1999). Ως αποτέλεσμα αυτές οι πρακτικές, οι αντιλήψεις και οι συμπεριφορές που 
μεταφέρει στο σχολείο ο νεοδιοριζόμενος εκπαιδευτικός αντανακλούν τις μέχρι τώρα 
εμπειρίες από τις κοινωνικές και επαγγελματικές του ενασχολήσεις. Απαιτείται λοιπόν 
η διαμόρφωση ενός μεσολαβητικού μηχανισμού που θα προσαρμόσει την καθημερινή 
πρακτική του νέου εκπαιδευτικού με την κουλτούρα της εκπαιδευτικής μονάδας. Εκτι-
μάται λοιπόν ότι μια υποδοχή με ποιότητες επαγγελματικής και συναισθηματικής στή-
ριξης θα αποτελέσει έναν ενδιάμεσο σταθμό για την περαιτέρω επαγγελματική του ε-
ξέλιξη του πρωτοδιόριστου εκπαιδευτικού.  

Όπως αναφέρει ο Κατσουλάκης (1999) οι παράμετροι που προσδιορίζουν το πορτραίτο 
του σημερινού εκπαιδευτικού στην αφετηρία της καριέρας του είναι: 

α) το ζήτημα του φύλου το οποίο αποτελεί σημείο εναλλακτικών προσεγγίσεων στα 
προβλήματά τους 

β) ο ηλιακός παράγοντας ως στοιχείο που χαρακτηρίζει τη διαμόρφωση νοοτροπίας 
διαφορετικής από την επικρατούσα στο δημόσιο σχολείο 

γ) οι αμφίβολες δεσμεύσεις που προσδιορίζονται από την επιλογή πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης έξω από τις κλίσεις του εκπαιδευτικού 

δ) η ελλιπής προετοιμασία σε παιδαγωγική κατάρτιση στις πανεπιστημιακές σπουδές 
των εκπαιδευτικών.  

Σύμφωνα με τους Sacks & Brady (1985, όπ. αναφ. στο Ανθοπούλου, 1999) οι ανάγκες 
των πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών σχετίζονται µε την ηθική υποστήριξη, την καθο-
δήγηση και την αξιολόγηση της πορείας τους από κάποιο ειδικό σύμβουλο. Παράλληλα 
αυτές οι ανάγκες αφορούσαν ζητήματα πειθαρχίας, προγραμματισμού της ύλης, σχε-
διασμού του μαθήματος και θέματα καθημερινής ρουτίνας. Σε μια άλλη σχετική έρευνα 
του Lortie (1975, όπ. αναφ. στο Ανθοπούλου 1999) αναφέρεται ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία (92%) των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών επιθυμούσαν πάνω από όλα να 
αποκτήσουν σχέσεις επαγγελματικής αυτονομίας και ισότητας µε τους συναδέλφους 
τους. Συνεχίζοντας ο ίδιος ερευνητής αναφέρει ότι το 93% του άγχους τους για την 
επίδοσή τους προέρχονταν τόσο από την απειρία και την έλλειψη εξειδικευμένης γνώ-
σης όσο και από τη σύγχυση που είχαν σχετικά µε την επίτευξη των στόχων τους. 
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Η επαγγελματική συγκρότηση του εκπαιδευτικού σχετίζεται ακόμη και θέματα όπως 
είναι οι προσωπικές και οι επαγγελματικές ασχολίες που συναντά κατά την εκτέλεση 
των καθηκόντων του. Έτσι η χαμηλή αμοιβή, η μείωση της κοινωνικής καταξίωσης, οι 
περιορισμένες ευκαιρίες για επαγγελματική ανέλιξη και οι συνθήκες εργασίας σε υπο-
βαθμισμένο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν ζητήματα που καλείται να αντιμετωπί-
σει ο εκπαιδευτικός ερχόμενος στο σχολικό περιβάλλον. Αποτέλεσμα αυτών των επαγ-
γελματικών συνθηκών είναι η υποβάθμιση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευ-
τικού έργου (Κατσουλάκης, (1999).  

Συνοψίζοντας τα συμπεράσματα των ερευνών των Veenman (1984), Dean (1997), Γκό-
τοβου & Μαυρογιώργου (1984), Πυργιωτάκη (1992) (όπ. αναφ. στο Κατσουλάκης 
1999) η διατήρηση της πειθαρχίας στην τάξη, η παρακίνηση των μαθητών, θέματα α-
ξιολόγησης της μαθητικής επίδοσης, οι διαπροσωπικές σχέσεις τόσο µε γονείς όσο α-
κόμη και με συναδέλφους και με το διευθυντή του σχολείου αποτελούν δυσχέρειες και 
προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί στα πρώτα τους βή-
ματα. 

Πλαίσιο στήριξης 

Η ενημέρωση για το κανονιστικό πλαίσιο που καθορίζει τη σχολική ζωή, η καθοδή-
γηση και η βοήθεια των εκπαιδευτικών στο έργο τους είναι υποχρέωση του διευθυντού 
της εκπαιδευτικής μονάδας (Υ.Α. 353.1/324/105657/Δ1, ΦΕΚ 1340/2002). Συγκεκρι-
μένα ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Τυρνάβου προτείνεται να οργανώσει έναν μηχανισμό 
υποστήριξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών, για τον οποίο θα έχει την ευθύνη 
και την επίβλεψη όσον αφορά τη σωστή λειτουργία του. 

Παράλληλα η στήριξη των νεοεισερχομένων καθηγητών θα προσεγγίσει μια άλλη ση-
μαντική διάσταση για αυτούς του εκπαιδευτικούς και ειδικότερα της μετάδοσης της 
κουλτούρας του συγκεκριμένου σχολείου. Η προσέγγιση αυτής της κουλτούρας, τόσο 
στην εσωτερική της διάσταση ( υλικοτεχνική υποδομή του σχολείου) όσο και στην ε-
σωτερική της (ανθρώπινες σχέσεις, στόχοι κ.ά.), καθώς ακόμη η κατανόηση και η προ-
σαρμογή σε αυτήν αποτελεί ανάγκη για κάθε νεοεισερχόμενο στη σχολική μονάδα (Αν-
θοπούλου 1999). 

Ο διευθυντής του σχολείου, ως ο πλέον αρμόδιος για τη διαμόρφωση αυτής της κουλ-
τούρας, θα αποτελέσει τον κύριο φορέα μετάδοσής της στους νεοδιοριζόμενους, έτσι 
ώστε να λειτουργούν με επιτυχία μέσα στα πλαίσια της σχολικής ζωής. Παράλληλα ο 
ίδιος θα φροντίσει έτσι ώστε, λειτουργώντας ο ίδιος ως πρότυπο συμπεριφοράς, αλλά 
και δίνοντας στους νέους καθηγητές πρωτοβουλίες, να δημιουργήσει μια κουλτούρα 
που να ωθεί προς τη μάθηση και τη διδασκαλία.  

Η πολιτική υποδοχής και στήριξης των νεοεισερχομένων στο σχολείο πρέπει να λαμ-
βάνει υπόψη τις ανάγκες αυτών των εκπαιδευτικών, προκειμένου έτσι να ενισχύσει ση-
μαντικά την περαιτέρω προσωπική και επαγγελματική εξέλιξή τους. Σύμφωνα με τα 
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παραπάνω η υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου προτείνουμε να εί-
ναι επαγγελματικής και συναισθηματικής φύσεως. 

 Η επαγγελματική στήριξη του εκπαιδευτικού σκοπεύει: α) να καθοδηγήσει τον τρόπο 
διδασκαλίας, β) να συμβάλλει στη συμβουλευτική αξιολόγηση της διδασκαλίας του και 
γ) να επιμορφωθεί κατάλληλα ο εκπαιδευτικός. 

Έτσι λοιπόν για να καθοδηγηθεί ο τρόπος διδασκαλίας του νέου εκπαιδευτικού και για 
να ενισχυθεί η συμβουλευτική αξιολόγηση της διδασκαλίας του, ο εκπαιδευτικός αυτός 
πρέπει να λάβει αρχικά έντυπο πληροφοριακό υλικό που σχετίζεται με θέματα όπως 
είναι:  

α) οι συνθήκες εργασίας στο σχολείο, στοιχεία της εκπαιδευτικής νομοθεσίας και άρ-
θρα σχολικού κανονισμού 

β) το αναλυτικό πρόγραμμα 

γ) ενημέρωση για τη λειτουργία της εκπαίδευσης σε εθνικό, περιφερειακό και νομαρ-
χιακό επίπεδο 

δ) κατάλογος με διευθύνσεις υπηρεσιών (εκπαιδευτικές πύλες στο διαδίκτυο κ.ά) απ’ 
όπου ο εκπαιδευτικός θα αντλήσει πληροφορίες χρήσιμες για την εκπαιδευτική πράξη  

 Όσον αφορά την επιμόρφωση, αυτή προτείνεται να αναπτυχθεί μέσα από τον προσ-
διορισμό των αναγκών του σχολείου και εκείνων των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών. 
Συγκεκριμένα η οργάνωση της επιμόρφωσης θα έχει τη μορφή επιμορφωτικού προ-
γράμματος, το οποίο πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσα από συναντήσεις μεταξύ αυτών 
των εκπαιδευτικών και ακόμη ομάδας έμπειρων συναδέλφων και του διευθυντού του 
σχολείου. Το πρόγραμμα θα έχει κυρίως βιωματική μορφή και θα δώσει τη δυνατότητα 
στους νεοδιοριζόμενους μέσα από την άμεση παρατήρηση (παρακολούθηση υποδειγ-
ματικών διδασκαλιών κ.ά), από συζητήσεις και από τη συνεργασία γενικότερα με την 
ομάδα επιμόρφωσης να προσεγγισθούν θέματα της καθημερινής εκπαιδευτικής πρά-
ξης. 

Η ανάπτυξη ενός πλαισίου συναισθηματικής στήριξης του νεοδιοριζόμενου εκπαιδευ-
τικού θα δημιουργήσει ένα φιλικό περιβάλλον στο χώρο του σχολείου όπου ο εκπαι-
δευτικός θα μοιραστεί τις εμπειρίες που αποκτά στην εκπαιδευτική πράξη με τους συ-
ναδέλφους του. Παράλληλα δε, μέσα απ’ αυτό το περιβάλλον θα καθοδηγηθεί να βρει 
λύσεις και να αντιμετωπίσει με επιτυχία την αβεβαιότητα της καθημερινής πρακτικής 
στο σχολείο. 

Για την επιτυχημένη προσέγγιση και κάλυψη των αναγκών των νέων εκπαιδευτικών 
προτείνεται να υιοθετηθεί ο θεσμός του μέντορα (συμβούλου). Ο μέντορας, ως ο πιο 
ώριμος και έμπειρος εκπαιδευτικός, στηρίζει, καθοδηγεί, ενθαρρύνει και συμβουλεύει 
όποτε παραστεί ανάγκη τον νέο εκπαιδευτικό, διαμορφώνοντας έτσι μαζί του μια ζεστή 
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και φιλική σχέση. ‘Έτσι ο νεοδιοριζόμενος έχει την αίσθηση της ασφάλειας καθώς ο 
έμπειρος συνάδελφος, ως μέντορας, του προσφέρει σημαντική επαγγελματική και συ-
ναισθηματική στήριξη. 

Συμπερασματικά προτείνεται ο διευθυντής του ΕΠΑΛ Τυρνάβου να διαμορφώσει το 
μηχανισμό υποδοχής και στήριξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών στο σχολείο, 
ως εκείνο το πλαίσιο δραστηριοτήτων που θα εμπλέκει τους εκπαιδευτικούς, νεοδιορι-
ζόμενους και μέντορες, σε συνεργατικές μορφές εργασίας, οι οποίες θα παρουσιάζουν 
αναδραστικό χαρακτήρα στη συμπεριφορά αυτών των εκπαιδευτικών. Επιπρόσθετα 
αυτή η ομαδική έκφραση στη λειτουργία του σχολείου θα πρέπει να συνοδεύεται από 
συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον καθορισμό των προγραμματικών στόχων και στη 
λήψη των αποφάσεων, ενώ παράλληλα να εξασφαλίζεται η δυνατότητα ανάληψης πρω-
τοβουλιών και καλύτερου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. 

Συμπεράσματα / Γενικές Διαπιστώσεις  

Οι παραπάνω προτάσεις αφορούν τη διαμόρφωση ενός μηχανισμού υποδοχής και υπο-
στήριξης των νεοδιοριζόμενων εκπαιδευτικών του ΕΠΑΛ Τυρνάβου. Το ΕΠΑΛ Τυρ-
νάβου, έχοντας ως κύρια επιδίωξή του την ανάπτυξη των ικανοτήτων, των κλίσεων και 
των ενδιαφερόντων των μαθητών του προκειμένου αυτοί οι μαθητές να ανταποκριθούν 
με επιτυχία στις δυναμικά εξελισσόμενες ανάγκες της κοινωνίας, σκοπεύει στη συνεχή 
βελτίωση της παιδαγωγικής και επιστημονικής επάρκειας των εκπαιδευτικών που υπη-
ρετούν στο σχολείο. Μέσα σ’ αυτά τα πλαίσια κρίνεται απαραίτητο να αναπτυχθούν οι 
παραπάνω δράσεις υποδοχής των νεοεισερχομένων εκπαιδευτικών. 

 Η διοίκηση του σχολείου μέσα από την υιοθέτηση προτάσεων εσωτερικής επιμόρφω-
σης και του θεσμού του μέντορα θα διαμορφώσει αυτό το μηχανισμό στήριξης. Συγκε-
κριμένα η διοίκηση αναγνωρίζει ότι οι ανάγκες της εκπαιδευτικής πράξης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται από τις δυναμικές σχέσεις της κοινωνίας μας, χαρακτηρίζουν ένα ευ-
μετάβλητο και πολύπλοκο εκπαιδευτικό πανόραμα που προσδιορίζεται από αλλεπάλ-
ληλες αλλαγές στα αναλυτικά προγράμματα, τα σχολικά βιβλία, τις εξετάσεις, τη διδα-
κτική μεθοδολογία, τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Έτσι η 
αντιμετώπιση αυτών των αναγκών χρήζει την ανάγκη διαμόρφωσης καινοτόμων και 
μεταρρυθμιστικών προτάσεων που θα προωθούν συνεργατικές μορφές λειτουργίας της 
σχολικής ζωής. 

 Ο θεσμός του συμβούλου – μέντορα και της επιμόρφωσης αποτελούν προτάσεις που 
θα διαμορφώσουν ένα θετικό υποστηρικτικό κλίμα για την ομαλή σχολική λειτουργία. 
Παράλληλα αυτό το κλίμα θα ενισχύσει την ανάπτυξη της επικοινωνίας και των αν-
θρωπίνων σχέσεων μεταξύ των όλων μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.  

Τέλος καθοριστικός είναι ο ρόλος του διευθυντή, ως κύριου εκφραστή της κουλτούρας 
του σχολείου, στην επαγγελματική και συναισθηματική στήριξη των νέων εκπαιδευτι-
κών. Οι δυνατότητες που απορρέουν από τη θεσμική θέση που κατέχει, του δίνουν τη 
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δυνατότητα να βοηθά τους νεοδιοριζόμενους να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες που 
τους παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό τους έργο.  

Η υιοθέτηση και η ανάπτυξη περιβάλλοντος υποδοχής και υποστήριξη των νέων εκ-
παιδευτικών στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου θα βοηθήσει αυτούς εκπαιδευτικούς να γίνουν κα-
λύτεροι εκπαιδευτικοί με επαρκή και επίκαιρα επιστημονικά και επαγγελματικά εφόδια 
για επιτυχημένη προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη. Αυτό άλλωστε είναι και ζη-
τούμενο για το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Εκπαιδευτικοί με επαγγελματική επάρκεια 
για να επιτελέσουν αποτελεσματικό εκπαιδευτικό έργο προς όφελος των μαθητών και 
της ελληνικής κοινωνίας γενικότερα.  

 Η πρακτική της διοίκησης του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, αναγνωρίζοντας τις παραπάνω ανά-
γκες προσαρμογής των νέων εκπαιδευτικών, πρέπει να χαρακτηρίζεται από σχέσεις δη-
μοκρατικής έκφρασης. Έτσι οι διοικητικές αποφάσεις όταν λαμβάνονται με συμμετοχή 
όλων των ενδιαφερόμενων μερών καθιστούν το εκπαιδευτικό έργο πιο αποτελεσματικό 
(Everard & Morris, 1999). Παράλληλα οι εκπαιδευτικές ανάγκες προσδιοριζόμενες 
μέσα από τη διαβούλευση του συλλόγου διδασκόντων, της διεύθυνσης και των σχολι-
κών συμβούλων αντιμετωπίζονται με μεγαλύτερη επιτυχία. Οι παιδαγωγικές δραστη-
ριότητες όταν προσδιορίζονται από ολόκληρη τη μαθητική κοινότητα έχουν το μέγιστο 
μαθησιακό όφελος. Γίνονται έτσι ένας πολύτιμος χώρος προβληματισμού και επικοι-
νωνίας μεταξύ της σχολικής κοινότητας και της σύγχρονης κοινωνικής πραγματικότη-
τας. Τέλος, οι διοικητικές λειτουργίες (υλικοτεχνική υποδομή, γραμματεία) όταν υπο-
στηρίζονται από όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους (συλλόγους διδασκόντων και κη-
δεμόνων, σχολικές επιτροπές, μαθητικά συμβούλια, αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες) α-
ποτελούν μέσα δυναμικής στήριξης του υπόλοιπου εκπαιδευτικού έργου (Πετρίδου, 
2000) .  

Συμπερασματικά ο στόχος μας είναι η ανάπτυξη μια εκπαιδευτικής μονάδας που να 
αποκρίνεται αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνικές και τεχνολογικές απαιτήσεις. 
Η υιοθέτηση των παραπάνω στρατηγικών και λειτουργικών στόχων θα έχει ως αποτέ-
λεσμα αφ΄ ενός μεν τη δημιουργία προϋποθέσεων συντονισμού των εκπαιδευτικών δια-
δικασιών και αφ’ ετέρου θα διαμορφώσει ένα προστατευτικό πλαίσιο ομαλής λειτουρ-
γίας, το οποίο πλαίσιο θα προσδίδει μια νέα δυναμική εκμετάλλευσης ευκαιριών ανά-
πτυξης εκπαιδευτικών καινοτομιών. Σ’ ένα τέτοιο σχολικό περιβάλλον ο εκπαιδευτικός 
θα επιδεικνύει τις ιδέες και τα χαρίσματά του. Οι γονείς θα εμπλέκονται πιο ενεργά με 
τα προβλήματα των παιδιών τους. Το σχολείο θα αποτελέσει για τους μαθητές ένα πε-
ριβάλλον κοινωνικής διαβούλευσης και έρευνας. Σ’ αυτό άλλωστε αποσκοπεί και η 
υιοθέτηση της άτυπης εκπαίδευσης, όπου οι μαθητές μας θα εμπλέκονται με δραστη-
ριότητες έρευνας των προβλημάτων του πραγματικού κόσμου, θα βιώνουν προβλημα-
τικές καταστάσεις της καθημερινής ζωής (AIDS, προβλήματα περιβαλλοντικής προ-
στασίας, η εικαστική έκφραση του κόσμου μας) και τέλος θα αποκτούν τις απαραίτητες 
κοινωνικές δεξιότητες για να αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες της καθημερινής ζωής. 
Αυτό άλλωστε είναι και το κοινωνικώς ζητούμενο: η διαμόρφωση αυριανών ενεργών 
πολιτών που να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα του κόσμου μας. 
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Ειδικότερα, το σχολείο, ως εκπαιδευτικός οργανισμός, αποτελείται από εκπαιδευτικούς 
και μαθητές, έχει οργανωτική δομή με κανονιστικό πλαίσιο αρμοδιοτήτων για κάθε 
μέρος του, το οποίο πλαίσιο του επιτρέπει να αναπτύσσει αρμονική λειτουργία των 
επιμέρους μερών του για να επιτευχθεί έτσι η υλοποίηση των προκαθορισμένων στό-
χων και επιδιώξεων αυτού του οργανωτικού σχήματος. 
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Η ζωή και οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Δημητρίου Δάρβαρη 

Παπαντώνης Χαράλαμπος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc., babispapantonis@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μια συνοπτική εικόνα ενός Μα-
κεδόνα λόγιου του Δημήτριου Δάρβαρη, που έζησε και έδρασε την περίοδο του Δια-
φωτισμού. Με τον όρο Διαφωτισμό αναφερόμαστε στην ευρωπαϊκή πνευματική κί-
νηση που εκδηλώθηκε το 18ο αιώνα και αποσκοπούσε στην απαλλαγή της ανθρώπινης 
σκέψης από τον δογματισμό, τις προκαταλήψεις και τις δεισιδαιμονίες προάγοντας την 
επιστημονική γνώση και τον ορθό λόγο. Ο Δ. Δάρβαρης επηρεασμένος αρκετά από τον 
γερμανικό διαφωτισμό και το σύστημα εκπαίδευσης του Franke και του Basedow στο 
Philanthropinon, ασχολήθηκε κυρίως με την ηθική ανατροφή και τη διδασκαλία των 
παιδιών και νέων. Επίσης, εκδήλωσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και με παιδαγωγικά ζητή-
ματα, όπως η διδακτική μέθοδος, το περιεχόμενο της διδασκαλίας, η διδασκαλία των 
επιστημονικών μαθημάτων, το ζήτημα της γλώσσας κ.ά. (Μαλαφάντης, 2011). Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζονται οι παιδαγωγικές του αντιλήψεις μέσα από τα εγχει-
ρίδια του «Χειραγωγίαν» και «Παρατηρήσεις» καθώς και μια κριτική αξιολόγηση. 

Λέξεις-Κλειδιά: Δημήτριος Δάρβαρης, λόγιος, Διαφωτισμός, Παιδαγωγική αντίληψη, 
Χειραγωγίαν 

Εισαγωγή 

Ο Δημήτριος Δάρβαρης υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους λογίους της Δυτικής 
Μακεδονίας την περίοδο του Διαφωτισμού. Γεννήθηκε στην Κλεισούρα της Καστο-
ριάς στις 13/24 Αυγούστου 1757 και απεβίωσε στις 21 Φεβρουαρίου/ 5 Μαρτίου 1823 
στη Βιέννη (Γιομπλάκης, 1971).  

Ο Δημήτριος Δάρβαρης ήταν γιος του Νικολάου Δάρβαρη και της Οκταβίας. Ο πατέ-
ρας του ήταν ευκατάστατος έμπορος ξυλείας εγκατεστημένος στο Σεμλίνο της Ουγγα-
ρίας περίπου το 1739. Από το γάμο του γεννήθηκαν επτά παιδιά, αλλά μόνο τα πέντε 
έμειναν στην ζωή, ο Ιωάννης, ο Γεώργιος, ο Μάρκος, ο Δημήτριος και ο Πέτρος. Από 
τα πέντε αδέρφια ο Ιωάννης και ο Μάρκος, οι οποίοι τιμήθηκαν με τον τίτλο ευγενείας 
φον, ασχολήθηκαν με το εμπόριο στη Βιέννη. Εκεί ίδρυσαν μια μεγάλη τράπεζα 
«Ντάρβαρη», η οποία είχε πανευρωπαϊκό κύρος. Αντιθέτως, ο Δημήτριος και ο Πέτρος, 
αν και προορίζονταν από την οικογένειά τους να ασχοληθούν με τις εμπορικές επιχει-
ρήσεις τους, είχαν έμφυτη τη τάση στα γράμματα όπου και διέπρεψαν, ενώ ο Γεώργιος 
ασχολήθηκε με την εφημερίδα «Ερμής ο Λόγιος». Τα πέντε αδέρφια ήταν γνωστά και 
με το προσωνύμιο Πεντάδες (Γιομπλάκης, 1971). 

Όσον αφορά το επώνυμο των Δαρβάρεων παρατηρήθηκε ιδιαίτερος προβληματισμός, 
καθώς τους προσφωνούσαν είτε Δάρβαρεις είτε Πεντάδες. Οι απόψεις για το θέμα αυτό 
διχάζονται. Από τη μια, λοιπόν, δέχονται ως οικογενειακό όνομα το Δάρβαρης, από τη 
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σλάβικη λέξη «ντάβαρ» που σημαίνει αυτός που πουλάει ξύλα. Από την άλλη, επειδή 
οι υιοί του Νικολάου Δάρβαρη ήταν πέντε ονομάστηκαν Πεντάδες. Μερικοί, μάλιστα, 
υποστηρίζουν ότι το Πεντάδες ως παρώνυμο το είχε ο Πέτρος, ο πέμπτος από τα αδέρ-
φια. Άλλοι, πάλι, υποστηρίζουν ότι το προσωνύμιο Πεντάδες ήταν το οικογενειακό 
τους όνομα και στη συνέχεια προστέθηκε το παρωνύμιο Δάρβαρης λόγω του επαγγέλ-
ματος. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αρχειακό υλικό που να επιλύει το προβληματισμό αυτόν 
(Γιομπλάκης, 1971). 

Πέθανε στη Βιέννη στις 21 Φεβρουαρίου /5 Μαρτίου 1823 από υδρωπικία του στήθους. 
Στη διαθήκη του όριζε να διανεμηθούν δωρεάν στα ελληνορθόδοξα σχολεία της Αυ-
στρίας 17.250 τόμοι βιβλίων. Το 1829 μια άλλη δωρεά 1.712 τόμων εμπλούτισε τη 
βιβλιοθήκη της ελληνικής εμπορικής κομπανίας του Σιμπίου (Σιώκης, 2004). 

Σπουδές 

Τα πρώτα του γράμματα τα διδάχτηκε στη γενέτειρά του την Κλεισούρα. Σε ηλικία 
δώδεκα μαζί με τον αδερφό του τον Ιωάννη πήγαν στο Σεμλίνο για να εργαστούν, αρ-
χικά, στο πατρικό του πατέρα τους. Στη συνέχεια, βλέποντας ότι ο Δημήτριος Δάρβα-
ρης δεν ανταποκρινόταν στο εμπόριο, γιατί είχε κλίση στα γράμματα, στάλθηκε από 
τον πατέρα του στην ελληνοσλαβική σχολή της Σούρμας, στην πόλη του Σιρμίου Ρού-
μαν. Εκεί, παρέμεινε τρία χρόνια (1771-1774) και έγινε κάτοχος πολλών γλωσσών, 
όπως της ελληνικής, της σλάβικης και της βουλγαρικής, καθώς επίσης διδάχτηκε ιστο-
ρία και γεωγραφία (Σιώκης 2004).  

Με υπόδειξη και παρακίνηση των δασκάλων του συνέχισε τις σπουδές του στο Νεό-
φυτον «Neausatz», όπου εκεί διδάχτηκε τα αρχαία ελληνικά από το φημισμένο Καστο-
ριανό διδάσκαλο Γεώργιο Λεοντιάδη (1774-1777).  

Αφού ολοκλήρωσε τις σπουδές του, επέστρεψε στο Σεμλίνο για να παρακολουθήσει τα 
μαθήματα του ιατροφιλοσόφου Κωνσταντίνου Ιωαννίτη. Το ίδιο έτος 1777 αναχώρησε 
για το Βουκουρέστι και σπούδασε για τρία χρόνια στην Αυθεντική Ακαδημία του Βου-
κουρεστίου φιλοσοφία. Την περίοδο εκείνη δίδασκαν δύο διακεκριμένες προσωπικό-
τητες, ο Μανασσής Ηλιάδης και ο Θεόδωρος Δρίστρας (Σιώκης 2004). 

Το έτος 1780 μετέβη στη Βιέννη, όπου διέμενε ο αδερφός του Ιωάννης, και ήρθε σε 
επαφή με το διδάσκαλο Θωμά Μανδακάση από την Καστοριά. Με παρότρυνση του 
τελευταίου γράφτηκε στο πανεπιστήμιο της γερμανικής πόλης Χάλλε (Halle). Εκεί, 
παρέμεινε τέσσερα χρόνια παρακολουθώντας τις διαλέξεις του φιλοσόφου J. B. Eber-
hard και του μαθηματικού W. Karsten. 

Αργότερα, για τρία χρόνια (1783-1786) θα εμπλουτίσει το γνωστικό του πεδίο με φι-
λολογικά και φιλοσοφικά μαθήματα στο πανεπιστήμιο της Λειψίας από τους καθηγη-
τές E. P. Platner και K. F. Hindeburg. Μετά το πέρας των σπουδών του θα μεταβεί για 
λίγο στη Βιέννη και θα καταλήξει στο Σεμλίνο όπου και θα ξεκινήσει τη διδασκαλική 
και συγγραφική του σταδιοδρομία (Σιώκης 2004). 
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Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως σήμερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος της Κλεισούρας φέ-
ρει το όνομά του «Δημήτριος Ν. Δάρβαρης» ως φόρο τιμής στην σπουδαία αυτή προ-
σωπικότητα.  

Η διδασκαλική και συγγραφική δραστηριοποίηση του Δημητρίου Δάρβαρη 

Τη διδακτική του πορεία ξεκίνησε έχοντας ως αφετηρία το Σεμλίνο. Εκεί, οι παράγο-
ντες της ελληνικής κοινότητας παρότρυναν τον Δημήτριο Δάρβαρη να αναλάβει τη 
σχολαρχεία του τοπικού ελληνικού σχολείου. Αν και στην αρχή ήταν διστακτικός, στη 
συνέχεια ύστερα από επιμονή του πατέρα του δέχτηκε να αντικαταστήσει τον Κωνστα-
ντίνο Κόπανο και να παραμείνει στη θέση αυτή για τα επόμενα εννέα περίπου χρόνια. 
Επί σχολαρχείας του η σχολή απέκτησε κύρος και προσέλκυσε πολλούς μαθητές, όπου 
αρκετοί από αυτούς διακρίθηκαν ως διδάσκαλοι και ως έμποροι. Το 1774 αποχωρεί 
από τη θέση του σχολάρχη αφήνοντας ως αντικαταστάτη του τον Γεώργιο Αυξεντίδη 
(Γιομπλάκης, 1971). 

Την ίδια χρονιά, ύστερα από πρόταση του αδερφού του Ιωάννη που διέμενε στη Βιέννη, 
πρότεινε στον Δημήτριο Δάρβαρη να μεταβεί στην αυστριακή πρωτεύουσα για να κα-
λύψει τη θέση του λογοκριτή των σλαβικών βιβλίων, προκάτοχος της οποίας υπήρξε ο 
ιερέας Αθανάσιος Γκιορέζε. Τελικά, όμως, η φιλόδοξη αυτή ιδέα δεν ευοδώθηκε. Παρ’ 
όλα αυτά, ο Δημήτριος Δάρβαρης εγκαταστάθηκε στη Βιέννη και αφιέρωσε τη ζωή του 
στη διδασκαλία παιδιών αμισθί στη σχολή της Βιέννης, η οποία στεγαζόταν σε ναό και 
τη διεύθυναν οι εκάστοτε εφημέριοι. Η σχολή της Βιέννης ιδρύθηκε το 1804 και απο-
τέλεσε σπουδαίο εκπαιδευτικό κέντρο και εθνική εστία (Γιομπλάκης, 1971). Στις μέρες 
που διεύθυνε ο Δημήτριος Δάρβαρης η σχολή απέκτησε φήμη και έγινε κοινοτική. Στη 
θέση αυτή παρέμεινε μέχρι το θάνατό του 1823 (Σιώκης, 2004). 

Ο Δημήτριος Δάρβαρης υπήρξε λόγιος που εξέλαβε το σεβασμό και την εκτίμηση όχι 
μόνο από την ελληνική παροικία της Βιέννης, αλλά και από τους πνευματικούς παρά-
γοντες της Αυστρίας. Αξιοπρόσεκτο αποτελεί το γεγονός ότι συνδεόταν με στενούς 
δεσμούς φιλίας με τον εθνομάρτυρα και πρόδρομο της Ελληνικής Επανάστασης Ρήγα 
Φεραίο. Κατά πάσα πιθανότητα γνωρίστηκαν στη Μολδοβλαχία την περίοδο που ο 
Δημήτριος Δάρβαρης σπούδαζε στην ακαδημία του Βουκουρεστίου και ο Ρήγας Φε-
ραίος υπηρετούσε ως γραμματέας των Ελλήνων ηγεμόνων. Εικασία παραμένει αν ό-
ντως ο λόγιος Μακεδόνας είχε κάποια ανάμειξη στα σχέδια του Ρήγα Φεραίου από τη 
Βελεστινλή (Γιομπλάκης, 1971). 

Ο Δημήτριος Δάρβαρης ως συγγραφέας 

Ο Δημήτριος Δάρβαρης υπήρξε λόγιος με σπουδαίο συγγραφικό έργο. Τα περισσότερα 
συγγράμματά του είχαν ηθοπλαστικό κυρίως περιεχόμενο. Παράλληλα, επιδόθηκε στη 
συγγραφή εγχειριδίων που σκοπό είχαν την ορθή και ηθική διαπαιδαγώγηση του ελλη-
νορθόδοξου λαού. Επιπρόσθετα, ασχολήθηκε με μεταφράσεις ρωσικών, γερμανικών 
και σλαβικών βιβλίων, που ήταν κατά κανόνα θρησκευτικού και παιδαγωγικού περιε-
χομένου. Επίσης, μετέφρασε αρκετά ελληνικά έργα σε ξένες γλώσσες προβάλλοντας 

1164

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό πνεύμα στους ξένους λαούς. Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αποτελεί η μετάφραση στη σερβική και γερμανική γλώσσα του έργου «Η πέτρα 
του σκανδάλου» του Ηλία Μηνιάτη, το οποίο αναφερόταν στις θέσεις και απόψεις της 
Ορθόδοξης Εκκλησίας έναντι των παπικών και ουνιτικών προπαγανδών, αλλά και της 
«Χρηστοήθειας» του Αντωνίου Βυζαντίου μεταφρασμένη στα σερβικά. Επιπλέον, επι-
δόθηκε σε μεταφράσεις πολλών κλασικών έργων στην καθομιλουμένη γλώσσα (Γιο-
μπλάκης, 1971). 

Όσον αφορά τη γλώσσα γραφής του ο Δάρβαρης, αν και ζούσε σε μια εποχή έντονης 
γλωσσικής διαμάχης, κράτησε μια ουδέτερη στάση χρησιμοποιώντας μια γλώσσα κα-
τανοητή προκειμένου να είναι αντιληπτή από όλα τα κοινωνικά στρώματα (Σιώκης, 
2004). 

Δυστυχώς, πολλά από τα έργα του δε σώζονται και μας είναι γνωστά από αναφορές σε 
καταλόγους των έργων που συνέγραψε, αλλά και από το περιοδικό Ερμής ο Λόγιος. 
Ανέκδοτο, επίσης, παραμένει και το μεταφρασμένο έργο του Μεταφυσική που σώζεται 
σε τρία χειρόγραφα των αρχών του 19ου αιώνα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, 
στη Μονή Παντελεήμονος του Αγίου Όρους και στη Βιβλιοθήκη της Ρουμανικής Α-
καδημίας (Σιώκης, 2004). 

Τα περισσότερα συγγράμματά του εκδόθηκαν με δαπάνες των αδερφών του (Ιωάννη, 
Μάρκου, Γεωργίου και Πέτρου) και κυρίως του εμπόρου και τραπεζίτη Ιωάννη, που 
διέμενε στη Βιέννη (Γιομπλάκης, 1971).  

Συγγράμματα του Δημητρίου Δάρβαρη 

Εβδομήντα δύο σε αριθμό είναι τα έργα του Δημητρίου Δάρβαρη, αλλά και των αδερ-
φών του (Πέτρου, Γεωργίου και Μάρκου) που εκδόθηκαν πριν και μετά το θάνατό του. 
Ο κατάλογος περιλαμβάνει βιβλία γραμμένα στην ελληνική και στη σλάβικη γλώσσα, 
μεταφράσεις ξένων συγγραμμάτων στα ελληνικά καθώς και μεταφράσεις ελληνικών 
έργων σε ξένες γλώσσες.  

Τα περισσότερα βιβλία του Δημητρίου Δάρβαρη, αν όχι όλα, βρισκόντουσαν στη με-
γάλη βιβλιοθήκη του Ελληνομουσείου της Κλεισούρας, στην οποία φημολογείται ότι 
υπήρχαν περισσότερα από 2.000 συγγράμματα. Δυστυχώς, όμως, με την πυρπόληση 
των εκπαιδευτηρίων το 1866 διασώθηκαν μόνο έξι (Παπαμιχαήλ, 1956). Τα έργα αυτά 
είναι τα εξής: 

• Πρωτοπειρία νεοελληνική ή μάλλον απλοελληνική. 
• Εκλογάριον Γραικικόν. 
• Θεοφράστου Ηθικοί Χαρακτήρες. 
• Οδηγός του βίου. 
• Εισαγωγή στην ελληνική γλώσσα. 
• Εγκυκλοπαίδεια απλοελληνική. 
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Οι παιδαγωγικές αντιλήψεις του Δημητρίου Δάρβαρη 

Ο Δημήτριος Δάρβαρης σε ορισμένα έργα του ασχολήθηκε με θέματα παιδαγωγικής 
και διδακτικής φύσεως. Ασφαλώς, χρησιμοποιώντας τους όρους παιδαγωγική και δι-
δακτική δεν αναφερόμαστε στην έννοια και το περιεχόμενο που τους αποδίδεται σή-
μερα. Παρ’ όλα αυτά, οι αντιλήψεις του αποτελούν μια σημαντική συμβολή για την 
εδραίωση της παιδαγωγικής σκέψης και της διδακτικής μεθοδολογίας στην ιστορία της 
νεοελληνικής εκπαίδευσης.  

Μερικά από τα έργα που διαφαίνεται η παιδαγωγική σκέψη είναι «Χειραγωγίαν εις την 
Καλοκαγαθίαν ήτοι εγχειρίδιον εις ανάγνωσιν τοις σπουδάζουσι νεανίσκους των Ρω-
μαίων και Βλάχων», «Εκλογάριον Γραίκικον εις χρήσιν των πρωτοπείρων της απλής 
διαλέκτου», «Παιδαγωγός ήτοι Ηθικοί Κανόνες του Ζήν εις χρήσιν των Νεανίσκων και 
Κορασίων», «Οδηγός του Βίου» και «Πρωτοπειρία απλοελληνική χάριν των μικρών παι-
δίων». Ανάμεσα στα άλλα εξέχουσα θέση κατέχουν οι Παιδαγωγικές του θέσεις περί 
διδακτικής που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό του Άνθιμου Γαζή «Ερμής ο Λόγιος», το 
1811, με τίτλο «Παρατηρήσεις τινές και σημειώσεις περί της διδακτικής μεθόδου και της 
διορθώσεως των Σχολείων». 

Οι απόψεις του Δημητρίου Δάρβαρη για τη διδακτική μέθοδο 

Ένα χρόνο μετά την ίδρυση της Φιλολογικής Εταιρείας του Βουκουρεστίου τον Ιούλιο 
του 1810, ζητήθηκε από τον Δημήτριο Δάρβαρη να εκθέσει τις απόψεις του για την 
οργάνωση και την καλή λειτουργία του Λυκείου της ελληνικής παροικίας του Βουκου-
ρεστίου. Ο λόγιος ανταποκρινόμενος στο αίτημα της παρουσιάζει τις παιδαγωγικές και 
διδακτικές του αρχές στο δοκίμιο «Παρατηρήσεις τινές και σημειώσεις περί της διδακτι-
κής μεθόδου και της διορθώσεως των Σχολείων». Με αφορμή, λοιπόν, του αιτήματος 
της Εταιρείας, ο συγγραφέας δεν αναφέρεται μόνο στην οργάνωση του Λυκείου, αλλά 
και γενικότερα στο σύστημα οργάνωσης των κοινών και των ελληνικών σχολείων τόσο 
του γένους, όσο και των ελληνικών παροικιών (Παίδαρος, 1992).  

Αρχικά, ο συγγραφέας μας παρουσιάζει μια εικόνα της κατάστασης των σχολείων και 
των δασκάλων που επικρατούσε την περίοδο εκείνη. Στη συνέχεια, εντοπίζει τα προ-
βλήματα που κυριαρχούν στο χώρο της εκπαίδευσης και καθορίζει με σαφήνεια το 
σκοπό της διδασκαλίας, ο οποίος κατά τον Δ. Δάρβαρη οφείλει να είναι: «ὁ κατ’ ὀλίγον 
γινόμενος φωτισμός τοῦ νοός τῶν νέων καί ἡ βαθμίδον προβαίνουσα προκοπή αὐτῶν 
καί προετοιμασία δια το μέλλον ἐπάγγελμα τοῦ βίου με τόν ὁποῖον θέλωσι ὠφελήσει 
το κοινόν (Δάρβαρης, 1811)». 

Σύμφωνα, λοιπόν, με τον Δ. Δάρβαρη σκοπός της διδασκαλίας είναι η βαθμιαία ψυχο-
σωματική ανάπτυξη των νέων και η προετοιμασία για τη μελλοντική ένταξή τους στην 
κοινωνία. 
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Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού, κατά τον Δάρβαρη, απαιτούνται τρία πράγματα, 
πρώτον κοινή Μέθοδος σ’ όλα τα σχολεία, δεύτερον κατάλληλα διδακτικά εγχειρίδια 
και τρίτον επαρκή επαγγελματική κατάρτιση των διδασκάλων.  

Όσον αφορά τη Μέθοδο, αναφέρεται στη διάταξη της ύλης, στα μαθήματα που πρέπει 
να διδάσκονται, σε ποια τάξη και με ποιο τρόπο, ώστε το περιεχόμενο και ο τρόπος 
διδασκαλίας να μην αντιβαίνει στις ψυχικές δυνάμεις των νέων (Δάρβαρης, 1811). «Εί-
ναι ο τρόπος διάρθρωσης της εκπαίδευσης (στοιχειώδους και «υψηλοτέρας»), το σύ-
στημα το οποίο θα καθορίσει τις αρχές της διδασκαλίας-μάθησης, αλλά και της εσωτε-
ρικής οργάνωσης των σχολείων (Παίδαρος 1992:78)». 

Ο Δάρβαρης προτείνει τον επαγωγικό τρόπο στη διάταξη της μεθόδου, την ακολουθία 
που πρέπει να έχουν τα μαθήματα. Από το συγκεκριμένο στο αφηρημένο, από το με-
ρικό στο γενικό, από το απλό στο σύνθετο (Βακουφάρης, 1980). 

Όσον αφορά τα διδακτικά εγχειρίδια, προτείνει την έκδοση κατάλληλων “σχολαστι-
κών” βιβλίων, τα οποία θα περιέχουν στην αρχή μια σύντομη οδηγία για το δάσκαλο, 
πώς να μεταχειρίζεται το βιβλίο, ποια θα είναι η μέθοδος που θα ακολουθεί στην εξή-
γηση των μαθημάτων και πώς να κάνει το βιβλίο κατανοητό στους μαθητές (Δάρβαρης, 
1811). Θα μπορούσε να λεχθεί πως με αυτόν τον τρόπο καθιερώνεται η ειδική διδα-
κτική του κάθε μαθήματος και πως το βιβλίο αντιμετωπίζεται ως διδακτικό εργαλείο 
του διδασκάλου (Παίδαρος, 1992).Συμπληρώνει, επίσης, πως δεν είναι καθόλου εύ-
κολο το έργο της συγγραφής και πως απαιτεί: «ἀκριβῆ γνῶσιν και φρόνιμην ἐκλογήν 
τῶν πραγμάτων, όρθήν διάκρισιν των ψυχικῶν δυνάμεων τῶν νέων, συντομίαν και σα-
φήνειαν τῆς φράσεως », και προτείνει τη συγγραφή να την αναλάβουν: «πεπαιδευμένοι 
ἄνδρες τοῦ γένους, οἵτινες ποθοῦσι την βελτίωσιν αὐτοῦ καί εὔχονται την διόρθωσιν 
τῶν ἡμητέρων σχολείων (Δάρβαρης, 1811)». 

Τέλος, αναφέρεται στο πρόβλημα της επαγγελματικής κατάρτισης των διδασκάλων. 
Θεωρεί ότι για να υλοποιηθούν οι προτάσεις του πρέπει να συσταθεί ένα, όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρει «τροφείο», στο οποίο θα φοιτούν όσοι επιθυμούν να ακολουθή-
σουν το επάγγελμα του διδασκάλου. Το «τροφείο» θα έχει διττό σκοπό αφενός τη θε-
ωρητική κατάρτιση των υποψήφιων διδασκάλων και αφετέρου την πρακτική τους εξά-
σκηση. Συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι διδάσκαλοι θα πρέπει να διδαχτούν τους γενικούς 
και ειδικούς κανόνες της Μεθόδου, να μυηθούν στα μυστήρια του επαγγέλματος, να 
χειραγωγηθούν στα μέσα διδασκαλίας, καθώς και να πραγματοποιούν δοκιμαστικές 
διδασκαλίες, ώστε να προετοιμαστούν και να εφοδιαστούν με όλα τα απαραίτητα εφό-
δια (Δάρβαρης, 1811). Κατά τον Δ. Δάρβαρη, το «τροφείον» αποτελεί σημαντικό πα-
ράγοντα για την επαγγελματική του επιτυχία. Δεν αρκεί για το δάσκαλο ο πνευματικός 
και επιστημονικός εξοπλισμός του, αλλά περισσότερο η αποδοτική διδακτική τέχνη. 
Θεωρεί ότι η τέχνη του διδάσκειν είναι μεταδόσιμη (Βακουφάρης 1980:14). Υποστη-
ρίζει, θα μπορούσε να λεχθεί, την άποψη ότι ο διδάσκαλος δε γεννιέται, αλλά γίνεται. 
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Η Κανονιστική Παιδαγωγική του Δημητρίου Δάρβαρη 

Οι παιδαγωγικές πεποιθήσεις του Δ. Δάρβαρη δεν περιορίζονται μόνο στο πλαίσιο της 
διδακτικής μεθοδολογίας, αλλά περιστρέφονται και γύρω από τον άξονα της ορθής δια-
παιδαγώγησης των νέων. Στα έργα του «Χειραγωγίαν εις την Καλοκαγαθίαν ήτοι εγχει-
ρίδιον εις ανάγνωσιν τοις σπουδάζουσι νεανίσκους των Ρωμαίων και Βλάχων» και 
«Πρωτοπειρία απλοελληνική χάριν των μικρών παιδίων» διακρίνεται μια προσπάθεια 
ηθικής και θρησκευτικής αγωγής των νέων. Στο έργο του «Χειραγωγία» ο συγγραφέας 
διατυπώνει τις θέσεις του σχετικά με τους ρόλους των μαθητών, των διδασκάλων, των 
γονέων και του σχολείου. Παράλληλα, παρουσιάζει ποιο θα πρέπει να είναι το περιε-
χόμενο των μαθημάτων καθώς, επίσης, μια σειρά από κανονισμούς που οφείλουν οι 
νέοι να εκπληρώνουν για να γίνουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, ευδαίμονες άν-
θρωποι. Ενώ, στο «Πρωτοπειρία» παρουσιάζει ποιο θεωρεί ως το καταλληλότερο πε-
ριεχόμενο σπουδών για τους μαθητές. 

Το σχολείο και το περιεχόμενο των μαθημάτων 

Ο Δ. Δάρβαρης δίνει εξέχουσα θέση στο ρόλο του σχολείου, διότι μέσω αυτού οι μα-
θητές μαθαίνουν πράγματα που θα τους καταστήσουν ευτυχισμένους ανθρώπους, όχι 
μόνο στην παρούσα αλλά και στη μέλλουσα ζωή τους. Ένα καλό σχολείο, κατά τον 
Δάρβαρη, δεν επιζητά την αποστήθιση των μαθημάτων, αλλά να παρέχει γνώσεις δι-
καίου, να καθιστά τον άνθρωπο ευδαίμονα και να καλλιεργεί όλες τις ψυχικές δυνάμεις, 
τη μνήμη, το νου και τη θέληση. Τα μαθήματα που επιζητά ιδιαίτερη προσοχή και θε-
ωρεί σημαντικά είναι η ανάγνωση, η γραφή, η γυμναστική και η αριθμητική. Το πιο 
σημαντικό, όμως, μάθημα θεωρεί την Πίστη, εφόσον μέσω αυτής εμφυτεύεται η αί-
σθηση του δικαίου και της αγάπης. Όλα τα μαθήματα αυτά συντελούν στο να καταστί-
σουν φρόνιμα και εύχρηστα μέλη της κοινωνίας (Δάρβαρης, 1791). 

Παρόμοιες ιδέες σχετικά με το τι πρέπει να διδάσκονται οι νέοι ασχολείται και στο 
βιβλίο του «Πρωτοπειρία», που έγραψε στη Βιέννη το 1818. Συγκεκριμένα, στην εισα-
γωγή του βιβλίου του φαίνεται ότι προσπαθεί να προβάλλει το αίτημα για παροχή ου-
σιαστικής μάθησης στο παιδί. Χαρακτηριστικά αναφέρει πως: «Ἀναμφιβόλως τά παι-
διά χειραγωγοῦνται καλλίτερα εἰς την μάθησιν, ἄν διδάσκωνται εὐκατάληπτα, τερπνά 
καί χρήσιμα πράγματα (Βακουφάρης, 1980)» 

Θεωρεί, λοιπόν, ο Δ. Δάρβαρης ότι οι νέοι μαθαίνουν καλύτερα όταν το περιεχόμενο 
των σπουδών τους είναι ευκολονόητο, ευχάριστο και χρήσιμο. Είναι ωφέλιμο για τα 
παιδιά να διδάσκονται για υλικά ή φυσικά πράγματα, τα οποία βλέπουν και ακούν κάθε 
μέρα και τα αντιλαμβάνονται με όλες τις αισθήσεις τους. Όλη η ανθρώπινη γνώση ξε-
κινά από αυτά που γνωρίζουν από τη φύση, γι’ αυτό και θα πρέπει να προηγείται στη 
διδασκαλία των παιδιών, επειδή χαίρονται οτιδήποτε τους παρακινεί τις αισθήσεις τους 
(Βακουφάρης, 1980).  
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Συμβουλές και κανόνες προς τους μαθητές 

Ο Δ. Δάρβαρης δεν εστίασε το ενδιαφέρον μόνο στην αποστολή που οφείλει να έχει το 
σχολείο και στο περιεχόμενο των σπουδών, αλλά και στο πως θα πρέπει να συμπερι-
φέρονται οι μαθητές στους διδασκάλους, στους γονείς και στους συμμαθητές τους. Πα-
ράλληλα, ποια στάση έχουν όφελος να παρουσιάζουν στο χώρο του σχολείου, της οι-
κίας τους καθώς και έξω από αυτήν. Ένας κατάλογος από κανόνες και συμβουλές που 
έχουν χρέος οι μαθητές να ακολουθούν προκειμένου να διαπαιδαγωγηθούν σωστά και 
να γίνουν άξιοι μελλοντικοί πολίτες της κοινωνίας. Συγκεκριμένα, προτείνει οι μαθητές 
να είναι επιμελείς στις υποχρεώσεις τους και τακτικοί με τα πράγματά τους. Οφείλουν 
να σέβονται το δάσκαλό τους και να κάνουν πρόθυμα ό,τι τους ζητηθεί. Το ίδιο σεβα-
στικοί και πρόθυμοι να είναι με τους γονείς, τους μεγαλύτερους και τους συμμαθητές 
τους (Δάρβαρης, 1791). 

Ιδιαίτερη, όμως, έμφαση δίνει στη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των νέων. Θεωρεί ότι 
οι μαθητές θα πρέπει να διδάσκονται στο σχολείο το φόβο του Θεού. Ο φόβος, αναφέ-
ρει, είναι το «ισχυρότερο κέντρο» για το καλό της πολιτείας και συντελεί στο να απο-
τρέπει τους ανθρώπους από την αμαρτία, στην οποία έχει έμφυτη τάση. Θεωρεί, επίσης, 
υποχρεωτική την παρουσία των μαθητών στην Εκκλησία τις Κυριακές και τις εορτά-
σιμες μέρες, όπως και να νηστεύουν τέσσερις φορές το χρόνο (Χριστούγεννα, των Α-
γίων Αποστόλων, Πάσχα, Δεκαπενταύγουστος). Ωστόσο οφείλουμε να υπογραμμί-
σουμε πως ο Δάρβαρης δεν επιδιώκει να καταστήσει ανθρώπους θεοφοβούμενους, 
αλλά να υποδείξει πως μέσω της αγάπης, της ευλάβειας και του φόβου προς το Θεό ο 
άνθρωπος γίνεται κοινωνός της Θείας Λάμψης (Δάρβαρης, 1791). 

Κριτική αξιολόγηση της παιδαγωγικής αντίληψη του Δημητρίου Δάρβαρη 

Ο Δημήτριος Δάρβαρης ζει, δρα και εργάζεται σε ένα χώρο, όπου κυριαρχεί ακόμη η 
παιδαγωγική αντίληψη του 17ου αιώνα, την οποία διαμόρφωσαν οι δύο θεμελιωτές της 
Διδακτικής, ο Ratke (1571-1653) και ο Comenius (1592-1670). Παράλληλα, είναι σύγ-
χρονος του Joch Pestalozzi (1746-1827) και του Fr. Herbart (1776-1841). Είναι λογικό, 
λοιπόν, τα έργα του να εκφράζουν τον απόηχο της παιδαγωγικής ιδεολογίας του 17ου 
αιώνα και ιδιαίτερα της παιδαγωγικής σκέψης του Κομένιου. Αυτό γίνεται αντιληπτό 
εάν συγκρίνουμε τις βασικές απόψεις του Κομένιου και του Δάρβαρη στα εξής σημεία: 

• Η “μέθοδος” και η “τάξη” είναι σύμφωνα με τον Κομένιο η βάση του 
εκπαιδευτικού συστήματος (οργάνωση του σχολείου, μέθοδος της διδασκαλίας, 
εκλογή της διδακτέας ύλης και πρόγραμμα). Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και ο 
Δ. Δάρβαρης για την οργάνωση των “κοινών” και “ελληνικών” σχολείων στον 
ελληνόφωνο χώρο (Παίδαρος, 1992). 

• Ο Κομένιος ονομάζει ως “μέθοδο” τον τρόπο διδασκαλίας ώστε να είναι αδύνατο 
να μην πετύχει καλά αποτελέσματα. Ομοιοτρόπως, διατυπώνει και ο Δ. Δάρβαρης 
ότι “μέθοδος” είναι ο δρόμος που βοηθάει τον δάσκαλο να πετύχει με ασφάλεια 
τον στόχο του (Παίδαρος, 1992). 

• Και ο Κομένιος κάνει αναφορά στην ύπαρξη ειδικών βιβλίων για τους μαθητές, 
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όπου η συγγραφή τους επαφίεται στα χέρια μιας ομάδας ειδικών εκπαιδευτικών. 
Το ίδιο υποστηρίζει και ο Δάρβαρης στο έργο του «Παρατηρήσεις τινές…» 
(Παίδαρος, 1992). 

Αξιοπρόσεχτο είναι το γεγονός ότι υπάρχουν σημεία όπου η παιδαγωγική σκέψη του 
Δάρβαρη διαφοροποιείται από αυτήν του Κομένιου. Ο Δάρβαρης, όμως, φαίνεται να 
δέχτηκε επιδράσεις και από το έργο του Πεσταλλότσι «Πώς η Γετρούδη διδάσκει τα 
παιδιά της». Στο έργο αυτό προσπαθώντας να διασαφηνίσει τη σχέση της διδακτικής 
τέχνης με τη φύση υποστηρίζει πως: «κάθε φυσική γνώση αρχίζει με εντυπώσεις των 
αισθήσεων, δηλαδή με συγκεχυμένες εποπτείες που το πνεύμα τις επεξεργάζεται για 
να μπορέσει να τις κατανοήσει. Κάθε πείρα προέρχεται από τα κοντινότερα αντικεί-
μενα και κατανοούνται με τη συμμετοχή των περισσότερων αισθήσεων και γίνονται 
άμεσα αντιληπτά (Βακουφάρης, 1980)». 

Θεωρεί, λοιπόν, μια διδασκαλία που να βασίζεται στην εποπτεία, και η γνώση να ξεκι-
νάει από τα γενικά και αφηρημένα και να συνεχίζει σταδιακά προς τα πιο δύσκολα και 
σύνθετα. Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί πως όπως ο Πεσταλλότσι θεωρεί ότι η αγωγή 
του νέου έχει σκοπό την ανάπτυξη και την εξέλιξη της σκέψης, του συναισθήματος και 
της βούλησης, έτσι και ο Δ. Δάρβαρης είναι της άποψης ότι η μόρφωση του ανθρώπου 
πρέπει:« να φωτίζη την διάνοιαν και τον νου, να διορθώνη την καρδιά και να ρυθμίζει 
τα ήθη εις το ευπρεπέστερον και κοσμικώτερον (Βακουφάρης, 1980)».  

Από τα παραπάνω είναι φανερό ότι αφενός ο Δάρβαρης δέχτηκε τις παιδαγωγικές ιδέες 
της εποχής που κυριαρχούσαν στον ευρωπαϊκό χώρο και αυτό είναι λογικό καθώς 
σπούδασε και έζησε στο χώρο της Ευρώπης, και αφετέρου οι παιδαγωγικές αυτές ιδέες 
βρήκαν πρόσφορο έδαφος για να καρποφορήσει και να δημιουργήσει τις δικές του ιδέες 
ως προς τη διδασκαλία. Επιπροσθέτως, τέθηκε το ζήτημα του προβλήματος θεωρίας 
και πράξης, ενός προβλήματος που εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη και σήμερα. Οι α-
ντιλήψεις του ήταν περισσότερο παιδοκεντρικές παρά δασκαλοκεντρικές. Αυτό δηλώ-
νεται περίτρανα στο δοκίμιο «Παρατηρήσεις τινές…»: «…διεγείρει τήν προσοχήν τῶν 
μαθητῶν, καί να κινή τήν ἐνέργειαν τοῦ πνεύματός τῶν, εἰς το να συνερευνῶσι, να 
συσκέπτωνται και να συνεργάζονται (Δάρβαρης, 1811)».  

Το μοντέλο διδασκαλίας που προτείνει ο Δ. Δάρβαρης βασίζεται στην ενεργητική συμ-
μετοχή του μαθητή κατά την εκπαιδευτική διαδικασία και αυτό γιατί όπως αναφέρει ο 
ίδιος λίγο πιο κάτω: « …χωρίς τήν ἰδίαν αυτῶν (των μαθητών) σπουδήν και μελέτην 
ουδαμία διδασκαλία δεν τελεσφορεί (Δάρβαρης, 1811)». 

Ο Δάρβαρης, εκτός των άλλων, ήταν και ένας λόγιος με διαφωτιστική σκέψη. Αν και 
αρκετά θεοσεβούμενος δεν έμεινε πιστός στις απόψεις της Εκκλησίας περί επιστήμης, 
αντιθέτως, λόγω της ευρείας πανεπιστημιακής του μόρφωσης ήταν σύμφωνος στο να 
διδάσκονται οι θετικές επιστήμες στα σχολεία (αριθμητική). Ο ίδιος, επίσης, συνέ-
γραψε βιβλία περί αριθμητικής και μετέφρασε έργα μεταφυσικής. Σε ένα από τα έργα 
του, «Χειραγωγίαν (1791)» διαφαίνεται καθαρά η διαφωτιστική του επιρροή. Συγκε-
κριμένα, χρησιμοποιεί την έννοια της ‘ευδαιμονίας’ για να περιγράψει το σκοπό του 
καλού σχολείου. Αναφέρει, λοιπόν, πως ένα καλό σχολείο δεν επιζητά από τους νέους 
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την αποστήθιση, αλλά να ξέρουν τι είναι δίκαιο και να καταστούν ευδαίμονες άνθρωποι 
καθώς και να γνωρίζουν πάντοτε τι πράττουν (Δάρβαρης 1791). Στο απόσπασμα αυτό, 
η χρήση της ‘ευδαιμονίας’ έχει την έννοια της γήινης ευτυχίας και βρίσκεται σε αντί-
θεση με την έννοια της μακαριότητας, όπως ακριβώς πρεσβεύει ο Διαφωτισμός. Πα-
ράλληλα, ο Δάρβαρης, αν και δεν αγνοεί την μακαριότητα ως ανθρώπινη επιδίωξη, 
αντιλαμβάνεται την ευδαιμονία ως σκοπό του σχολείου όπου φανερώνει τον κοινωνικό 
προσανατολισμό της παιδαγωγικής του αντίληψης (Μελετιάδης 1991). 

Κλείνοντας αξίζει να προστεθεί πως ο άγνωστος αυτός λόγιος που έζησε και έδρασε 
την περίοδο του Διαφωτισμού αφήνοντας μεγάλη παρακαταθήκη με τη δραστηριότητά 
του, παρέμεινε και εξακολουθεί να παραμένει στο σκότος της ελληνικής βιβλιογρα-
φίας. Στο μέλλον, ίσως, μια πιο ενδελεχής έρευνα να προσφέρει περισσότερες πληρο-
φορίες για το βίο του και το έργο του. 
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Η ηθική της φροντίδας στην ειδική αγωγή 

Ταμπακάκη Χαρά, Ειδική Παιδαγωγός (Π.Ε.71), tampakakix@gmail.com  
Αφιερωμένο στη μνήμη της Βασιλικής Καραβάκου (Καθ. Πα.Μακ) 

Περίληψη 

Η σηµερινή εποχή χαρακτηρίζεται από µια τυποποιηµένη συµπεριφορά των ανθρώπων 
προς τα άτοµα µε αναπηρία ή άλλες αδύναμες ομάδες λόγω των εξελίξεων που λαµ-
βάνουν χώρα σε επαγγελµατικούς και κοινωνικούς τοµείς. Ο στόχος της παρούσας ερ-
γασίας είναι να αναδείξει την ηθική θεωρία της φροντίδας, η οποία καταρρίπτει τις 
αρχές που «δίδασκαν» οι µέχρι τώρα θεωρίες, προβάλλοντας διάφορες απόψεις φεµι-
νιστριών που την ανέπτυξαν. Ο δεύτερος στόχος είναι να εξηγήσει τον λόγο που θα 
ήταν ωφέλιµη η ενσωµάτωση της ηθικής στην εκπαίδευση, τόσο ως πρακτική, όσο και 
ως αντικείµενο διδασκαλίας. Εξετάζοντας τη θεωρία αυτή, πραγµατοποιήθηκε η έ-
ρευνα µε τίτλο: «Οι απόψεις των Ειδικών Παιδαγωγών σχετικά µε τη συµπεριληπτική 
εκπαίδευση». Στο τέλος της εργασίας, παρουσιάζονται  τα  δεδομένα  που  συλλέχθη-
καν  µε  δια  ζώσης  συνέντευξη σε 10 Ειδικούς Παιδαγωγούς διερευνώντας τις από-
ψεις τους σχετικά µε τη φύση και την αναγκαιότητα της ηθικής και της ηθικής της 
εκπαίδευσης και εκτίθενται τα αποτελέσµατα της έρευνας. 

Λέξεις-Κλειδιά: αναπηρία, ηθική της φροντίδας, ηθική εκπαίδευση, ειδική αγωγή 

Εισαγωγή 

Τα άτοµα µε αναπηρία δυσκολεύονται να αναπτύξουν σχέσεις µε τον κοινωνικό περί-
γυρο και να συµµετέχουν σε κοινωνικά δρώµενα. Είναι γνωστό ότι υπάρχει έλλειψη 
φροντίδας και ευαισθησίας απέναντι τους, η οποία δεν περιορίζεται µόνο στην κάλυψη 
των βιολογικών αναγκών αλλά και στην άποψη που διαµορφώνει κανείς για αυτά. Οι 
απόψεις που δεν υποστηρίζουν την ισοτιμία των ανάπηρων ατόμων, οδηγούν στην α-
ποµόνωση, στη µοναξιά και στη δυσκολία δηµιουργίας σχέσεων. Η γενική συμπερι-
φορά επιφυλακτικότητας προς τα ανάπηρα άτομα ενισχύεται κυρίως από α) τους όρους 
που χρησιµοποιούνται – καθώς η επιπόλαιη χρήση αυτών λειτουργεί αρνητικά στην 
εικόνα τους – και β) τις προσδοκίες που καλλιεργούνται. Ωστόσο, σημαντικό ρόλο έχει 
και η ηθική συνείδηση κάθε ανθρώπου και η αντίληψη που έχει διαµορφώσει αναφο-
ρικά µε τη σωστή διαχείριση των πιο αδύναµων ατόµων. 

Υπάρχει µια διάκριση ανάµεσα στους εξαρτηµένους ανθρώπους και στους µη εξαρτη-
µένους. Η εξάρτηση είναι µια κοινωνική κατασκευή που δηµιουργεί την εντύπωση ότι 
ο άνθρωπος µπορεί να ζήσει ανεξάρτητος και αυτόνοµος εφόσον δεν αντιµετωπίζει 
δυσκολίες στην διαβίωση. Σίγουρα ένας άνθρωπος που καλύπτει τις βιολογικές ανά-
γκες του είναι περισσότερο αυτόνοµος σε σχέση µε κάποιον που δεν µπορεί κάνει το 
ίδιο. Δεν πρέπει να παραληφθεί ότι η ανεξαρτησία είναι µια έννοια που περιλαµβάνει 
τον ψυχολογικό και τον κοινωνικό παράγοντα. Πώς, όµως, µπορεί να δηµιουργηθεί η 
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εξάρτηση ως αρνητικό στοιχείο των αναπήρων; Αν αναλογιστεί κανείς τις δυσκολίες 
που δηµιουργούν οι άνθρωποι που δεν έχουν αναπηρία στους ανάπηρους µε την επι-
φυλακτική στάση, το bullying, τη µη προσβασιµότητα και τη διακριτική συµπεριφορά, 
εύκολα θα συµπεράνει ότι η εξάρτηση είναι πολύ εύκολο, όχι µόνο να δηµιουργηθεί 
αλλά και να κατακριθεί από τους ίδιους που την δηµιουργούν. Τα ζητήµατα αυτά έχουν 
ηθική βαρύτητα και χρειάζεται να διερευνηθούν, καθώς οι ανάπηροι βρίσκονται σε 
δυσµενή θέση ως παθητικοί δέκτες, «εξαρτηµένοι», που ζουν µια ζωή που άλλοι έχουν 
καθορίσει (Oliver, 2009). 

Η Ηθική της Φροντίδας 

Η ηθική της φροντίδας (Ethics of Care) εµφανίστηκε ως µία εναλλακτική προσέγγιση 
ηθικής θεωρίας για να υπερασπιστεί τα δικαιώµατα των «αδύναµων». Οι παραδοσια-
κές ηθικές θεωρίες ανήκουν σε µια άλλη εποχή. Το care παραπέµπει σε µια µεγάλη 
οµάδα δραστηριοτήτων για την ανακούφιση των ευάλωτων οµάδων, όπως των ατόµων 
µε αναπηρία. Κάνοντας µια αναδροµή, η ηθική της φροντίδας έχει τις ρίζες της στα 
συγγράµµατα φεµινιστριών, όπως η Mary Wollstonecraft. Ξεκίνησε ως φεµινιστική 
θεωρία από την Carol Gilligan (1982) και τη Nel Noddings τη δεκαετία του 1980 και 
αποτελεί µια διαφορετική κατηγορία ηθικής θεωρίας από τις υπόλοιπες, τη «σχεσιακή 
ηθική» (Αλεξιάδου, 2018). Διαφέρει από τις υπόλοιπες καθώς δεν υποστηρίζει το µο-
ντέλου του ηθικού ανθρώπου που συνδέεται µε χαρακτηριστικά, όπως η ατοµικότητα, 
η ανεξαρτησία, η αξιοπρέπεια. Στην πραγµατικότητα το ethics of care επεκτείνεται σε 
πολλούς κλάδους και σε ηθικά ζητήµατα που αφορούν τα ζώα, το περιβάλλον, την εκ-
παίδευση, την βιοηθική  (Internet Encyclopedia of Philosophy). 

Η ηθική θεωρία υποστηρίζει ότι υπάρχει ηθική σηµαντικότητα στις σχέσεις και στις 
εξαρτήσεις, που περιλαµβάνει µία ανθρώπινη ζωή, και επιδιώκει να διατηρήσει τις σχέ-
σεις µε την προώθηση της ευηµερίας αυτών που δίνουν και αυτών που λαµβάνουν τη 
φροντίδα σε ένα δίκτυο κοινωνικών σχέσεων. Το care είναι µια επιβαρυντική ψυχολο-
γική κατάσταση, είναι άγχος, φόβος συναισθήµατα που προκαλούνται όταν κάποιος 
ενδιαφέρεται για το τι µπορεί να νιώθει, να επιθυµεί ή να σκέφτεται κάποιος άλλος 
(Noddings, 1984). Οι Tronto & Fischer (1990: 40) θεωρούν το care ως ένα είδος δρα-
στηριότητας που περιλαµβάνει όλα όσα κάνουµε για να διατηρήσουµε και να επιδιορθώ-
σουµε τον κόσµο µας, έτσι ώστε να µπορέσουµε να ζήσουµε σε αυτόν όσο καλύτερα 
γίνεται. 

Πολύ σηµαντική στο care ethics είναι η θέση της Noddings (1984), η οποία ανέπτυξε 
την ιδέα της φροντίδας και την εφάρµοσε στην εκπαίδευση δίνοντας σε αυτήν ηθικό 
χαρακτήρα. Ξεκινώντας από µια µητρική προοπτική, κατανόησε τις σχέσεις φροντίδας 
ως απαραίτητες για την ανθρώπινη ύπαρξη και συνείδηση. Προσδιόρισε δύο µέρη σε 
µια σχέση φροντίδας: «αυτός που προσφέρει φροντίδα» και «αυτός που δέχεται τη 
φροντίδα». Το σίγουρο είναι για τη Noddings ότι και τα δύο µέρη οφείλουν να αντα-
ποκριθούν και να φροντίσουν µε αµοιβαίο τρόπο, όµως όχι µε τον ίδιο (Internet Ency-
clopedia of Philosophy). 
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Η Φροντίδα ως µέσο για την Αξιοπρέπεια του Ανθρώπου 

Σύµφωνα µε την Kittay (2011), η φροντίδα είναι µια διαδικασία απαραίτητη για να 
υπάρχει αξιοπρέπεια στη ζωή. Η ικανότητα του ανθρώπου να προσφέρει και να λαµ-
βάνει φροντίδα είναι πηγή αξιοπρέπειας, η οποία δεν είναι λιγότερο σηµαντική από την 
ικανότητα της λογικής σκέψης. Η φροντίδα µπορεί να κατανοηθεί µε τρεις διαφορετι-
κούς τρόπους: 

i. Η φροντίδα ως έργο είναι η «συντήρηση» των άλλων και του εαυτού µας σε 
µία κατάσταση ανάγκης.  

ii. Η φροντίδα ως στάση υποδηλώνει έναν θετικό συναισθηµατικό δεσµό και 
επένδυση στην ευηµερία του άλλου.  

iii. Η φροντίδα ως αρετή είναι µια διάθεση που εκδηλώνεται στη συµπεριφορά 
φροντίδας, κατά την οποία δεν ενδιαφερόµαστε για τη δική µας ζωή µόνο αλλά 
και για τη ζωή και φροντίδα αυτού που έχει ανάγκη (Kittay, 2011). 

Η Φροντίδα στην Εκπαίδευση 

Η ηθική θεωρία της φροντίδας βασίζεται σε µια σχέση και απαιτεί δύο άτοµα, αυτόν που 
δίνει φροντίδα και αυτόν που την λαµβάνει. Αν ο δεύτερος δεν αναγνωρίζει την αντα-
πόκριση του πρώτου, δεν υπάρχει σχέση φροντίδας. Ιδιαίτερα στην εκπαίδευση χρειά-
ζεται να δοθεί έµφαση στον διάλογο και όχι τόσο στις αυστηρές εντολές (Noddings, 
2017). Η ηθική εκπαίδευση από τη σκοπιά του care ethics έχει τέσσερα βασικά στοι-
χεία:  

Μίµηση Προτύπου: Στην ηθική της φροντίδας γίνεται προσπάθεια να µάθουν οι µαθη-
τές να φροντίζουν και να νοιάζονται για τις σχέσεις τους (Noddings, 2017).  

Διάλογος: Ο διάλογος δεν είναι µια απλή οµιλία ή συζήτηση, ούτε προφορική παρου-
σίαση ενός επιχειρήµατος. Ο διάλογος είναι ανοιχτός και κανένα από τα µέρη του δια-
λόγου δεν γνωρίζει ποιο είναι το αποτέλεσµα ή η απόφαση. Είναι µια απλή αναζήτηση 
για να κατανοήσει κανείς την ενσυναίσθηση και τον σεβασµό (Noddings, 2005).  

Πρακτική: Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί είναι απαραίτητο να έχουν την ευκαιρία να 
φροντίσουν µαθητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους σε επίπεδο πρακτικής άσκη-
σης.  

Επιβεβαίωση: Οι πράξεις φροντίδας των µαθητών πρέπει να επιβεβαιώνονται από τους 
δασκάλους. Η επιβεβαίωση είναι η ενθάρρυνση του καλύτερου εαυτού στον άλλον και 
συμβάλλει στην εξέλιξή του (Noddings, 2017).  

Σύµφωνα µε τη Noddings (2005), το σχολείο δεν πρέπει να παραιτηθεί από τη βασική 
του ευθύνη, δηλαδή να καλλιεργεί το πνεύµα των µαθητών. Βάσει της ηθικής θεωρίας 
της φροντίδας πρωταρχικός στόχος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραµµα είναι η συντήρηση 
και η ενίσχυση της φροντίδας. Άλλωστε, δεν γινόµαστε ηθικά ώριµοι καταφέρνοντας 
την ανεξαρτησία και την αυτονοµία αλλά µάλλον συµµετέχοντας υπεύθυνα στις 
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σχέσεις φροντίδας (Diller, 1996: 90). 

Η αναγκαιότητα της Hθικής Eκπαίδευσης 

Η εκπαίδευση είναι µια διαδικασία πολυετής που καθορίζει και πλάθει την προσωπι-
κότητα του ανθρώπου. Το γεγονός ότι η εκπαίδευση έχει ίσως και τον κεντρικότερο 
ρόλο στη ζωή των ανθρώπων καθιστά επιτακτική την ανάγκη ενσωµάτωσης της ηθικής 
στην εκπαίδευση. Η δηµιουργία ηθικών ανθρώπων µε κριτική σκέψη και διάθεση προ-
σφοράς είναι µια επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας. Το γεγονός αυτό έρχεται να επιβε-
βαιώσει η µορφή που έχει σήµερα η εκπαίδευση, η οποία ενδιαφέρεται µόνο για την 
απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων, ενώ τα προσόντα των σύγχρονων ατόµων τίθενται 
σε µία διαδικασία συνεχούς επαναξιολόγησης ή και απαξίωσης µε βάση, πάντοτε, τις 
συνθήκες της αγοράς και της οικονοµίας και όχι, φυσικά, το αίτηµα για παιδευτική ολο-
κλήρωση (Καραβάκου, 2018: 155). 

Σύµφωνα µε τους Gardelli, Alerby & Persson (2014) υπάρχουν σηµαντικοί λόγοι για 
τους οποίους θα έπρεπε οι ηθικές θεωρίες να διδάσκονται στα σχολεία και αυτοί είναι: 
α) Κοινωνικοποίηση , β) Ποιοτική ζωή, γ) Καλύτερη επίδοση στο σχολείο. Βέβαια, η 
ηθική δεν επιβάλλεται και αν επιβάλλεται κάποιο είδος ηθικής, δεν σηµαίνει ότι οι 
µαθητές τη λαµβάνουν και δεν διαµορφώνουν στη συνέχεια τη δική τους εσωτερική 
ηθική συνείδηση (Κουγέας, 2004).  

Οι προσεγγίσεις της ηθικής εκπαίδευσης 

Οι προσεγγίσεις σχετικά µε την ηθική εκπαίδευση είναι τρεις:  

• Η πρώτη είναι τα περιγραφικά στοιχεία (the descriptive facts). Σύµφωνα µε αυτήν 
την προσέγγιση, η εκπαίδευση θα έπρεπε να εστιάσει στην εκµάθηση κοινωνικών 
παραγόντων σχετικών µε την ηθική συµπεριφορά των ανθρώπων και τους 
παράγοντες σχετικά µε το πώς σκέφτονται οι άνθρωποι για την ηθική.  

• Η δεύτερη προσέγγιση αποτελεί η ηθική ενθάρρυνση (moral fostering approach). 
Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση, ο στόχος του σχολείου είναι να καλλιεργήσει 
στους µαθητές κάποιες προκαθορισµένες ουσιαστικές αξίες. 

• Η τρίτη προσέγγιση σχετίζεται µε τη φιλοσοφική ηθική (the philosophical ethics). 
Σύµφωνα µε αυτήν την προσέγγιση το σχολείο πρέπει να ωθήσει τους µαθητές να 
αναλογίζονται σχετικά µε ηθικά ζητήµατα και να είναι ικανοί να σκέφτονται 
κριτικά (Gardelli, Alerby & Persson, 2014) 

Μεθοδολογία 

Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένα δεδομένα της έρευνας «Οι απόψεις των Ειδικών 
Παιδαγωγών σχετικά µε τη συµπεριληπτική εκπαίδευση», στα πλαίσιά της οποίας διε-
ρευνήθηκε και η στάση των Ειδικών Παιδαγωγών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης α-
πέναντι στην ηθική. Η έρευνα βασίστηκε στις αρχές της ποιοτικής κοινωνικής έρευνας 
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(qualitative research) και η µέθοδος του ερευνητικού σχεδιασµού και της συλλογής 
δεδοµένων ήταν η συνέντευξη µε ηµιδοµηµένη µορφή (semi-structured interviews) 
(DiCicco-Bloom & Crabtree, 2006, Cohen, Manion & Morrison, 2008).  

Η ερευνήτρια ήρθε σε επαφή µε 10 Ειδικούς Παιδαγωγούς. Τα κριτήρια που έπρεπε να 
πληρούν οι εκπαιδευτικοί ήταν: α) να είναι απόφοιτοι του τµήµατος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας είτε του τµήµατος Ειδικής Α-
γωγής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, β) να είναι ενεργοί εκπαιδευτικοί (αναπληρω-
τές/µόνιµοι) σε ειδικά σχολεία, τµήµατα ένταξης ή ως παράλληλη στήριξη σε γενικό 
σχολείο και γ) να έχουν εργαστεί και στις 3 παραπάνω δοµές Ειδικής Αγωγής στην 
Ελλάδα. Το δείγµα αποτελείται από 10 άτοµα, 7 γυναίκες και 3 άντρες. Η προϋπηρεσία 
των συνεντευξιαζόµενων είναι από 2 έως 25 χρόνια και ο µέσος όρος είναι 7,5 έτη. 
Κάθε συνέντευξη διήρκησε περίπου 40 λεπτά. Η έρευνα διεξήχθη στην περιοχή της 
Δυτικής Θεσσαλονίκης καθώς αποτελεί µία από τις πιο παραγκωνισµένες περιοχές της 
Β. Ελλάδας. 

Ερευνητικά Δεδοµένα 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ηθική εκπαίδευση είναι αναγκαία και θα συνέβαλε καθο-
ριστικά στη σωστή κοινωνική ανάπτυξη των µαθητών, ιδιαίτερα στην ώριµη αντιµε-
τώπιση προς το αδύναµο άτοµο. Ο β’ άξονας του ερωτηµατολογίου της παρούσας έ-
ρευνας προσεγγίζει τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ηθική και την ηθική 
εκπαίδευση. Παρατίθενται ορισµένα αποσπάσµατα λόγου χωρισµένα σε θεµατικές ε-
νότητες. 

1) Ο ορισμός της Ηθικής 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτέλεσε το γεγονός ότι κάποιοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν σκε-
φτεί ποτέ τι σηµαίνει ο όρος «ηθική», γι’ αυτό µάλιστα την χαρακτήρισαν «δύσκολη» 
και έως έναν βαθµό «γενική» ερώτηση.  

«αξιοπρέπεια» 

Α1 (Γυναίκα, Πτυχίο, 5 έτη) «Ό,τι έχει να κάνει µε την αξιοπρέπεια, τη δικαιοσύνη µε το 
πώς να είναι σωστός πολίτης έξω στην κοινωνία.» 

 «αλήθεια» 

Α9 (Γυναίκα, Μεταπτυχιακό, 2 έτη) «Η ηθική για µένα κυρίως έχει να κάνει µε την αλή-
θεια. Την αλήθεια δηλαδή του κάθε ανθρώπου. Επίσης όµως έχει να κάνει και µε την 
συµπεριφορά του να µη µου κάνει ο άλλος αυτά που δεν θα ήθελε να του κάνω.» 

«αίσθηση φροντίδας» 

Α6 (Γυναίκα, Πτυχίο, 15 έτη) «Θεωρώ πως η ηθική είναι ένας εσωτερικός κανονισµός 

1177

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



που έχει ο κάθε άνθρωπος και συσχετίζεται µε την αίσθηση αγάπης και φροντίδας που 
θέλει να δείξει προς πιο ευάλωτες κοινωνικές οµάδες.» 

Δύο από τους συμμετέχοντες ανέφεραν πως ο άνθρωπος δεν φτάνει να µην προξενεί 
κακό στους γύρω αλλά είναι χρέος του να προσφέρει φροντίδα και αγάπη. Η αλληλεγ-
γύη χρειάζεται περισσότερο από ποτέ απέναντι στον αδύναµο και σε αυτόν που έχει 
πραγµατική ανάγκη από προσοχή. Έµφαση δίνεται και στην ενσυναίσθηση, η οποία 
κατά τη γνώµη των εκπαιδευτικών αποτελεί ισχυρό κίνητρο για τον άνθρωπο ώστε να 
προσφέρει, να κατανοεί σε βάθος τη δύσκολη θέση του άλλου και να αγωνίζεται για να 
την αλλάξει. 

2) Ο ορισμός της Ηθικής Εκπαίδευσης 

Παρατηρείται πως οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί συνέδεσαν την ηθική εκπαίδευση ως 
προσπάθεια τελικά να µεταδώσουν τη φροντίδα και την ευαισθησία στους µαθητές για 
να υπερασπίζονται όσους έχουν ανάγκη ενώ αρκετοί τόνισαν πως δεν είχαν ακούσει 
ποτέ την ηθική θεωρία της φροντίδας. Κάποιοι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως ηθική εκ-
παίδευση υπάρχει όταν θέτουµε τα παιδιά σε «δοκιµασίες» σκέψεων, δηλαδή σε «ηθικά 
διλήµµατα» µέσα από τα οποία αυτοαξιολογούνται, καλλιεργούν την κριτική σκέψη 
και στο τέλος δηµιουργούν την δική τους ηθική στάση. 

«βιωµατικές δραστηριότητες» 

Α3 (Γυναίκα, Μεταπτυχιακό, 25 έτη) «Είναι η καλλιέργεια σεβασµού, δηµοκρατίας, δια-
λόγου, ισότητας στα παιδιά µέσα από βιωµατικές καταστάσεις. Ο ίδιος ο δάσκαλος να 
είναι πρότυπο ηθικής απέναντι στα παιδιά και πρέπει να είναι δηµοκρατικός. Επίσης, η 
ηθική εκπαίδευση θα έπρεπε να υπάρχει σε όλες τις ώρες, στο διάλλειµα, στο µάθηµα 
ακόµη και στα προγράµµατα που οργανώνουµε.» 

 «ενίσχυση της αλληλεγγύης» 

Α7 (Άντρας, Πτυχίο, 3 έτη) «Για µένα ηθική εκπαίδευση είναι µία εκπαίδευση η οποία 
θα εµφυσήσει στους µαθητές - ή θα προσπαθήσει τουλάχιστον - αξίες, όπως το να απο-
δέχονται το διαφορετικό αφού µιλάµε και για την ειδική εκπαίδευση, να βοηθάω, να 
φροντίζω, να µην κατακρίνω. Μία εκπαίδευση που θα ενισχύει τον αλτρουισµό, την αλ-
ληλεγγύη, την σκέψη για τον συνάνθρωπό µου.» 

Αποτελέσµατα - Συµπεράσµατα 

Στην παρούσα έρευνα σκοπός ήταν να αναδειχθούν οι απόψεις των Ειδικών Παιδαγω-
γών σχετικά µε την ηθική και κατά πόσο η εισαγωγή της ηθικής εκπαίδευσης στα σχο-
λεία είναι αναγκαία για καλύτερη αντιµετώπιση των ατόµων µε αναπηρία. 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην προσπάθεια τους να ορίσουν την ηθική, δυσκο-
λεύτηκαν. Η πλειοψηφία όρισε την ηθική ως «δικαιοσύνη», «σεβασµό» ή ως την καλή 
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συµπεριφορά στους συνανθρώπους µας. Μικρότερο µέρος υποστήριξε πως η ηθική δεν 
σηµαίνει µόνο να µην προκαλεί κανείς κακό στους άλλους αλλά πρέπει να µεριµνά για 
αυτούς, να έχει την ενσυναίσθηση. Ένα µέρος του δείγµατος απάντησε πως ηθική ση-
µαίνει να είναι κανείς ειλικρινής µε τον εαυτό του για να είναι σωστός στους γύρω του. 
Τέλος, για ένα µέρος των εκπαιδευτικών ηθική είναι ένα σύνολο στάσεων και αρχών 
που έχουν ως στόχο την ειρηνική συµβίωση των ανθρώπων. 

Σχετικά µε την ηθική εκπαίδευση ένα µέρος των συµµετεχόντων αποκρίθηκε πως είναι 
η καλλιέργεια αξιών, όπως ο σεβασµός, η ισότητα, η ενσυναίσθηση. Όπως αναφέρεται 
και από τη Noddings η εκπαίδευση είναι προγραµµατισµένες ή απρογραµµάτιστες συ-
ναντήσεις που προωθούν την ανάπτυξη µέσω της απόκτησης γνώσεων, δεξιοτήτων, 
κατανόησης και εκτίµησης (Noddings 2002:283). Κάποιοι αντιλαµβάνονται την ηθική 
εκπαίδευση ως την προσπάθεια που θα έχει στόχο όλα τα παδιά να αποδέχονται το 
διαφορετικό και να λειτουργούν συνεργατικά. Μικρότερο ποσοστό του δείγµατος την 
παροµοιάζει µε τη συστηµατική εισαγωγή του παιδιού σε ηθικά διλήµµατα και σε κα-
ταστάσεις µε σκοπό να εξεταστεί η στάση που ακολουθεί το παιδί, να γίνει συζήτηση 
και να ακολουθήσει αυτοαξιολόγηση του. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι η πλειο-
ψηφία του δείγµατος αντιλαµβάνεται τον ηθικό άνθρωπο και εκπαιδετικό ως αυτόν 
που αποτελεί ηθικό πρότυπο φροντίδας και αλληλεγγύης, που σέβεται το διαφορετικό 
και καλλιεργεί την ενσυναίσθηση – όχι σαν προαιρετικό αλλά ως αναγκαίο χαρακτη-
ριστικό του ανθρώπου. 
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Προσεγγίζοντας τη γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο 
μέσα από ένα κείμενο οπτικού γραμματισμού  

Σφακιανάκη Άννα, Διδάκτορας Παν/μίου Κρήτης, anna19962005@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται σε μια διδακτική πρόταση/παρέμβαση που σχετίζεται με 
τη διδασκαλία-μάθηση της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο και στηρίζεται στην 
αξιοποίηση μιας φωτογραφίας η οποία λειτουργεί ως κείμενο που προσφέρεται για ά-
σκηση στον οπτικό γραμματισμό. Το οπτικό κείμενο απεικονίζει το πρόβλημα του υ-
ποσιτισμού στον αναπτυσσόμενο κόσμο και στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των μα-
θητών/τριών και στην ανάπτυξη της ενσυναίσθησης αλλά και της προδιάθεσης από 
μέρους τους για κοινωνική δραστηριοποίηση. Η παρέμβαση αυτή κινείται στο πλαίσιο 
της Κριτικής Παιδαγωγικής και της ε-δ και αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα: καταγράφει 
τις διδακτικές –μαθησιακές διαδικασίες που υιοθετήθηκαν, τα αποτελέσματά τους σε 
σχέση με τις αντιλήψεις και τις στάσεις των μαθητών/τριών και τον αναστοχασμό - 
αξιολόγηση που ακολουθεί την παρέμβαση αυτή και συνέλαβε στην αναδόμηση της 
εκπαιδευτικής θεωρίας της εκπαιδευτικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κριτική Παιδαγωγική, διδακτικές πρακτικές, αναστοχασμός  

Εισαγωγή 

Τα πολυτροπικά κείμενα έχουν εισαχθεί στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία του μα-
θήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στο Γυμνάσιο από το 2006 όταν κυκλοφόρησαν 
τα αντίστοιχα βιβλία του μαθήματος. Η πολυτροπικότητα αναφέρεται στον συνδυασμό 
διαφορετικών σημειωτικών τρόπων (λέξεων, εικόνων, ήχου, κίνησης, χρωμάτων, σχη-
μάτων, μουσικής) για τη δημιουργία νοήματος διαμεσολαβώντας αντίστοιχες κοινωνι-
κοπολιτισμικές αναπαραστάσεις (Kress & Van Leeuwen, 2006). Η ανάπτυξη της ικα-
νότητας αποκωδικοποίησης των οπτικών και γενικότερα των πολυτροπικών μηνυμά-
των κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για τους σημερινούς μαθητές και τις σημερινές μα-
θήτριες καθώς η παρουσία των εικόνων είναι κυρίαρχη και λειτουργεί συμπληρωμα-
τικά με τη γλωσσική διατύπωση.  

Από την άλλη μεριά, η Κριτική Παιδαγωγική μπορεί να οδηγήσει σε ηθικό προβλημα-
τισμό, στην ανάπτυξη του συναισθήματος και της κοινωνικής ευαισθησίας, σε κοινω-
νική δράση, στην ενδυνάμωση και χειραφέτηση των κοινωνικών υποκειμένων (ενδ. 
Aronowitz, 2004· Aronowitz & Giroux, 1986· McLaren, 2016) για την υπεράσπιση της 
εύθραυστης φύσης της δημοκρατίας στο πλαίσιο δημοκρατικών κοινοτήτων γνώ-
σης/knowledge democracies (Pine, 2009) και μιας δημοκρατικής δημόσιας σφαίρας 
(Giroux, 1997). Η αναγκαιότητα της Κριτικής Παιδαγωγικής ως ηθικής, ανθρωπιστι-
κής, απελευθερωτικής, δημοκρατικής παιδαγωγικής υπαγορεύεται από την ανάγκη να 
είναι οι μαθητές/τριες κριτικοί απέναντι στην κοινωνική κατασκευή της γνώσης και 
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των κατανοήσεών τους για τον κόσμο (Kincheloe, 1993, σ. 109). Οι συνέπειες της πα-
γκοσμιοποίησης, οι δυνατότητες για συλλογική δράση, τα βαθύτερα αίτια των κρίσεων 
(οικονομικών, ηθικών) και ο τρόπος που συνδέονται με τη δική τους ζωή αποτελούν 
τόπους προβληματισμού και κριτικής διερεύνησης. Ανάλογο τόπο κατανόησης με 
στόχο τις συμπεριληπτικές δράσεις αποτελεί η ανάπτυξη ηθικών στάσεων αλληλεγγύης 
απέναντι στους/στις Άλλους/ες αναδεικνύοντας τον πλούτο που κρύβει η διαφορετικό-
τητα ώστε να υιοθετούν αντιστάσεις σε κάθε μορφή χειραγώγησης που οδηγεί στον 
κοινωνικό εξοβελισμό ευπαθών ομάδων και την καταπάτηση ανθρώπινων δικαιωμά-
των (Leonardo, 2004).  

Τέλος, η κριτική έρευνα-δράση συνδέεται με τις αναστοχαστικές διαδικασίες που ακο-
λουθούν τη διδακτική-μαθησιακή παρέμβαση και συμβάλλει στην ενδυνάμωση και χει-
ραφέτηση των υποκειμένων (Κατσαρού, 2016).  

Η φωτογραφία ως κείμενο 

 

Εικ. 1: Το κορίτσι από το Σουδάν 

Α. Περιεχόμενο και διδακτικές –μαθησιακές πρακτικές που υιοθετήθηκαν 

Η φωτογραφία που μοιράστηκε στους μαθητές και τις μαθήτριες μέσα στην τάξη απο-
τελεί μια ρεαλιστική αποτύπωση της λιμοκτονίας των μικρών παιδιών στο Σουδάν. 
Τραβήχτηκε το 1993 από τον Νοτιοαφρικανό φωτορεπόρτερ Κέβιν Κάρτερ όταν έκανε 
ένα ταξίδι στην περιοχή. Το θέμα της φωτογραφίας είναι ένα μικρό υποσιτισμένο κο-
ρίτσι που ξεκουράζεται για να πάρει δυνάμεις να συνεχίσει το ταξίδι του για το κέντρο 
σίτισης των Ηνωμένων Εθνών. Ένας γύπας με απειλητικές διαθέσεις έχει πλησιάσει το 
κορίτσι…  

Οι διδακτικοί στόχοι για τη συγκεκριμένη φωτογραφία:  

• Να αναρωτηθούν για τον στόχο του δημιουργού, την πρόθεση του δημιουργού 
να καταγράψει το γεγονός (εμφανείς και υπόρρητες αλήθειες με βάση τον Κρι-
τικό Γραμματισμό) 
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• Να προβληματιστούν για τη σχέση θεατή – θεάματος: τον ρόλο της φωτογρα-
φίας και τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την αναπαράσταση της φτώ-
χειας, της πείνας, του ανθρώπινου πόνου  
• Να αναπτύξουν κριτικό βλέμμα προς τις εικόνες, να μάθουν πώς να επανα-νοη-
ματοδοτούν αυτό που φαίνεται αλλά και αυτό που δεν είναι ορατό και βρίσκεται 
πίσω από το θέαμα. 

Οι αρχικές αντιδράσεις για τη συγκεκριμένη επιλογή κειμένου ήταν αντιδράσεις σιω-
πής και περισυλλογής: το θέμα της φωτογραφίας τους/τις καθήλωσε σε τέτοιον βαθμό 
που ξέχασαν ότι πρόκειται για μάθημα. Με ιδεοθύελλα/brainstorming οι μαθητές/τριες 
ανέφεραν βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονταν με το εικονιζόμενο θέμα («πολύ 
φτωχό παιδί», «πεινασμένο παιδί», «κουρασμένο», «παιδί σε επικίνδυνο μέρος», παιδί 
που κινδυνεύει» κ.ά.). Οι πληροφορίες αυτές κινήθηκαν σε δύο άξονες: α. την 
πείνα/φτώχεια του παιδιού και β. την επικινδυνότητα της κατάστασης. Μετά την ομα-
δοποίησή τους οι μαθητές/τριες διατύπωσαν ως τίτλο: «ένα πεινασμένο παιδάκι της 
Αφρικής σε κίνδυνο».   

Η προσέγγιση του θέματος συνεχίστηκε με την περιγραφή του και την αφήγηση της 
ιστορίας του κειμένου (η περιγραφή και η αφήγηση αποτελούν μέρος της διδακτέας 
ύλης για την Α΄ Γυμνασίου) και οι μαθητές/τριες λειτουργώντας σε ομάδες είχαν χρόνο 
να συζητήσουν μεταξύ τους για το θέμα του οπτικού κειμένου. Καθοδηγήθηκαν να 
παρατηρήσουν το τοπίο, το παιδί και το πτηνό. Ειδικότερα, για τα δύο τελευταία ζητή-
θηκε να επισημάνουν τη διαφαινόμενη μεταξύ τους σχέση και τη θέση τους στη φωτο-
γραφία: την τοποθέτηση του βασικού θέματος -του παιδιού- περίπου στο κέντρο και 
χαμηλά ώστε να έχει τη φαντασιακή δύναμη ο θεατής και ακόμα στο δεξί μέρος της 
εικόνας ως θέμα με αβέβαιο μέλλον (σε αντίθεση με το αρπακτικό που είναι τοποθετη-
μένο αριστερά και ψηλά ως δεδομένο και γνωστό, ως πεπρωμένο για τα θύματα της 
επισιτιστικής κρίσης) (Kress & Van Leeuwen, 2006). Οι απαντήσεις των ομάδων με 
βάση τα αποσπάσματα από την ηχογράφηση της διδασκαλίας έδειξαν ότι οι μαθη-
τές/τριες έχουν σχετικές οπτικές παραστάσεις (κυρίως από τα ΜΜΕ) ακόμα και για 
ζητήματα που δεν συμβαίνουν στον δικό τους μικρόκοσμο: «Το τοπίο είναι ξερό, είναι 
καφέ…», «Είναι κάποιο φτωχό μέρος της Αφρικής», « Δεν είναι ακριβώς έρη-
μος…αλλά ξερό με χόρτα ξερά»[…] Αμέσως μετά την περιγραφή ακολούθησε ζωντα-
νός διάλογος και επικράτησαν πολυφωνικές πρακτικές με δηλώσεις συγκινησιακά φορ-
τισμένες που εστίαζαν στη σχέση των δύο (παιδιού-πτηνού) και στην επικίνδυνη κατά-
σταση που αντιμετωπίζει το υποσιτισμένο παιδί: «Το παιδί προσπάθησε να ξεκουρα-
στεί», «έχει χαθεί κάπου», «Θα το φάει;», «Το πουλί ετοιμάζεται να επιτεθεί;».  

Για την πρόθεση του πομπού (πρώτος στόχος) όπως αναδεικνύεται από την εγγύτητα 
του πλάνου που στοχεύει στην ανάπτυξη κοινωνικο-συναισθηματικής οικειότητας ει-
κονιζόμενου – θεατή (Kress & Van Leeuwen, 2006), οι μαθητές/τριες -τοποθετώντας 
νοερά τους εαυτούς τους σε ανάλογη θέση- έδειξαν να αισθάνονται φόβο για το επικεί-
μενο τέλος του παιδιού, συμπάθεια για την άγνοιά του γι αυτό που πρόκειται να του 
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συμβεί και οργή για τις σκληρές συνθήκες ζωής μικρών παιδιών που αφήνουν ασυγκί-
νητους τους «μεγάλους» και «ισχυρούς». Μίλησαν για την καταδίκη μιας κατάστασης 
«που συνεχίζεται χωρίς να κάνουμε τίποτα», «γι αυτό και θέλει να μας ευαισθητοποι-
ήσει», «να μας δείξει πώς ζουν τα παιδιά εκεί μέσα στον κίνδυνο», «να μας τρομάξει 
με τη φτώχεια και την επικίνδυνη ζωή των παιδιών στην Αφρική».  

Για τον δεύτερο στόχο έγραψαν στα τετράδιά τους ότι «έχουμε κάπως συνηθίσει να τα 
βλέπουμε αυτά», «μόνο εμείς νιώθουμε απαίσια όταν το βλέπουμε, οι μεγάλοι δεν νιώ-
θουν έτσι», «έχουμε δει στην τηλεόραση πολλά παιδιά της Αφρικής και είναι όλα έτσι» 
κ.ά. αναδεικνύοντας την εξοικείωσή τους με τέτοια θεάματα, μια εξοικείωση που θα 
μπορούσε να λειτουργήσει ως αναισθητικό για τον πόνο των άλλων για όλα όσα είναι 
μεν απάνθρωπα (π.χ. η ακραία φτώχεια) αλλά συνηθίζονται και άρα κανονικοποιούνται 
στην καθημερινότητά μας. 

Β. Τα αποτελέσματα της διδακτικής-μαθησιακής παρέμβασης σε σχέση με τις 
αντιλήψεις και στάσεις των μαθητών/τριών 

Η πρώτη ανάγνωση των μαθητών/τριών κινείται στον κριτικό γραμματισμό (text ana-
lyst, Four resources model of reading, Freebody, 1992· Freebody & Luke, 1990). Στα 
κείμενά τους φάνηκε ότι ανακάλυψαν την ιστορία που αφηγείται η φωτογραφία:  

α. εντόπισαν αμέσως το θέμα της φωτογραφίας, δηλ. την αναπαράσταση της πείνας στο 
σώμα ενός ετοιμοθάνατου παιδιού από την Αφρική και παρατήρησαν ότι το παιδί – 
θέμα της φωτογραφίας είναι πιο κοντά στον θεατή  

β. συνέδεσαν το χρώμα του παιδιού με τον τόπο (Αφρική) και με το πρόβλημα (φτώ-
χεια), αναρωτήθηκαν για τα αίτιά της και επισήμαναν ως αίτιο το φτωχό έδαφος που 
φαίνεται στη φωτογραφία  

γ. κατέγραψαν τις αιτιοκρατικές σχέσεις μεταξύ των δρώντων («επειδή το παιδί είναι 
πεινασμένο δεν μπορεί να περπατήσει και το αρπακτικό πουλί ετοιμάζεται να το φάει») 

δ. συνειδητοποίησαν τον κίνδυνο που διατρέχει το παιδί «να το κατασπαράξει το αρ-
πακτικό» που «σίγουρα είναι κι αυτό πεινασμένο» 

ε. εξέφρασαν την οδύνη τους, τις αντιρρήσεις τους για την ανοχή ή την εκμετάλλευση 
κάποιων χωρών από τον «πολιτισμένο κόσμο», αναφέρθηκαν σε ανθρωπιστικές οργα-
νώσεις που σχετίζονται με το θέμα και παρεμβαίνουν αντισταθμιστικά (π.χ. «βλέπω 
στην τηλεόραση ότι η Unicef κατασκευάζει σπιτάκια για τους ανθρώπους εκεί και φέρ-
νει και καθαρό νερό γιατί δεν έχουν») 

στ. κάποιοι/ες διατύπωσαν με οργή την άποψη «δυστυχώς, δεν μπορεί να γίνει τίποτα» 
ενώ άλλοι/ες αντέδρασαν υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν ευθύνες στην Ευρώπη και την 
Αμερική «που παλιά τους έπαιρναν σκλάβους». 
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Η εικόνα ενεργοποίησε άμεσα και αποτελεσματικά την σκέψη τους και οδήγησε μέσα 
από την αποκωδικοποίηση του εικονιζόμενου στιγμιότυπου στην παραγωγή αφηγημα-
τικών κειμένων (Ματσαγγούρας, 1999, 2004) που, αφενός, παρουσίαζαν με χρονική 
σειρά τα γεγονότα που κρύβονται πίσω από τη φωτογραφία και, αφετέρου, ενεργοποί-
ησε την ενσυναίσθηση (πώς θα ένιωθαν αν βρίσκονταν στη θέση του παιδιού) και την 
αντίδρασή τους. Στα κείμενα αυτά συναντούμε περιγραφικά χαρακτηριστικά σχετικά 
με την απίσχναση του παιδιού («παιδί πολύ αδύνατο»), το χρώμα του δέρματος 
(«μαύρο παιδί»), ρήματα δράσης («περπατούσε», «κουράστηκε», «έπεσε κάτω», «δι-
πλώθηκε και κρατάει την κοιλιά του γιατί πεινάει»), χρονικούς και αιτιολογικούς προσ-
διορισμούς («γιατί πεινάει», «γιατί περπάτησε πολύ», «γιατί έχει ζέστη», «γιατί μπορεί 
να διψούσε», «γιατί δεν έχει δύναμη») και εκφράσεις που δείχνουν την ευαισθητοποί-
ηση των μαθητών/τριών («είναι δυστυχισμένο», «είναι μόνο του», «Κάποιος πρέπει να 
το φροντίσει», «δεν είναι δυνατό να συμβαίνουν αυτά στον εικοστό πρώτο αιώνα»).  

Ενδεικτικό είναι το κείμενο ενός μαθητή που έχει χαμηλές επιδόσεις στον γραπτό λόγο 
και δεν κάνει μόνος του στο σπίτι τις εργασίες του. Το σύντομο αυτό κείμενο ακολουθεί 
σε γενικές γραμμές το βασικό σχήμα αφήγησης (Σπαντιδάκης, 2010) δηλ. ξεκινάει με 
πληροφορίες για τον πρωταγωνιστή, τον χώρο, την αρχική κατάσταση, την εξέλιξη της 
ιστορίας, την κρίση-σχόλια του αφηγητή:  

«Ένα μικρό παιδί αδύνατο από την Αφρική περπατούσε για να πάει στο χωριό του. Έπεσε 
κάτω γιατί πεινάει ή κουράστηκε από το περπάτημα. Δεν είδε ότι ένα μεγάλο πουλί στέ-
κεται και το παρακολουθεί. Αν το έβλεπε μπορεί να έτρεχε να φύγει αλλά μπορεί και να 
μην έφευγε γιατί είναι κουρασμένο. Δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει και να το σώσει. 
Δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Κάποιος μεγάλος πρέπει να το βοηθήσει γιατί πρέπει να 
σωθεί. Κάτι πρέπει να κάνουμε». 

Τα αποτελέσματα από την παραπάνω παρέμβαση δείχνουν την ανάπτυξη του κριτικού 
προβληματισμού των μαθητών/τριών: από την ετεροκαθοδήγηση του εκπαιδευτικού 
στην αυτοκαθοδήγηση (Zimmerman, 2002), την ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγι-
κών για την αναγνώριση της δηλωτικής γνώσης (την αναπαράσταση της ακραίας φτώ-
χειας) της διαδικαστικής (ως γνώση του τρόπου επεξεργασίας της εικόνας) και τη δια-
τύπωση μιας κοινωνικής διαμαρτυρίας στο πλαίσιο της Κριτικής Παιδαγωγικής.  

Η παρέμβαση θα μπορούσε να ολοκληρωθεί εδώ και τα αποτελέσματά της να κριθούν 
ικανοποιητικά από την εκπαιδευτικό. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ο τρίτος διδακτι-
κός στόχος «Να αναπτύξουν κριτικό βλέμμα προς τις εικόνες, να μάθουν πώς να επανα-
νοηματοδοτούν αυτό που φαίνεται αλλά και αυτό που δεν είναι ορατό και βρίσκεται 
πίσω από το θέαμα», στόχος που συνδέεται με τον κριτικό γραμματισμό, θα έμενε σε 
εκκρεμότητα μπροστά στο αθώο θέαμα ενός ανυπεράσπιστου παιδιού. Μια δεύτερη 
ανάγνωση κριτικού γραμματισμού με scaffolding/σκαλωσιά (Vygotsky, 1978) από την 
εκπαιδευτικό ανέδειξε αυτό που δεν φαίνεται, το μη-ορατό: η φωτογραφία δεν τραβή-
χτηκε μόνη της. Απέναντι από το αρπακτικό πουλί και το ετοιμοθάνατο από την πείνα 
κορίτσι υπάρχει –προφανώς- ένας φωτογράφος. Τι κάνει; Τι δεν κάνει; Γιατί; Τι θα 
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έπρεπε να κάνει; Με τα παραπάνω κριτικά ερωτήματα δόθηκε ώθηση στους/στις μα-
θητές/τριες που κινήθηκαν στη Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης/Zone of Proximal De-
velopment και διένυσαν την απόσταση που χωρίζει αυτά που μπορούν να κάνουν μό-
νοι/ες τους από αυτά για τα οποία χρειάζονται καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό ή 
από κάποιους/ες συμμαθητές/τριές τους (Vygotsky, 1978) καταγγέλλοντας την ανοχή 
του φωτογράφου απέναντι στο πρόβλημα, την καθυστερημένη (ή την καθόλου) αντί-
δρασή του για χάρη της φωτογράφησης. Μέσα σε κλίμα ενσυναίσθησης αλλά και ορ-
γής ολοκλήρωσαν τον καταιγισμό των ερωτήσεων («είναι δυνατόν να βλέπει κάποιος 
αυτό και να μην αντιδρά;», «ποιος θα το βοηθήσει;»). 

Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε με την αναγραφή σύντομου κειμένου από την εκπαιδευ-
τικό στον πίνακα: «Ο Κέβιν Κάρτερ τράβηξε αρκετές φωτογραφίες χωρίς να ενοχλήσει 
τον γύπα, έψαξε να βρει την καλύτερη γωνία λήψης… βραβεύτηκε με το βραβείο Πού-
λιτζερ».  

Και μετά τις κριτικές αναγνώσεις της φωτογραφίας η ερώτηση μαθητών/τριών «Τι α-
πέγινε το παιδί;;;» ακολουθήθηκε από σχόλια απαισιοδοξίας («κανείς δεν ξέρει», «νο-
μίζω ότι μπορώ να φανταστώ») και σιωπή… 

Γ. Μετασχηματισμοί στην προσωπική εκπαιδευτική θεωρία της εκπαιδευτικού 

Έχοντας την πεποίθηση ότι κάθε εκπαιδευτική παρέμβαση, κάθε διδακτική-μαθησιακή 
συμπεριφορά πρέπει να τυχαίνει κριτικής και αναστοχαστικής διερεύνησης προκειμέ-
νου να γίνει κατανοητό το αποτέλεσμα που είχε για μαθητές και μαθήτριες αλλά και 
για τον/την ίδιο/α τον/την εκπαιδευτικό θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τις σκέ-
ψεις, τους προβληματισμούς αλλά και τους μετασχηματισμούς στην προσωπική θεωρία 
της εκπαιδευτικού. Ο αναστοχασμός ακολούθησε την ολοκλήρωση της δράσης (Schön, 
1983, 1991) και εστιάστηκε στη μαθησιακή και συναισθηματική συμπεριφορά των μα-
θητών/τριών, στην υλοποίηση των στόχων και τον ρόλο της ίδιας της εκπαιδευτικού. 
Οι αναστοχαστικές επισημάνσεις εμπλούτισαν την προσωπική θεωρία της εκπαιδευτι-
κού, δηλ. το σύνολο των ρητών και άρρητων αντιλήψεων και στάσεων απέναντι στη 
σχολική και κοινωνική πραγματικότητα (Σφακιανάκη, 2020).  

Συγκεκριμένα, η ανάλυση της ηχογραφημένης διδασκαλίας ανέδειξε την ανάπτυξη του 
συναισθήματος των μαθητών/τριών για τα πρόσωπα που παρουσιάζονται ως θύματα 
(κυρίως της ακραίας φτώχειας) και οδήγησε σε κριτικούς προβληματισμούς και αντι-
δράσεις για την απάθεια των ισχυρών ή ακόμα και την εκμετάλλευσή τους. Στο θέμα 
προστέθηκε και η ευθύνη του «πολιτισμένου» κόσμου και ο κριτικός διάλογος συνδέ-
θηκε με τη συναισθηματική ωρίμανση, την επίγνωση, την ενσυναίσθηση, δηλ. τα στοι-
χεία εκείνα που ο Goleman (1998) ορίζει ως συναισθηματική νοημοσύνη η οποία πα-
ρέχει εχέγγυα για μετασχηματισμούς σε αυτό που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές/τριες.  

Ωστόσο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της παρέμβασης χρειάστηκε να θέσει 
κριτικά ερωτήματα και η εκπαιδευτικός προκειμένου η ανάγνωση της φωτογραφίας να 
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αναδείξει αυτό που δεν μπορούσαν να αντιληφθούν οι μαθητές/τριες (π.χ. τη σχέση του 
φωτογράφου με το θέμα του, τη στάση του απέναντι στο παιδί). Μέσα στο δημοκρατικό 
περιβάλλον μάθησης της τάξης, τα κριτικά ερωτήματα της εκπαιδευτικού συνεξετάζο-
νται σε βάση ισότιμη με τα αντίστοιχα που διατυπώνουν οι μαθητές/τριες χωρίς να 
τους/τις αποδυναμώνουν. Η σχέση ισοτιμίας αποτελεί έναν μόνιμο προβληματισμό 
στους/στις εκπαιδευτικούς που προωθούν μαθητοκεντρικές πρακτικές και διαφοροποι-
ούνται από τον δασκαλοκεντρικό μονόλογο όπου οι διαδικασίες κινούνται ερήμην των 
μαθητών/τριών (Sfakianaki, 2017): δηλ. το κατά πόσο θα μπορούσαν τα δεκατριάχρονα 
παιδιά να ανταποκριθούν στον τρίτο διδακτικό στόχο χωρίς την καθοδήγηση της εκ-
παιδευτικού αλλά και γενικότερα πώς θα αναπτύξουν την κριτική συνείδησή τους χω-
ρίς την παρέμβαση του/της εκπαιδευτικού. Προφανώς, χρειάζεται η κινητοποίηση των 
ίδιων των υποκειμένων προκειμένου να επιτευχθεί η ενδυνάμωσή τους, οι μαθη-
τές/τριες δεν αναπτύσσουν την κριτική τους στάση με τρόπο παθητικό μέσα από την 
καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού (Freire, 1974) αλλά όπως έγινε αντιληπτό κατά τη 
διάρκεια της παρέμβασης οι μαθητές/τριες χρειάζονται σχετικά ερεθίσματα για να αρ-
θρώσουν τους δικούς τους λόγους/discourses.  

Στην εποχή της κοινωνικής δικτύωσης, η καθημερινή πολύωρη ενασχόληση των μα-
θητών/τριών με το διαδίκτυο δεν δίνει αρκετές ελπίδες για την ανάπτυξη κριτικής συ-
νείδησης. Κάπου εδώ ξεκινά η ευθύνη του εκπαιδευτικού: να δώσει τα ερεθίσματα ε-
κείνα που θα κινητοποιήσουν τα συναισθήματα (Goleman, 1998), την αμφισβήτηση, 
την αντίδραση του/της μαθητή/τριας. Τα ερεθίσματα αυτά μπορούν να βάλουν σε πλαί-
σιο κριτικής διερώτησης πτυχές αποκωδικοποίησης ενός οπτικού κειμένου που είναι 
δύσκολα αναγνωρίσιμες από μαθητές/τριες της Α΄ Γυμνασίου και δύνανται να αποτε-
λέσουν τη βάση αντίστοιχων προβληματισμών για την ανάπτυξη κριτικού οπτικού 
γραμματισμού. Τα ερωτήματα του/της εκπαιδευτικού είναι κριτικά και διατυπώνονται 
σε μαθησιακό περιβάλλον ισότιμων σχέσεων χωρίς να στηρίζονται σε μονολογικές 
πρακτικές διδακτισμού. Κρίνοντας από την κινητοποίηση των μαθητών/τριών, την α-
νάπτυξη ενσυναίσθησης και τη διαμαρτυρία τους συμπεράναμε ότι «πολλές διδακτικές 
προσεγγίσεις μπορούν να είναι αποτελεσματικές στο βαθμό που εγκαθιδρύονται σχέ-
σεις εμπιστοσύνης μεταξύ δασκάλων και μαθητών/τριών και εφόσον οι σχέσεις εξου-
σίας καθορίζονται και συμφωνούνται αμοιβαία» (Bartolome, 1994, σ. 186). 

Εξάλλου, σύμφωνα με τους υποστηρικτές της Κριτικής Παιδαγωγικής, ο ρόλος του/της 
εκπαιδευτικού είναι εξ’ ορισμού παρεμβατικός και δοκιμάζεται σε συνθήκες οξείας οι-
κονομικής, κοινωνικής και πολιτικής κρίσης ακόμη περισσότερο, αφού δεν μπορεί να 
περιοριστεί απλά και µόνο στην επαγγελματική του ιδιότητα. Ο εκπαιδευτικός δραστη-
ριοποιείται «…και ως ενεργός συνειδητοποιημένος πολίτης» (Γούναρη, 2014, σ. 299-
300). Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός ως transformative intellectual δημιουργεί τις κατάλλη-
λες συνθήκες και ενθαρρύνει τους/τις μαθητές/τριες να επαναδιαπραγματευτούν τις ο-
πτικές τους μέσα από την κριτική επίγνωση (Giroux, 1997· Mc Laren, 2016).  
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Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη αποκωδικοποίηση του οπτικού κειμένου ακολουθεί τις αρχές της Κρι-
τικής Παιδαγωγικής και αναδεικνύει ένα θέμα ακραίας φτώχειας και αποκλεισμού για 
μια μεγάλη μερίδα παιδιών του πλανήτη στοχεύοντας στην ανάγνωση, την ερμηνεία, 
την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης και της προδιάθεσης για κοινωνική δράση. 

Οι διαλογικές πρακτικές εμπλέκουν τους/τις μαθητές/τριες σε διαδικασίες διαπραγμά-
τευσης του θέματος, σε κατασκευή της νέας γνώσης στο πλαίσιο της ομάδας.  

Ο ρόλος της εκπαιδευτικού είναι εμψυχωτικός, διευκολυντικός για την παροχή σκαλω-
σιάς στους μαθητές/τριες σε όλη της διάρκεια της διδακτικής-μαθησιακής διαδικασίας, 
δεν περιλαμβάνει «εισήγηση» και μονολογικές πρακτικές αλλά μέριμνα για τη μεγι-
στοποίηση της εμπλοκής των μαθητών /τριών, ανάπτυξη διαλογικών πρακτικών, εργα-
σία σε ομάδες, προσπάθεια ανάπτυξης της ενσυναίσθησης. Ταυτόχρονα, όμως, είναι 
και παρεμβατικός –η παρέμβαση ακολουθεί τις αρχές της ΚΠ- προκειμένου να αναδεί-
ξει το οξύ κοινωνικό πρόβλημα της ακραίας φτώχειας και της υπανάπτυξης και να ο-
δηγήσει σε γόνιμο προβληματισμό για τα αίτια και τις συνέπειές του στη ζωή των θυ-
μάτων και ταυτόχρονα να οδηγήσει σε αφύπνιση και κοινωνική δράση. 

Συμπερασματικά, η αποκωδικοποίηση ενός κειμένου οπτικού γραμματισμού μπορεί να 
οδηγήσει στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού, σε μια ανάγνωση του κόσμου, ενός 
κόσμου που κατακλύζεται από εικόνες, και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κριτικής 
συνείδησης των μαθητών/τριών.  
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      Περίληψη 

Η παρούσα επιμορφωτική-εκπαιδευτική πρόταση αφορά σε ένα σχέδιο εργασίας, το οποίο 
στοχεύει στην προαγωγή της ψυχικής υγείας των μαθητών/τριών Δημοτικού και 
Γυμνασίου κατά τη μετάβασή τους από το ένα περιβάλλον σχολικής ζωής στο άλλο. 
Εστιάζει σε στόχους που αφορούν τόσο στο μαθησιακό όσο και στο συναισθηματικό μέρος 
της προαναφερόμενης διαδικασίας, οι οποίοι επιτυγχάνονται με δραστηριότητες 
προσαρμοσμένες σε συγκεκριμένο θεωρητικό διδακτικό -παιδαγωγικό πλαίσιο, ώστε να 
συναποτελούν ενιαία και συνολική προσέγγιση του ζητήματος. Επιπρόσθετα διερευνά τη 
δυνατότητα διαμόρφωσης κατάλληλου υποστηρικτικού πλαισίου με διττή αποστολή: (α) 
την ευαισθητοποίηση και ενεργητική εμπλοκή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα 
μετάβασης και (β) την προετοιμασία και εκπαίδευση των μαθητών ΣΤ΄ τάξης με στόχο την 
ομαλή προσαρμογή στο περιβάλλον του Γυμνασίου. Για την επιστημονική υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών που θα υλοποιήσουν αντίστοιχο Πρόγραμμα Μετάβασης, προτείνεται ένας 
«Οδηγός Βιωματικών Δραστηριοτήτων», ο οποίος είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί τόσο από 
εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας όσο και από εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. 

Λέξεις-Κλειδιά: μετάβαση, δημοτικό-γυμνάσιο, βιωματικές δραστηριότητες, τέχνες 

Εισαγωγή 

Η έννοια της μετάβασης συνοδεύεται με διαφορετικές ερμηνείες αντίστοιχες με το ευρύ 
πλαίσιο χρήσης της. Η κυριολεκτική αλλά και η μεταφορική αξιοποίηση του όρου αφορά 
στη μετατόπιση, μετακίνηση από έναν τόπο σε έναν άλλον και στην αντιμετώπισή της ως 
μια εξελικτική διαδικασία που οδηγεί από μια κατάσταση ζωής σε μια άλλη 
(Μπαμπινιώτης, 2002:1080).  
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Στο πλαίσιο αυτό η μετάβαση των μαθητών/τριών από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο συνιστά 
ένα σημαντικό γεγονός της ζωής των μαθητών/τριών και μια κρίσιμη αλλαγή, ενώ η 
σύμπτωσή της με την έναρξη της εφηβικής ηλικίας, την εντάσσει στα «κρίσιμα γεγονότα 
της ζωής» (Μπρούζος & Κοσσυβάκη, 2011). Το γεγονός αυτό καθιστά τη συγκεκριμένη 
μετάβαση παιδαγωγικά απαιτητικότερη σε σύγκριση με άλλες μεταβάσεις της σχολικής 
ζωής. Οι μαθητές/τριες καλούνται να προσαρμοστούν, όχι μόνο στην αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος/ εκπαιδευτικής βαθμίδας, αλλά να διαχειριστούν τις βιολογικές και 
συναισθηματικές αλλαγές κατά το πέρασμά τους από την παιδική στην εφηβική ηλικία.  

Υποστηρίζεται ότι τέτοιου είδους εμπειρίες συχνά συνοδεύονται με διαβρωτικές 
επιπτώσεις διάρκειας στα κίνητρα, την αυτοεκτίμηση των παιδιών και την ψυχολογική 
τους σταθερότητα (Βούλγαρη & Ματσαγγούρα, 2009). Για αυτό και η εξασφάλιση 
συνθηκών ομαλής μετάβασης για όλους θα πρέπει να αποτελεί αρχικό μέλημα της 
εκπαιδευτικής πρακτικής αφού, όπως υποστηρίζεται, «από τις επιτυχημένες μεταβάσεις 
όλοι έχουν όφελος, ενώ από τις αποτυχημένες υπάρχουν ατομικά αποτελέσματα και σε 
ατομικό και σε συλλογικό επίπεδο» (Δημητρόπουλος, 2002:284). Η προοδευτική βίωση 
της αλλαγής μέσω της δημιουργίας μιας «σκαλωσιάς», η προληπτική αντιμετώπιση του 
ζητήματος μέσα από τη συνεργασία μεταξύ του σχολείου αποφοίτησης και του σχολείου 
υποδοχής, σύμφωνα με τους Βούλγαρη & Ματσαγγούρα (2009), μπορεί να συμβάλλει εν 
τέλει στη διαμόρφωση ενός υποστηρικτικού πλαισίου μετάβασης. Προς την ίδια 
κατεύθυνση κινείται και το προτεινόμενο πρόγραμμα μετάβασης όπως και ο Οδηγός 
Βιωματικών Δράσεων που το συνοδεύει, φιλοδοξώντας να προσανατολίσει στη 
δημιουργία ενός διαύλου επικοινωνίας και στην οικοδόμηση κουλτούρας συνεργασίας 
μεταξύ των δύο τύπων σχολείων.  

Αρχές και φιλοσοφία του προγράμματος μετάβασης 

Οι επιλογές της παρούσας επιμορφωτικής πρότασης εκκινούν από την αποδοχή της 
άποψης ότι η μετάβαση δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα στατικό προϊόν αλλά ως μια 
εξελισσόμενη διαδικασία. Συνακόλουθα το ενδιαφέρον της εστιάζεται στην ανάδειξη και 
υιοθέτηση των ενισχυτικών και προστατευτικών παραγόντων, στάσεων και συμπεριφορών 
που εξασφαλίζουν την ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών τόσο σε 
γνωστικό, συμπεριφοριστικό και κοινωνικό επίπεδο όσο και σε προσωπικό, 
συναισθηματικό επίπεδο. Η πρόβλεψη τριών φάσεων εφαρμογής του Προγράμματος στα 
σχολεία -με την υλοποίηση βιωματικών δραστηριοτήτων αλλά και ενημερώσεων γύρω από 
το θεσμικό πλαίσιο όπως και διδακτικών εφαρμογών- αφορούσε στην καταρχήν 
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των μαθητών, την εθελοντική συμμετοχή σε 
πρόγραμμα μετάβασης και τη συνεργασία των εκπαιδευτικών διαφορετικών βαθμίδων 
όπως και των δύο επιμέρους μαθητικών ομάδων. Κοινή επιδίωξη υπήρξε η ανάληψη 
κοινής δράσης, με απώτερο στόχο την υιοθέτηση θετικών συμπεριφορών και κατάλληλων 
στάσεων ζωής κατά την κρίσιμη περίοδο της μετάβασης αλλά και κατά την διάρκεια της 
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σχολικής και κοινωνικής ζωής εν γένει. 

Ειδικότερα όσον αφορά στη συμμετοχή των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ Δημοτικού και της Α΄ 
Γυμνασίου το Πρόγραμμα προτείνει διδακτικές και εκπαιδευτικές πρακτικές παρακίνησης 
των τελευταίων, για παράδειγμα, να οργανώσουν την υποδοχή και ξενάγηση των 
μελλοντικών συμμαθητών τους. Εκείνοι με τη σειρά τους θα εμπλακούν σε 
αλληλεπιδραστικές εμπειρίες και δράσεις που εν δυνάμει μπορούν να τους προετοιμάσουν 
για την ομαλή μετάβαση στο Γυμνάσιο. Στο πλαίσιο αυτό η συνεργασία των μαθητών 
αναμένεται να λειτουργήσει ευνοϊκά καθώς η αξιοποίηση των γνώσεων και των εμπειριών 
των μαθητών της Α΄ τάξης Γυμνασίου θα συμβάλλει στη συμπλήρωση των κενών 
εμπειρίας και γνώσης των μαθητών στη λήξη της παραμονής τους στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Η συλλογή πληροφοριών και η καταγραφή της μεταβατικής εμπειρίας μπορεί 
ακόμη να αναδείξει τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στο εκπαιδευτικό πλαίσιο του 
Δημοτικού Σχολείου και του Γυμνασίου. Επιπλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα 
περιλαμβάνει επιμέρους στόχους που καταγράφονται στη συνέχεια: 

- Υποστήριξη των μαθητών/τριών της Στ΄ τάξης του Δ.Σ. και καλλιέργεια θετικής στάσης 
απέναντι στην προοπτική μετάβασής τους. Ψυχοσυναισθηματική προετοιμασία, 
υποστήριξή τους και διευκόλυνση της μετάβασης και προσαρμογής στο νέο σχολικό 
περιβάλλον.  

- Προώθηση της συνεργασίας και αποτελεσματικής εμπλοκής των εκπαιδευτικών 
Δημοτικού και Γυμνασίου στην προοπτική της ομαλής μετάβασης των μαθητών/τριών 
τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών της 
Στ΄ τάξης και αποδοχή της μοναδικότητάς τους. 

- Μετατροπή των παιδιών της Α΄ τάξης Γυμνασίου σε «ιδιότυπους συμβούλους» και «εν 
δυνάμει φίλους» των παιδιών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Ανάδειξη των 
συστατικών της καλής φιλίας. Αναγνώριση της αξίας της φιλίας ως υποστηρικτικού μέσου 
για την άρση των δυσκολιών της μετάβασης.  

Μεθοδολογία 

Η παρούσα πρόταση σε μεθοδολογικό επίπεδο υιοθετεί τις βασικές αρχές ενός σχεδίου 
εργασίας, εστιάζοντας στη βιωματική προσέγγιση της μάθησης (Χρυσαφίδης, 2002). Η 
αξιοποίηση διδακτικών στρατηγικών/τεχνικών που υποστηρίζουν τη διαμαθητική 
συνεργασία, τη μαθητοκεντρική διαδικασία και τη συνεργατική μάθηση εκκινεί από την 
εκδοχή της «ανοιχτής» διαδικασίας στη σε βάθος έρευνα του συγκεκριμένου θέματος. 
Ακολουθεί τη διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση και ενσωματώνει δημιουργικά 
σύγχρονες προτάσεις σφαιρικής διαπραγμάτευσης και επίλυσης ενός προβλήματος ή 
λήψης απόφασης από άτομα ή ομάδες, όπως για παράδειγμα την πρόταση του Edward de 
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Bono (2006) των 6 Thinking Hats (έξι καπέλα της σκέψης) και θεωρίες που 
επαναπροσδιορίζουν και διευρύνουν την έννοια της νοημοσύνης, όπως τη θεωρία των 
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης του Howard Gardner (1999), συμπεριλαμβάνοντας το 
σύνολο των μαθητών/τριών. Τέλος προτείνει την αξιοποίηση εκπαιδευτικού υλικού που 
δίνει έμφαση στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών/τριών, την αναγνώριση της 
μοναδικότητάς τους αλλά και την προετοιμασία τους για την γνωστική απόκριση στις 
προκλήσεις της νέας βαθμίδας. Παράλληλα προβλέπει την υποστήριξη 
εκπαιδευτικών/μαθητών των ΣΤ΄ τάξεων δημοτικών σχολείων με μαθησιακές 
δραστηριότητες εξοικείωσης με κάποια από τα γνωστικά αντικείμενα του Γυμνασίου.  

Για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και για εκπαιδευτική χρήση συντάχθηκε 
Οδηγός Βιωματικών Δραστηριοτήτων, ο οποίος κοινοποιήθηκε στους συμμετέχοντες σε 
αντίστοιχες επιμορφωτικές ημερίδες και εφαρμόστηκε πιλοτικά με πολύ καλά 
αποτελέσματα. Ο Οδηγός συντάχθηκε με τη συνεργασία και επιμέλεια συντονιστριών 
εκπαιδευτικού έργου (Σ.Ε.Ε.) που θεραπεύουν διαφορετικές γνωστικές περιοχές και 
υπηρετούν και στις δυο βαθμίδες εκπαίδευσης. Η συνεργασία των Σ.Ε.Ε., τόσο στο 
επίπεδο της παραγωγής επιμορφωτικού υλικού για τη μετάβαση όσο και στο επίπεδο της 
επιμορφωτικής εφαρμογής ανέδειξε μια νέα προοπτική στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του ζητούμενου της ομαλής μετάβασης αλλά και ένα καλό παράδειγμα 
συνεργασίας των ίδιων και του συνόλου των νεοσύστατων υποστηρικτικών δομών. Η 
συγκεκριμένη συνεργασία επεκτάθηκε δημιουργικά στη διαμόρφωση ενός δικτύου 
όμορων συνεργαζόμενων σχολείων (Δημοτικών - Γυμνασίων), με την ενεργό εμπλοκή στο 
πρόγραμμα της μετάβασης εκπαιδευτικών, που ενδιαφέρονταν να ανταλλάξουν εμπειρίες 
και γνώσεις, να προβληματιστούν γύρω από τις ενδεχόμενες δυσκολίες, να προτείνουν ή 
και να ενεργοποιήσουν τη δική τους συμβουλευτική παρέμβαση. 

Ενδεικτική παρουσίαση βιωματικών δράσεων του υποστηρικτικού Οδηγού 
Βιωματικών Δραστηριοτήτων για το πρόγραμμα μετάβασης 

Καταρχήν θα πρέπει να αναφερθεί ότι είναι απαραίτητο να λαμβάνεται υπόψη η εμπειρία 
των εκπαιδευτικών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα της μετάβασης, για την ανάδυση 
των ενδιαφερόντων και αναγκών των συμμετεχόντων. Η εμπειρία αυτή μπορεί να οδηγήσει 
στην επιλογή «κατάλληλων» δραστηριοτήτων μετάβασης μέσα από την κοινή δράση των 
εκπαιδευτικών. Έτσι η παρούσα πρόταση αλλά και το προτεινόμενο υλικό του Οδηγού 
Βιωματικών Δραστηριοτήτων παρουσιάζεται ως ενδεικτικό παράδειγμα διαπραγμάτευσης 
του θέματος και όχι ως “συνταγή” που μπορεί να εφαρμόζεται καθολικά. Συγκεκριμένα αν 
και ο παρουσιαζόμενος Οδηγός Βιωματικών Δραστηριοτήτων περιλαμβάνει υλικό για την 
υποστήριξη δέκα (10) συναντήσεων οι δραστηριότητες που προτείνονται είναι ενδεικτικές 
και όχι υποχρεωτικές. Για το λόγο αυτό η παρουσίασή τους είναι αρθρωτή και δίχως 
σύνδεση των προηγούμενων από τις επόμενες, ώστε ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές/τριες 
να επιλέγουν και να εφαρμόζουν κάποιες από τις προτεινόμενες δράσεις. Ορισμένες από 
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τις βιωματικές δραστηριότητες μπορούν να εφαρμοστούν στην Στ΄ Δημοτικού ή στην Α΄ 
Γυμνασίου αυτόνομα. Άλλες δραστηριότητες υλοποιούνται στο πλαίσιο της συνεργασίας 
των δύο βαθμίδων. Εναπόκειται στους εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς αλλά και τους 
συμμετέχοντες μαθητές/τριες να τροποποιήσουν το πρόγραμμα και να το εμπλουτίσουν, 
προσαρμόζοντάς το στις εκάστοτε ανάγκες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας τους ή των 
συνεργαζόμενων ομάδων. 

Ο Οδηγός Βιωματικών Δραστηριοτήτων, που προτείνεται, αποτελεί ένα ευέλικτο 
μεθοδολογικό εργαλείο και ταυτόχρονα ένα επιμορφωτικό-εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί 
να αξιοποιηθεί κατά βούληση από τους εμπλεκόμενους. Αποτελεί κυρίως ένα εργαλείο 
παροχής ιδεών και ερεθισμάτων για ελεύθερη, δημιουργική αξιοποίηση από τους 
εμπλεκόμενους, το οποίο μπορεί να επεκταθεί, να συμπτυχθεί, να αξιοποιηθεί επιλεκτικά 
σε συνάρτηση με το διαθέσιμο χρόνο και τις ιδιαίτερες ανάγκες των ομάδων και όχι μια 
φορμαλιστική κατασκευή που πειθαναγκάζει τους συμμετέχοντες να κινηθούν εντός 
ορισμένου, ασφυκτικού πλαισίου.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της εξελικτικής ψυχολογίας αναφορικά με τη φύση και 
το είδος των βιολογικών και ψυχολογικών μεταβολών της περιόδου της ήβης για την 
σύνταξη του Οδηγού οι βιωματικές δραστηριότητες και ασκήσεις ομαδοποιήθηκαν σε 
κατηγορίες ως εξής: (α) δραστηριότητες και ασκήσεις χαρτογράφησης και οριοθέτησης 
της αλληλεπίδρασης, (β) δραστηριότητες και ασκήσεις γνωριμίας/αυτοπαρουσίασης, (γ) 
δραστηριότητες και ασκήσεις επαφής/ενεργοποίησης, (δ) δραστηριότητες και ασκήσεις 
υποδοχής/ένταξης, (ε) δραστηριότητες και ασκήσεις δημιουργικής αλληλεπίδρασης, (στ) 
δραστηριότητες και ασκήσεις αξιολόγησης. Στη συνέχεια παρουσιάζονται κάποιες από τις 
δραστηριότητες που προτείνονται από τον Οδηγό Βιωματικών Δραστηριοτήτων, 
ταξινομημένες όχι με βάση τις συναντήσεις, όπως παρουσιάζονται σε αυτόν, αλλά τη 
θεματική τους ομαδοποίηση: 

(α) Δραστηριότητες και ασκήσεις χαρτογράφησης και οριοθέτησης της αλληλεπίδρασης 
των ομάδων 

Η σύνταξη του συμβολαίου της ομάδας θεωρείται θεμελιώδης διαδικασία τόσο στο 
πλαίσιο των δραστηριοτήτων χαρτογράφησης και οριοθέτησης της αλληλεπίδρασης των 
ομάδων (μαθητών και εκπαιδευτικών) όσο και στις τυπικές διαδικασίες συζήτησης, 
ανταλλαγής απόψεων αλλά και επιχειρηματολογίας. Επιλέχθηκε η διαδικασία σύνταξης 
του συμβολαίου να διέπεται από παιγνιώδεις διαδικασίες και να έχει παιγνιώδη, επίσης, 
χαρακτηριστικά με εφαρμογή σε ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον.  

Η υλοποίησή της προϋποθέτει τη συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των Εικαστικών, που 
θα φροντίσει για την κατασκευή μιας μηλιάς (από χοντρό χαρτόνι ή κόντρα πλακέ 
θαλάσσης) με ζωγραφισμένο κορμό και φύλλωμα. Οι αναλογίες της μηλιάς θα πρέπει να 
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είναι τέτοιες ώστε το κεφάλι του παιδιού με το μικρότερο ύψος στην τάξη να φτάνει 
περίπου στο σημείο που συναντάται ο κορμός και το φύλλωμα της μηλιάς. Το δέντρο θα 
πρέπει να φέρει μια ορθογώνια οπή, σε διαστάσεις λίγο μεγαλύτερες από το κεφάλι του 
υψηλότερου παιδιού της τάξης. Καθένας/μια μαθητής/τρια της τάξης θα σχεδιάσει επίσης 
σε χοντρό χαρτόνι, θα κόψει και θα ζωγραφίσει μήλα. Κατά την διάρκεια της 
δραστηριότητας οι μαθητές/τριες εργάζονται σε υποομάδες των τεσσάρων, συζητούν κι 
συναποφασίζουν τους κανόνες του συμβολαίου τους. Στη συνέχεια επιλέγουν να γράψουν 
κάποιους από τους κανόνες πάνω στα «μήλα» τους, τα οποία στερεώνουν στο φύλλωμα 
του δέντρου. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της σύνθεσης των κανόνων σε επίπεδο 
ομάδας, οι μαθητές/τριες καλούνται να σταθούν με τη σειρά πίσω από τη «μηλιά», έχοντας 
το πρόσωπο στο ύψος της ορθογώνιας οπής. Από τη θέση αυτή καλούνται να 
αντιμετωπίσουν το πέταγμα μιας χάρτινης μπάλας και ταυτόχρονα να αναφέρουν έναν από 
τους κανόνες που νωρίτερα συζητήθηκαν και που οι ίδιοι/ιες θεωρούν πολύ σημαντικό για 
τη λειτουργία της ομάδας. 

(β) Δραστηριότητες και ασκήσεις γνωριμίας/αυτοπαρουσίασης 

Οι δραστηριότητες και ασκήσεις γνωριμίας και αυτοπαρουσίασης στοχεύουν στην 
εξοικείωση των μελών της ομάδας, στην άρση των επιφυλάξεων και της διστακτικότητας 
και στην καλλιέργεια θετικού παιδαγωγικού κλίματος όπως και πνεύματος συνεργασίας.  

Σε ζευγάρια οι μαθητές/τριες συζητούν σχετικά με το τι τους ενθουσιάζει ή τι τους φοβίζει 
στην ιδέα ότι θα πάνε στο Γυμνάσιο, εστιάζοντας στη διερεύνηση των αισθημάτων των 
μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου που προετοιμάζονται για τη μετάβαση. Όλες οι 
ιδέες γράφονται σε χαρτάκια, τα οποία συγκεντρώνονται σε ένα καπέλο. Ταυτόχρονα στην 
τάξη τοποθετούνται σε τρία διαφορετικά σημεία μέσα στην τάξη χαρτόνια με τις φράσεις 
«Ενθουσιασμένος/η», «Αγχωμένος/η», «Δεν ξέρω». Ο εκπαιδευτικός τραβάει ένα - ένα τα 
χαρτάκια από το καπέλο και τα διαβάζει, καλώντας τους μαθητές/τριες να πάνε δίπλα στο 
χαρτόνι που γράφει αυτό που τους εκφράζει καλύτερα σε σχέση με τη δήλωση που 
ακούγεται κάθε φορά. 

(γ) Δραστηριότητες και ασκήσεις επαφής/ενεργοποίησης 

Οι δραστηριότητες και ασκήσεις επαφής και ενεργοποίησης στοχεύουν στην ενίσχυση των 
θετικών συναισθημάτων για τον/την συμμαθητή/τρια, το σπάσιμο του πάγου και την 
ενίσχυση των ζεστών και φιλικών συναισθημάτων για τα μέλη της ομάδας.  

Ζωγραφική στην πλάτη: Οι μαθητές/τριες στοιχίζονται σε δύο γραμμές. Οι συμμετέχοντες 
της πρώτης γραμμής κάθονται στο πάτωμα με κλειστά μάτια, ενώ οι συμμετέχοντες της 
δεύτερης γραμμής στέκονται πίσω από την πλάτη των πρώτων. Κάθε ένας από τους 
συμμετέχοντες της δεύτερης γραμμής παίρνει μια κάρτα που έχει πάνω της εκτυπωμένη 
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κάποια απλή εικόνα ή σχέδιο, και με το δάχτυλό του ‘ζωγραφίζει’ το εικονιστικό της 
περιεχόμενο πάνω στην πλάτη του συμμαθητή/τριας που κάθεται μπροστά του. Ο καθιστός 
συμμετέχων καλείται να ζωγραφίσει ό,τι ένιωσε στην πλάτη του πάνω σε μια κόλλα χαρτί. 
Στη συνέχεια οι ρόλοι εναλλάσσονται ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να βιώσουν πλήρως την 
εμπειρία. Τέλος συγκρίνονται οι κάρτες με τις εικόνες και οι κάρτες με τις ζωγραφιές και 
οι μαθητές/τριες εκφράζουν τις απόψεις τους σε σχέση με το πόσο επιταχυμένες ή 
αποτυχημένες ήταν οι ζωγραφιές τους, δηλώνοντας επίσης τα συναισθήματά τους για την 
εμπειρία.  

 (δ) Δραστηριότητες και ασκήσεις υποδοχής/ ένταξης των μαθητών/τριών στο Γυμνάσιο 

Σε μια πολύχρωμη «χαρούµενη» γιρλάντα µε τη φράση «ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ» αναρτώνται 
αερόστατα (χαρτοδιπλωτική), πάνω στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των μαθητών 
του Δημοτικού σχολείου που θα επισκεφτούν το Γυμνάσιο. Σε συνεργασία µε τον 
εικαστικό εκπαιδευτικό διακοσμείται το σχολείο και ειδικά η είσοδος, ώστε να 
δημιουργηθεί η αίσθηση του «γιορταστικού, ξεχωριστού, σημαντικού» που θα συμβάλει 
στη δημιουργία θετικού κλίματος. Οι μαθητές/τριες του Δημοτικού φέρνουν συμβολικά 
δωράκια για τους μαθητές του Γυμνασίου. Με καθοδήγηση ετοιμάζονται καραβάκια με τα 
ονόματά τους, τα οποία και ανταλλάσσουν. Οι φιλοξενούμενοι προσφέρουν χάρτινα 
κυπελάκια στους οικοδεσπότες, όπου έχουν φυτέψει σπόρους. Πρόκειται για μια 
συμβολική κίνηση που έχει στόχο τη δημιουργία δέσμευσης μεταξύ των δυάδων αλλά και 
ένα πρακτικό περιεχόμενο, καθώς όταν βλαστήσουν τα φυτά μπορούν να μεταφυτευτούν 
στο παρτέρι του σχολείου με το όνομα του σπορέα και του μεταφυτευτή σε ξύλινη πινακίδα 
δίπλα τους. Έτσι, όταν το Σεπτέμβριο ο/η μαθητής/τρια έρθει στο Γυμνάσιο θα βρει κάτι 
οικείο και προσφιλές να τον/την περιμένει και ταυτόχρονα το όνομά του/της συνδεδεμένο 
με το όνομα κάποιου φίλου. 

(ε) Δραστηριότητες και ασκήσεις δημιουργικής αλληλεπίδρασης 

Στον δρόμο για την Α΄ Γυμνασίου: Η δημιουργική γραφή μπορεί να αποτελέσει όχημα για 
τη συνάντηση των μαθητών/τριών του Γυμνασίου και Δημοτικού μέσα από τη συνεργασία 
τους με στόχο τη συγγραφή παραμυθιού σχετικού με τη μετάβαση. Εργάζονται σε μεικτές 
ομάδες (Δημοτικού-Γυμνασίου) ή αξιοποιούν την τεχνική της σκυταλοδρομίας στέλνοντας 
το κείμενο που γράφουν συνεργατικά στην τάξη τους στους φίλους τους στο άλλο σχολείο. 
Οι παραλήπτες του κειμένου με τη σειρά τους συνεχίζουν την αφήγηση αποστέλλοντας με 
τη σειρά τους το νέο κείμενο. Οι μαθητές επιλέγουν τους ήρωες, τον τόπο, τον χρόνο, τα 
συμβάντα. Για την συγγραφή του παραμυθιού δίνονται οδηγίες από τους εκπαιδευτικούς 
με βάση το μοντέλο του Vladimir Prop (2009).  

Ο κύκλος υποστήριξης: Οι μαθητές/τριες σχεδιάζουν σε ένα χαρτί Α4 πέντε ομόκεντρους 
κύκλους. Μετά από πρόσκληση του εκπαιδευτικού γράφουν στον εσωτερικό κύκλο του 
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σχεδίου τους τα ονόματα των ανθρώπων του στενού κύκλου της οικογένειάς τους, με τους 
οποίους ζουν μαζί και τους υποστηρίζουν. Στον δεύτερο κύκλο καταγράφουν τα ονόματα 
των ανθρώπων του ευρύτερου οικογενειακού τους κύκλου, που τους υποστηρίζουν. Στον 
τρίτο κύκλο σημειώνουν τα ονόματα των φίλων τους, που τους υποστηρίζουν. Στον 
τέταρτο κύκλο γράφουν τα ονόματα των δασκάλων και των μαθητών, που είναι 
υποστηρικτικοί στο σχολείο. Στον τελευταίο κύκλο τοποθετούν τα ονόματα όσων τους 
υποστηρίζουν έξω από το σπίτι και έξω από το σχολείο, π.χ. στη γειτονιά, στην αθλητική 
ομάδα ή σε άλλες δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου τους.  

(στ) Δραστηριότητες και ασκήσεις αξιολόγησης 

Γράμμα στο νεότερο εαυτό μου: Κάθε μαθητής/τρια καλείται να γράψει ένα γράμμα, 
αναλογιζόμενος/η τη δική του εμπειρία μετάβασης. Ως ενδεικτικά θέματα προτείνονται τα 
παρακάτω: «Υπήρξε κάτι που με δυσκόλεψε ή με διευκόλυνε στη μετάβασή μου στο 
Γυμνάσιο;», «Τι θα έκανα διαφορετικά κατά τη διάρκεια της μετάβασης και πώς αυτό θα 
άλλαζε την εμπειρία μου, αν είχα την ευκαιρία να την ξαναζήσω», «Πρακτικές συμβουλές 
στα παιδιά που θα έρθουν τώρα στο Γυμνάσιο: τι θα ήθελα να γνώριζα για το Γυμνάσιο 
πριν έρθω σε αυτό, που θα έκανε πιο εύκολη την προσαρμογή μου;»).  

Αφήνοντας πίσω το Δημοτικό Σχολείο: Στο μάθημα των Εικαστικών τα παιδιά 
ζωγραφίζουν τις βαλίτσες αξιοποιώντας ως πηγή έμπνευσης το έργο του Αλέξη Ακριθάκη 
(2006). Κάθε ζωγραφιά επικολλάται σε ένα κουτί απορρυπαντικού. Μέσα σε αυτή τη 
συμβολική βαλίτσα, οι μαθητές/τριες καλούνται να τοποθετήσουν τρία σημαντικά 
πράγματα που παίρνουν μαζί τους φεύγοντας από το Δημοτικό. Εκεί μπορούν να 
τοποθετηθούν ιδέες, συναισθήματα, εικόνες, αντικείμενα αλλά και σχετικές εμπειρίες.  

Επίλογος  

Τόσο οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν όσο και οι υπόλοιπες δραστηριότητες του Οδηγού 
Βιωματικών Δραστηριοτήτων, ακολουθώντας το γενικότερο προγραμματισμό του οικείου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ., πρόκειται να δημοσιοποιηθούν άμεσα και να προσφερθούν στη ευρύτερη 
σχολική κοινότητα. Οι δραστηριότητες αξιοποιούν τόσο στο επίπεδο της επιμορφωτικής 
διαδικασίας και δράσης όσο και στο επίπεδο της διάχυσης των επιμορφωτικών 
διαδικασιών στον απώτερο αποδέκτη (μαθητές/τριες), τη συζήτηση, το δημοκρατικό 
διάλογο, τον καταιγισμό ιδεών, την εννοιολογική χαρτογράφηση, τα παιχνίδια ρόλων, την 
έρευνα δράσης, την παρατήρηση, την ατομική και ομαδική εργασία, τις βιωματικές 
ασκήσεις, το θεατρικό παιχνίδι, τη δραματοποίηση, τη δημιουργική και την ελεύθερη 
έκφραση. Στη διερεύνηση των αποτελεσμάτων και στην εν γένει αποτίμηση του 
προγράμματος προβλέπεται και η εμπλοκή των γονέων. Άλλωστε η αναγκαιότητα 
ανάπτυξης ισχυρών δεσμών δεν αφορά μόνο στους εκπαιδευτικούς θεσμούς (Δημοτικό 
Σχολείο-Γυμνάσιο) και το έμψυχο δυναμικό τους (καθηγητές, δασκάλους/ες, 
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μαθητές/τριες) αλλά και στις σχέσεις τους με το οικογενειακό περιβάλλον των 
μαθητών/τριών, αφού η συμμετοχή στις μεταβατικές διαδικασίες αποτελεί κοινή εμπειρία 
(Neuman, 2002). 
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Καθολικός σχεδιασμός για την μάθηση - Ομοιότητες και διαφορές με την 
διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Τσιομάνη Ευαγγελία, vg.tsiom@gmail.com 

Περίληψη: 

Ως εκπαιδευτικοί, είναι καλύτερα να σκεφτόμαστε τους μαθητές συνολικά χωρίς να 
θεωρούμε τους μαθητές με αναπηρία ως μια ομάδα με ξεχωριστές ανάγκες. Κάποιοι 
από τους μαθητές έχουν διαφορετικά ενδιαφέροντα, δεξιότητες και ικανότητες από 
κάποιους άλλους. Κάποιοι μαθητές προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά και 
πολιτισμικά περιβάλλοντα. Η αντίληψη και η στάση αυτή, αφορά κάθε σχολική 
βαθμίδα και κάθε διδακτικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος. Επομένως η 
εκπαίδευση χρειάζεται να έτσι διαμορφωμένη ώστε να ανταποκρίνεται εκ των 
προτέρων στις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών αντί να χρειαστεί να γίνουν 
διορθωτικές κινήσεις εάν οι μαθητές αποτύχουν. Ο Καθολικός σχεδιασμός παρέχει 
αυτή την ισότιμη πρόσβαση στη μάθηση και εκπαίδευση. Το μοντέλο αυτό 
απομακρύνει τους φραγμούς στην πρόσβαση και διευκολύνει τις ακαδημαϊκές 
προκλήσεις. 

Λέξεις-Κλειδιά: Μάθηση, καθολικός σχεδιασμός, διαφοροποιημένη διδασκαλία 

Καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση 

1.1 Τι είναι ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση; 

O καθολικός σχεδιασμός για μάθηση είναι ένα πρόγραμμα προσαρμοστικής μάθησης 
που επιτρέπει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές. Αλλά αυτό θέτει μια 
ερώτηση:Είναι ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση εφαρμόσιμος μόνο σε μαθητές 
με προβλήματα μάθησης και προσοχής; Πρώτον, επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω: έχετε 
χρησιμοποιήσει ποτέ μια αυτόματη πόρτα;Ας το παραδεχτούμε: αν έχετε δύο πόδια και 
δύο χέρια που δουλεύουν, δεν είστε το πρόσωπο για το οποίο σχεδιάστηκε αυτή η 
πόρτα. Ωστόσο, αν τα χέρια σας είναι γεμάτα με ψώνια, ή είστε στο τέλος μιας 
κουραστικής ημέρας, μια αυτόματη πόρτα είναι πολύ χρήσιμη. 

Η ίδια ιδέα ισχύει στην τάξη. Ενώ ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση ωφελεί σε 
μεγάλο βαθμό τους σπουδαστές με προβλήματα μάθησης και προσοχής, είναι επίσης 
επωφελής για τον μέσο μαθητή. Κάθε μαθητής έχει τα δικά του πλεονεκτήματα και 
αδυναμίες. Αυτό δεν μπορεί να έχει απολύτως καμία σχέση με διαταραχές προσοχής ή 
μαθησιακές δυσκολίες: είναι απλά ο τρόπος με τον οποίο ο μοναδικός εγκέφαλός τους 
λαμβάνει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες πιο εύκολα. 

Με την εφαρμογή του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση στην τάξη, όλοι οι 
μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν, να χωνέψουν και να εκφράζουν 
πληροφορίες με τον τρόπο που είναι πιο εύκολο γι 'αυτούς.  
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1.2.Βασικές αρχές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 

1.2.1 Παρουσίαση: Το “τι” της μάθησης 

Το να επιτρέπεται στους μαθητές να επιλέγουν τις μεθόδους με τις οποίες λαμβάνουν 
πληροφορίες επιτρέπει σε όλους τους τύπους σπουδαστών να ευδοκιμήσουν καθώς 
αλληλεπιδρούν με τα υποκείμενα υλικά.  Αυτό περιλαμβάνει την παροχή πολλαπλών 
τρόπων για την αφομοίωση του υποκείμενου υλικού, όπως βιβλία, αρχεία ήχου, 
ψηφιακά βιβλία ή εικόνες και γραφήματα. Προβλέπει επίσης την προσαρμογή και την 
ευελιξία μέσα σε αυτές τις μορφές. Με αυτό το είδος ευελιξίας, οι μαθητές έχουν 
πρόσβαση στο υλικό που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Αυτό είναι χρήσιμο 
για τα παιδιά με αναπηρίες όπως η δυσλεξία, καθώς και για τους μέσους φοιτητές που 
απλά αποδίδουν καλύτερα όταν ακούν τη διδασκαλία παρά όταν διαβάζουν, για 
παράδειγμα.  

1.2.2.Δράση και Έκφραση: Το “πως” της μάθησης 

Μόλις οι μαθητές έχουν δεχτεί τις πληροφορίες, είναι ώρα να εκφραστούν και να 
δείξουν ότι έχουν μάθει. Αυτή η αρχή του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 
λαμβάνει υπόψη τις διαφορές του τρόπου έκφρασης των μαθητών. Η ευελιξία 
παρέχεται με τον τρόπο που οι μαθητές δείχνουν τις γνώσεις τους για το θέμα, πράγμα 
που σημαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν να μην εκτελέσουν μια δοκιμασία και να 
επιλέξουν μια πιο προσαρμοσμένη έκφραση που ταιριάζει στο επίπεδό τους. 

Η δράση και η έκφραση αγγίζουν επίσης την ιδέα του καθορισμού στόχων για τους 
μαθητές. Εδώ, οι εκπαιδευτικοί βοηθούν τους μαθητές να θέτουν στόχους για μάθηση 
και καθοδηγούν τους μαθητές μέσω της παρακολούθησης της προόδου τους. 

1.2.3. Εμπλοκή: το Γιατί της μάθησης 

Όλα ξεκινούν με το πως οι μαθητές εμπλέκονται με την τάξη και το θέμα. 

Η αρχή αυτή εμπεριέχει τις ιδέες των κινήτρων, με βάση τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών. Ο χώρος εμπλοκής βοηθά επίσης τους μαθητές να δουν τους λόγους για τους 
οποίους θα πρέπει να μάθουν τι μαθαίνουν και το καθιστά σχετικό με τη ζωή τους. 
Αυτό περιλαμβάνει επίσης την υποβοήθηση των μαθητών να κινητοποιούνται μόνοι 
τους με την καθοδήγησή τους μέσα από ασχολίες που επιτρέπουν τον αυτο-
προβληματισμό και τους προσωπικούς στόχους. 

1.3 Κατευθυντήριες γραμμές του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 

1.3.1 Εμπλοκή 

1.3.1.1 Γνωρίστε τις δυνάμεις και τις αδυναμίες των μαθητών 
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Για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε στην τάξη σωστά τον καθολικό σχεδιασμό για τη 
μάθηση, είναι σημαντικό οι εκπαιδευτικοί να γνωρίζουν τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 
κάθε μαθητή τους. 

Αυτό μπορεί να είναι τόσο εύκολο όσο το να ζητήσουμε από κάθε μαθητή να μας πει 
πως θα ήθελε να μάθει το μάθημα εκείνης της ημέρας και να προσφέρει διαφορετικές 
επιλογές για το χρησιμοποιούμενο περιεχόμενο, την εφαρμοζόμενη ανταμοιβή, τα 
εργαλεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών ή την παραγωγή 
αποτελεσμάτων ή τη σειρά των εργασιών που πρέπει να ολοκληρωθούν. Μπορεί επίσης 
να είναι βοηθητικό προς τους εκπαιδευτικούς να σημειώσουν ποιοι μαθητές τα 
πηγαίνουν καλύτερα όταν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες μορφές ή ακόμα και να 
ζητήσουν από τους γονείς να βοηθήσουν ώστε να βρουν τα δυνατά σημεία και τις 
αδυναμίες των παιδιών τους στην εκμάθηση. 

1.3.1.2. Δώστε στους μαθητές συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους 

Οι εκπαιδευτικοί έχουν έναν πολύ προφανή στόχο: να βοηθήσουν τους μαθητές να 
μάθουν. Στην πραγματικότητα, στο πλαίσιο του σχεδίου μαθήματος, μπορεί να έχουν 
ήδη στο μυαλό τους στόχους για συγκεκριμένες πληροφορίες που τα παιδιά πρέπει να 
γνωρίζουν από ένα συγκεκριμένο σημείο του σχολικού έτους και μετά. Για να 
βοηθήσετε να κινητοποιήσετε και να προσελκύσετε τους μαθητές στο να πετύχουν 
αυτόν τον στόχο, γιατί να μην τους συμπεριλάβετε στη διαδικασία του στόχου; Ένα 
καλό παράδειγμα αυτού είναι η δημοσίευση των στόχων τους μαθήματος σε όλους τους 
μαθητές. Για να γίνει αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν έναν σαφή στόχο για κάθε 
μάθημα. Στη συνέχεια, μπορούν να συζητήσουν αυτό το στόχο με την τάξη στην αρχή 
του μαθήματος και να τον γράψουν σε ένα ορατό μέρος που μπορεί να το βλέπει ανά 
πάσα στιγμή ολόκληρη η τάξη. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές γνωρίζουν ακριβώς τι 
πρέπει να περιμένουν από το μάθημα και θα νιώσουν πιο κινητοποιημένοι ώστε να 
δώσουν περισσότερη προσοχή  για να ολοκληρώσουν το στόχο του μαθήματος. 

1.3.1.3. Δημιουργήστε και ακολουθείστε ρουτίνες μέσα στην τάξη 

Βοηθώντας τους μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς στο μαθησιακό τους περιβάλλον 
είναι απαραίτητο για μια παραγωγική και κινητοποιημένη τάξη. Ένα εξαιρετικό 
παράδειγμα καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση είναι η δημιουργία ρουτίνων στην 
τάξη που βοηθούν τους μαθητές να αισθάνονται ασφαλείς. Αυτές οι ρουτίνες μπορούν 
να βοηθήσουν να προσαρμοστούν μέσα στην τάξη μαθητές με ειδικές ανάγκες, όπως ο 
αυτισμός, και παράλληλα είναι καλό για όλους τους μαθητές να συνηθίσουν στις 
ρουτίνες της τάξης. Αυτό σημαίνει ότι θα μοιράσουμε το χρόνο της τάξης με τέτοιο 
τρόπο ώστε κάθε μαθητής να ξέρει ανά πάσα στιγμή τι πρέπει να κάνει και πότε να το 
κάνει. Επιπλέον μπορούν ακόμα να επιτρέψουν την ευελιξία στη σειρά ή το χρόνο που 
αφιερώνεται σε κάποιες επιμέρους εργασίες, και ταυτόχρονα βοηθούν τους μαθητές να 
γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκονται στο μάθημα. 
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1.3.1.4. Δώστε προτροπές που ενημερώνουν τους μαθητές ότι είναι ώρα να 
ζητήσουν να βοήθεια 

Είναι αλήθεια ότι κάποιοι μαθητές θα έχουν πρόβλημα με κάποιες πλευρές ενός 
μαθήματος από ότι κάποιοι άλλοι. Αλλά, αντί απλά να τα χάνουν και να τα παρατούν, 
οι μαθητές χρειάζεται να ξέρουν πότε να ζητήσουν βοήθεια. Δυστυχώς, δεν μπορούν 
όλοι οι μαθητές να αναγνωρίσουν πότε είναι ώρα να ζητήσουν βοήθεια. Τότε είναι που 
παίζουν το ρόλο τους οι προτροπές. Για παράδειγμα ένας δάσκαλος μαθηματικών θα 
μπορούσε να βάλει ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την επίλυση ενός 
προβλήματος από τους μαθητές. Αν δεν μπορέσουν να το λύσουν σε δύο λεπτά, για 
παράδειγμα, θα πρέπει να ρωτήσουν το δάσκαλο ή ένα συμμαθητή τους να τους 
βοηθήσει να καταλάβουν το πρόβλημα. Αυτό βοηθά τους μαθητές να αποφύγουν 
αχρείαστους εκνευρισμούς και να συνεχίσουν να μαθαίνουν αποτελεσματικά. 

1.3.1.5. Δημιουργήστε ομάδες μαθητών με κοινά ενδιαφέρονται ή μαθησιακές 
δυνάμεις ή αδυναμίες 

Μέχρι τώρα, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν ποιοι μαθητές μαθαίνουν 
καλύτερα μέσα από ακουστικές περιγραφές, ποιοι μαθητές έχουν συγκεκριμένα 
ενδιαφέρονται κ.λ.π. Όταν υπάρχουν αρκετοί μαθητές που μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο 
ή που έχουν κοινά ενδιαφέρονται, αυτοί μπορούν να ομαδοποιηθούν για συγκεκριμένες 
δραστηριότητες μέσα στην τάξη. Για παράδειγμα, μαθητές που προτιμούν να 
δημιουργήσουν μία παρουσίαση στον υπολογιστή αντί να γράψουν μια γραπτή έκθεση 
μπορείτε να τους βάλετε σε μία ομάδα και να τους ζητήσετε να κάνουν μαζί μια 
παρουσίαση στον υπολογιστή για κάποιο θέμα και να την παρουσιάσουν στην τάξη. 

1.3.1.6. Παρέχετε ευέλικτες τάξεις 

Η ευελιξία στην τάξη περιλαμβάνει επίσης το φυσικό χώρο στον οποίο μαθαίνουν οι 
μαθητές. Δοκιμάστε να προσφέρετε μια ευελιξία στο που θα κάτσουν και πως οι 
μαθητές. Μια αλλαγή στη διαρρύθμιση των θρανίων, η προσθήκη από μαλακά 
υφασμάτινα πουφ, χαλάκια για το πάτωμα και λοιπά μπορεί να κάνει τους μαθητές να 
νιώσουν πιο άνετα και επομένως να γίνουν πιο παραγωγικοί. Αυτό το είδος ευελιξίας 
μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές που έχουν δυσκολία να καθίσουν σε ένα μέρος και 
δίνει σε όλους τους μαθητές την δυνατότητα να επιλέξουν το καλύτερο δυνατό χώρο 
εργασίας για αυτούς.   

1.3.2. Παρουσίαση 

1.3.2.1 Παρουσιάστε την πληροφορία σε μια ευέλικτη μορφή 

Ακολουθώντας τις παραπάνω πληροφορίες οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν 
καταλάβει πως μαθαίνουν οι μαθητές τους καλύτερα.  Έτσι είναι ώρα να παρέχετε 
ευέλικτους τρόπους μάθησης. 
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Αυτό θα μπορούσε να περιλάβει έναν αριθμό διαφορετικών μορφών, όπως: 
Παραδοσιακά βιβλία, Ψηφιακά βιβλία, Κειμένου σε ομιλία, Εικόνες ή διαγράμματα, 
Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Βίντεo, Μουσική 

Ιδανικά, οι μαθητές, θα έπρεπε επίσης να έχουν κάποια ευελιξία ανάμεσα σε αυτές τις 
μορφές. Για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα ψηφιακό σχολικό βιβλίο επιτρέπουμε 
στους μαθητές να αλλάξουν το μέγεθος της γραμματοσειράς ή το χρώμα του 
υπόβαθρου. Με ένα βίντεο, οι μαθητές θα μπορούσαν να ρυθμίσουν την ταχύτητα και 
την ένταση του ήχου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μαθητής αλληλεπιδρά με την 
πληροφορία με τον καλύτερο τρόπο για τις ιδιαίτερες μαθησιακές του δεξιότητες και 
δυνάμεις.  

1.3.2.2. Προσαρμόστε την πληροφορία για πολύγλωσσους μαθητές 

Τα σχολεία σήμερα γίνονται όλο και πιο διεθνή. Όταν το δούμε αυτό κάτω από θετική 
σκοπιά, αυτή διεθνική διεύρυνση μπορεί να ενισχύσει θετικά την ατμόσφαιρα μιας 
τάξης.  Παρ' όλα αυτά, είναι βασικό να προσφέρεται μια προσαρμοσμένη παρουσίαση 
της πληροφορίας στα πλαίσια του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση. Πώς μπορούν 
οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν αυτήν την αρχή σε μια πολύγλωσση τάξη; 
Οποτεδήποτε είναι δυνατό, όλες οι πληροφορίες θα έπρεπε να είναι διαθέσιμες στους 
μαθητές και στην κυρίαρχη γλώσσα του σχολείου και στην δική τους μητρική γλώσσα.  

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να παρέχουν οπτικά βοηθήματα για να βοηθήσουν 
τους μαθητές να ξεκαθαρίσουν λεξιλόγιο που δεν τους είναι οικείο ή να προσφέρουν 
στους πολύγλωσσους μαθητές λεξικά είτε σε παραδοσιακή είτε σε ψηφιακή μορφή. Η 
προσαρμοστικότητα σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται επίσης στους κωφούς και 
με προβλήματα στην ακοή μαθητές. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να βεβαιώσουν ότι 
υπάρχει μόνο οπτική επιλογή για αυτούς τους μαθητές σε όλες τις πτυχές της τάξης, 
όπως οι υπότιτλοι στα βίντεο, λογισμικό που μετατρέπει αυτόματα τον ήχο σε κείμενο, 
ή ακόμη καλύτερα μια εκδοχή  της πληροφορίας στη νοηματική γλώσσα.  

1.3.2.3. Προτρέψτε τους μαθητές να αναγνωρίσουν ιδέες και σχέσεις κλειδιά 

Σε όλες τις πτυχές της ζωής, οι μαθητές πρέπει να μάθουν να ξεχωρίζουν τις κριτικές – 
σημαντικές πληροφορίες από αυτές που δεν είναι τόσο σημαντικές. Αυτή η πλευρά του 
καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη όταν οι 
εκπαιδευτικοί προτρέπουν τους μαθητές να υπογραμμίσουν σημαντικές φράσεις από 
τα βιβλία τους, ή κάνουν περίληψη τα σημαντικότερα στοιχεία από ένα μάθημα σε μία 
φράση. Ακόμη οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να καθοδηγούν τους μαθητές να συσχετίζουν 
τις πληροφορίες που ήδη έχουν μάθει με  αυτές που μαθαίνουν εκείνη τη στιγμή. Για 
παράδειγμα ένας μαθηματικός θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθητές να δουν τη 
σχέση ανάμεσα στην πρόσθεση και τον πολλαπλασιασμό, προτρέποντάς τους να 
χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες τους από το παρελθόν για να μάθουν νέες έννοιες 
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1.3.3. Έκφραση 

 1.3.3.1. Δημιουργήστε πολλές επιλογές για την έκφραση και την ολοκλήρωση των 
εργασιών Μόλις οι σπουδαστές λάβουν τις πληροφορίες, ήρθε η ώρα να αποδείξουν 
την κατανόησή αυτών. Ενώ ένα τεστ είναι η παραδοσιακή επιλογή για να εκφράσουν 
αυτά που έχουν μάθει, δίνοντας στους μαθητές μια διαφορετική επιλογή για το πώς θα 
το δείξουν αυτό, επιτρέπει σε κάθε μαθητή να αποδείξει τις γνώσεις του με τρόπο που 
να είναι σχετικός για αυτόν ή αυτήν. 

• Ορισμένες επιλογές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: Δημιουργία δοκίμου βίντεο 
• Σχεδίαση κόμικς 
• Ολοκλήρωση μιας δοκιμασίας σε ψηφιακή μορφή ή με ηχητικές ερωτήσεις 
• Κάνοντας μια ομαδική επίδειξη  
• Δημιουργία ενός φυσικού μοντέλου 

Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος ιστορίας μπορεί να θέλει τους μαθητές να δείξουν 
έχουν κατανοήσει τα γεγονότα που οδήγησαν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Θα 
μπορούσε να δώσει στους μαθητές του τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν μια γραπτή 
δοκιμασία, να δημιουργήσουν μια αναφορά βίντεο σχετικά με τα γεγονότα ή να 
σχεδιάσουν ένα κόμικ που δείχνει ποια κύρια γεγονότα οδήγησαν στην έναρξη αυτού 
του πολέμου. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε μαθητής χρησιμοποιεί, για να ολοκληρώσει 
την εργασία ,τον τρόπο που είναι καλύτερο για αυτόν, ενώ όλοι οι μαθητές 
επιδεικνύουν μια λογική κατανόηση του θέματος 

1.3.3.2. Δώστε πρόσβαση σε λογισμικό εκμάθησης 

Το λογισμικό στην τάξη είναι ένας πολύ καλός τρόπος να προσφέρεται η πληροφορία 
ευέλικτα σε διαφορετικούς μαθητές. Για παράδειγμα, οι καθηγητές ξένων γλωσσών 
μπορούν να χρησιμοποιούν εφαρμογές εκμάθησης γλωσσών και παιχνίδια για να 
βοηθήσουν τους μαθητές να μάθουν, ενώ παρακολουθούν την πρόοδό τους βήμα προς 
βήμα. Οι δάσκαλοι μαθηματικών αγαπούν επίσης το λογισμικό εκμάθησης, όπως το 
Prodigy, επειδή βοηθά τους μαθητές να εμπλακούν στα προβλήματα και να δουλέψουν 
μέσα από τις πληροφορίες με τρόπο που να είναι ελκυστικός και παραγωγικός. 

1.3.3.3.Δημιουργία πολλαπλών μέσων πλοήγησης και ελέγχου 

Το να είσαι προσαρμόσιμος σημαίνει να επιτρέπεται στο λογισμικό και το υλικό να 
βοηθά τους μαθητές που έχουν περιορισμούς. Για παράδειγμα, με ψηφιακό 
περιεχόμενο στον υπολογιστή, οι μαθητές μπορούν να έχουν τη δυνατότητα να 
ελέγχουν με φωνή, με το joystick ή με ένα προσαρμόσιμο πληκτρολόγιο, όταν είναι 
απαραίτητο. Θα πρέπει επίσης να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τους μαθητές όταν 
πρόκειται για το φάσμα της κινητικής δράσης που απαιτείται για να αλληλεπιδράσουν 
με τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην τάξη. 
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1.3.3.4.Δώστε τακτικά αξιολογήσεις που βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν 
στόχους και στρατηγικές για να τους προσεγγίσουν 

Οι μαθητές πρέπει να έχουν μια σαφή εικόνα στο μυαλό τους για την πρόοδο που 
κάνουν στην τάξη. Με τακτική, προσωπική αξιολόγηση για τους μαθητές, βοηθάει στο 
να μπορούν να δουν πού βρίσκονται, ποια πρόοδο έχουν κάνει και τι πρέπει ακόμα να 
καλυτερεύσουν. Ενώ οι βαθμοί είναι σημαντικοί σε αυτή τη συζήτηση, δεν είναι η μόνη 
πτυχή στην αξιολόγηση του μαθητή. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν 
τον προγραμματισμό και την επίτευξη στόχων όταν δίνουν εργασίες. Οι εκπαιδευτικοί 
πρέπει επίσης να βοηθήσουν τους μαθητές μέσω της αυτοαξιολόγησης τους. Για 
παράδειγμα, κατά τη διάρκεια των περιόδων επαναλήψεων,μπορούν να κάνουν 
ερωτήσεις όπως: 

• Αισθάνεστε πως φτάσατε στο στόχο του μαθήματος σήμερα; 
• Πόσο κοντά πιστεύετε ότι έχετε φτάσει στο στόχο σας; 
• Τι πιστεύετε πως θα μπορούσατε να κάνετε διαφορετικά για να επιτύχετε αυτόν τον 

στόχο; 
• Ποιες δεξιότητες μάθατε αυτή την εβδομάδα που δεν γνωρίζατε την περασμένη 

εβδομάδα; 
• Πώς σχεδιάζετε να πετύχετε το στόχο του μαθήματος για αύριο; 

Αυτό βοηθά τους μαθητές να μάθουν πώς να αξιολογούν τις  δραστηριότητές τους και 
να κάνουν σχέδια που τους βοηθούν να επιτύχουν τους μαθησιακούς τους στόχους. 

Κεφάλαιο 2ο 

Διαφοροποιημένη διδασκαλία 

2.1 Ορισμός 

Το να διαφοροποιείς τη διδασκαλία σημαίνει να μπορείς να αναγνωρίσεις μαθητές με 
διαφορετικές γνώσεις, περιβάλλον, ετοιμότητα, γλώσσα, προτιμήσεις στη μάθηση, 
ενδιαφέροντα και να αντιδράς αντίστοιχα. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι μια 
διαδικασία προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης για μαθητές διαφορετικών 
ικανοτήτων μέσα στην ίδια τάξη. Ο σκοπός της  είναι να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη 
κάθε μαθητή και η ατομική επιτυχία, συναντώντας κάθε μαθητή σε όποιο επίπεδο και 
αν είναι και υποβοηθώντας τη διαδικασία μάθησής τους.  

2.2 Βασικές αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ως βασικές αρχές της διαφοροποίησης της διδασκαλίας καταγράφονται οι ακόλουθες: 

•Ευελιξία και η εναλλακτικότητα της διδακτικής διαδικασίας. 
•Επικέντρωση στα ουσιώδη τόσο στο επίπεδο των στόχων όσο και των περιεχομένων 
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μάθησης. 
•Η αξιολόγηση της διδασκαλίας κινείται προς την ενίσχυση της ανατροφοδότησης της 
διδασκαλίας και την προώθηση της μάθησης. 
•Όλοι οι μαθητές συμμετέχουν σε κάθε διδακτική δραστηριότητα ανάλογα με τη 
δυναμική τους και με σεβασμό στην ατομικότητα και την προσωπικότητά τους. 
•Αναπτύσσεται ένα πλαίσιο υγιούς  συνεργασίας μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ 
μαθητών και εκπαιδευτικού.  
•Ο εκπαιδευτικός οργανώνει και αναδιοργανώνει διαρκώς τη διδακτική του 
προσπάθεια, προκειμένου να επιτυγχάνονται οι ανάλογες κάθε φορά προσαρμογές. 

2.3 Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ του καθολικού σχεδιασμού για τη μάθηση 
και της διαφοροποιημένης διδασκαλίας 

Ο καθολικός σχεδιασμός για τη μάθηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι, 
χωρίς αμφιβολία, παρόμοιες έννοιες που μοιράζονται πολλούς από τους ίδιους 
στόχους, ιδέες για μάθηση ή ακόμα και πρακτικές στην τάξη. Ωστόσο, αυτό δεν 
σημαίνει ότι είναι συνώνυμες. Οι δύο διαφέρουν σε μερικές βασικές πτυχές των 
κατευθυντήριων αρχών τους, αν και πιστεύω ότι μπορούν να συνεργαστούν και να 
αλληλοσυμπληρώνονται σε μια επιτυχημένη τάξη. 

Και οι δύο προσεγγίσεις έχουν κοινό στόχο: να βοηθήσουν όλους τους μαθητές να 
μάθουν και να επιτύχουν όσο το δυνατόν περισσότερα. Τόσο ο καθολικός σχεδιασμός 
όσο και η διαφοροποιημένη διδασκαλία πιστεύουν ότι οι μαθητές δεν θα πρέπει  να 
αναγκαστούν να χωρέσουν όλοι στο καλούπι ενός ενιαίου, άκαμπτου προγράμματος 
σπουδών. Αντιθέτως, πιστεύουν ότι η διδασκαλία πρέπει να προσαρμοστεί ώστε να 
φιλοξενήσει όλους τους μαθητές. Έχουν υψηλές προσδοκίες για όλους τους μαθητές 
και αγκαλιάζουν τις μαθητικές διαφορές. Ως εκ τούτου, τα περιβάλλοντα μάθησης και 
στις δύο προσεγγίσεις περιλαμβάνουν μεγάλη υποστήριξη και κατάλληλα 
υποστηρικτικά μέτρα. Επιπλέον και οι δύο δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι 
μεμονωμένοι μαθητές μαθαίνουν με διαφορετικούς τρόπους και ότι κάθε μαθητής 
πρέπει να έχει ευκαιρίες να μάθει με τρόπους που δουλεύουν καλύτερα γι 'αυτόν και 
είναι στο κατάλληλο επίπεδο. 

Ωστόσο, οι δύο προσεγγίσεις διαφέρουν ελαφρώς στους τρόπους με τους οποίους 
θέλουν να επιτύχουν αυτό το σκοπό. Η διαφοροποιημένη διδασκαλία δίνει μεγάλη 
έμφαση στις διαμορφωτικές αξιολογήσεις, οι οποίες αποτελούν τη βάση για πολλές 
εκπαιδευτικές αποφάσεις. Το κλειδί εδώ είναι να αξιολογούμε συνεχώς τους μαθητές, 
να καθορίζουμε τι χρειάζονται και στη συνέχεια να προσαρμόζουμε το πρόγραμμα για 
να ικανοποιήσουμε αυτές τις ανάγκες. Ως αποτέλεσμα, οι δάσκαλοι κάνουν συνεχώς 
αλλαγές καθώς ανταποκρίνονται στις ανάγκες των σπουδαστών. Ο καθολικός 
σχεδιασμός για τη μάθηση εξετάζει αυτή την προσαρμογή της διδασκαλίας με 
διαφορετικό τρόπο. Όταν ένας αρχιτέκτονας σχεδιάζει ένα κτίριο, δεν περιμένει 
κάποιον που βρίσκεται σε αναπηρική καρέκλα να προσπαθήσει να έχει πρόσβαση στο 
κτίριο πριν εγκαταστήσει μια ράμπα. Αντίθετα, ο αρχιτέκτονας προβλέπει ότι κάποιος 
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που βρίσκεται σε αναπηρική καρέκλα “θα χρειαστεί” να έχει πρόσβαση στο κτίριο και 
περιλαμβάνει την ράμπα στο αρχικό σχέδιο. Ο καθολικός σχεδιασμός λειτουργεί με 
τον ίδιο τρόπο στην τάξη - αντί να κάνει προσαρμογές καθώς προκύπτουν προβλήματα 
στο μάθημα, ο δάσκαλος αναμένει αυτά τα προβλήματα και ενσωματώνει αλλαγές στο 
πρόγραμμα σπουδών από την αρχή. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι μια προσέγγιση είναι καλύτερη από την άλλη. Στην 
πραγματικότητα, νομίζω ότι είναι λογικό να συμπεριληφθούν και οι δύο στην τάξη. Οι 
εκπαιδευτικοί πρέπει να προβλέπουν τυχόν μαθησιακές διαφορές ανάμεσα στους 
μαθητές και να σχεδιάζουν γι 'αυτές από την αρχή. Ωστόσο, θα πρέπει επίσης να 
παρακολουθούν την πρόοδο των μαθητών και να εφαρμόζουν τις αλλαγές που πρέπει 
να γίνουν καθώς προχωρούν. Νομίζω ότι οι δύο προσεγγίσεις λειτουργούν πολύ καλά 
μαζί.  Οι τρεις βασικές αρχές του καθολικού σχεδιασμού - που παρέχουν πολλαπλά 
μέσα παρουσίασης, πολλαπλά μέσα δράσης και έκφρασης και πολλαπλά μέσα 
εμπλοκής - μπορούν να επιτευχθούν  με την αλλαγή της διαδικασίας, του 
αποτελέσματος και του περιεχομένου της εργασίας, ενσωματώνοντας έτσι τρία βασικά 
στοιχεία της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.  

Πηγές 

https://www.prodigygame.com/blog/universal-design-for-
learning/?__hstc=753710.b4e31f409421837c71523cbc12d3dcb7.1561728221598.156
1728221598.1561728221598.1&__hssc=753710.1.1561728221600&__hsfp=9631331
36#applies 

https://kristinspe322.wordpress.com/2013/02/12/similarities-and-differences-between-
universal-design-for-learning-and-differentiated-instruction/ 
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Αναλυτικά Προγράμματα και εκπαιδευτικοί 

Γκατζώλη Βαλασία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc., Υποψ. Διδάκτορας, vgatzoli@gmail.com 

Περίληψη 

Τα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Προγράμματα Σπουδών αποτελούν μέρος της 
καθημερινότητας των εκπαιδευτικών. Η έρευνα αυτή προσπάθησε να χαρτογραφήσει 
τις απόψεις και τις στάσεις των εκπαιδευτικών, ειδικότερα για το γλωσσικό μάθημα, 
όπως αυτό προτείνεται από το νέο Π.Σ. (2011), το οποίο βρίσκεται σε ισχύ ως 
συμπληρωματικός οδηγός, παράλληλα με το επίσημο ΑΠΣ – ΔΕΠΠΣ (2003), αλλά και 
για τα Α.Π. γενικότερα. Οι συμμετέχοντες στην έρευνα, είκοσι δύο εκπαιδευτικοί της 
Θεσσαλονίκης, κατέθεσαν τις απόψεις, τους προβληματισμούς και την 
καθημερινότητά τους στη μάχη του εγγραμματισμού των μαθητών τους. Τα εφόδιά 
τους είναι η εκπαιδευτική εμπειρία, η επιστημολογική και η ιδεολογική τους θέση. Τα 
τελευταία, όπως δείχνει η έρευνα, επηρεάζουν τη διδασκαλία τους αλλά και τη στάση 
τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας αναλύθηκαν και αντιπαραβλήθηκαν με αντίστοιχα 
παρόμοιων ερευνών, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα ικανά να οδηγήσουν σε μια 
συζήτηση από την οποία θα γεννηθούν νέα ερευνητικά ερωτήματα.  

Λέξεις-Kλειδιά: Αναλυτικά Προγράμματα, επιστημολογικές θέσεις 

Το 2017, διεξήχθη έρευνα σε 22 εκπαιδευτικούς η οποία προσπάθησε να αναδείξει τα 
ζητήματα που σχετίζονται με τη γνώση και τις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος, 
ως προς το γλωσσικό μάθημα μέσα από την καθημερινή πράξη των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Θεσσαλονίκης.  

Στη συνέχεια η παρούσα εργασία επιχείρησε τη διερεύνηση των απόψεων των 
εκπαιδευτικών, γιατί σύμφωνα με τη βιβλιογραφία φαίνεται ότι οι αντιλήψεις των 
εκπαιδευτικών σχετίζονται με την ποιότητα της εκπαιδευτικής πράξης. Επίσης 
μελετήθηκε πόσο ενημερωμένοι είναι οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης σε θέματα Α.Π. και νέων μεθόδων διδασκαλίας. 

Η προσπάθεια επικεντρώθηκε στην αναζήτηση σχολείων που αντιπροσωπεύουν 
διάφορες περιοχές της Θεσσαλονίκης και σε αυτά εκπαιδευτικούς από διαφορετικές 
ηλικίες, όσο αυτό είναι εφικτό στην πόλη, όπου ο μέσος όρος ηλικίας των 
εκπαιδευτικών είναι υψηλός. 

Η έρευνα, μέσω των ημιδομημένων συνεντεύξεων, ανέλυσε ποιοτικά τις απαντήσεις 
των εκπαιδευτικών και τις κατέταξε σε τέσσερις θεματικούς άξονες που αφορούσαν: 
α) το σχεδιασμό της διδασκαλίας του γλωσσικού μαθήματος με τη χρήση του Π.Σ. 
(2011) και Α.Π. (2003), β) τις απόψεις των εκπαιδευτικών για τα Α.Π. γενικά, γ) την 
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αξιοποίηση των νέων διδακτικών προτάσεων του Π.Σ. (2011) στη «Γλώσσα», δ) τη 
γνώση και την επιθυμία επιμόρφωσης στο νέο Π.Σ. (2011).  

Στις επόμενες τέσσερις παραγράφους αναπτύσσονται βάσει των απαντήσεων των 
εκπαιδευτικών και με συνοπτικό τρόπο οι προαναφερθέντες θεματικοί άξονες: 

Α) Ο σχεδιασμός μέσω των σκοπών και των στόχων και η καθημερινή πράξη της 
διδασκαλίας, με τη διάταξη της ύλης και την κατά ενότητες στόχευση, είναι ενταγμένα 
στα Α.Π. και στο Π.Σ. και έγκειται στους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, η χρήση τους ή 
όχι. Κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι 
εντάσσουν το Πρόγραμμα Σπουδών περισσότερο στον μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό και 
λιγότερο στον μακροπρόθεσμο. Επειδή ο μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός εμπεριέχει το 
στοιχείο της επανεκτίμησης και σε τέτοια περίπτωση η βοήθεια είναι επιθυμητή, το 
Π.Σ. είναι ένα σημείο αναφοράς. Στην καθημερινή πράξη το Π.Σ. παραγκωνίζεται από 
το πανίσχυρο σχολικό βιβλίο και την εμπειρία των εκπαιδευτικών. Η πολυετής εμπειρία 
των εκπαιδευτικών καθώς και οι μεθοδολογικές και διδακτικές προσεγγίσεις που έχουν 
αναπτύξει με ενταγμένο το σχολικό εγχειρίδιο, όπως έδειξε και η έρευνα, απομακρύνει 
το Π.Σ. από την καθημερινότητά τους στην τάξη. Οι επιστημολογικές λοιπόν 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών δηλαδή οι εξειδικευμένες ή γενικές απόψεις τους για τη 
δομή και την οικοδόμηση της γνώσης, καθώς και τη διαδικασία της μάθησης, που και 
στην έρευνα αυτή εμφανίζονται ως παγιωμένες με βάση την εμπειρία τους και τις 
αντιλήψεις τους, ομοιάζουν με αυτές των εκπαιδευτικών της έρευνας της Μπάιντελμαν 
(2014), η οποία αναφέρει ότι οι επιστημολογικές απόψεις του εκπαιδευτικού 
επηρεάζουν τις διδακτικές πρακτικές του.  

Β) Οι αρχές, οι στόχοι και η ιδεολογική ταυτότητα των Α.Π. και Π.Σ. ήταν μια άλλη 
θεματική η οποία κατέδειξε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το ιδεώδες λοιπόν που το 
Α.Π. υπηρετεί, συμπεριλαμβάνει και τις αρχές και τους στόχους του. Οι εκπαιδευτικοί 
μέσω αντιφάσεων, αφού εύκολα δηλώνουν ότι συμπορεύονται με τις αρχές του Α.Π. 
αλλά όχι και με την ιδεολογική του κατεύθυνση, στην πλειοψηφία τους επιβεβαιώνουν 
τις έρευνες του Shiro (2013), ο οποίος αναφέρθηκε στην ιδεολογική σύγχυση αλλά και 
την αλλαγή της ιδεολογικής στάσης των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια της καριέρας 
τους. Έτσι και οι δικοί μας εκπαιδευτικοί είναι διχασμένοι ανάμεσα στη δική τους 
ταυτότητα και την ιδεολογία των Α.Π., την οποία δεν αντιλαμβάνονται άμεσα μέσα 
από τις αρχές του Α.Π., που φέρουν το ιδεολογικό πρόσημό του και τις οποίες 
στηρίζουν, παρά μόνο μετά την ερώτηση που αφορούσε την ιδεολογική τους 
συμπόρευση με το Α.Π., που τους προβλημάτισε έντονα.  

 Γ) Η επόμενη θεματική ενότητα της έρευνας για τη γνώση και τη χρήση του νέου Π.Σ. 
στην καθημερινή πράξη έδειξε την άγνοια των εκπαιδευτικών ως προς τις νέες 
διδακτικές προτάσεις του Π.Σ., (κριτικός γραμματισμός, διαφοροποιημένη διδασκαλία, 
νέοι τρόποι αξιολόγησης). Θα εξαιρέσουμε τα ψηφιακά μέσα στη διδασκαλία, γιατί τα 
χρησιμοποιούν συχνά, (επιμορφώσεις Α΄ και Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε..) Για το νέο Π.Σ. στη 
διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, επιλέχθηκαν 99 δημοτικά σχολεία, 
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πανελλαδικά, για πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος. Η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών έγινε σε δύο φάσεις, το 2011 και το 2012. Από τότε δεν 
πραγματοποιήθηκε καμιά επίσημη επιμόρφωση από την πλευρά του Υπουργείου για 
το νέο Π.Σ.. Αυτό εξηγεί και τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών, στις ερωτήσεις που 
αφορούν στα περιεχόμενα του νέου Π.Σ., στην έρευνά μας. Είναι πάντως 
απογοητευτικό το γεγονός ότι δεν επιμορφώθηκε το σύνολο των εκπαιδευτικών. Η 
έλλειψη επιμόρφωσης και μέσων στήριξης των εκπαιδευτικών οδηγεί με μαθηματικό 
τρόπο στην αντίσταση προς τις μεταρρυθμίσεις, γιατί πάνω από όλα μετακινούν τον 
εκπαιδευτικό από την άνεση που έχει κατακτήσει μέσα από δοκιμασμένες ήδη 
διδακτικές προσεγγίσεις στην πορεία προς κάτι άγνωστο που του δημιουργεί 
ανασφάλεια.  

 Δ) Τα μέσα λοιπόν στήριξης που επιθυμούν και οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι 
απαραίτητα. Αυτό επισημαίνουν και τα υποκείμενα της έρευνας που ανταποκρίνονται 
θετικά και με επίταση ζητούν επιμόρφωση, ουσιαστική και συνεχή όμως, που θα εξηγεί 
τα παιδαγωγικά οφέλη της νέας προσέγγισης, ώστε να πείσει τους εκπαιδευτικούς για 
την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης. Οι άνωθεν επιβεβλημένες και αφημένες στην 
τύχη τους αλλαγές οδηγούν τους εκπαιδευτικούς σε τέτοια στάση, ώστε στην τελευταία 
ερώτηση της συνέντευξης όπου καλούνται να σχολιάσουν οτιδήποτε σχετικό με το 
Πρόγραμμα Σπουδών να αρνούνται εκκωφαντικά στην πλειοψηφία τους. Γυρίζουν την 
πλάτη τους με κάποιο τρόπο στο καθημερινό εργαλείο δουλειάς τους, το οποίο θα 
έπρεπε να είναι τουλάχιστον συνεργάτης και όχι ένας αντιπαθητικός εταίρος. 

Επίλογος 

Τα αναλυτικά προγράμματα από το Trivium του μεσαίωνα που στηρίχτηκε στη 
φιλοσοφία του Πλάτωνα στην «Πολιτεία» και περιείχε τα βασικά μαθήματα 
(γραμματική, λογική, ρητορική) και το Quadrivium που επίσης πρότεινε ο Πλάτων 
(αριθμητική, γεωμετρία, μουσική, αστρονομία), εξελίσσονται, αμφισβητούνται και 
έχουν κυρίαρχο ρόλο στην οργανωμένη αγωγή της νέας γενιάς. Σε αυτό το πλαίσιο ο 
σύγχρονος εκπαιδευτικός πρέπει να βρει το ρόλο του και να ισορροπήσει είτε ως 
εκτελεστής ή ερμηνευτής είτε και ως συνδημιουργός των Α.Π.. Οι εκπαιδευτικοί είναι 
το κλειδί για οποιαδήποτε αλλαγή στα Προγράμματα Σπουδών. 
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Οι Πρωταγωνιστές του Σχολικού Εκφοβισμού 

Κωνσταντίνος Ζημιανίτης, Δ/ντής Π.Ε. Εύβοιας, zimkostas@yahoo.gr 

Περίληψη 

O σχολικός εκφοβισμός αποτελεί ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από ανεπιθύμητη 
επιθετική συμπεριφορά, την εμφανή ανισότητα στην δύναμη, και τις επαναλαμβανό-
μενες συμπεριφορές βίας. Υπάρχουν πολλές μορφές και τύποι εκφοβισμού, όπως ο ά-
μεσος εκφοβισμός (π.χ. απευθείας επίθεση σε ένα θύμα) και έμμεσος εκφοβισμός (π.χ. 
διάδοση ψεύτικων φημών). Οι τέσσερις τύποι του εκφοβισμού περιλαμβάνουν το σω-
ματικό, λεκτικό και σχεσιακό εκφοβισμό και η καταστροφή περιουσίας (Gladden, 
Vivolo-Kantor, Hamburger & Lumpkin, 2014).  

Λέξεις-Κλειδιά: Σχολικός εκφοβισμός, πρωταγωνιστές, παιδιά 

Εισαγωγή 

Μια νέα μορφή εκφοβισμό που αποκτά όλο και μεγαλύτερο έδαφος τα τελευταία χρό-
νια είναι και ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός, ο οποίος επηρεάζει σημαντικά τόσο τα παιδιά 
όσο και τους εφήβους. Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός αναφέρεται στην παρενόχληση, το 
πείραγμα, τις απειλές ή άλλες μορφές στοχευμένης βλάβης ενός άλλου ατόμου μέσα 
από τη χρήση του διαδικτύου, όπως είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι τέσσερις 
πιο συχνές κατηγορίες του ηλεκτρονικού εκφοβισμού είναι μέσα από κλήσεις τηλεφώ-
νου, μηνύματα, e-mails, βίντεο και φωτογραφίες. Μάλιστα, ο ηλεκτρονικός εκφοβι-
σμός που περιλαμβάνει βίντεο και φωτογραφίες έχει τις χειρότερες επιπτώσεις για τα 
θύματα, ενώ είναι πιο σπάνιο να γνωστοποιήσουν στο περιβάλλον τους ότι δέχονται 
τέτοιου είδους εκφοβισμό (Slonje & Smith, 2008). 

Παρά το γεγονός ότι το να βιώνει κανείς παρενόχληση, εκφοβισμό ή αποκλεισμό απο-
τελεί ένα ιδιαίτερα στρεσογόνο γεγονός σε όποιο ηλικιακό στάδιο και αν βρίσκεται ένα 
παιδί, φαίνεται ότι οι συνέπειες της θυματοποίησης από τους συνομηλίκους μπορεί να 
είναι επιβλαβής, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της εφηβείας (Troop-Gordon, 2017). Αυτό 
συμβαίνει κυρίως επειδή οι ανησυχίες των παιδιών για την αποδοχή τους από τους άλ-
λους συμμαθητές τους είναι αυξημένες στην εφηβική ηλικία, ενώ ταυτόχρονα κορυ-
φώνεται και η ευαισθησία τους σχετικά με την κοινωνική απόρριψη (Sebastian, Viding, 
Williams & Blakemore, 2010). 

Με βάση όλα τα παραπάνω η εργασία αυτή στοχεύει στο να αναδείξει τα χαρακτηρι-
στικά των ατόμων που πρωταγωνιστούν στο σχολικό εκφοβισμό και τις συνέπειες που 
συνεπιφέρει το φαινόμενο αυτό στα θύματα και τους θύτες. 

Χαρακτηριστικά των Θυτών και των Θυμάτων Σχολικού Εκφοβισμού 

Τα παιδιά και οι έφηβοι μπορεί να γίνουν είτε θύτες είτε θύματα σχολικού εκφοβισμού, 
ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ένα άτομο μπορεί να έχει παράλληλα και τους δύο 
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ρόλους, δηλαδή και αυτόν του θύτη, αλλά και του θύματος. Γενικότερα, από μία συ-
ναισθηματική και συμπεριφορική σκοπιά, φαίνεται ότι τα θύματα σχολικού εκφοβι-
σμού βιώνουν συναισθητικά προβλήματα, οι θύτες συμπεριφορικά και τα άτομα που 
είναι τόσο θύματα όσο και θύτες τείνουν να παρουσιάζουν τόσο συναισθηματικές όσο 
και συμπεριφορικές δυσκολίες (Leiner, Dwivedi, Villanos, Singh, Blunk & Peinado, 
2014). 

Τα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να βιώσουν σχολικό εκφοβισμό συ-
νήθως γίνονται αντιληπτά από τα άλλα παιδιά ως διαφορετικά. Αυτή η διαφορετικό-
τητα μπορεί να αφορά για παράδειγμα το βάρος τους, το ντύσιμό τους, το να φορούν 
γυαλιά ή να προέρχονται από διαφορετικό φυλετικό υπόβαθρο, να ανήκουν σε κάποια 
σεξουαλική ή θρησκευτική μειονότητα ή να έχουν κάποια σωματική αναπηρία ή ιδιαι-
τερότητα. Ακόμα, φαίνονται αδύναμα ή ανίκανα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, 
τείνουν να έχουν κατάθλιψη, άγχος ή χαμηλή αυτοεκτίμηση. Επίσης, τα θύματα είναι 
πιο πιθανά να έχουν λίγους φίλους και να είναι λιγότερο δημοφιλή, να μην κοινωνικο-
ποιούνται με τα άλλα άτομα και να υποφέρουν από κάποια νοητική ή αναπτυξιακή 
διαταραχή.  

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί με την άσκηση σχολικού εκφο-
βισμού είναι το φύλο και συγκεκριμένα το να είναι κανείς αγόρι και τα χαρακτηριστικά 
της έλλειψης προσοχής και της υπερκινητικότητας που αποτελούν συμπτώματα της 
διαταραχής ελλειμματικής προσοχής – υπερκινητικότητας. Από την άλλη, τα προβλή-
ματα συμπεριφοράς εξωτερικευμένου τύπου όπως είναι για παράδειγμα η απόσυρση 
και τα σωματικά προβλήματα φαίνεται ότι δρουν προστατευτικά ενάντια στην άσκηση 
σχολικού εκφοβισμού (Ismail, Jaafar, Sidi, Midin & Shah, 2014). Ακόμα, το να είναι 
κανείς θύτης ή θύμα φαίνεται πως αυξάνει τρεις με τέσσερις φορές τον κίνδυνο αυτο-
κτονικού ιδεασμού, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι κατάθλιψης και προβλημάτων 
συμπεριφοράς εξωτερικευμένου τύπου (Heikkilä et al., 2013). 

Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο, ότι το να έχει κανείς κοινωνικά προβλήματα μπορεί να 
αποτελεί τόσο αιτία όσο και συνέπεια της θυματοποίησης, αλλά φαίνεται πως υπάρ-
χουν πιο ισχυρές ενδείξεις μέχρι στιγμής πως είναι συνέπεια. Οι έφηβοι, για παρά-
δειγμα, με κοινωνικά προβλήματα είναι πιο πιθανό να είναι θύματα και αντίστοιχα, να 
απομονωθούν από τους συνομηλίκους τους. Έτσι, τα θύματα του σχολικού εκφοβισμού 
συχνά στερούνται τις ευκαιρίες να έχουν κατάλληλες για την ηλικία τους κοινωνικές 
αλληλεπιδράσεις, γεγονός που οδηγεί σε περαιτέρω επιδείνωση των κοινωνικών προ-
βλημάτων (Leiner et al., 2014). 

Τα παιδιά και οι έφηβοι που είναι θύματα και θύτες σχολικού εκφοβισμού, βιώνουν 
γενικότερα τα περισσότερα προβλήματα και βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πα-
ρουσιάζουν τις αρνητικές επιπτώσεις που συνεπιφέρουν τέτοιου είδους συμπεριφορές. 
Ταυτόχρονα, πληθώρα ερευνητικών δεδομένων έχει τονίσει τη θετική συσχέτιση που 
υπάρχει μεταξύ στον σχολικό εκφοβισμό και την ύπαρξη άγχους και καταθλιπτικής 
συμπτωματολογίας τόσο για τα θύματα όσο και τους θύτες (Bond, Carlin, Thomas, 
Rubin & Patton, 2001, Kim, Leventhal, Koh, Hubbard & Boyce, 2006). 

1215

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



Ενδείξεις ότι κάποιος είναι Θύμα ή Θύτης Σχολικού Εκφοβισμού 

Τα σημάδια που δείχνουν ότι ένα παιδί είναι θύμα σχολικού εκφοβισμού είναι τα αδι-
καιολόγητα τραύματα στο σώμα του, η ξαφνική αύξηση των αδικαιολόγητων απου-
σιών, η αυπνία, η απώλεια ή καταστροφή προσωπικών αντικειμένων, η μειωμένη αυ-
τοεκτίμηση, αυτοπεποίθηση και αίσθηση αυτοαξίας, οι σκέψεις αυτοκτονίας, η ξαφ-
νική μείωση σεβασμού σε πρόσωπα εξουσίας, όπως είναι οι γονείς και οι εκπαιδευτι-
κοί, όπως και οι αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές, όπως είναι οι αυτοτραυματισμοί, 
η υπερφαγία ή η ανορεξία (Factors of Bullying, n.d.). 

Τα σημάδια κινδύνου που δείχνουν ότι ένα παιδί ή έφηβος είναι θύτης σχολικού εκφο-
βισμού είναι το να εμπλέκεται συχνά σε λεκτικές ή σωματικές διαμάχες, να έχει αυξη-
μένες επιθετικές συμπεριφορές, να αποκτά νέα πράγματα ή παραπάνω λεφτά χωρίς να 
είναι γνωστή η προέλευσή τους, να μην έχει δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και να 
μην αναλαμβάνει την ευθύνη των πράξεών του. Επίσης, άλλα χαρακτηριστικά είναι η 
ανησυχία σχετικά με την φήμη και το πόσο δημοφιλείς είναι, η ελάχιστη ή καθόλου 
ένδειξη ενσυναίσθησης στους άλλους ανθρώπους, η προθυμία να βλάψει κανείς τους 
άλλους προκειμένου να πάρει αυτό που θέλει, το να απολαμβάνει να δείχνει ισχύ, επι-
βολή και έλεγχο στους άλλους, όπως και το να εμπλέκεται σε καυγάδες και το να ανα-
ζητά την προσοχή, είτε αυτή είναι θετική είτε αρνητική (U.S. Department of Health and 
Human Services, n.d.).  

Επιπτώσεις του Σχολικού Εκφοβισμού για τα Θύματα και τους Θύτες 

Για τα παιδιά και τους εφήβους που θυματοποιούνται από τα άλλα παιδιά, το σχολείο 
μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα δυσάρεστο πλαίσιο για τους ίδιους. Ο σχολικός 
εκφοβισμός, μάλιστα, αποτελεί συχνά έναν έντονο στρεσογόνο παράγοντα για τα παι-
διά και επηρεάζει πολλές φορές μεταξύ άλλων και την σχολική τους επίδοση 
(Nakamoto & Schwartz, 2010). Συγκεκριμένα, όπως έχει φανεί μέσα από σχετικά ε-
ρευνητικά δεδομένα, τα παιδιά που είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού βιώνουν απο-
στροφή για το σχολείο, κάνουν πιο συχνά αδικαιολόγητες απουσίες και παρουσιάζουν 
μειωμένη σχολική επίδοση (Lessard, Watson & Puhl, 2020).  

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά αυτά στην σχολική τους επίδοση συχνά 
αποδίδονται στις ψυχολογικές και σωματικές συνέπειες που συνεπιφέρει η δυσφορία 
και το στρες που νιώθουν λόγω του εκφοβισμού. Ωστόσο, φαίνεται πως ένας ακόμα 
παράγοντας είναι η μείωση των γνωστικών τους ικανοτήτων, δεδομένου ότι η προσοχή 
τους δεν είναι τόσο στο σχολείο και την επίδοσή τους, όσο στην κάλυψη της ανάγκης 
τους για να προστατευτούν και να νιώσουν ασφάλεια (Schwartz, Gorman, Nakamoto 
& Toblin, 2005). 

Γενικότερα, έχουν γίνει ελάχιστες έρευνες για την κατανόηση των επιπτώσεων του εκ-
φοβισμού σε παιδιά που εκφοβίζουν και σε εκείνα που παρακολουθούν τον εκφοβισμό. 
Απαιτείται περισσότερη έρευνα για την κατανόηση των συνεπειών του εκφοβισμού 
στα άτομα που εκφοβίζουν άλλους, ιδίως για να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ 
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εκείνων που είναι γενικά επιθετικοί και εκείνων που εκφοβίζουν τα άλλα παιδιά 
(Jochman, Cheadle & Goosby, 2017).  

Οι μελέτες παιδιών που παρακολουθούν τον εκφοβισμό άλλων συνομηλίκων τους συ-
νήθως επικεντρώνονται στον ρόλο τους στην κατάσταση του εκφοβισμού (π.χ., εάν 
υποστηρίζουν το παιδί που εκφοβίζει ή υπερασπίζονται το θύμα) και γιατί το έκαναν 
αυτό ή δεν παρενέβησαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού. Ενώ οι μελέτες σπάνια 
αξιολογούν τις επιπτώσεις του εκφοβισμού στους παρατηρητές, έχει φανεί ότι οι πα-
ρατηρητές του εκφοβισμού βιώνουν άγχος και ανασφάλεια βάσει των δικών τους φό-
βων για αντίποινα από τους θύτες ή τα θύματα (Stopbullying.gov, 2018). 

Ο σχολικός εκφοβισμός φαίνεται πως σε κάθε περίπτωση συνεπιφέρει αρνητικές συνέ-
πειες στα θύματα, τους θύτες και τους παρατηρητές. Συγκεκριμένα, τα παιδιά αυτά 
βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική και 
σωματική τους υγεία και κατά συνέπεια, μείωση στη λειτουργικότητά τους σε σημα-
ντικούς τομείς όπως είναι η σχολική επίδοση. Τα παιδιά και οι έφηβοι λοιπόν, που 
εμπλέκονται στο σχολικό εκφοβισμό έμμεσα ή άμεσα είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν 
ένα συνδυασμό ψυχολογικών προβλημάτων, αρνητικής αντίληψης για τον εαυτό τους 
και τους άλλους, περιορισμένες κοινωνικές δεξιότητες, προβλήματα συμπεριφοράς και 
απόρριψη από τις άλλες ομάδες συνομηλίκων (Stopbullying.gov, 2018). 

Προστατευτικοί Παράγοντες κατά του Σχολικού Εκφοβισμού 

Το να είναι κανείς προσανατολισμένες στις προσωπικές του ικανότητες αποτελεί έναν 
από τους πιο ισχυρούς παράγοντες κατά της θυματοποίησης, ενώ η μειωμένη συχνό-
τητα χρήσης της τεχνολογίας λειτουργεί προστατευτικά ενάντια στην εμπλοκή με τον 
διαδικτυακό εκφοβισμό. Ακόμα, η καλή σχολική επίδοση, όπως και η ύπαρξη κοινω-
νικών δεξιοτήτων λειτουργεί προστατευτικά για να μην γίνει κανείς θύτης σχολικού 
εκφοβισμού. Ταυτόχρονα, φαίνεται ότι οι θετικές αλληλεπιδράσεις με τα άλλα παιδιά 
είναι από τους πιο ισχυρούς παράγοντες προστασίας απέναντι στο να είναι κανείς θύτης 
ή θύμα σχολικού εκφοβισμού (Zych, Farrington & Ttofi, 2019). 

Συμπεράσματα 

Παρά το γεγονός ότι δεν είναι βέβαιο ακόμα εάν ο εκφοβισμός είναι αιτία ή αποτέλε-
σμα των συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά αυτά, φαίνεται να υπάρχει μια πιθανή σχέση μεταξύ της συμπεριφοράς του σχο-
λικού εκφοβισμού και αυτών των προβλημάτων. Στην περίπτωση αυτή, όσοι εμπλέκο-
νται στον εκφοβισμό, είτε είναι θύματα είτε θύτες, μπορεί να χρειάζονται ολοκληρω-
μένη θεραπεία για την επίλυση των συναισθηματικών και συμπεριφορικών τους προ-
βλημάτων και να μην αρκεί απλά η εφαρμογή ενός παρεμβατικού προγράμματος πρό-
ληψης του σχολικού εκφοβισμού. 

Έτσι, η έλλειψη θεραπείας για όλους εκείνους που εμπλέκονται σε πράξεις εκφοβισμού 
μπορεί να εξηγήσει γιατί τα αποτελέσματα των σχετικών παρεμβάσεων κατά του 
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εκφοβισμού είναι ασαφή και δύσκολο να μετρηθούν. Επιπλέον, η επιτυχία των παρεμ-
βάσεων για τον σχολικό εκφοβισμό περιορίζεται από το γεγονός ότι το συγκεκριμένο 
φαινόμενο είναι συχνά επαναλαμβανόμενο και οποιαδήποτε μείωση του εκφοβισμού 
που επιτυγχάνεται από μια παρέμβαση, είναι τις περισσότερες φορές προσωρινή. Για 
αυτό το λόγο είναι σημαντικό να εντοπίζονται και να αναγνωρίζονται οι παράγοντες 
εκείνοι που συνδέονται με τη συμπεριφορά του εκφοβισμού προκειμένου να σχεδια-
στούν αποτελεσματικές παρεμβάσεις κατά του σχολικού εκφοβισμού μεταξύ των παι-
διών και των εφήβων (Ismail et al., 2014). 
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«Η ξενιτιά του χθες και του σήμερα». Διδακτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ 

 Μάγκλαρη Μαρία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc. Επιστήμες της Αγωγής, mary.maglari @gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν διαδακτικό σενάριο εντάσσεται στο μάθημα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 
Α΄ Γυμνασίου και ειδικότερα στην ενότητα “αποδημία – ξενιτιά”. Με αφορμή το 
κείμενο ‘Ταξίδι χωρίς επιστροφή” της Διδούς Σωτηρίου και με την χρήση των ΤΠΕ οι 
μαθητές διερευνούν το ιστορικό πλαίσιο της εποχής και συμπληρώνουν συνεργατικά 
φύλλα εργασίας. Αναζητούν διαδικτυακές πηγές, μελετούν διαφορετικά κειμενικά είδη 
και συνθέτουν ομαδικά παρουσιάσεις που αφορούν στα αίτια της μετεγκατάστασης 
μεταναστών και προσφύγων, στα δικαιώματα που έχουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Έτσι κατανοούν τη διαχρονικότητα του 
λογοτεχνικού κειμένου και ευαισθητοποιούνται σχετικά με τα δικαιώματα των 
προσφύγων, εξοικειώνονται με την χρήση των ΤΠΕ, ασκούνται στην παραγωγή 
προφορικού και γραπτού λόγου και στη συνεργατική μάθηση. 

Λέξεις-Kλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, μετανάστης, 
πρόσφυγας, ενσυναίσθηση, ανακαλυπτική μάθηση. 

 Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η ελληνική κοινωνία καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις 
και προοπτικές, οι οποίες προκύπτουν από την αθρόα είσοδο στη χώρα μας μεταναστών 
και προσφύγων. Οι εξελίξεις αυτές καθιστούν επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας μιας 
διαπολιτισμικής δημοκρατικής κοινωνίας που θα σέβεται τη διαφορετικότητα και τα 
δικαιώματα όλων των πολιτών. Στις εξελίξεις αυτές καλείται να ανταποκριθεί και η 
εκπαίδευση μέσα από την ενσωμάτωση και κοινωνικοποίηση όλων των μαθητών 
ανεξάρτητα από εθνικότητα, θρήσκευμα και καταγωγή. Η καλλιέργεια της 
ενσυναίσθησης, της αλληλεγγύης και του ανθρωπισμού πρέπει να αποτελέσουν 
κατευθυντήριες γραμμές του σύγχρονου εκπαιδευτικού συστήματος.  

 Στην κατεύθυνση αυτή σημαντική αναδεικνύεται η συμβολή του μαθήματος της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, που έχοντας ως στόχο την “ενδυνάμωση της 
επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηµατικής ανάπτυξης των µαθητών” δίνει 
στους μαθητές τη δυνατότητα για αναστοχασμό, για την αναθεώρηση αντιλήψεων και 
στερεοτύπων και την απόκτηση διαπολιτισμικής συνείδησης (ΑΠΣ, 
2000·Αργυροπούλου, 2010·Πασχαλίδης, 2000)  

Στη συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών με διαφορετικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά 
και στην καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας συμβάλλουν και οι Νέες Τεχνολογίες 
(Κόμης, 2012). Η αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών εμπλουτίζει το μαθησιακό 
περιβάλλον δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν τις ψηφιακές τους 
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δεξιότητες (Δανασσής-Αφεντάκης, 1997 · Krajka, 2000 Plowman & Stephen, 2003). 
Ενισχύει το ενδιαφέρον, ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή και την ανακαλυπτική 
μάθηση. Συμβάλλει στην παραγωγή νέων ιδεών, στην επικοινωνία, στην έκφραση 
απόψεων, στην επίλυση προβλημάτων και στη διαμόρφωση της κριτικής σκέψης των 
μαθητών, αλλά και στην ανάπτυξη αισθημάτων αλληλοεκτίμησης και εμπιστοσύνης 
επιφέροντας σημαντικές αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος 
(Ντολιοπούλου, 1999. Πανέτσος, 2003). 

Στα πλαίσια της καλλιέργειας διαπολιτισμικής συνείδησης δημιουργήθηκε το 
διδακτικό σενάριο “ Η ξενιτιά του χθες και του σήμερα”, το οποίο εντάσσεται στο 
γνωστικό αντικείμενο της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Γυμνασίου και έχει χρονική 
διάρκεια οκτώ διδακτικές ώρες. 

Διδακτικοί στόχοι 

Γνώσεις για το μάθημα 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές το ιστορικό πλαίσιο του κειμένου «Ταξίδι χωρίς 
επιστροφή», της Διδούς Σωτηρίου. 

• Να κατανοήσουν τη σημασιολογική διαφορά των όρων μετανάστης και 
πρόσφυγας και να διακρίνουν τους λόγους που τους οδηγούν στη φυγή και στην 
μετεγκατάσταση. 

Καλλιέργεια στάσεων και αξιών 

• Να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τα προβλήματα των προσφύγων, ώστε να 
αντιμετωπίζουν με σεβασμό τη διαφορετικότητα και να αναπτύξουν υπεύθυνη 
στάση απέναντι στη ζωή και στα προβλήματά της. 

• Να καλλιεργήσουν τις αξίες της ειρηνικής συνύπαρξης και συναδέλφωσης των 
λαών, της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς. 

Γραμματισμοί 

• Να μάθουν να αξιοποιούν τους ψηφιακούς πόρους, να αναζητούν και να 
εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε διαδικτυακά κείμενα. 

• Να επεξεργάζονται σε ομάδες τις πληροφορίες που συνέλεξαν και να τις 
αξιολογούν. 

• Να ασκηθούν στην παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου, στη χρήση του 
κειμενογράφου και στην αξιοποίηση των ψηφιακών του εργαλείων. 

• Να συγκρίνουν κειμενικά είδη εντοπίζοντας ομοιότητες και διαφορές. 
• Να συνδυάζουν τις πληροφορίες με εικόνες ή βίντεο εμπλουτίζοντας το 

περιεχόμενο των google slides, ώστε να μπορούν να πείθουν το κοινό κατά την 
προφορική παρουσίαση της εργασίας τους.  
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• Να επιλέγουν συνειδητά τη μορφή των παρουσιάσεών τους λαμβάνοντας υπόψη 
τις εκάστοτε επικοινωνιακές ανάγκες.  

 Διδακτικές πρακτικές 

• Να αναπτύξουν οι μαθητές πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας, να ασκηθούν 
στο διάλογο και στην ενεργητική ακρόαση. 

•  Να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αναπτύξουν δεξιότητες αναστοχασμού 
• και να μάθουν πώς να μαθαίνουν μέσα από την ανακαλυπτική μάθηση. 
• Να είναι σε θέση να παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα αποτελέσματα της έρευνάς 

τους και να δικαιολογούν τις επιλογές τους όσον αφορά το τελικό προϊόν της 
εργασίας τους. 

• Να αναπτύξουν κριτική σκέψη μέσω της αυτοαξιολόγησης και της αξιολόγησης 
των εργασιών των συμμαθητών τους. 

 Περιγραφή του σεναρίου διδασκαλίας 

1η - 3η διδακτική ώρα. Οι μαθητές χωρίζονται σε ετερογενείς ομάδες των πέντε 
ατόμων. Αφού διαβάσουν το κείμενο «Ταξίδι χωρίς επιστροφή» της Διδούς Σωτηρίου, 
καλούνται να απαντήσουν στις δραστηριότητες του Φύλλου εργασίας 1 που δίνεται 
σε μορφή αρχείου google docs . Ύστερα από έρευνα στο διαδίκτυο συμπληρώνουν 
συνεργατικά στο φύλλο εργασίας το ιστορικό πλαίσιο του λογοτεχνικού κειμένου, τη 
σημασιολογική διαφορά των όρων μετανάστης-πρόσφυγας, διερευνούν την 
οικονομική κατάσταση του Μικρασιατικού ελληνισμού και τις σχέσεις Ελλήνων και 
Τούρκων πριν από τον Α Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Στη συνέχεια οι ομάδες καλούνται να μορφοποιήσουν το αρχικό κείμενο αποδίδοντας 
τα συναισθήματα των προσώπων με τη χρήση εργαλείων της google, όπως να 
χρωματίσουν τις λέξεις με διαφορετικά χρώματα ανάλογα με τα συναισθήματα. 
Παράλληλα εισάγουν σε επιλεγμένα χωρία του κειμένου εικόνες από το διαδίκτυο 
που αναδεικνύουν τα καταστροφικά αποτελέσματα του πολέμου. 

4η διδακτική ώρα. Δίνεται στους μαθητές το φύλλο εργασίας 2. Προτείνεται στις 
ομάδες των μαθητών η περιήγηση σε συγκεκριμένους διαδικτυακούς τόπους στο 
εργαστήρι της πληροφορικής και η συλλογή πληροφοριών για: 

α) τα αίτια του ξεριζωμού και της αποδημίας των ανθρώπων 

β) τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι Έλληνες μετανάστες ή πρόσφυγες, έτσι όπως 
αποτυπώνονται μέσα από την ποίηση και τη λογοτεχνία. 

γ) τα δικαιώματα των προσφύγων και των μεταναστών στη σύγχρονη Ελλάδα, 
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δ) το ρόλο της γυναίκας στη ζωή του ξενιτεμένου ως αδελφής, μάνας ή αγαπημένης 
μέσα από δημοτικά τραγούδια και τραγούδια της ξενιτιάς. 

5η και 6η διδακτική ώρα. Μέσα από τη συνεργασία και το διάλογο οι μαθητές 
επεξεργάζονται και σχολιάζουν το υλικό που συγκεντρώθηκε, κατηγοριοποιούν και 
ταξινομούν τις πληροφορίες και συνθέτουν τις τελικές εργασίες τους. Συζητούν για τη 
μορφή των google slides, τη γραμματοσειρά, τις εικόνες και τα χρώματα που θα 
χρησιμοποιηθούν και αποφασίζουν από κοινού για τις επιλογές τους. Ολοκληρώνουν 
σε συναντήσεις εκτός του σχολικού ωραρίου τη δημιουργία των παρουσιάσεών τους. 

7η και 8η διδακτική ώρα. Ως επιστέγασμα των γνώσεων και δεξιοτήτων που 
κατέκτησαν οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες που συνέθεσαν μέσα από τη 
διερεύνηση των πηγών. Αξιολογούν οι ίδιοι τις εργασίες τους αναφέρονται σε τυχόν 
προβλήματα και περιορισμούς και μέσω του αναστοχασμού μαθαίνουν πώς να 
μαθαίνουν. Παράλληλα αξιολογούν με επιχειρήματα τις εργασίες των συμμαθητών 
τους και συγκρίνουν τα κοινά ευρήματα. 

 Φύλλα εργασίας 

Φύλλο εργασίας 1 

Στα πλαίσια της ενότητας “Αποδημία-ξενιτιά¨ της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ 
Γυμνασίου θα ασχοληθούμε για έξι διδακτικές ώρες με το θέμα “Η ξενιτιά του χθες και 
του σήμερα” . Τις δύο πρώτες διδακτικές ώρες θα συμπληρώσουμε συνεργατικά το 
παρόν φύλλο εργασίας και τις επόμενες τέσσερις θα δημιουργήσουμε ανά ομάδες μια 
παρουσίαση google slides, στην οποία θα παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας. 

Αφού διαβάσετε το απόσπασμα “Ταξίδι χωρίς επιστροφή” από το μυθιστόρημα της 
Διδώς Σωτηρίου “Οι νεκροί περιμένουν”, να απαντήσετε στις ασκήσεις και στις 
δραστηριότητες που ακολουθούν: 

1. Χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης: 

• Να παρουσιάσετε σύντομα τα ιστορικά γεγονότα, στα οποία αναφέρεται το κείμενο. 
• Να προσδιορίσετε τη σημασιολογική διαφορά ανάμεσα στις λέξεις πρόσφυγας και 

μετανάστης.  
• Ποια ήταν η οικονομική κατάσταση του ελληνισμού που ζούσε στη Μ. Ασία πριν 

από τη Μικρασιατική Καταστροφή;  
• Ποιες ήταν οι σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων πριν από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και τη Μικρασιατική Καταστροφή; Να απαντήσετε σύντομα στην παραπάνω 
ερώτηση χρησιμοποιώντας πηγές από το διαδίκτυο.  
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Δίνονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://www.google.com/?hl=el 

https://gr.yahoo.com/ 

Για την αναζήτησή σας να συζητήσετε στην ομάδα και να αποφασίσετε τα παρακάτω: 

• Ποιες λέξεις-κλειδιά θα σας βοηθήσουν; 
• Είναι απαραίτητη η χρήση των εισαγωγικών στις λέξεις-κλειδιά; 
• Είναι οι διαδικτυακές πηγές που θα επιλέξετε αξιόπιστες;Είναι ο δημιουργός της 

ιστοσελίδας που επισκέπτεστε ειδικός στο θέμα και γιατί τη δημιούργησε.  
• Υπάρχουν στην ιστοσελίδα πηγές και βιβλιογραφία ή ενεργοί σύνδεσμοι σε 

αξιόπιστους φορείς για να επιβεβαιώσετε τις πληροφορίες σας;  
• Πότε ανανεώθηκε τελευταία φορά η ιστοσελίδα;  
• Μήπως διακρίνονται κάποιες τάσεις προκατάληψης σχετικά με το θέμα; 

Αναφέρεται η αντίθετη άποψη; 

2. Χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μορφοποίησης που επιθυμείτε να αναδείξετε τα 
συναισθήματα των προσώπων του κειμένου.  

3. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο εικόνες που δείχνουν τα αποτελέσματα του πολέμου 
και να τις εισάγετε σε χωρία του κειμένου που θα επιλέξετε.  

Φύλλο εργασίας 2 

1. Αφού αναζητήσετε στο διαδίκτυο ορισμένες από τις παρακάτω ηλεκτρονικές πηγές, 
να απαντήσετε στα ερωτήματα: 

• Ποιοι λόγοι ωθούν διαχρονικά τους πολίτες να εγκαταλείπουν τη χώρα προέλευσής 
τους 

• Ποια δικαιώματα έχουν στη σημερινή εποχή οι πρόσφυγες και οι μετανάστες; 
• Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν; 
• Ποιος είναι ο ρόλος της γυναίκας στη ζωή του ξενιτεμένου; 

Δίνονται οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις: 

https://www.youtube.com/watch?v=KJhX7BAnXV4 

http://www.kathimerini.gr/918676/opinion/epikairothta/politikh/otan-h-patrida-
ginetai-ex8ros 

https://help.unhcr.org/greece/el/rights-and-duties/rights-and-duties-of-refugees/ 

http://asylo.gov.gr/?page_id=115 
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http://www.kathimerini.gr/851279/article/epikairothta/ellada/apo-ti-as8enoyn-oi-
prosfyges 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2588,21855/ 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10282 

http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10349 

https://www.efsyn.gr/kosmos/90388_dom-o-polemos-kai-i-ftoheia-oi-aities-tis-
prosfygias 

https://www.youtube.com/watch?v=j7k0c6wVRr4 

2. Να παρουσιάσετε τα πορίσματα της έρευνάς σας δημιουργώντας μια παρουσίαση 
google slides. 

Για την παρουσίαση των εργασιών σας πρέπει όλες οι ομάδες να συζητήσετε και να 
αποφασίσετε μεταξύ σας: 

Ποιος θα είναι ο τίτλος της παρουσίασής σας; Πόσες διαφάνειες θα χρησιμοποιήσετε; 

Ποιο θα είναι το θέμα της καθεμιάς; Ποιος θα είναι ο τίτλος/υπότιτλος καθεμιάς; 

Το κείμενο σας θα είναι συνεχές, εκτενές ή με κουκίδες και γιατί;Ποιο προφίλ θα 
χρησιμοποιήσετε για το σύνολο της παρουσίασής σας και γιατί;Ποια γραμματοσειρά 
θα επιλέξετε και ποια χρώματα θα έχουν τα γράμματά, και γιατί; Θα βάλετε εικόνες 
στην παρουσίασή σας; Ποιες και γιατί; Θα βάλετε κίνηση στις διαφάνειες και αν ναι, 
γιατί; 

Περιορισμοί – προεκτάσεις 

Η έλλειψη γνώσεων και δεξιοτήτων των μαθητών όσον αφορά την κατασκευή google 
slides, ο περιορισμένος χρόνος και η αδυναμία πρόσβασης στην αίθουσα 
πληροφορικής, εφόσον το μάθημα της Πληροφορικής διεξάγεται παράλληλα με της 
Λογοτεχνίας ενδέχεται να αποτελέσουν περιορισμούς του παρόντος σεναρίου… 
Προέκταση θα μπορούσε να αποτελέσει η διαθεματική προσέγγιση σε συνδυασμό με 
το μάθημα της ιστορίας, της γυμναστικής και της μουσικής, ώστε να αναδειχθεί η 
συμβολή των μεταναστών και προσφύγων στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 
ζωή, η ιδιαίτερη κουλτούρα, οι παραδόσεις, τα τραγούδια και οι χοροί του 
μικρασιατικού ελληνισμού, αλλά και των προσφύγων που ζουν στη χώρα μας. Το υλικό 
μπορεί να εμπλουτιστεί με συνεντεύξεις, φωτογραφικό υλικό και βίντεο και να 
αναρτηθεί στο ιστολόγιο που θα κατασκευάσουν οι μαθητές για το σκοπό  
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http://www.kathimerini.gr/851279/article/epikairothta/ellada/apo-ti-as8enoyn-oi-prosfyges
http://www.kathimerini.gr/851279/article/epikairothta/ellada/apo-ti-as8enoyn-oi-prosfyges
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A107/391/2588,21855/
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10282
http://photodentro.edu.gr/aggregator/lo/photodentro-lor-8521-10349
https://www.efsyn.gr/kosmos/90388_dom-o-polemos-kai-i-ftoheia-oi-aities-tis-prosfygias
https://www.efsyn.gr/kosmos/90388_dom-o-polemos-kai-i-ftoheia-oi-aities-tis-prosfygias
https://www.youtube.com/watch?v=j7k0c6wVRr4
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Διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. Φυσικές Επιστήμες. 
Ο ήχος στο νηπιαγωγείο 

Μπελτσώνια Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Ed., Ειδικής Εκπαίδευσης, dinampel@yahoo.gr 

Περίληψη 

Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση είναι μια προσπάθεια 
υποστήριξης της ολόπλευρης ανάπτυξης των νηπίων. Όμως θα μπορούσε να 
υποστηριχθεί και το πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί αυτός ο γενικός στόχος τη στιγμή 
ακριβώς που οι μικροί μαθητές χαρακτηρίζονται από αρκετούς περιορισμούς ως προς 
το νοητικό και γνωστικό τομέα και επιπλέον υπάρχει αξιοσημείωτο έλλειμμα από 
εμπειρίες. Υπερβαίνοντας ωστόσο, όλους τους παραπάνω περιορισμούς στα πλαίσια 
του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται αλλά και κυρίως μέσα από τις 
αλληλεπιδράσεις με το κοινωνικό περιβάλλον τους, γνωρίζουν τον φυσικό κόσμο και 
τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Οικοδομούν δηλαδή, τα γνωστικά εκείνα εργαλεία που 
τους είναι απαραίτητα για να ανακαλύψουν και να προσεγγίσουν τα υλικά και τα 
αντικείμενα και να αναγνωρίσουν ταυτόχρονα και τις ιδιότητες που τα χαρακτηρίζουν 
και μέσα από την άμεση εμπειρία και την παρατήρηση κάνουν υποθέσεις, 
πειραματίζονται , δίνουν ερμηνείες και εξηγήσεις και με αυτά ακριβώς τα εργαλεία 
ανιχνεύουν και συγκροτούν στη σκέψη τους το φυσικό κόσμο ως ενότητα. « Η 
αλληλεπίδραση των Φυσικών Επιστημών με την κοινωνική, πολιτιστική και 
οικονομική ζωή που κυρίως πραγματοποιείται μέσω των Τεχνολογικών εφαρμογών 
σήμερα είναι αυτονόητη και από την άλλη αποτελεί αντικείμενο συνεχών ζητημάτων» 
Ραβάνης (2003). 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία των θεμάτων γύρω από τις φυσικές επιστήμες σχετίζεται άμεσα με τον 
βιόκοσμο των παιδιών και αυτά ερευνούν. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τα ενδιαφέροντα, 
τις εμπειρίες και τις γνώσεις των παιδιών, εξασφαλίζοντας ένα κλίμα ισότιμης 
επικοινωνιακής σχέσης. Το παιδί βρίσκεται στο προσκήνιο της έρευνας, συμμετέχει 
ενεργά, δρα πάνω στα αντικείμενα, επικοινωνεί και ανακαλύπτει τη γνώση. Σύμφωνα 
με τον Ραβάνη(2003), «η ολόπλευρη ανάπτυξη των μικρών παιδιών συντελείται μέσω 
της αυθόρμητης σχέσης με το περιβάλλον…» 

Το θέμα που θα μας απασχολήσει είναι ο ήχος. Σε κάθε εποχή ο ήχος είναι και ήταν 
γύρω μας , είναι στη ζωή μας. Υπάρχουν ήχοι ευχάριστοι, δυσάρεστοι, ενοχλητικοί, 
διαπεραστικοί. Η μουσική, τα αυτοκίνητα που κορνάρουν, οι εξατμίσεις των δικύκλων, 
οι φωνές των παιδιών. Ήχοι καθημερινοί, ήχοι που μας νευριάζουν ή μας ηρεμούν, μας 
προκαλούν ένταση ή μας χαλαρώνουν. 

Ο ήχος δεν είναι ορατός. Πως μπορούμε να τον διδάξουμε στα παιδιά λοιπόν ; Φυσικά 
με παιγνιώδη τρόπο και επίσης ευχάριστο κυρίως γιατί μας ενδιαφέρει εδώ και ο 
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βαθμός συμμετοχής των νηπίων στη διαμόρφωση του μαθήματος καθώς και ο βαθμός 
γνησιότητας και αυθορμητισμού στον εντοπισμό των ενδιαφερόντων τους, και η 
ανακάλυψη της γνώσης από τα ίδια τα παιδιά. Επομένως, κάθε προσπάθεια νόθευσης 
της δράσης αυτής, μέσα από την αντικειμενικά υφιστάμενη υπεροχή του 
εκπαιδευτικού, θα έπαιζε διαλυτικό ρόλο στο όλο εγχείρημα. 

Λέξεις-Kλειδιά: ήχος , ΤΠΕ, πείραμα, παρατήρηση, φυσικές επιστήμες 

Στόχοι 

Οι στόχοι του σεναρίου μας σε συνάρτηση με εκείνους του ΔΕΠΠΣ(2002α): 

• Να ανακαλύψουν πως παράγεται και πως μεταδίδεται ο ήχος 
• Σύνδεση των δραστηριοτήτων στο Νηπιαγωγείο με την Επιστήμη και την 

Τεχνολογία 
• Να εξοικειωθούν οι μαθητές του Νηπιαγωγείου με τις Φυσικές Επιστήμες και με 

τα μέσα που χρησιμοποιεί όπως η παρατήρηση και το πείραμα 
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας και της εργασίας σε μικρές ή σε μεγάλες ομάδες  
• Η συνειδητή ανακάλυψη του ήχου στη ζωή μας  
• Ενεργός συμμετοχή όλων σε ομαδικές δράσεις και κατασκευές  
• Η εξάσκηση της ακουστικής διαφοροποίησης 
• Σταδιακή εξέλιξη των μαθητών από τα χαρακτηριστικά του προσυλλογιστικού 

σταδίου και τον εγωκεντρισμό στο στάδιο της ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
διατύπωσης κανόνων και γενικεύσεων στον τομέα της Φυσικής . 

• Προσέγγιση της γνώσης μέσα από βιωματικούς τρόπους 

Στάδια εφαρμογής του σεναρίου: 

Πρώτο στάδιο: 

Διερεύνηση του θέματος: Τα παιδιά μετακινούνται μέσα στην τάξη και αναζητούν 
διαρκώς κάτι που να τους τραβήξει την προσοχή. Η γωνιά των Φυσικών Επιστημών 
καθώς είναι εφοδιασμένη με τα κατάλληλα υλικά, με επιμέλεια της εκπαιδευτικού, 
είναι ένα κατάλληλο σημείο ώστε να αναπτυχθούν αυθόρμητες δραστηριότητες. 
ΥΠΕΠΘ(1990). Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγό. 

Προγραμματισμός και προετοιμασία δράσεων από την νηπιαγωγό : μέσα από 
διαλογική συζήτηση και καταιγισμό ιδεών αφού η νηπιαγωγός εντοπίσει τι πραγματικά 
ενδιαφέρει τα νήπια ώστε να αναπτυχθεί και το ανάλογο θέμα διδασκαλίας, 
προετοιμάζει την τάξη, τις γωνιές με κατάλληλα υλικά και προγραμματίζει τις δράσεις 
με τρόπο που θα επιφέρουν αποτελέσματα και θα γίνει κατανοητό το θέμα από τους 
μικρούς μαθητές. Στις περισσότερες φορές τα νήπια επιλέγουν τις δράσεις τους με μια 
μικρή καθοδήγηση από την νηπιαγωγό. Σύμφωνα με την Ντολιοπούλου(2003) η 
νηπιαγωγός βοηθάει τα παιδιά στους πειραματισμούς και τις παρατηρήσεις τους, τους 
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προσφέρει νέα υλικά και τους προτείνει καινούριες ιδέες. Στο χρόνο της προετοιμασίας 
ανάγεται και ο καθορισμός των ομάδων εργασίας, μικρών ή μεγάλων αλλά και η 
δραστηριοποίηση όλης της ομάδας-τάξης. ΥΠΕΠΘ :Οδηγός Νηπιαγωγού.(2004) 

 

Εικόνα 1. Ο διαδραστικός πίνακας στο Νηπιαγωγείο 

Δεύτερο στάδιο: 

Υλοποίηση δραστηριοτήτων 

Πείραμα 1ο: Πώς παράγεται ο ήχος; 

Μια ομάδα νηπίων πειραματίζεται στην γωνιά των φυσικών επιστημών με τα υλικά. 
Ένα νήπιο χρησιμοποίησε έναν χάρακα και ακουμπώντας τυχαία την μια άκρη του στο 
τραπέζι και λυγίζοντας ελαφρά την άλλη, αφήνοντάς την ελεύθερη απότομα 
παράχθηκε ήχος – σταματώντας να κουνάει την ελεύθερη άκρη του χάρακα 
σταματούσε και ο ήχος. Το ίδιο πείραμα επαναλήφθηκε από άλλα νήπια και με άλλα 
υλικά όπως βελόνες πλεξίματος, ενώ άλλη ομάδα σκέφθηκε να χρησιμοποιήσει ένα 
κομμάτι από πλαστικό σακουλάκι, τεντώνοντάς το πάνω στο ραδιόφωνο που ήταν 
ανοιχτό για να ακούν μουσική, επάνω στο τεντωμένο πλαστικό έριξαν μικρά μπαλάκια 
από χαρτί, τα οποία πάλλονταν όσο ήταν το κασετόφωνο σε λειτουργία, καταλήγοντας 
έτσι , στο ίδιο τελικό συμπέρασμα ότι : « ο ήχος παράγεται από την ταλάντωση της 
ηχητικής πηγής» 

Πείραμα 2ο: Πώς μεταδίδεται ο ήχος; 

Μια γυάλα με νερό, μέσα στην οποία κάποτε κολυμπούσε ένα χρυσόψαρο, αποτέλεσε 
την αφορμή για την δεύτερη σπουδαία ανακάλυψη από τους μαθητές. Ο Γιώργος 
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κρατώντας δύο πέτρες στα χέρια του σκέφτηκε να τις βουτήξει μέσα στο νερό της 
γυάλας για να μάθει αν ο ήχος ακούγεται μέσα ή όχι. Το αποτέλεσμα ήταν να 
ανακαλύψει ότι ακούγεται και μάλιστα περισσότερο δυνατός από ότι έξω από το νερό, 
στον αέρα . 

Η Κατερίνα ακουμπώντας το κεφάλι της πάνω στο τραπεζάκι της τάξης ενώ σε μικρή 
απόσταση από αυτήν ήταν τοποθετημένο «τυχαία» το ρολόι χειρός της δασκάλας της 
ξαφνιάστηκε ακούγοντας τα χαρακτηριστικά τικ τάκ του ρολογιού , ενώ όταν σήκωνε 
το κεφάλι από το τραπέζι δεν ακούγονταν οι χτύποι. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση και μετά από συζήτηση με όλη την τάξη το συμπέρασμα 
ήταν απόλυτα κατανοητό: «ο ήχος μεταδίδεται πολύ πιο γρήγορα στα υγρά και στα 
στερεά από ότι στην αέρα» 

Πείραμα 3ο: Ο ήχος ταξιδεύει και εμείς παίζουμε 

Η ομάδα –τάξη αποφάσισε να πειραματιστεί παίζοντας και να τολμήσει την κατασκευή 
ενός τηλεφώνου. Τα υλικά ήταν δύο πλαστικά ποτηράκια και ένα κομμάτι σπάγκου 
που τα ένωνε μεταξύ τους. Το ένα παιδί τοποθέτησε το ποτήρι στο αυτί του 
προσπαθώντας ο σπάγκος να διατηρείται τεντωμένος ενώ το άλλο μιλούσε μέσα στο 
ποτήρι. Το αποτέλεσμα ήταν αυτός που κρατούσε το ποτήρι στο αυτί του να ακούει τη 
φωνή του άλλου που μιλούσε και ο σπάγκος να πάλλεται , όταν πάλι, ο σπάγκος δεν 
είναι τεντωμένος δεν πάλλεται όταν μιλάει. Τελικά το μαγικό αυτό παιγνίδι- πείραμα 
επαναλήφθηκε από όλα τα νήπια. Ένα παρόμοιο παιγνίδι επαναλήφθηκε και με ένα 
ιατρικό στηθοσκόπιο που έτυχε να βρεθεί στο σχολείο, κατανοώντας βιωματικά ότι 
ακούμε το τικ τακ της καρδιάς επειδή ο ήχος περνά μέσα από το καλώδιο και επομένως 
κατέληξαν στο συμπέρασμα: « ότι ο ήχος μεταφέρεται με ορισμένους τρόπους και με 
κάποιες προϋποθέσεις»  

Δραστηριότητα 1η: Υπερηχογράφος: ένα μαγικό μηχάνημα: τα νήπια επισκέπτονται 
ένα νοσοκομείο για να δουν έναν υπερηχογράφο και σε επαφή με τον γιατρό 
κατανόησαν τα παρακάτω : ό υπερηχογράφος είναι ένα μηχάνημα που χρησιμοποιείται 
στην ιατρική και εκπέμπει ήχους που δεν μπορούμε να ακούσουμε, όπως οι γιατροί με 
την βοήθειά του μπορούν να καταλάβουν αν τα όργανα ενός ανθρώπου είναι υγιή και 
ακόμα αν ένα έμβρυο εξελίσσεται ομαλά. Κάθε όργανο εκπέμπει διαφορετικούς ήχους 
του λέγονται «ηχητικά κύματα». 

Δραστηριότητα 2η: Ο διαδραστικός πίνακας στον Νηπιαγωγείο: τα νήπια 
πειραματίζονται και γνωρίζουν τον διαδραστικό πίνακα παρακολουθώντας μικρές 
παιδικές ταινίες, γράφοντας το όνομά τους ή άλλες μικρές λέξεις ή ζωγραφίζοντας με 
τα εργαλεία σχεδίασης. Οι μικροί μαθητές ενθουσιάζονται . 
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Εικόνα 2 Ο διαδραστικός πίνακας ως μέσο ψυχαγωγίας 

Τρίτο στάδιο : 

Αξιολόγηση δράσης 

Ως επιστέγασμα της διδακτικής μας παρέμβασης, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι 
δραστηριότητες οι οποίες υλοποιήθηκαν από τους μαθητές της προσχολικής ηλικίας 
ήταν αρκετά απλές ώστε να πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν αρχικά και να 
καταφέρουν αυτενεργώντας να προσλάβουν τη γνώση. ΥΠΕΠΘ (2002): ερευνώ το 
φυσικό μου κόσμο. Οι μαθητές πειραματιζόμενοι με καταστάσεις και φαινόμενα που 
τους ήταν ήδη γνωστά αναπτύσσουν γνώσεις και δεξιότητες και μαθαίνουν , 
οδηγούνται μόνα τους σε διαπιστώσεις και συμπεράσματα και κατανοούν έστω και 
πληροφοριακά την χρησιμότητα του ήχου στην Τεχνολογία και πως αξιοποιούνται τα 
ηχητικά κύματα στην εποχή των γρήγορων ταχυτήτων και υψηλών απαιτήσεων στην 
οποία ζούμε όλοι. Μέσα από την σύντομη αυτή επαφή τους με την Τεχνολογία τα νήπια 
αποκτούν την ευκαιρία να προετοιμαστούν για την επόμενη εκπαιδευτική βαθμίδα , το 
Δημοτικό σχολείο, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους καθώς και να μάθουν να 
παρατηρούν και να εξηγούν πράγματα «μαγικά» όπως ο υπερηχογράφος ή το σόναρ. 
ΥΠ.Ε.Π.Θ. (2002α): Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το 
Νηπιαγωγείο. Ο Ραβάνης (2003), μας εξηγεί καλύτερα : «τα νήπια οικοδομούν μέσα 
από τις αλληλεπιδράσεις τους, γνωστικά εργαλεία με βάση τα οποία μαθαίνουν τη 
συμπεριφορά αντικειμένων, υλικών, αναγνωρίζουν τις ιδιότητες τους, δημιουργούν 
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σχέσεις, κάνουν υποθέσεις, δίνουν ερμηνείες και εξηγήσεις και με ακριβώς αυτά τα 
εργαλεία ανιχνεύουν και συγκροτούν στη σκέψη το φυσικό κόσμο ως οντότητα». 

 

Εικόνα 3. Οι μαθητές πειραματίζονται με τη γραφή στον διαδραστικό πίνακα 

Βιβλιογραφία 

Ραβάνης, Κ.(2002) : Οι Φυσικές Επιστήμες στην Προσχολική Εκπαίδευση. ΑΘΗΝΑ. 
ΔΑΡΔΑΝΟΣ. 

Ντολιοπούλου, Ε(2003). «Σύγχρονα προγράμματα για παιδιά Προσχολικής Ηλικίας.  
Αθήνα. ΤΥΠΩΘΗΤΩ 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (2002): Ερευνώ τον φυσικό μου  
κόσμο Ε’ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ. ΑΘΗΝΑ ΟΕΔΒ 

Παρασκευόπουλος, Ι.( 1985). Εξελικτική Ψυχολογία. ΑΘΗΝΑ  

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
(ΥΠ.Ε.Π.Θ. – Π.Ι.), (2002α). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών για το Νηπιαγωγείο και Προγράμματα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης 
Δραστηριοτήτων 
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Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1990). 
Βιβλίο Δραστηριοτήτων για το Νηπιαγωγό. ΑΘΗΝΑ. ΟΕΔΒ 

ΥΠΕΠΘ- ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (2004). Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί 
σχεδιασμοί Δημιουργικά Περιβάλλοντα μάθησης. ΑΘΗΝΑ .ΟΕΔΒ 
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Εργαστήριο Πειραματικής Οικονομικής για την Αποτίμηση του Οφέλους / Κό-
στους που προκαλεί η Ανάδειξη / Φθορά των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Βενετίας  

Κοψιδάς Οδυσσέας, Διδάκτορας, odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η οικονομική αποτίμηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων πολιτισμικής 
κληρονομιάς της Βενετίας, καθώς και η οικονομική αποτίμηση του εξωτερικού κό-
στους  / οφέλους που προκαλείται από την φθορά / ανάδειξή τους αντίστοιχα. Ο ερευ-
νητικός στόχος αποτελεί η διερεύνηση της διαθεσιμότητας των επισκεπτών να πληρώ-
σουν προκειμένου να απολάβουν τα δημόσια αγαθά παγκόσμιας κληρονομιάς όπως 
είναι τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Βενετίας, καθώς επίσης και η προ-
θυμία του να προσφέρουν σε χρήμα (Willingness to Pay) ή /και εθελοντική εργασία 
(Willingness to Participate) για την περαιτέρω ανάδειξή τους. Η έρευνα αυτή θα απο-
τελέσει πιλότο για την έμμεση οικονομική αποτίμησης και δείκτη για την δημόσια οι-
κονομική πολιτική διαχείρισης τους μέσω της εφαρμογής  μεθόδων Πειραματικής Οι-
κονομικής και συγκεκριμένα της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης  (Contingent Val-
uation Method) με κύριο ερώτημα Willingness to Pay  - WTP και στην τροποποιημένη 
μορφή του Willingness to Participate – WTPar και της Μεθόδου Κόστους Ταξιδίου 
(Travel Cost Method). Η μελέτη αυτή αποσκοπεί ώστε να αποτελέσει πιλότο για την 
διερεύνηση της προθυμίας καταβολής φορολογίας (άμεσης / έμμεσης) και καταβολής 
τέλους εισιτηρίου από τους επισκέπτες προκειμένου να συντηρούνται / αναδεικνύονται 
τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς της Βενετίας. Ε-
πίσης να αποτελέσει μία προσέγγιση του κόστους ταξιδιού που διατίθεται να επωμιστεί 
ένας επισκέπτης προκειμένου να επισκεφτεί τα εν λόγω μνημεία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πειραματική Οικονομική, Willingness to Pay, Willingness to Partic-
ipate, Βενετία 

Εισαγωγή 
 
Η οικονομική αποτίμηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων πολιτισμικής 
κληρονομιάς της Βενετίας, καθώς και η οικονομική αποτίμηση του εξωτερικού κό-
στους  / οφέλους που προκαλείται από την φθορά / ανάδειξή τους αντίστοιχα. Αναλυ-
τικά, ερευνητικός στόχος αποτελεί η διερεύνηση της διαθεσιμότητας των επισκεπτών 
να πληρώσουν προκειμένου να απολάβουν τα δημόσια αγαθά παγκόσμιας κληρονομιάς 
όπως είναι τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Βενετίας, καθώς επίσης και η 
προθυμία του να προσφέρουν σε χρήμα (Willingness to Pay) ή /και εθελοντική εργασία 
(Willingness to Participate) για την περαιτέρω ανάδειξή τους. Η έρευνα αυτή θα απο-
τελέσει πιλότο για την έμμεση οικονομική αποτίμησης και δείκτη για την δημόσια οι-
κονομική πολιτική διαχείρισης τους. 
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Μεθοδολογία 
 
Εφαρμογή μεθόδων Πειραματικής Οικονομικής και συγκεκριμένα της Μεθόδου Υπο-
θετικής Αξιολόγησης  (Contingent Valuation Method) με κύριο ερώτημα Willingness 
to Pay  - WTP και στην τροποποιημένη μορφή του Willingness to Participate – WTPar 
και της Μεθόδου Κόστους Ταξιδίου (Travel Cost Method).  

 
Επιστημονική Συμβολή 

 
Η αποτίμηση της οικονομικής αξίας των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων 
πολιτισμικής κληρονομιάς νοούμενων ως δημόσιων αγαθών παγκόσμιας εμβέλειας και 
διεθνούς πολιτισμικής κληρονομιάς. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί ώστε να αποτελέσει 
πιλότο για την διερεύνηση της προθυμίας καταβολής φορολογίας (άμεσης / έμμεσης) 
και καταβολής τέλους εισιτηρίου από τους επισκέπτες προκειμένου να συντηρούνται / 
αναδεικνύονται τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς 
της Βενετίας. Επίσης να αποτελέσει μία προσέγγιση του κόστους ταξιδιού που διατί-
θεται να επωμιστεί ένας επισκέπτης προκειμένου να επισκεφτεί τα εν λόγω μνημεία. Η 
μελέτη θα  έχει παραδοτέο επιστημονικό άρθρο (scientific paper) σε διεθνές επιστημο-
νικό περιοδικό ή σε πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με το σύστημα των 
κριτών. 

 
Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Η υλοποίηση του προγράμματος εντάσσεται στα όρια του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 
2020. 
Αναλυτικά: 
2 μήνες: βιβλιογραφική επισκόπηση  
2 μήνες: σχεδιασμός ερωτηματολογίου 
2 μήνες: διακίνηση ερωτηματολογίου 
2 μήνες: στατιστική επεξεργασία συλλεχθέντων δεδομένων ερωτηματολογίου 
2 μήνες: συγγραφή επιστημονικής δημοσίευσης (paper) και υποστήριξης σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό ή σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με το σύστημα των κριτών 
και τελικής αναφοράς (final report) 

 
Βιβλιογραφία 

 

Bos, F., Zwaneveld, P., Van Puijenbroek, P.,J.,T.,M. (2012). Een Snelle Kosten-Effec-
tiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (A Quick Cost-Effec-
tiveness Analysis for the Deltaprogamme IJsselmeer Area), CPB Background 
Document, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague, 
The Netherlands. 

Botzen, W.,J.,W., Van den Bergh, J.,C.,J.,M. (2012). Monetary valuation of insurance 
against flood risk under climate change. International Economic Review, 
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53:1005–1025. 

Brown, J., Arie Kapteyn, R., Erzo, F.,P., Luttmer, Olivia, M. (2017). Cognitive Con-
straints on Valuing Annuities, Journal of the European Economic Association,  
15 (2), 429–462. 

Brouwer, R., Schaafsma, M. (2013). Modelling risk adaptation and mitigation behav-
iour under different climate change scenarios, Climate Change, 117:11–29. 

Brouwer, R., Tinh, B.,D., Tuan, T.,H., Magnussen, K., Navrud, S. (2014). Modeling 
demand for catastrophic flood risk insurance in coastal zones in Vietnam using 
choice experiments, Environmental  Development Economics, 19:228–249. 

Cason, T., N., Plott, C., R. (2014). Misconceptions and Game Form Recognition: Chal-
lenges to Theories of Revealed Preference and Framing, Journal of Political 
Economy, 122 (6), 1235–1270. 

Chilton, S., Jones-Lee, M., McDonald, R., Metcalf, H. (2012). Does the WTA/WTP 
ratio diminish as the severity of a health complaint is reduced? Wealth function, 
Journal Risk Uncertain, 45:1–24. 

Crosetto, P., Filippin, A. (2016). A Theoretical and Experimental Appraisal of Four 
Risk Elicitation Methods, Experimental Economics, 19 (3), 613–641. 

Dekker, T., Koster, P., Brouwer, R. (2014). Changing with the tide: semiparametric 
estimation of preference dynamics, Land Economics, 90:717–745. 

Kind, J. (2014). Economically efficient flood protection standards for the Netherlands, 
Journal Flood Risk Management, 7:103–117. 

Reyes, J., Rosen, C. (2013). A Failed Attempt to Explain within subject Variation in 
Risk Taking Behavior using domain specific risk attitudes, Journal of Economic 
Behavior & Organization, 87, 1–24. 

Viscusi, W.,K., Huber, J. (2012). Reference-dependent valuations of risk: Why willing-
ness-to-accept exceeds willingness-to-pay, Journal Risk Uncertain, 44:19–44. 
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Εργαστήριο Πειραματικής Οικονομικής για την Αποτίμηση του Οφέλους / Κό-
στους που προκαλεί η Ανάδειξη / Φθορά των Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών 

Μνημείων Πολιτισμικής Κληρονομιάς της Βενετίας 

Κοψιδάς Οδυσσέας, Διδάκτορας, odykopsi@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η οικονομική αποτίμηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων πολιτισμι-κής 
κληρονομιάς της Βενετίας, καθώς και η οικονομική αποτίμηση του εξωτερικού κό-
στους  / οφέλους που προκαλείται από την φθορά / ανάδειξή τους αντίστοιχα. Ο ερευ-
νητικός στόχος αποτελεί η διερεύνηση της διαθεσιμότητας των επισκεπτών να πληρώ-
σουν προκειμένου να απολάβουν τα δημόσια αγαθά παγκόσμιας κληρονομιάς όπως 
είναι τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Βενετίας, καθώς επίσης και η προ-
θυμία του να προσφέρουν σε χρήμα (Willingness to Pay) ή /και εθελοντική ερ-γασία 
(Willingness to Participate) για την περαιτέρω ανάδειξή τους. Η έρευνα αυτή θα απο-
τελέσει πιλότο για την έμμεση οικονομική αποτίμησης και δείκτη για την δη-μόσια 
οικονομική πολιτική διαχείρισης τους μέσω της εφαρμογής  μεθόδων Πειρα-ματικής 
Οικονομικής και συγκεκριμένα της Μεθόδου Υποθετικής Αξιολόγησης  (Contingent 
Valuation Method) με κύριο ερώτημα Willingness to Pay  - WTP και στην τροποποιη-
μένη μορφή του Willingness to Participate – WTPar και της Μεθόδου Κόστους Ταξι-
δίου (Travel Cost Method). Η μελέτη αυτή αποσκοπεί ώστε να αποτε-λέσει πιλότο για 
την διερεύνηση της προθυμίας καταβολής φορολογίας (άμεσης / έμ-μεσης) και κατα-
βολής τέλους εισιτηρίου από τους επισκέπτες προκειμένου να συ-ντηρούνται / αναδει-
κνύονται τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς της Βε-
νετίας. Επίσης να αποτελέσει μία προσέγγιση του κόστους ταξι-διού που διατίθεται να 
επωμιστεί ένας επισκέπτης προκειμένου να επισκεφτεί τα εν λόγω μνημεία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Πειραματική Οικονομική, Willingness to Pay, Willingness to Par-
ticipate, Βενετία 

Εισαγωγή 

Η οικονομική αποτίμηση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων πολιτισμι-κής 
κληρονομιάς της Βενετίας, καθώς και η οικονομική αποτίμηση του εξωτερικού κό-
στους  / οφέλους που προκαλείται από την φθορά / ανάδειξή τους αντίστοιχα. Α-ναλυ-
τικά, ερευνητικός στόχος αποτελεί η διερεύνηση της διαθεσιμότητας των επι-σκεπτών 
να πληρώσουν προκειμένου να απολάβουν τα δημόσια αγαθά παγκόσμιας κληρονομιάς 
όπως είναι τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Βενετίας, κα-θώς επίσης και 
η προθυμία του να προσφέρουν σε χρήμα (Willingness to Pay) ή /και εθελοντική εργα-
σία (Willingness to Participate) για την περαιτέρω ανάδειξή τους. Η έρευνα αυτή θα 
αποτελέσει πιλότο για την έμμεση οικονομική αποτίμησης και δεί-κτη για την δημόσια 
οικονομική πολιτική διαχείρισης τους. 
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Μεθοδολογία 

Εφαρμογή μεθόδων Πειραματικής Οικονομικής και συγκεκριμένα της Μεθόδου Υ-πο-
θετικής Αξιολόγησης  (Contingent Valuation Method) με κύριο ερώτημα Willing-ness 
to Pay  - WTP και στην τροποποιημένη μορφή του Willingness to Participate – WTPar 
και της Μεθόδου Κόστους Ταξιδίου (Travel Cost Method).  

Επιστημονική Συμβολή 

Η αποτίμηση της οικονομικής αξίας των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μνημείων 
πολιτισμικής κληρονομιάς νοούμενων ως δημόσιων αγαθών παγκόσμιας εμβέλειας και 
διεθνούς πολιτισμικής κληρονομιάς. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί ώστε να αποτε-λέσει 
πιλότο για την διερεύνηση της προθυμίας καταβολής φορολογίας (άμεσης / έμ-μεσης) 
και καταβολής τέλους εισιτηρίου από τους επισκέπτες προκειμένου να συ-ντηρούνται 
/ αναδεικνύονται τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς 
της Βενετίας. Επίσης να αποτελέσει μία προσέγγιση του κόστους ταξι-διού που διατί-
θεται να επωμιστεί ένας επισκέπτης προκειμένου να επισκεφτεί τα εν λόγω μνημεία. Η 
μελέτη θα  έχει παραδοτέο επιστημονικό άρθρο (scientific paper) σε διεθνές επιστημο-
νικό περιοδικό ή σε πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου με το σύστημα των 
κριτών. 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

Η υλοποίηση του προγράμματος εντάσσεται στα όρια του ακαδημαϊκού έτους 2019 – 
2020. 

Αναλυτικά: 

2 μήνες: βιβλιογραφική επισκόπηση  
2 μήνες: σχεδιασμός ερωτηματολογίου 
2 μήνες: διακίνηση ερωτηματολογίου 
2 μήνες: στατιστική επεξεργασία συλλεχθέντων δεδομένων ερωτηματολογίου 
2 μήνες: συγγραφή επιστημονικής δημοσίευσης (paper) και υποστήριξης σε διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό ή σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με το σύστημα των κρι-
τών και τελικής αναφοράς (final report) 

Βιβλιογραφία 

Bos, F., Zwaneveld, P., Van Puijenbroek, P.,J.,T.,M. (2012). Een Snelle Kosten-Effec-
tiviteitanalyse voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied (A Quick Cost-Effec-
tiveness Analysis for the Deltaprogamme IJsselmeer Area), CPB Back-ground 
Document, CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, The Hague, 
The Netherlands. 
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Botzen, W.,J.,W., Van den Bergh, J.,C.,J.,M. (2012). Monetary valuation of insurance 
against flood risk under climate change. International Economic Review, 
53:1005–1025. 

Brown, J., Arie Kapteyn, R., Erzo, F.,P., Luttmer, Olivia, M. (2017). Cognitive Con-
straints on Valuing Annuities, Journal of the European Economic Association,  
15 (2), 429–462. 

Brouwer, R., Schaafsma, M. (2013). Modelling risk adaptation and mitigation behav-
iour under different climate change scenarios, Climate Change, 117:11–29. 

Brouwer, R., Tinh, B.,D., Tuan, T.,H., Magnussen, K., Navrud, S. (2014). Modeling 
demand for catastrophic flood risk insurance in coastal zones in Vietnam using 
choice experiments, Environmental  Development Economics, 19:228–249. 

Cason, T., N., Plott, C., R. (2014). Misconceptions and Game Form Recognition: Chal-
lenges to Theories of Revealed Preference and Framing, Journal of Political 
Economy, 122 (6), 1235–1270. 

Chilton, S., Jones-Lee, M., McDonald, R., Metcalf, H. (2012). Does the WTA/WTP 
ratio diminish as the severity of a health complaint is reduced? Wealth function, 
Journal Risk Uncertain, 45:1–24. 

Crosetto, P., Filippin, A. (2016). A Theoretical and Experimental Appraisal of Four 
Risk Elicitation Methods, Experimental Economics, 19 (3), 613–641. 

Dekker, T., Koster, P., Brouwer, R. (2014). Changing with the tide: semiparametric 
estimation of preference dynamics, Land Economics, 90:717–745. 

Kind, J. (2014). Economically efficient flood protection standards for the Netherlands, 
Journal Flood Risk Management, 7:103–117. 

Reyes, J., Rosen, C. (2013). A Failed Attempt to Explain within subject Variation in 
Risk Taking Behavior using domain specific risk attitudes, Journal of Economic 
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Μαρία Πολυδούρη, Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για Κείνον … 

Χατζηβασιλείου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, 139vas@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα διδακτική πρόταση αξιοποιεί το μοντέλο της δομημένης διερευνητικής 
δραστηριότητας ή δικτυακής αποστολής (WebQuest) – στην οποία κεντρικό ρόλο 
κατέχει η άντληση και αξιοποίηση πληροφοριών από τον Παγκόσμιο Ιστό – στα 
πλαίσια του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας. Ειδικότερα, οι μαθητές 
καλούνται αναλαμβάνοντας μια αυθεντική (υποθετική) αποστολή και λειτουργώντας 
ομαδοσυνεργατικά να περιηγηθούν σε επιλεγμένους ιστοτόπους προκειμένου α) να 
μελετήσουν και να καταγράψουν τις απόψεις συγκεκριμένων ποιητών περί ποίησης και 
β) να προσεγγίσουν την ποιητική τέχνη της Μ. Πολυδούρη και να φωτίσουν την άποψή 
της για το ρόλο της ποίησης στη ζωή της. Για την αποτύπωση των συμπερασμάτων της 
η κάθε ομάδα θα αξιοποιήσει συγκεκριμένο εργαλείο web2.  

Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση με τίτλο «Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για 
Κείνον…» είναι διαθέσιμη στην πλατφόρμα φιλοξενίας ιστοεξερευνήσεων zunal: 
http://zunal.com/webquest.php?w=352395  

Λέξεις-Κλειδιά: αυτοαναφορικότητα, Πολυδούρη, ερωτική ποίηση 

Ταυτότητα ιστοεξερεύνησης 

• Τίτλος: Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για Κείνον ... 
• Μάθημα: Λογοτεχνία  
• Διδακτική ενότητα: Η νεότερη ποίηση. Μ. Πολυδούρη, Γιατί μ' αγάπησες 
• Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Λογοτεχνία, Πληροφορική, Μουσική  
• Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 
• Χρονική διάρκεια: τέσσερις ή πέντε (4-5) διδακτικές ώρες 

Στόχοι 

• Κύριος στόχος της παρούσας ιστοεξερεύνησης είναι η διερεύνηση των κινήτρων 
της ποιητικής δημιουργίας με βάση τους στίχους και τις δηλώσεις των ίδιων των 
δημιουργών.  

• Παράλληλα, αποσκοπεί στην προσέγγιση μιας ξεχωριστής ποιήτριας, η οποία 
ομολογεί πώς το μοναδικό κίνητρο ποιητικής έμπνευσης και έκφρασής της ήταν 
ένα "εσύ", ο απόλυτος έρωτάς της ζωής της. Πρόκειται, φυσικά, για την Μαρία 
Πολυδούρη, της οποίας όλα τα ποιήματα "ήταν μόνο για Κείνον", τον ποιητή Κ. 
Καρυωτάκη. 

• Επιπρόσθετα, επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο, καθώς και η δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύου, λογισμικών και 
ψηφιακών εργαλείων. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση βασίζεται στην τεχνική της ιστοεξερεύνησης, που 
επιτρέπει την πολυδιάστατη προσέγγιση της ζωής και του πολυσχιδούς έργου των 
λογοτεχνών, καθώς και την πρόσβαση σε πλήθος λογοτεχνικών κειμένων μέσω της 
πλοήγησης και διερεύνησης στον Παγκόσμιο Ιστό. Παράλληλα, δίνεται «έμφαση στους 
διαφορετικούς σημειωτικούς τρόπους οργάνωσης του κειμένου και στο διαμεσολαβητικό 
ρόλο της τεχνολογίας της γραφής (είτε αυτή είναι το έντυπο, το ψηφιακό μέσο κτλ.), αλλά 
και την ανάλυση των ευρύτερων λόγων (discourses) που δομούν, ρητά ή άρρητα, το 
κείμενο». (Ακριτίδου, 2014). Με τον τρόπο αυτό παρέχεται στους μαθητές μια 
μοναδική αναγνωστική εμπειρία εμπλουτισμένη συχνά – κυρίως στην περίπτωση της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας – με τις μελοποιημένες ή/και οπτικοποιημένες εκδοχές των 
λογοτεχνικών αποσπασμάτων και, συνεπώς, προωθείται ο στόχος της φιλαναγνωσίας. 

Εισαγωγή 

Το ηλεκτρονικό μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό «Ποιητικό θρόισμα» με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου) προκηρύσσει (υποθετικά) πανελλήνιο 
λογοτεχνικό μαθητικό διαγωνισμό με θέμα: «Έλληνες ποιητές μιλούν για την ποίηση. 
Μελέτη…περίπτωσης». Δικαίωμα συμμετοχής στον συγκεκριμένο διαγωνισμό έχουν 
οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου όλων των σχολείων της Ελλάδας.  

Προϋποθέσεις/Όροι συμμετοχής:  

• Οι συμμετέχοντες μαθητές κάθε Γυμνασίου θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά 
• Κάθε Γυμνάσιο θα δηλώσει συμμετοχή με μια μόνο ομάδα μαθητών 
• Κάθε ομάδα θα καλύψει και τους δύο θεματικούς άξονες. Πιο συγκεκριμένα, στο 

πρώτο μέρος της εργασίας σας θα γίνει αναφορά στην άποψη δημοφιλών Ελλήνων 
ποιητών για την ποιητική δημιουργία, τη σημασία της ποίησης στη ζωή τους, την 
πηγή της έμπνευσής τους…). Σχετικά με το δεύτερο θεματικό άξονα, κάθε 
διαγωνιζόμενη ομάδα θα επιλέξει έναν Έλληνα ποιητή/τρια και θα μελετήσει τη 
σημασία που διαδραμάτισε η ποίηση στη ζωή του/της. Τα τελικά συμπεράσματα 
της έρευνάς της θα τα παρουσιάσει με ένα ψηφιακό τρόπο της επιλογής της 
αξιοποιώντας δύο τουλάχιστον εργαλεία web2. 

Νικήτρια ομάδα του διαγωνισμού θα ανακηρυχθεί αυτή που θα παρουσιάσει με πιο 
πλήρη και ελκυστικό τρόπο τους δυο θεματικούς άξονες. Για την ανάδειξή της θα 
συμμετάσχουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας όλοι οι αναγνώστες του 
συγκεκριμένου περιοδικού (μαθητές του σχολείου). Παράλληλα, κάθε υποψήφια 
ομάδα θα κληθεί να προτείνει αιτιολογημένα μια συμμετοχή - εκτός φυσικά από τη 
δική της – για την πρώτη θέση. Το έπαθλο για τη νικήτρια ομάδα θα είναι διπλό: α) 
δημοσίευση της συγκεκριμένης εργασίας στο επόμενο τεύχος του περιοδικού (το ρόλο 
του περιοδικού θα τον έχει το ιστολόγιο της τάξης) και β) μια συλλογή από 
ηλεκτρονικούς σελιδοδείκτες – ενθύμια που θα έχουν δημιουργήσει οι άλλες ομάδες 
με στίχους των ποιητών που έχουν μελετήσει. 
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Έτοιμοι για δράση; Ως μελέτη περίπτωσης νομίζω, η Μαρία Πολυδούρη θα μας 
οδηγήσει στην κορυφή, καθώς – όπως και σεις θα διαπιστώσετε – έγραφε ποίηση 
αφιερωμένη σε ένα «εσύ», στον απόλυτο έρωτά της, τον ποιητή Κ. Καρυωτάκη. 

Αναλυτική περιγραφή 

Εργασία 

Υποθέστε ότι είστε δημοσιογράφοι που εργάζεστε στη μηνιαία λογοτεχνική εφημερίδα 
« Εν αρχή ην ο λόγος…». Η αποστολή σας στο φύλλο του Νοεμβρίου 2019 είναι διττή:  
 
i) να παρουσιάσετε την άποψη Ελλήνων ποιητών για την ποίηση, όπως αυτή 
καταγράφεται στο ποιητικό τους έργο και 
 
ii) να φωτίσετε το ρόλο της ποίησης στο έργο της ποιήτριας Μαρίας Πολυδούρη. Το 
ρόλο του μηνιαίου φύλλου θα τον έχει συμβολικά το wiki 
(https://www.wikispaces.com/) της τάξης ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι συμμαθητές 
σας – μέλη των άλλων ομάδων να παρακολουθούν και να παρεμβαίνουν. 
 
Α΄ - Β΄ ΟΜΑΔΑ: Περί … ποιητών 
Στόχος της ομάδας σας είναι να καταγράψετε τις απόψεις συγκεκριμένων ποιητών περί 
ποίησης μέσα από ποιητικά ή άλλα κείμενά τους και να αποτυπώσετε τα συμπεράσματά 
σας αξιοποιώντας ένα συγκεκριμένο εργαλείο web 2. 
 
Γ΄ - Δ΄ - Ε΄ ΟΜΑΔΑ: Περί …Πολυδούρη 
Στόχος της δικής σας ομάδας είναι να προσεγγίσετε μέσα από συγκεκριμένα 
βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία την ποίηση της Πολυδούρη και να αναδείξετε 
την άποψή της για το ρόλο της ποίησης στη ζωή της. Τα τελικά συμπεράσματά σας θα 
τα καταγράψετε με τη βοήθεια ενός συγκεκριμένου εργαλείου web2. 

Διαδικασία 

Χωριστείτε σε πέντε (05) ομάδες με πέντε (05) μέλη/δημοσιογράφους σε κάθε ομάδα 
και τους εξής διακριτούς ρόλους αντίστοιχα: δύο (02) ανταποκριτές – δύο (02) 
συντάκτες – ένας (01) εκπρόσωπος Τύπου. 

 
Α΄ ΟΜΑΔΑ: Περί … ποιητών 

Επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστότοπους και μελετήστε τα ποιήματα που 
ανθολογούνται: 
https://goo.gl/W3c8UR (Λόγος Παράταιρος) 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
υνC132/638/4102,18790/index_3_03.html 

• Τι σημαίνει η ποίηση για τους ποιητές Γ. Σαραντάρη, Ντ. Χριστιανόπουλο, Ν. 
Καρούζο, Ν. Λαπαθιώτη, Γ. Παυλόπουλο, Οδ. Ελύτη, Κ. Π. Καβάφη, Κ. Καρυωτάκη, 
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Ν. Βρεττάκου. Καταγράψτε την άποψή τους στο wiki της τάξης συνοδεύοντάς την και 
με αντίστοιχους στίχους που την αναδεικνύουν. 

• Χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικές λέξεις – κλειδιά και σχετικές φράσεις από αυτές 
που έχουν αναρτήσει στο wiki οι συμμαθητές σας (Β΄ ΟΜΑΔΑ) αποτυπώστε με τη 
βοήθεια ενός συννεφόλεξου (http://www.wordle.net/) τι σημαίνει η ποίηση για τους 
ποιητές. 

 
Β΄ ΟΜΑΔΑ: Περί … ποιητών 

Επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστότοπους και μελετήστε τα κείμενα – δηλώσεις των 
Ελλήνων ποιητών που ανθολογούνται: 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/giwrghs_paylopoylos_ti_einai_poihsh.htm 

http://www.koutipandoras.gr/article/ti-einai-poihsh-o-poihths-anapse-ena-brady-ola-
ta-fwta-toy-myaloy-toy 

http://anastasia.pblogs.gr/2011/03/ti-einai-poihsh.html 

• Τι σημαίνει, σύμφωνα με τις δηλώσεις τους, η ποίηση για τους ποιητές Γ. 
Παυλόπουλο, Μ. Αναγνωστάκη, Τ. Λειβαδίτη, Κ. Δημουλά, Γ. Ρίτσο, Μ. 
Σαχτούρη, Ν. Καρούζο, Γ. Σεφέρη. Καταγράψτε την άποψή τους στο wiki της 
τάξης συνοδεύοντάς την και με αντίστοιχες φράσεις που την αναδεικνύουν. 

• Αποτυπώστε την άποψη των ποιητών σε ένα prezi (https://prezi.com/) 
αξιοποιώντας και σχετικούς στίχους από αυτούς που έχουν αναρτήσει στο 
wikiοι συμμαθητές σας (Α΄ ΟΜΑΔΑ) 

Γ΄ ΟΜΑΔΑ: Περί … Πολυδούρη 

Επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστότοπους και μελετήσετε αποσπάσματα από το 
προσωπικό ημερολόγιο της Μαρίας Πολυδούρη και τις επιστολές της.  

http://uperaspisitispoiisis.blogspot.gr/2009/03/blog-post_21.html 

http://scorpiafilla.blogspot.gr/2012/05/blog-post_2667.html 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/maria_polydoyrh/epistolh.htm 

Παρακολουθήστε, επίσης, απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ «Εποχές και συγγραφείς» 
(αρχείο ΕΡΤ) http://archive.ert.gr/8633/ 

• Με ποιο πεδίο της ζωής της ποιήτριας συνδέεται, σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η 
ποίησή της; Ποιο ρόλο διαδραμάτισε σύμφωνα με τα λεγόμενά της, η ερωτική 
σχέση της με τον ποιητή Κ. Καρυωτάκη; Ποιες δηλώσεις της το επιβεβαιώνουν; 

• Καταγράψτε τα βασικότερα συμπεράσματά σας στο wiki της τάξης συνοδεύοντάς 
τα και με σχετικές αναφορές της ποιήτριας από τις επιστολές και το προσωπικό της 
ημερολόγιο. 
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• Αποτυπώστε τις βασικές διαπιστώσεις σε ένα εννοιολογικό χάρτη 
(http://popplet.com/) αξιοποιώντας συγκεκριμένες δηλώσεις της Μ. Πολυδούρη 
και χαρακτηριστικούς στίχους από αυτές που έχουν αναρτήσει στο wiki οι 
συμμαθητές σας (Γ΄ ΟΜΑΔΑ) 

Δ΄ Ε΄ ΟΜΑΔΑ: Περί …Πολυδούρη 

Επισκεφτείτε τους παρακάτω ιστότοπους και μελετήστε ή ακούστε μελοποιημένα 
ποιήματα της Μαρίας Πολυδούρη. 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/maria_polydoyrh/index.htm 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/tributes/maria_polydoyrh/anekdota_poihmata.htm 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL1EB56E893695F4F9 

• Ποια σύνδεση ποίησης – ερωτικής σχέσης αποτυπώνουν; Ποιοι συγκεκριμένοι 
στίχοι αναφέρονται στη σύνδεση αυτή με ρητό και κατηγορηματικό τρόπο; 
Καταγράψτε την άποψή της στο wiki της τάξης συνοδεύοντάς την και με 
αντίστοιχους στίχους που την αναδεικνύουν. 

• Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε τις διαπιστώσεις σας σε ένα video 
(https://viddyad.c om/) αξιοποιώντας σχετικές φωτογραφίες της επιλογής σας και 
σχετικές φράσεις από  

• αυτές που έχουν αναρτήσει στο wiki οι συμμαθητές σας (Γ΄ ΟΜΑΔΑ). Ως μουσική 
επένδυση μπορείτε να επιλέξετε κάποιο μελοποιημένο ποίημα της Μ. Πολυδούρη. 

Οδηγία προς όλες τις ομάδες: Αφού ολοκληρώσετε την αποστολή σας, θα συναντηθείτε 
σε ολομέλεια και ο εκπρόσωπος Τύπου κάθε ομάδας θα παρουσιάσει στις υπόλοιπες 
το τελικό δημιούργημά της κάνοντας τις απαραίτητες επισημάνσεις. Πρέπει να είναι 
προετοιμασμένος να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με το θέμα της ομάδας του. 
Μας έχει μείνει το τελικό βήμα για τη διεκδίκηση του επάθλου του λογοτεχνικού 
διαγωνισμού: Θα συνεργαστείτε και οι τέσσερις (04) ομάδες για τη δημιουργία μιας 
διαδραστικής αφίσας (https://www.thinglink.com/) στην οποία θα εντάξετε τα τελικά 
δημιουργήματά σας (το συννεφόλεξο, την παρουσίαση prezi, το video και τον 
εννοιολογικό χάρτη). Θα μπορούσατε ως φόντο στη διαδραστική αφίσα να 
δημιουργήσετε ένα κολάζ (https://www.photovisi.com/) αξιοποιώντας εικόνες από το 
υλικό που επεξεργαστήκατε ή έργα ταλαντούχων συμμαθητών σας εμπνευσμένα από 
το συγκεκριμένο θέμα. 

Αξιολόγηση 
 

Αφού φέρατε σε πέρας την αποστολή σας, έφτασε ή ώρα του απολογισμού, της γενικής 
αποτίμησης της προσπάθειας κάθε ομάδας. Καλείστε – χωρίς φόβο και χωρίς πάθος – 
να αξιολογήσετε τα μέλη της ομάδας σας, καθώς και τα μέλη των άλλων ομάδων με 
τις οποίες μοιραστήκατε τη συγκεκριμένη εμπειρία. Στην αξιολόγηση έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής και οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί. Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι 
προκαθορισμένα (Περιεχόμενο, Οργάνωση – Συνοχή, Παρουσίαση, Συνεργασία) και η 
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βαθμολογία κυμαίνεται από δυο (02) μονάδες (Μέτρια επίδοση) έως πέντε (05) 
μονάδες (Άριστη επίδοση). Στο συγκεκριμένο έργο θα σας βοηθήσει η ρουμπρίκα 
αξιολόγησης που θα σας διανεμηθεί. 
  
Επιπρόσθετα, καλείστε να γράψει ο καθένας στο wiki της τάξης σας τρεις λέξεις που 
περιγράφουν την εμπειρία της συμμετοχής του στη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση. 

Συμπέρασμα 

Ολοκληρώνοντας το ταξίδι αυτό στον μαγικό κόσμο της ποίησης και των ποιητών, 
καθώς και στην ποιητική γοητεία της Μαρίας Πολυδούρη, ας ανακεφαλαιώσουμε: 

• Ήρθαμε σε επαφή με περισσότερο ή λιγότερο γνωστούς ποιητές και το ποιητικό 
έργο τους. 

• Διερευνήσαμε το ρόλο και τη λειτουργία της ποίησης σύμφωνα με τις απόψεις των 
ίδιων των δημιουργών. 

• Προσεγγίσαμε την ιδιαίτερη περίπτωση της ποιήτριας Μαρίας Πολυδούρη και 
αντιληφθήκαμε τη σύνδεση ποιητικού έργου και ζωής, και πιο συγκεκριμένα τον 
καταλυτικό ρόλο του έρωτά της για τον Κ. Καρυωτάκη ως απόλυτο και μοναδικό 
κίνητρο ποιητικής έμπνευσης και δημιουργίας. Έτσι, μπορούμε τώρα πια να 
ερμηνεύσουμε το στίχο: «Εμένα τα τραγούδια μου ήταν μόνο για Κείνον» ή άλλους 
συναφείς, όπως το στίχο «Δεν τραγουδώ παρά γιατί μ’ αγάπησες». 

• Απολαύσαμε μια άλλη εκδοχή της ποίησης, την μελοποιημένη – οπτικοποιημένη 
ποίηση, πλουτίζοντας με τον τρόπο αυτή την αναγνωστική εμπειρία μας. 

• Αξιοποιήσαμε ψηφιακά εργαλεία web2 για να αποτυπώσουμε τις διαπιστώσεις και 
τα συμπεράσματά μας και επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε τα δημιουργήματά μας 
με σαφή και επικοινωνιακό τρόπο. 

• Συνεργαστήκαμε με τους συμμαθητές μας για την επίτευξη ενός κοινού στόχου 
καλλιεργώντας τις απαιτούμενες κοινωνικές, πνευματικές και ηθικές αρετές. 

Γενικές επισημάνσεις 

Η προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση δεν έχει υλοποιηθεί και, συνεπώς, δεν έχει δοκιμαστεί 
στη σχολική πράξη. Αποτελεί διδακτική πρόταση για το μάθημα της Λογοτεχνίας που 
θα μπορούσε να αξιοποιηθεί και ως ημιτυπική δράση (ερευνητική εργασία, 
δημιουργική εργασία, Πρόγραμμα Πολιτιστικών θεμάτων) Γυμνασίου ή Λυκείου με 
θεματικό κέντρο την ποίηση. Ως ενδεχόμενη δυσκολία ίσως ανακύψει η έλλειψη 
επαρκούς εξοικείωσης των μαθητών με τα προτεινόμενα εργαλεία web2, αλλά θα 
μπορούσε να ξεπεραστεί μέσω της ευελιξίας του εκπαιδευτικού (στροφή σε πιο οικεία 
και πιο δημοφιλή ψηφιακά μέσα). 
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Παράλληλη Στήριξη στο Διδακτικό Αντικείμενο της Χημείας.  
Μια Διδακτική Πρόταση 

Ζήκος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02 Χημικός MSc, PhD, MBA, nzikoschem@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά στο πλαίσιο της Παράλληλης 
Στήριξης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στη συνέχεια περιγράφεται μια διδα-
κτική πρόταση που σχετίζεται με εργαστηριακή διδασκαλία στο διδακτικό αντικείμενο 
της Χημείας στη βαθμίδα του Γυμνασίου (Β΄ τάξη) και την ενσωμάτωση του/της μα-
θητή/τριας της Παράλληλης Στήριξης στη μαθησιακή διαδικασία.  

Λέξεις-Κλειδιά: Χημεία, Εργαστήριο, Παράλληλη Στήριξη 

Εισαγωγή 

Στο σύγχρονο σχολείο του 21ου αιώνα η διδασκαλία θα πρέπει να προσαρµοστεί και να 
συµπεριλάβει διδακτικές µεθόδους που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις όλου του 
μαθητικού δυναμικού ικανοποιώντας την ανάγκη για συνεργασία, επικοινωνία µεταξύ 
όλων (εκπαιδευτικών – γονέων – μαθητών) και αποτελεσµατική µάθηση. Οι σχολικές 
μονάδες πρέπει να είναι ανοικτές στην κοινωνία. Το σχολείο πρέπει να είναι ανοικτό 
στην κοινωνία.  

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία διαφοροποιημένη διδασκαλία είναι η διδακτική εκείνη 
προσέγγιση κατά την οποία ο εκπαιδευτικός λαμβάνει αρχικά υπόψη τη μαθησιακή 
ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και το μαθησιακό προφίλ των μαθητών στους οποίους θα 
διδάξει. Σε επόμενο βήμα προβαίνει στην τροποποίηση των στόχων, των µεθόδων δι-
δασκαλίας, των πηγών, των µαθησιακών δραστηριοτήτων και του τελικού αποτελέ-
σµατος, µε στόχο την ανταπόκριση στις διαφοροποιηµένες ανάγκες του κάθε µαθητή 
ξεχωριστά, ώστε να µεγιστοποιηθούν οι µαθησιακές ευκαιρίες για κάθε µαθητή μεμο-
νωμένα µέσα στην σχολική τάξη (Bearne 1996). 

Παράλληλη στήριξη 

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέππει το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες μπορούν να φοιτούν σε σχολική τάξη του 
γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη-συνεκπαίδευση, από εκπαιδευτικούς ΕΑΕ. 
Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε αυτούς τους μαθητές οι οποίοι μπορούν με κατάλ-
ληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα της τάξης (ΥΠΕΘ, 2019). 

Πιο συγκεκριμένα η Παράλληλη Στήριξη είναι ένας θεσμός, ο οποίος προβλέπεται από 
τη Νομοθεσία της Ειδικής Αγωγής και σκοπός της είναι η ένταξη των μαθητών με 
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Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες (ΕΕΑ) στο γενικό σχολείο. Λειτουργεί ενισχυτικά στη 
μαθησιακή και κοινωνική πορεία του μαθητή και έχει ως απώτερο στόχο την αυτόνομη 
φοίτηση, στο βαθμό που είναι εφικτό για κάθε περίπτωση.  

Χημεία – Εργαστηριακή Φύση 

Στο διδακτικό αντικείμενο της Χημείας στη βαθμίδα τόσο του Γυμνασίου όσο και του 
Λυκείου μέρος της διδασκαλίας πραγματοποιείται στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών 
Επιστημών. Οι κύριοι σκοποί της εργαστηριακής άσκησης του μαθητικού δυναμικού 
είναι να διδάξουν στο μαθητικό δυναμικό δεξιότητες αλλά παράλληλα και την αντί-
στοιχη θεωρία. Απώτερος στόχος της συγκεκριμένης διαδικασίας στα διδακτικά αντι-
κείμενα των φυσικών επιστημών (Βιολογία, Γεωγραφία, Φυσική, Χημεία) είναι να δι-
δαχθεί το περιεχόμενο της επιστήμης αλλά παράλληλα και οι αντίστοιχοι μέθοδοι (Νέο 
Σχολείο, 2012). 

Γενικότερα η εργαστηριακή άσκηση παρακινεί τους μαθητές με την πρόκληση του εν-
διαφέροντος. Παράλληλα διδάσκει εργαστηριακές δεξιότητες (χειρισμό εργαστηρια-
κών συσκευών – οργάνων, εκτέλεση υπολογισμών, ανάπτυξη παρατηρητικότητας, α-
νάπτυξη πρωτοβουλιών, ενίσχυση συνεργατικότητας κ.α.). Επιπλέον επιδεικνύει την 
αξία της επιστημονικής μεθόδου και καλλιεργεί την ευρύτητα σκέψης και την αντικει-
μενικότητα (Hodson, 1990). 

Τέλος πολλές φορές η εκτέλεση των εργαστηριακών ασκήσεων πραγματοποιείται ο-
μαδοσυνεργατικά. Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας αφήνει περιθώριο για 
την εφαρμογή μίας μεγάλης ποικιλίας δραστηριοτήτων που θα μπορούσαν να προσεγ-
γιστούν αποτελεσματικότερα μέσω των ομάδων. Επιπλέον επιτυγχάνει τη μέγιστη δυ-
νατή κοινωνικοποίηση των μαθητών, αξιοποιώντας ποικίλες δεξιότητες και ενδιαφέ-
ροντά τους (Παπαβασιλείου, 2011). Πρέπει να τονίσουμε ότι η ένταξη των μαθητών 
στην ομάδα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την κοινωνική και ψυχοπνευματική 
εξέλιξη της προσωπικότητάς τους, καθώς μέσα σε σχέσεις και μέσα σε ομάδες διαμορ-
φώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, εξελίσσεται και ολοκληρώνεται (Γουρνάς, 
2011). 

Διδακτική Πρόταση 

Η διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί σε τμήμα μαθητών της Β΄ Γυμνασίου στο 
οποίο φοιτά μαθητής ο οποίος δέχεται παράλληλη στήριξη. Η διδασκαλία αναφέρεται 
στο διδακτικό αντικείμενο της χημείας στην ενότητα 2.5 (διαχωρισμός μειγμάτων). 
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής η ενότητα διδάσκε-
ται σε δυο συνολικά ώρες και κατά τη διάρκεια της 2ης ώρας μπορεί να γίνει στο εργα-
στήριο από ομάδες 4-5 μαθητών η 4η εργαστηριακή άσκηση (Διαχωρισμός μειγμάτων) 
του Εργαστηριακού Οδηγού (ΥΠΑΙΘ, 2019). Στόχοι της ενότητας είναι να περιγρά-
φουν οι μαθητές τη διαδικασία που ακολουθείται κατά το διαχωρισμό των συστατικών 
ενός μείγματος και παράλληλα να εφαρμόζουν την κατάλληλη κατά περίπτωση μέθοδο 
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διαχωρισμού των συστατικών ενός μείγματος (Αβραμιώτης κ.α., 2011). Επιπλέον στό-
χος της συγκεκριμένης πρότασης αποτελεί η ενεργοποίηση του μαθητή της παράλλη-
λης στήριξης, η ένταξή του στην ομάδα και η ενεργή συμμετοχή τους στην πραγματο-
ποίηση της εργαστηριακής άσκησης. 

Ειδικότερα η διδακτική πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί σε τμήμα Γυμνασίου στο οποίο 
υπάρχει καθηγητής παράλληλης στήριξης ο οποίος είναι υπεύθυνος για έναν μαθητή ο 
οποίος είναι ενταγμένος κανονικά στο τμήμα. Τόσο ο καθηγητής που θα διδάξει όσο 
και ο αντίστοιχος της παράλληλης στήριξης είναι της ειδικότητας ΠΕ 04 (Φυσικών 
Επιστημών). Η διάρκεια του σεναρίου είναι 45 λεπτά και θα πραγματοποιηθεί στο σχο-
λικό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Επιλέχθηκε η ενότητα των μειγμάτων και ο δια-
χωρισμός τους διότι βρίσκουν πολλές εφαρμογές στην καθημερινή ζωή και για το λόγο 
αυτό η τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί αναφορικά με τον τομέα αυτό, εξελίσσεται τα 
τελευταία χρόνια ραγδαία. Επιπλέον το διδακτικό αυτό σενάριο είναι απόλυτα συμβατό 
με το ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του μαθήματος της Χημείας Β΄ Γυμνασίου και συγκεκρι-
μένα με το 2ο Κεφάλαιο «Από το νερό στο άτομο. Από τον μικρόκοσμο στον μακρό-
κοσμο» § 2.5 «Διαχωρισμός μειγμάτων» 

Πρακτική Εφαρμογή 

Οι μαθητές έχουν διδαχθεί αρχικά την ενότητα 2.5 Διαχωρισμός Μειγμάτων στην σχο-
λική αίθουσα και στη συνέχεια υλοποιείται η εργαστηριακή εφαρμογή της ενότητας 
στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών. 

Δραστηριότητα 1 : Οι μαθητές κατασκευάζουν ένα μείγμα σκόνη κιμωλίας – νερού και 
ένα αντίστοιχο αλατιού – νερού. Τα κατατάσσουν σε ομογενές και ετερογενές μείγμα 
και προχωρούν στον διαχωρισμό τους με την αντίστοιχη μέθοδο. Στην πρώτη περί-
πτωση εφαρμόζεται τεχνική του φιλτραρίσματος και στην δεύτερη της απόσταξης. Οι 
συγκεκριμένες δραστηριότητες εντάσσονται στο φύλλο εργασίας που οι μαθητές θα 
συμπληρώσουν ομαδοσυνεργατικά.  

Δραστηριότητα 2 : Δίνονται στις ομάδες μείγματα, τα οποία χαρακτηρίζονται ως ομο-
γενή ή ετερογενή εφαρμόζοντας τα κριτήρια που αναπτύχθηκαν στη δραστηριότητα 1. 
Επίσης προτείνουν μέθοδο διαχωρισμού. Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες εντάσσο-
νται στο φύλλο αξιολόγησης που οι μαθητές θα συμπληρώσουν ατομικά στο σπίτι τους 
και θα διορθωθεί την επόμενη διδακτική ώρα. 

Φύλλο Εργασίας 

Δραστηριότητα 1 : Σε 2 κωνικές φιάλες τοποθετήστε 100 ml νερού και αντίστοιχα 10 
g κιμωλία και 10 g αλατιού. Για τη συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνει χρήση του ογκο-
μετρικού κυλίνδρου, του ηλεκτρονικού ζυγού, της μεταλλικής σπάτουλας και του ανα-
δευτήρα. Κατατάξτε το μείγμα που δημιουργείται σε ομογενές ή ετερογενές και με κα-
τάλληλη μέθοδο διαχωρίστε το στα συστατικά του. Γενικεύστε στις έννοιες ομογενές, 
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ετερογενές μείγμα, δίνοντας έναν σύντομο ορισμό και ένα παράδειγμα πέρα από αυτό 
που χρησιμοποιήσατε.  

Ο ρόλος του μαθητή της παράλληλης στήριξης είναι να αποτελεί το βοηθό του διδά-
σκοντα. Πιο συγκεκριμένα αρχικά θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρισμός του μείγματος 
νερού – κιμωλία με φιλτράρισμα με επίδειξη από τον καθηγητή. Ο ίδιος με τον μαθητή 
της παράλληλης στήριξης παρασκευάζουν το μείγμα και στη συνέχεια το φιλτράρουν. 
Με τη συγκεκριμένη διδακτική τεχνική εμπλέκεται ο μαθητής ενεργά στη μαθησιακή 
διαδικασία αναλαμβάνοντας συγκεκριμένους ρόλους.  

Ο ρόλος των δυο διδασκόντων στο συγκεκριμένο σημείο είναι συμβουλευτικός και με 
παρέμβαση που συνεχώς μειώνεται. Στη συνέχεια θα θα πραγματοποιηθεί ο διαχωρι-
σμός του μείγματος νερού – αλατιού με απόσταξη με επίδειξη από τον καθηγητή. Στο 
σημείο αυτό ο ρόλος του μαθητή της παράλληλης στήριξης είναι να αποτελεί τον βοηθό 
του διδάσκοντα στη συναρμολόγηση της συσκευής απόσταξης. 

Κατόπιν ομαδοσυνεργατικά οι μαθητές προχωρούν στην εφαρμογή της τεχνικής του 
φιλτραρίσματος για το μείγμα νερού – κιμωλίας που τους έχει δοθεί εφαρμόζοντας όσα 
διδάχθηκαν κατά την επίδειξη από το διδάσκοντα. Ο μαθητής της παράλληλης στήρι-
ξης συμμετέχει στην ομάδα που ο ίδιος επέλεξε αποτελώντας πλήρως ισότιμο μέλος. 
Βέβαια σε κάθε περίπτωση θα έχει αν επιθυμεί την βοήθεια του διδάσκοντα της πα-
ράλληλης στήριξης. 

Για τη διαδικασία αυτή οι μαθητές χρησιμοποιούν διηθητικό χαρτί, γυάλινο χωνί, με-
ταλλικό δακτύλιο, διηθητικό χαρτί και ποτήρι ζέσεως. Τελικά οι μαθητές συλλέγουν 
στο ποτήρι ζέσεως το νερό και στο διηθητικό χαρτί την κιμωλία.τους επισημαίνεται ότι 
η ίδια διαδικασία πραγματοποιείται και όταν παρασκευάζουμε χαμομήλι ή γαλλικό 
καφέ. 

Φύλλο Αξιολόγησης 

Δραστηριότητα 2: Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα βάζοντας √ στο αντίστοιχο 
πλαίσιο. 

Μείγματα Ομογενή Ετερο-
γενή 

Μείγματα Ομογενή Ετερογενή 

Φυσικός χυ-
μός  

  Άμμος / νερό   

Ζάχαρη / νερό   Σούπα   

Επιλέξτε την κατάλληλη μέθοδο διαχωρισμού. 

Μείγμα Άμμος / νερό Θείο / σί-
δηρο 

Νερό / πετρέλαιο Νερό / 
λάδι 
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Μέθοδος     

Η συμπλήρωση των δραστηριοτήτων να γίνει ατομικά μετά το τέλος της διδασκαλίας. 
Η διόρθωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη διδακτική ώρα από τους ίδιους τους μα-
θητές. Στο σημείο αυτό εμπλέκεται πάλι ο μαθητής της παράλληλης στήριξης ο οποίος 
θα φροντίσει για τη συλλογή των φύλλων αξιολόγησης και μετά τη βαθμολόγησή τους 
για τη διανομή στους μαθητές της τάξης. 

Συμπεράσματα 

 Γενικότερα ο θεσμός της παράλληλης στήριξης βοηθάει στην ενσωμάτωση του μα-
θητή με που τη δέχεται στο γενικό σύνολο. Για να επιτευχθεί όμως αυτό απαιτείται η 
συνεργασία όχι μόνο των δύο εκπαιδευτικών της τάξης αλλά ολόκληρου του σχολικού 
πλαισίου κι όσων εμπλέκονται άμεσα με τον μαθητή. Η εφαρμογή της στο πλαίσιο του 
εργαστηριακού μέρους των διδακτικών αντικειμένων των φυσικών επιστημών δίνει με-
γαλύτερο βαθμό αυτονομίας στους συγκεκριμένους μαθητές διότι έχουμε σε επίπεδο 
διδασκαλίας συνδυασμό θεωρίας και πράξης. Κλείνοντας πρέπει να αναφέρουμε ότι ο 
τελικός στόχος των δράσεων αυτής της μορφής είναι η όσο το δυνατόν αυτονόμηση 
του μαθητή. Ο μαθητής πρέπει να μάθει να λειτουργεί αυτόνομα τόσο σε μαθησιακό 
επίπεδο όσο και σε κοινωνικό. Σε καμία περίπτωση ο μαθητής δε θα πρέπει να νιώθει 
εξαρτημένος από τον εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης ή της γενικής παιδείας για να 
μπορέσει να σταθεί και να ανταποκριθεί στο σχολικό πλαίσιο και σε επέκταση στο 
κοινωνικό. 
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Ο ρόλος της μάθησης ως στόχου της πολιτιστικής διαχείρισης 

Έλλη Μιλτ. Τσαΐρη, ellietsa1973@gmail.com 

Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται η «διάθεση» των μουσείων να απαλλαγούν από τον 
μέχρι πρότινος παρωχημένο ρόλο τους, ως ανοιχτών αποθηκών αντικειμένων του πα-
ρελθόντος. Με κυρίαρχο πλέον τον ρόλο του επισκέπτη, τα μουσεία δημιουργούν εκ-
παιδευτικά προγράμματα, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην παροχή γνώσης αλλά και 
στη διατήρηση και διάδοση θεμελιωδών κοινωνικών και πολιτισμικών αξιών και στη 
δια βίου μάθηση. Έτσι, χρησιμοποιούνται σήμερα οι όροι «Μουσειακή Εκπαίδευση» 
ή «Μουσειοπαιδαγωγική» όταν επιχειρείται να περιγραφεί ένα παιδαγωγικό συμβάν 
στο μουσείο. Επειδή ωστόσο ο όρος «εκπαίδευση» παραπέμπει στο οργανωμένο πλαί-
σιο της τυπικής εκπαίδευσης, το οποίο δεν υποστηρίζεται από το μουσείο, έχει αντικα-
τασταθεί από τον όρο «μουσειακή μάθηση», επιβεβαιώνοντας έτσι τον ενεργό ρόλο 
του επισκέπτη στο μουσείο (Hooper-Greenhill, 2006; Falk & Dierking, 2000). Στην 
παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η διερεύνηση των παραγόντων που προσδιορίζουν ή 
διαμορφώνουν τον ρόλο της μάθησης στην πολιτιστική διαχείριση. Στη συνέχεια, θα 
γίνει αναφορά στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας και στους τρόπους με 
τους οποίους αυτό συμβάλλει θετικά στον πολιτισμό.Η έρευνα θα βασιστεί σε βιβλιο-
γραφική και διαδικτυακή έρευνα καθώς και στις πληροφορίες που συνελέγησαν από 
συνεντεύξεις σε υπαλλήλους του Δημοτικού Λεβέντειου Μουσείου Λευκωσίας. 

Παράγοντες που προσδιορίζουν και διαμορφώνουν τον ρόλο της μάθησης 
στην πολιτιστική διαχείριση. 

Α. Εκπαιδευτικές θεωρίες που διαμορφώνουν τη μουσειακή μάθηση και εμπειρία 

 Διάφορες θεωρίες έχουν αναπτυχθεί προκειμένου να προσδιοριστεί το μέγεθος της μά-
θησης στο μουσείο. Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των θεωριών είναι ότι η μά-
θηση στο μουσείο δεν αποτελεί μια διαδικασία, η οποία σχετίζεται αποκλειστικά και 
μόνο με το μυαλό. H επίγνωση, το περιβάλλον και οι αισθήσεις αποτελούν παράγοντες, 
οι οποίοι συμβάλλουν στη διαμόρφωση της μάθησης, στην ανάπτυξη της δημιουργικό-
τητας και στην καλλιέργεια της φυσικής και πνευματικής υγείας. Επιπλέον, για να χα-
ρακτηριστεί ως επιτυχημένη η μαθησιακή διαδικασία στο μουσείο, θα πρέπει να εξι-
σορροπούν ο γνωστικός παράγοντας, ο συναισθηματικός παράγοντας και ο ψυχοκινη-
τικός παράγοντας, εφόσον τόσο ο τρόπος που αντιλαμβάνεται τα πράγματα ο κάθε ε-
πισκέπτης όσο και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνει, διαφέρουν από άνθρωπο σε άν-
θρωπο (Gazibara, 2013). 

Η κονστρουκτιβιστική θεωρία μάθησης (Hein, 1998) σε συνδυασμό με το «Διαδρα-
στικό Μοντέλο Μουσειακής Εμπειρίας» των Falk και Dierking (1992 και 2012) ενι-
σχύουν τη μουσειακή μάθηση και την ανάγουν σε μια ξεχωριστή εμπειρία για τον 
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επισκέπτη. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η μουσειακή μάθηση και εμπειρία εντοπίζο-
νται στον κοινό τόπο τριών πλαισίων: του προσωπικού, του κοινωνικού και του φυσι-
κού. Τα τρία αυτά πλαίσια μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου 
και παράλληλα μεταβάλλονται και οι ανάγκες-απαιτήσεις του από μια επίσκεψη στο 
μουσείο. Το προσωπικό πλαίσιο αφορά στην ήδη διαμορφωμένη αντίληψη του επισκέ-
πτη, η οποία καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά στην πληροφορία που του πα-
ρέχεται. Μπορεί να ενισχυθεί με πολλούς τρόπους, μερικοί από τους οποίους είναι η 
έρευνα που αφορά στις διαφορετικές ανάγκες των επισκεπτών, ο συνδυασμός ψυχαγω-
γίας και εκμάθησης, η σύνδεση της παιδαγωγικής διαδικασίας με προσωπικά βιώματα 
των επισκεπτών κ.ά. (Freeland, 2005). Το κοινωνικό πλαίσιο αφορά στον βαθμό αλλη-
λεπίδρασης των επισκεπτών κατά την επίσκεψή τους στο μουσείο και στον τρόπο με 
τον οποίο απορροφούν πληροφορίες τόσο ως ομάδα, όσο και ως ανεξάρτητες οντότη-
τες. Η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μέσα στον χώρο του μουσείου επιτρέπει στους 
επισκέπτες να μοιράζονται τις εμπειρίες τους και να κατανοούν τους εαυτούς τους σε 
σχέση με το καθορισμένο αυτό κοινωνικό πλαίσιο. Το φυσικό πλαίσιο αφορά στον φυ-
σικό χώρο του μουσείου (κτιριακές εγκαταστάσεις, παρεχόμενες υπηρεσίες), ο οποίος 
οφείλει να εξασφαλίζει μια ευχάριστη μουσειοπαιδαγωγική εμπειρία. Ο επισκέπτης 
λαμβάνει μέρος σε ευέλικτες δραστηριότητες που συνδυάζουν τόσο τον χώρο που ε-
μπνέει χαλαρότητα, όσο και τη γνώση και το συναίσθημα. Επιπλέον, δημιουργεί τη 
δική του αφηγηματική πορεία μέσα στο μουσείο, καθώς έχει τη δυνατότητα να εξετάσει 
όσα στοιχεία εκείνος θεωρεί ενδιαφέροντα. 

Β. Η μουσειακή μάθηση 

 Μόλις πριν από λίγα χρόνια η σχέση μουσείου και επισκέπτη διέφερε σημαντικά από 
αυτό που είναι σήμερα. Το μουσείο εξέθετε αντικείμενα, οργάνωνε εκθέσεις ή εκπαι-
δευτικά προγράμματα, τα οποία απευθύνονταν σε επισκέπτες γενικά, «αδιαφορώντας» 
για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους. Τα εκθέματα αποτελούσαν το σημείο ενδιαφέ-
ροντος και ο επισκέπτης ήταν ένας απλός δέκτης πληροφοριών (Hooper-Greenhill, 
1999).  

Περίπου στις αρχές της χιλιετίας εμφανίστηκε η έννοια της «πολιτισμικής δημοκρα-
τίας» (cultural democracy) που αφορά στην, υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, πρόσβαση ό-
λων των κοινωνικών ομάδων στους πολιτιστικούς οργανισμούς (UNESCO 2001 και 
2005). Σήμερα η αποδοχή της πολυπολιτισμικότητας, της διαφορετικότητας και η συμ-
μετοχή των περιθωριοποιημένων κοινωνικών ομάδων ενίσχυσε τον ρόλο των μου-
σείων. Τα μουσεία δεν αποτελούν μόνο οργανισμούς προστασίας και ανάδειξης της 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά «βρίσκονται στην υπηρεσία του κοινού» (σύμφωνα 
με τον ορισμό του ICOM), παρέχοντας υπηρεσίες για όλες τις κοινωνικές ομάδες ανε-
ξαιρέτως και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη μιας δυναμικής και σύγχρονης κοινωνίας 
(Simon, 2010). 

Η μετατόπιση του ενδιαφέροντος των μουσείων από τα εκθέματα στους επισκέπτες, 
υπαγορεύει στα μουσεία την αναθεώρηση των εκπαιδευτικών τους στόχων και 
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προτεραιοτήτων, σύμφωνα με τις μαθησιακές θεωρίες και το «Διαδραστικό Μοντέλο 
Μουσειακής Εμπειρίας». Στόχος του μουσείου οφείλει να είναι η ταυτοποίησή του με 
τον συνδυασμό μάθηση-ψυχαγωγία (edutainment) (Νικονάνου, 2015), αλλά και ο κα-
θορισμός της σχέσης ανάμεσα στους επισκέπτες και τα μουσειακά εκθέματα, ώστε η 
σχέση αυτή να ενθαρρύνει τους επισκέπτες να εμπνέονται, να δημιουργούν και να εκ-
φράζουν τις ατομικές τους εμπειρίες ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους 
(Hooper-Greenhill, 1994a). 

Η ύπαρξη διαφορετικών ομάδων κοινού (ΑμΕΑ, σχολικές ομάδες, οικογένειες, πρό-
σφυγες, μετανάστες, τουρίστες κ.ά.) και η αναγνώριση του κοινωνικού, οικονομικού, 
πολιτιστικού και φυσικού τους υπόβαθρου, ορίζουν τους στόχους της μάθησης σε ένα 
μουσείο, προκειμένου αυτό να επιτελέσει σωστά τον ρόλο του. Άλλωστε, η μουσειακή 
μάθηση αποτελεί μια λειτουργία, η οποία επιτρέπει την αλληλεπίδραση μεταξύ των 
επισκεπτών, την ψυχαγωγία, τη δημιουργικότητα, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους 
(Hooper-Greenhill, 2007). 

Γ. Το περιβάλλον και τα μέσα του μουσείου ως μοχλοί μάθησης και εμπειρίας 

 Η μουσειακή μάθηση και εμπειρία κυρίως εμπεριέχονται στα όρια ενός συγκεκριμένου 
χώρου. Η έννοια «μουσειακός χώρος» αφορά στην είσοδο του μουσείου, στο πωλητή-
ριο, στου χώρους υγιεινής, στους χώρους των εκθέσεων, στα αμφιθέατρα, στις βιβλιο-
θήκες και στα αρχεία που υπάρχουν σε ορισμένα μουσεία. 

Ό,τι συμβαίνει μέσα στο μουσείο επηρεάζεται από τα επιμέρους χαρακτηριστικά του 
χώρου αυτού. Το μουσείο έχει δημιουργήσει ένα είδος «σύμπραξης» και αλληλεπίδρα-
σης με τον επισκέπτη, προκειμένου να ολοκληρώσει τον εκπαιδευτικό του ρόλο και να 
επιτύχει τους μαθησιακούς του στόχους. Ο χώρος του μουσείου, εκεί όπου επιτελείται 
η μάθηση, είναι ενταγμένος σε συγκεκριμένο ιστορικό, κοινωνικό αλλά και εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο. Αποτελεί το πεδίο δράσης για κάθε επισκέπτη, γίνεται αντιληπτός όχι 
μόνο με την όραση, αλλά με σχεδόν όλες του τις αισθήσεις. Η ατμόσφαιρα, το φως, η 
θερμοκρασία αποτελούν κάποιους από τους αισθητηριακούς παράγοντες, οι οποίοι 
«γεννούν» στον επισκέπτη συναισθήματα ευχαρίστησης και άνεσης ή δυσφορίας 
(Wolfe, 2001). Ο καθένας αντιλαμβάνεται με διαφορετικό τρόπο τον χώρο του μου-
σείου, με βάση τα προσωπικά του βιώματα, τις ανάγκες, τις γνώσεις και τις εμπειρίες. 
Συνεπώς, δημιουργεί και βιώνει τον δικό του μουσειακό «χώρο», ο οποίος διακρίνεται 
από τον φυσικό χώρο του μουσείου (Heidegger, 2008). Τόσο ο χώρος όσο και τα μέσα 
(εκπαιδευτικοί φάκελοι, μουσειοσκευές, διαδραστικά προγράμματα, οθόνες αφής κ.ά.) 
που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία της μουσειακής μάθησης είναι σχεδιασμένα 
με τρόπο ώστε να εξάπτουν την περιέργεια των επισκεπτών, να τους προκαλούν να 
εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία και τελικά να δημιουργούν ο καθένας τη δική 
του αφηγηματική πορεία. Σήμερα ο χώρος του μουσείου, σε αντίθεση με παλαιότερα, 
δεν αποτελεί απλά ένα αρχιτεκτονικό δημιούργημα, αλλά έναν χώρο πολιτισμού δια-
μορφωμένο έτσι ώστε να μπορεί να εξασφαλίζει την εύκολη μετακίνηση και πρόσβαση 
στα εκθέματα και στους χώρους, ατόμων με κινητικές ή άλλες αναπηρίες. 
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Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας: Μια καλή πρακτική πολιτιστικής 
διαχείρισης. 

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, ως το Ιστορικό Μουσείο της Λευκωσίας, 
ιδρύθηκε με σκοπό να παρουσιάσει ιστορικά γεγονότα, να θίξει πτυχές της καθημερι-
νής ζωής, να συλλέξει, να διατηρήσει, να μελετήσει, να ερευνήσει και να εκθέσει υλι-
κές μαρτυρίες της μακραίωνης παρουσίας της πόλης. Περιλαμβάνει μόνιμες εκθεσια-
κές ενότητες, περιοδικές εκθέσεις και ιδιαίτερες συλλογές χαρτών, κοσμημάτων, συλ-
λογή Μεσαιωνικής Κεραμικής κ.ά. Διαθέτει ιστορική βιβλιοθήκη, αρχείο εγγράφων 
και φωτογραφικό αρχείο. Πρωτοπορεί ανάμεσα στα Κυπριακά Μουσεία, διότι διαθέτει 
σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό. To 1991 τιμήθηκε με το Ευρωπα-
ϊκό Βραβείο «Μουσείο της Χρονιάς» (Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, 
2019). Ανήκει στο Ίδρυμα Αναστασίου Λεβέντη, Κύπριου επιχειρηματία, ο οποίος έ-
θεσε τους βασικούς άξονες δράσης του ομώνυμου Ιδρύματος, με προσανατολισμό στην 
κοινωνία, στην παιδεία και στον πολιτισμό (Παπανικόλα-Μπακιρτζή, προσωπική επι-
κοινωνία, Νοέμβριος 2019). 

Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρηθεί η παρουσίαση αυτού του ιστορικού μουσείου 
και θα ακολουθήσει επιχειρηματολογία σχετικά με τη θετική συμβολή του στην πολι-
τιστική, οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της πόλης της Λευκωσίας.  

Α. Χρονικό ίδρυσης 

Η ιστορία του κτηρίου ξεκινά το 1880. Ανήκε τότε στον μεγαλέμπορο Ιωάννη Ευαγγε-
λίδη και δόθηκε στην εγγονή του ως προίκα όταν εκείνη παντρεύτηκε τον γιατρό Νι-
κόλαο Δέρβη. Το 1917 το κτήριο μετατράπηκε σε κλινική, ενώ αργότερα εκεί στεγά-
στηκε το Κυπριακό Εθνικό Κόμμα, του οποίου ο Θεμιστοκλής Δέρβης, γιος του Νικο-
λάου, ήταν Πρόεδρος. Κατά τη δεκαετία 1930-1940 το κτήριο λειτούργησε ως ξενοδο-
χείο, οπότε και κατεδαφίστηκε για να χτιστεί ένα νέο κτήριο, το οποίο αποτελείτο από 
διαμερίσματα και καταστήματα. Το 1968, μετά τον θάνατο του Θεμιστοκλή Δέρβη, το 
κτήριο εγκαταλείφθηκε οριστικά για να αγοραστεί 16 χρόνια αργότερα το 1984 από το 
Ίδρυμα Λεβέντη, ύστερα από εισήγηση του τότε Δημάρχου Λευκωσίας Λέλλου Δημη-
τριάδη. Το 2010 συνδέθηκε με δύο γειτονικά κτήρια, ανακαινίστηκε για να στεγάσει 
το σημερινό Λεβέντειο Μουσείο της Λευκωσίας (Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευ-
κωσίας, 2019). 

Β. Καλή πρακτική πολιτιστικής διαχείρισης 

Σύμφωνα με τον ορισμό της Επιτροπής Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (Committee on Education-Council of the European Union), καλή πρακτική 
πολιτιστικής διαχείρισης είναι εκείνη η πρακτική, που αποδεδειγμένα οδηγεί σε θετικά 
αποτελέσματα και μπορεί να προσαρμοστεί στις ανάγκες ενός άλλου φορέα. Στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση ο «άλλος φορέας» είναι ένα μουσείο. Τι εννοούμε όμως με τον 
όρο «μουσείο»; Σύμφωνα με τον ορισμό του ICOM, μουσείο είναι το μόνιμο ίδρυμα 
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στην υπηρεσία της κοινωνίας και της ανάπτυξής της, ανοιχτό στο κοινό, που ερευνά τα 
υλικά αντικείμενα των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους, αποκτά αυτά τα αντι-
κείμενα, τα διατηρεί, τα ερμηνεύει και πρωτίστως τα εκθέτει προς όφελος του κοινού, 
κυρίως μέσα από διαδικασίες μελέτης, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. Θα δούμε λοιπόν 
με ποιους τρόπους το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας ανταποκρίνεται και 
καλύπτει τις «ανάγκες» αυτού του ορισμού. 

Οι John Falk & Lynn Dierking στο βιβλίο τους «The museum experience» περιγράφουν 
το Διαδραστικό Μοντέλο Μάθησης, το οποίο παρουσιάστηκε αναλυτικά στην πρώτη 
ενότητα της παρούσας εργασίας. Τα τρία πλαίσια αυτού του μοντέλου μουσειακής μά-
θησης θεωρείται ότι επιβεβαιώνονται στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, 
γεγονός που επαληθεύεται τόσο από τη δομή των χώρων του μουσείου, όσο και από 
μαρτυρίες των ανθρώπων του.  

Στο συγκεκριμένο μουσείο ενισχύεται το προσωπικό στυλ εκμάθησης του κάθε επισκέ-
πτη, καθώς οι πληροφορίες παρουσιάζονται με διαφορετικούς τρόπους, έτσι ώστε να 
γίνονται κατανοητές από όλες τις ομάδες των επισκεπτών. Ενισχύεται η παιδαγωγική 
διαδικασία με την ύπαρξη εκπαιδευτικών διαδραστικών σταθμών με παιχνίδια και εν-
διαφέρουσες πληροφορίες για την ιστορία της Λευκωσίας και της Κύπρου γενικότερα. 
Συνδυάζεται η διασκέδαση και η εκμάθηση, έννοιες οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται 
(Freeland, 2005).  

Η επίσκεψη στηρίζεται στην αλληλεπίδραση και στη λεγόμενη «δια μουσείου μά-
θηση». Οι επισκέπτες μαθαίνουν ως σύνολο μεν, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά, χάρη 
στις ειδικές ατομικές ξεναγήσεις που διοργανώνονται, στις σχολικές ξεναγήσεις και τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα, στα ειδικά προγράμματα για οικογένειες με παιδιά, στα 
προγράμματα για ΑμΕΑ.  

Η παρουσίαση και η σύνθεση των συλλογών δεν παραπέμπουν σε μια τυπική έκθεση 
αντικειμένων, αλλά είναι δομημένη με τρόπο τέτοιο που αναδεικνύει τον χαρακτήρα 
των εκθεμάτων και το πολιτισμικό τους περιεχόμενο. Με τον τρόπο αυτό, διευκολύνε-
ται η επικοινωνία των μελών της τοπικής κοινωνίας, η εκπαίδευση, η γνώση και η α-
γάπη για το μέρος στο οποίο ζουν, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής συνολικά στην 
τοπική κοινότητα. Η γλώσσα των κειμένων που συνοδεύουν τα εκθέματα στοχεύει 
στην κατανόηση και ερμηνεία και όχι στην παράθεση πολλαπλών ιστορικών πληροφο-
ριών.  

Η οργάνωση θεματικών περιοδικών εκθέσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων πραγμα-
τοποιούνται συνοδευτικές διαλέξεις και άλλες σχετικές εκδηλώσεις (αφήγηση ιστο-
ριών, χορός, μουσική) αποτελούν βασικές δομές της κοινωνικής επαφής και αλληλεπί-
δρασης.  

Η συμπερίληψη διαδραστικών εκθεμάτων προσελκύει το ενδιαφέρον των επισκεπτών. 
Επιπλέον, το προσωπικό δεν έχει μόνο ακαδημαϊκή κατάρτιση αλλά είναι εξίσου καλό 
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στην ανθρώπινη επικοινωνία. Το μουσείο προωθεί τον εθελοντισμό, ενθαρρύνοντας 
φοιτητές και νεαρούς επαγγελματίες να εργαστούν σε αυτό εθελοντικά, ώστε να βοη-
θηθούν αργότερα στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία (Αυδίκος, 2014). 

Το Λεβέντειο μουσείο είναι ένας χώρος που βοηθά τον επισκέπτη να απολαύσει και να 
επωφεληθεί από τη μουσειακή εμπειρία, καθώς εμπνέει χαλαρότητα, δεν δημιουργεί 
την αίσθηση του χάους, συνδυάζει γνώση-χώρο-συναίσθημα, επιτρέπει στον επισκέπτη 
να αναγνωρίσει τα ενδιαφέροντά του, εξάπτοντας την περιέργειά του, προκαλώντας 
τον να εμπλακεί σε μια μαθησιακή διαδικασία και τέλος επιτρέποντάς του να εξετάσει 
όσα στοιχεία εκείνος επιθυμεί, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσει τη δική του 
αφηγηματική διαδρομή.  

Στο Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας εφαρμόζεται η έννοια του «πολιτισμι-
κού εκδημοκρατισμού», σύμφωνα με τον οποίο διευκολύνεται τόσο η πρόσβαση όσο 
και η συμμετοχή των ΑμΕΑ, ή των παιδιών σε όλα τα μουσειακά εκθέματα και τις 
δράσεις. Η εργονομική διαμόρφωση των χώρων αλλά και ο κατάλληλος μουσειολογι-
κός σχεδιασμός καθιστούν τα ΑμΕΑ ή τα παιδιά ισότιμα με κάθε άλλο επισκέπτη (Κου-
ναφή, προσωπική επικοινωνία, Νοέμβριος 2019).  

Γ. Οι χώροι του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας 

Το μουσείο αποτελείται από τέσσερα διαφορετικά επίπεδα (ισόγειο, 1ος όροφος, 2ος 
όροφος, υπόγειο), στα οποία φιλοξενούνται εκθέματα διαφορετικών χρονολογικών πε-
ριόδων, περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικοί σταθμοί, αίθουσα διαλέξεων, βιβλιοθήκη 
και αρχείο. Σε όλα τα επίπεδα του μουσείου υπάρχουν έξοδοι κινδύνου, ανελκυστήρες, 
ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για τη διευκόλυνση της πρόσβασης αναπήρων, αποχωρη-
τήρια αναπήρων, αποχωρητήρια, μεταφερόμενα καθίσματα, χώροι ξεκούρασης και 
σκάλες.  

Ισόγειο 

Στα αριστερά της εισόδου βρίσκεται το «κατάστημα», όπως ονομάζεται το πωλητήριο 
του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου, το οποίο διαθέτει χρηστικά και λειτουργικά α-
ντικείμενα εμπνευσμένα από τις συλλογές του Μουσείου. Στα δεξιά της εισόδου βρί-
σκεται η αίθουσα προσανατολισμού στην οποία ο επισκέπτης, στον εκπαιδευτικό 
σταθμό «Ονασαγόρας», έχει τη δυνατότητα να επιλέξει την εποχή ξενάγησής του στη 
Λευκωσία από την γένεσή της έως και σήμερα. Στο ισόγειο βρίσκεται η αξιόλογη συλ-
λογή αρχαίας κυπριακής κεραμικής Λητώς και Κωστάκη Σεβέρη. Η περιήγηση ολο-
κληρώνεται στο δωμάτιο χρονολογιών, όπου ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να επι-
λέξει και να περιηγηθεί ψηφιακά σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους της ιστορίας 
της Λευκωσίας.  
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1ος όροφος 

Οι συλλογές του 1ου ορόφου εκτείνονται χρονικά από τους Βυζαντινούς χρόνους έως 
και τους Οθωμανικούς χρόνους. Στον εκπαιδευτικό σταθμό «Λευκωσία-χώρα» ο επι-
σκέπτης έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πληροφορίες για κάθε μια από τις χρονικές 
περιόδους, εκθέματα των οποίων υπάρχουν στον όροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε 
αυτό τον όροφο βρίσκεται μια από τις πλουσιότερες συλλογές Κυπριακής Μεσαιωνι-
κής Εφυαλωμένης Κεραμικής της Κύπρου. Η παρουσίαση της υπό τον τίτλο «Colours 
of Medieval Cyprus» δίνει την πορεία και την εξέλιξη της από τον 13ο έως τον 16ο 
αιώνα και παραδίδει πλούσια στοιχεία για την καθημερινή ζωή, την τεχνολογία αλλά 
και την οικονομία της Κύπρου κατά τον Μεσαίωνα. 

2ος όροφος 

Οι συλλογές του 2ου ορόφου περιλαμβάνουν την περίοδο της Αγγλοκρατίας. Στον 2ο 
όροφο βρίσκεται επίσης η αίθουσα περιοδικών εκθέσεων και διαλέξεων, η βιβλιοθήκη 
και το αρχείο.  

Υπόγειο 

Το υπόγειο είναι ένας χώρος ειδικά διαμορφωμένος, το «Σπίτι των εκπαιδευτικών προ-
γραμμάτων», ο οποίος λειτουργεί όχι μόνο ως χώρος για τη διεξαγωγή εξειδικευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων αλλά και ως χώρος φιλοξενίας μικρών περιοδικών εκ-
θέσεων με εκπαιδευτικό χαρακτήρα (Λυμπεροπούλου, προσωπική επικοινωνία, Νοέμ-
βριος 2019). 

Δ. Τα «εργαλεία» του μουσείου 

Εκπαιδευτικοί φάκελοι αυτόνομης ξενάγησης δημιουργήθηκαν για να δώσουν τη δυ-
νατότητα σε οικογένειες με παιδιά αλλά και σε ενήλικες να εξερευνήσουν το μουσείο 
χωρίς την παρουσία ξεναγού. Μέσα από τις σελίδες τους, οι επισκέπτες προσανατολί-
ζονται σε μια ευχάριστη περιήγηση στις αίθουσες του μουσείου και σε μια επαφή με 
αντιπροσωπευτικά του εκθέματα. Οι εκπαιδευτικοί φάκελοι για παιδιά περιέχουν παι-
χνίδια και δραστηριότητες. Άλλα σημαντικά βιβλιάρια είναι ο χάρτης του μουσείου και 
ο συνοπτικός οδηγός του μουσείου (Χατζηστυλιανού, προσωπική επικοινωνία, Νοέμ-
βριος 2019). 

Ε. Εισιτηριακή πολιτική 

Σύμφωνα με τους Frey & Meier η σημαντικότερη πηγή εσόδων για ένα μουσείο είναι 
τα έσοδα από τα εισιτήρια. Στο συγκεκριμένο μουσείο ακολουθείται η τιμολογιακή 
πολιτική της ελεύθερης εισόδου, καθώς θεωρείται ότι η ύπαρξη εισιτηρίου είναι απο-
τρεπτικός παράγοντας προσέλκυσης των επισκεπτών (Λυμπεροπούλου, προσωπική ε-
πικοινωνία, Νοέμβριος 2019).  
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Συμπεράσματα 

Το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας μέσα από τις λειτουργίες που επιτελεί ως 
πολιτιστικός οργανισμός, και οι οποίες περιγράφηκαν παραπάνω, αποτελεί αναμφισβή-
τητα έναν μοχλό ανάπτυξης, συμβάλλοντας όχι μόνο στην οικονομική ευρωστία του 
Δήμου Λευκωσίας αλλά στην εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής και στην κοινω-
νική συνοχή. Συμβάλλει επίσης στη διεθνή προβολή της πόλης και της Κύπρου και 
στην περαιτέρω προσέλκυση επισκεπτών.  

Ο σύγχρονος ρόλος των μουσείων υπαγορεύει τον διαρκή επαναπροσδιορισμό της σχέ-
σης τους με τους επισκέπτες. Με την πάροδο των ετών μετατράπηκαν από χώρους δια-
παιδαγώγησης και επαφής με αντικείμενα αξίας, σε φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης και 
χώρους παρατήρησης, ψυχαγωγίας και επικοινωνίας. Τα μουσεία αλλάζουν διαρκώς 
τις λειτουργίες τους προκειμένου να ανταποκριθούν στις πιο απαιτητικές ανάγκες τις 
σύγχρονης εποχής, ώστε να αποτελούν φορείς μάθησης και να προσφέρουν ξεχωριστές 
εμπειρίες για όλους ανεξαιρέτως τους επισκέπτες τους. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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ντρο: Θεσσαλονίκη. 

Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM). (2009). Κώδικας Δεοντολογίας του ICOM για 
τα Μουσεία. Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστόπουλου: Αθήνα. 

Νικονάνου, Ν. (2015). Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη. Πατάκης: Α-
θήνα. 

Ξενόγλωσσες σε ελληνική μετάφραση 

Freeland, C. 2005. «Μα είναι αυτό τέχνη;». Πλέθρον: Αθήνα. 

Heidegger, M. (2008). Κτίζειν, κατοικείν, σκέπτεσθαι (Γ. Ξηροπαίδης, Μτφρ.). 
Πλέθρον: Αθήνα. 

Ξενόγλωσσες 

Falk, J. & Dierking L. (1992). The Museum Experience. Whalesback Books: Washing-
ton D.C. 

Falk, J. & Dierking L. (2000). Learning from Museums. Visitor Experiences and the 
Making of Meaning. Altamira Press: London. 
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(Eds.), Handbook for Economics of Art and Culture. Zurich: Elsevier. 

Hein, G. Ε. (1998). Learning in the Museum. Routledge: London. 

Hooper-Greenhill, E. (1994a). Museum and Gallery Education. Leicester University 
Press: London. 

Hooper-Greenhill, E. (Επιμ.). (1999). The Educational Role of the Museum. Routledge: 
London. 

Hooper-Greenhill, E. (2006). “The Power of Museum Pedagogy”. Στο Genoways Η. 
(Επιμ.), Museum Philosophy of the Twenty-first Century (σσ. 235-245). Altamira 
Press: Lanham MD. 

Ηλεκτρονικά βιβλία (e-books) 

Gazibara, Z. (2013). “Head, Heart and Hands Learning”- A chanllenge for contempo-
rary education 2013_1. Ανακτήθηκε 9 Δεκεμβρίου 2019 από 
https://play.google.com/books/reader?id=Fu-
RAgAAQBAJ&hl=en_GB&pg=GBS.PA1 

Simon, N. (2010). The Participatory Museum, Museum 2.0. Ανακτήθηκε 24 Νοεμβρίου 
2019 από http://www.participatorymuseum.org/  

Επιστημονικό άρθρο σε βάση δεδομένων 

Wolfe, C. (2001). Proprioception. Ανακτήθηκε 24 Νοεμβρίου 2019, από 
https://www.academia.edu/8380351/PROPRIOCEPTION 

Κείμενα από ιστοσελίδες 

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. 2019. Σύντομη Ιστορία του Λεβέντειου Δη-
μοτικού Μουσείου. Ανακτήθηκε 22 Νοεμβρίου 2019, από 
http://leventismuseum.org.cy/the-museum/museum-history 

Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. 2019. Βραβεύσεις. Ανακτήθηκε 22 Νοεμ-
βρίου 2019, από http://leventismuseum.org.cy/the-museum/the-award 
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Δημιουργία υλικού περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για την άγρια πανίδα 

Βάσσιος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.83, 88.05 MSc, PhD., dvassios@agro.auth.gr 

Περίληψη 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ) είναι η σχετική με το περιβάλλον εκπαίδευση, στο 
πλαίσιο της οποίας η επαφή με το περιβάλλον συμβάλλει στην ενίσχυση του 
ενδιαφέροντος για περιβαλλοντικά ζητήματα και για ανάπτυξη δράσης. Σκοπός της 
εργασίας είναι η δημιουργία υλικού ΠΕ που αφορά σε θηλαστικά της ελληνικής άγριας 
πανίδας, βασισμένο στο παλιό παιχνίδι με τις κάρτες «υπερατού».  

Λέξεις-Κλειδιά: Περιβαλλοντική εκπαίδευση, άγρια πανίδα, παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Η αντίληψη για μια εκπαίδευση που σχετίζεται με το περιβάλλον, εκφράζεται με τον 
όρο περιβαλλοντική εκπαίδευση (ΠΕ) (Φλογαΐτη, 2008). Στο πλαίσιο της ΠΕ, η επαφή 
με τα στοιχεία του περιβάλλοντος συμβάλλει στη γνωριμία με αυτό, στην κατανόηση 
των σχέσεων αλληλεξάρτησης των συνιστωσών του, στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος 
για τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και στην ενδυνάμωση για ανάπτυξη δράσης 
(Δημητρίου, 2009). Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία υλικού ΠΕ, που αφορά σε 
χαρακτηριστικά είδη θηλαστικών της ελληνικής άγριας πανίδας. Το υλικό βασίζεται σε 
ένα παλιότερο παιχνίδι με κάρτες (κάρτες «υπερατού»). Το παιχνίδι, ως μέθοδος ΠΕ, 
αναφέρεται σε κάποιο περιβαλλοντικό ζήτημα, διευκολύνει τη μάθηση, έχει κανόνες 
και είναι ψυχαγωγικό (Γεωργόπουλος & Τσαλίκη, 1998). Άγρια πανίδα είναι το σύνολο 
των ζωικών ειδών που ζουν ελεύθερα στο φυσικό περιβάλλον (Μπακαλούδης & 
Βλάχος, 2009). 

 Μεθοδολογία  

Γενικά 

Το παιχνίδι πάνω στο οποίο βασίστηκε το εκπαιδευτικό υλικό, είναι οι κάρτες 
«υπερατού». Έκαστη συλλογή καρτών, περιλαμβάνει 32 κάρτες οι οποίες απεικονίζουν 
ομοειδή αντικείμενα (π.χ. αεροπλάνα, τρένα κ.λπ.). Σε κάθε κάρτα υπάρχει κωδικός και 
αριθμός αυτής, η φωτογραφία και το όνομα του αντικειμένου, το όνομα της 
κατηγορίας, κάποια χαρακτηριστικά που συγκρίνονται μεταξύ τους στο πλαίσιο του 
παιχνιδιού, καθώς και ορισμένες βασικές πληροφορίες για το καθένα (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Υπόδειγμα κάρτας υπερατού 

Υλοποίηση παιχνιδιού 

Το τελικώς διαμορφωμένο παιχνίδι, αποτελείται επίσης από 32 κάρτες οι οποίες 
απεικονίζουν θηλαστικά από την ελληνική άγρια πανίδα (Εικόνα 2).  
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Εικόνα 2: Υπόδειγμα τροποποιημένης κάρτας  

Υπάρχουν 7 κατηγορίες καρτών, όπου έκαστη αντιστοιχεί σε μία τάξη θηλαστικών 
(αναγράφεται επιπρόσθετα και η οικογένεια). Κάθε κατηγορία αποτελείται από 1 έως 
12 αντιπροσωπευτικά είδη της τάξης. Επίσης, αναφέρεται και το επιστημονικό όνομα 
κάθε είδους. Σε κάθε κάρτα υπάρχει φωτογραφία του θηλαστικού, αλλά και κάποιες 
βασικές πληροφορίες για αυτό. Τα χαρακτηριστικά των θηλαστικών που επιλέχτηκαν 
για να συγκρίνονται μεταξύ τους, στο πλαίσιο του παιχνιδιού, είναι το μήκος του 
σώματος (χωρίς την ουρά), το βάρος, καθώς και το καθεστώς προστασίας. Για τα εν 
λόγω χαρακτηριστικά, αντλήθηκαν πληροφορίες από σχετική βιβλιογραφία 
(Μπακαλούδης, 2008). Ειδικότερα για το καθεστώς προστασίας, η διαβάθμιση που 
αναφέρεται στις κάρτες είναι σύμφωνα με το Κόκκινο Βιβλίο της Ελλάδας. Το 
συγκεκριμένο βιβλίο, αποτελεί μια συλλογική εργασία Ελλήνων και ορισμένων ξένων 
επιστημόνων για τη δημιουργία ενός καταλόγου 
απειλούμενων ειδών πανίδας, βασισμένο σε έγκυρα στοιχεία και μελέτες (Πηγή: 
https://el.wikipedia.org/wiki/Κόκκινο_Βιβλίο_των_Απειλούμενων_Σπονδυλόζωων_τ
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ης_Ελλάδας). Στα χαρακτηριστικά μήκος και βάρος, αναγράφεται εύρος τιμών 
(ελάχιστο-μέγιστο), με δυνατότητα έτσι περισσότερων αντίστοιχων συγκρίσεων. Ως 
προς τις φωτογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν, αυτές βρέθηκαν μέσω της μηχανής 
αναζήτησης Google. Σχετικό υλικό και περισσότερες πληροφορίες για το παιχνίδι, 
υπάρχουν στο http://yperatou.blogspot.gr/.  

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό, στοχεύει στην εκπλήρωση στόχων περιβαλλοντικής 
συνειδητοποίησης που συνδέονται με τη δημιουργία μιας νέας αντίληψης για το φυσικό 
περιβάλλον, αλλά και στόχων που αφορούν στην ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου για 
την άγρια πανίδα. Ως εκ τούτου, ο συντονιστής του παιχνιδιού θα πρέπει να ενημερώσει 
αρχικά τους παίχτες για τις έννοιες άγρια πανίδα, καθεστώς προστασίας, γένος, είδος, 
οικογένεια και τάξη. Ενδεικτικά, παρατίθεται ο σύνδεσμος https://tinyurl.com/s679ddz 
όπου επεξηγούνται οι έννοιες γένος, είδος, οικογένεια και τάξη. Ως προς το κατηγορικό 
χαρακτηριστικό «καθεστώς προστασίας», προτείνεται να νικάει το υψηλότερο επίπεδο 
προστασίας (π.χ. τα «κινδυνεύοντα» έναντι των «τρωτών»). 

Συζήτηση 

Το συγκεκριμένο παιχνίδι, ως υλικό ΠΕ, μπορεί να εκπληρώσει στόχους που σχετίζο-
νται με την ανάπτυξη γνωστικού υπόβαθρου για την άγρια πανίδα. Επίσης, δύναται, 
μέσω αυτού, να προσεγγιστούν στόχοι που αφορούν στην καλλιέργεια νέων αντιλή-
ψεων και συμπεριφορών για το φυσικό περιβάλλον. Αναφορικά με τις πληροφορίες που 
υπάρχουν σε κάθε κάρτα για το αντίστοιχο θηλαστικό, αυτές μπορεί να αποτελέσουν 
έναυσμα για περαιτέρω συζήτηση και διερεύνηση. Επιπρόσθετα, είναι δυνατή η τρο-
ποποίηση του παιχνιδιού, με επιλογή άλλων τάξεων, οικογενειών ή/και ειδών, αλλά και 
διαφορετικών χαρακτηριστικών. Τέλος, ως μελλοντική έρευνα, προτείνεται το παίξιμο 
του παιχνιδιού, από κατάλληλη ομάδα-στόχο (π.χ. μαθητές 10-15 ετών), και εν συνε-
χεία η αξιολόγησή του. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 
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Δημητρίου, Α. (2009). Περιβαλλοντική εκπαίδευση: Περιβάλλον, αειφορία. Θεωρητικές 
και παιδαγωγικές προσεγγίσεις. Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. 

Μπακαλούδης, Δ. (2008). Βιολογία άγριας πανίδας. Θεσσαλονίκη: Γιαχούδη. 

Μπακαλούδης, Δ., & Βλάχος, Χ. (2009). Διαχείριση άγριας πανίδας. Θεωρία και 
εφαρμογές. Θεσσαλονίκη: Τζιόλας.  

Φλογαΐτη, Ε. (2008). Εκπαίδευση για το περιβάλλον-Σύγχρονες προσεγγίσεις. Στο Α. 
Δημητρίου & Ε. Φλογαΐτη, Εισαγωγή στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 
Εκπαίδευση για το περιβάλλον (σελ. 13-41). Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο. 
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Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών Προσχολικής Εκπαίδευσης για την Υιοθέτηση 
της Προσέγγισης Reggio Emilia στο Ελληνικό Νηπιαγωγείο.  

Γεμελιάρη Δάφνη 
Εκπαιδευτικός Προσχολικής Εκπαίδευσης, dafni_gemeliari@yahoo.gr 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Κουτσουπίδου Θεανώ 
Επικεφαλής Σχολής Επιστημών Αγωγής Mediterranean College 

t.koutsoupidou@medcollege.edu.gr 

Περίληψη 

Η παιδαγωγική προσέγγιση Reggio Emilia έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα της Ιταλίας 
και σήμερα αντικατοπτρίζει την ανάγκη επανεξέτασης και αναδιατύπωσης των εκπαι-
δευτικών πρακτικών στην προσχολική εκπαίδευση. Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας 
ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών προσχολικής εκπαίδευσης για 
την υιοθέτηση και προσαρμογή της προσέγγισης Reggio Emilia στα ελληνικά νηπια-
γωγεία. Οι επιμέρους στόχοι της έρευνας ήταν να εξεταστούν καλές πρακτικές και  πι-
θανές προκλήσεις  κατά την υιοθέτηση της προσέγγισης Reggio Emilia στα ελληνικά 
νηπιαγωγεία και να διερευνηθούν πρακτικές μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί προ-
σχολικής  ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των γονέων και τη κοινότητας στη διαδικασία 
διδασκαλίας και μάθησης. Η μεθοδολογία της έρευνας ήταν η ποιοτική και μάλιστα οι 
ημι-δομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν την ανάγκη πε-
ραιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης των επαγγελματιών για την υιοθέτηση της εν προ-
κειμένω προσέγγισης, την ενημέρωση των γονέων σχετικά με την προσέγγιση και τα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτή.  

Λέξεις-Κλειδιά: Προσέγγιση Reggio Emilia, παιδοκεντρική προσέγγιση, αμοιβαία δι-
δασκαλία, ενεργός ακρόαση. 

Εισαγωγή 

Η προσέγγιση Reggio Emilia ξεκίνησε να εφαρμόζεται στη Βόρεια Ιταλία τη δεκαετία 
του 1970 ως μια νέα, καινοτόμος προσέγγιση στην προσχολική εκπαίδευση, της οποίας 
εμπνευστής ήταν ο Loris Malaguzzi (1920-94) (Rinaldi, 2006). Η προσέγγιση Reggio 
επηρεάστηκε από το προοδευτικό παιδαγωγικό κίνημα (τέλη 19ου αιώνα) που περι-
λαμβάνει τους θεωρητικούς ως Rousseau, Froebel, Montessori, Dewey κλπ. Το προο-
δευτικό παιδαγωγικό κίνημα αμφισβητεί την αυθεντία και την εξουσία του δασκάλου 
και τονίζει τον ενεργό ρόλο του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία (Staring, 2016). 
Οι πρώιμες ρίζες της προσέγγισης εδράζονται επίσης στον εποικοδομητισμό και στον 
κοινωνικό κονστρουκτιβισμό (Rinaldi, 2006) και παρόλο που αναπτύχθηκε στη νεωτε-
ρική περίοδο, αντανακλά τις μεταμοντέρνες αξίες. Πρόκειται για μια παιδοκεντρική, 
δημοκρατική προσέγγιση που προάγει την ισότητα στην εκπαίδευση και δίνει στους 
μαθητές τη δυνατότητα μέσω εξερευνητικών δραστηριοτήτων να εξάγουν συμπερά-
σματα ενώ προσπαθούν να κατανοήσουν τον κόσμο (Edwards, 1995).  
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Οι βασικές αρχές της προσέγγισης Reggio Emilia 

Σύμφωνα με τον Malaguzzi (1998) όλα τα παιδιά έχουν τις δικές τους μοναδικές εμπει-
ρίες και γνώσεις σχετικά με τη ζωή, έτσι πρέπει να αντιμετωπίσουν ως συν-κατασκευ-
αστές της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία. Ως εκ τούτου, το παιδί θεάται ως πλούσιο 
σε δυναμικό, ικανό, ενεργό μέλος της τάξης, όπου θα μπορούσε να εκφράσει τις σκέ-
ψεις και τις απόψεις του και να γίνει σεβαστό όχι μόνο από τους συνομηλίκους, αλλά 
και από τους ενήλικες γύρω του (Malaguzzi, 1998). Στο πλαίσιο αυτό, στην προσέγγιση 
Reggio, δεν υπάρχει  επίσημο πρόγραμμα σπουδών με προκαθορισμένους στόχους ή 
προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Reggio είναι ένα συνε-
χώς  αναπτυσσόμενο project, το οποίο προωθεί τη βιωματική μάθηση, βασίζεται την 
έρευνα και ενθαρρύνει τους μαθητές να μοιράζονται προσωπικές εμπειρίες. Δεν εξε-
λίσσεται γραμμικά αλλά περιγράφεται ως ένα ταξίδι μάθησης, ένας τρόπος ανάδειξης 
των μαθητών που στοχάζονται κριτικά και εξερευνούν διαρκώς (Cadwell, 2003). 

Οι μαθησιακοί στόχοι συν-κατασκευάζονται από τους μαθητές και τους δασκάλους, 
αντανακλώντας κάθε φορά τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών (Rinaldi, 
2006). Στην κατεύθυνση αυτή, το περιβάλλον της τάξης είναι κατάλληλα σχεδιασμένο 
ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής προσέγγισης 
(McNally και Slutsky, 2017). Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο 
φυσικά υλικά και οι χώροι είναι διακοσμημένοι με σκοπό να προωθηθεί η δημιουργι-
κότητα και να ακουστούν οι «φωνές των παιδιών» (McNally and Slutsky, 2017). Το 
φυσικό περιβάλλον περιγράφεται δε από τον Malaguzzi (1998) ως «τρίτος δάσκαλος» 
αφού προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες για εξερεύνηση και μάθηση μέσα στον κόσμο 
που τα περιβάλλει.  

Περαιτέρω, κύριο συστατικό της προσέγγισης Reggio είναι η λειτουργία του Ατελιέ 
(εργαστήριο τέχνης).  Ο Malaguzzi (1998) τοποθέτησε ένα εργαστήριο τέχνης, ένα 
στούντιο τέχνης, και έναν Ατελιερίστα (εικαστικό), σε κάθε σχολείο Reggio Emilia 
(Gai, 2016). Θεωρούσε ότι η χρήση της τέχνης στο νηπιαγωγείο προάγει την ολιστική 
ανάπτυξη των παιδιών, δίνοντάς τους την ευκαιρία να εκφράσουν τις σκέψεις και τα 
συναισθήματά τους μέσα από εκατό διαφορετικούς τρόπους ή εκατό διαφορετικές 
γλώσσες (Malaguzzi, 1998).  Τα ατελιέ πρέπει να είναι εξοπλισμένα με πληθώρα υλι-
κών που επιτρέπουν στους μαθητές να πειραματιστούν στη δημιουργία έργων τέχνης 
και να εκφράζουν τις ιδέες τους με διάφορες μορφές (Gai, 2016). 

Οι γονείς αποτελούν επίσης αναπόσπαστο μέρος της μάθησης των παιδιών σε καθημε-
ρινή βάση στην προσέγγιση Reggio. Όπως διατείνονται οι Fontanesi et al. (1998), η 
συνεργασία με τους γονείς ενισχύει την βαθύτερη κατανόηση των αναγκών και των 
συμπεριφορών των παιδιών και προάγει το «αίσθημα ασφάλειας» μεταξύ των γονέων 
και των εκπαιδευτικών. Αυτή η τριγωνική, αλληλεπιδραστική σχέση μεταξύ οικογέ-
νειας, σχολείου και κοινότητας προωθεί την αντίληψη των παιδιών ως ενεργά και λει-
τουργικά μέλη της κοινότητας και σέβεται το δικαίωμα των παιδιών να συμμετέχουν 
στη ζωή της κοινότητάς τους με ισότιμο τρόπο (Berti, 1988). 
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Μεθοδολογία 

Στην εν προκειμένω έρευνα χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, 
εφόσον θεωρήθηκε η πλέον κατάλληλη, προκειμένου να διερευνηθούν οι απόψεις και 
αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για την υιοθέτηση και εφαρμογή της προσέγγισης Reg-
gio. Ως ερευνητικό εργαλείο επιλέχθηκε η ημι-δομημένη συνέντευξη και μάλιστα οι 
ανοικτές ερωτήσεις, ώστε να δοθεί μεγαλύτερη ελευθερία στους συμμετέχοντες να εκ-
φράσουν τις απόψεις τους σε βάθος (Cohen et al., 2011).  Για την παρούσα έρευνα 
επιλέχθηκε η σκόπιμη δειγματοληψία και το δείγμα αποτέλεσαν 8 επαγγελματίες νη-
πιαγωγοί που είχαν τουλάχιστον 2 έτη επαγγελματικής εμπειρίας σε νηπιαγωγεία που 
εφαρμόζουν τη Reggio προσέγγιση, στην περιοχή της Αθήνας. Τηρήθηκε ο Κώδικας 
Ηθικής και Δεοντολογίας της Εκπαιδευτικής Έρευνας και ως εκ τούτου οι συμμετέχο-
ντες κλήθηκαν αρχικά  να διαβάσουν και να κατανοήσουν το Έντυπο Ενημέρωσης για 
το σκοπό της έρευνας και έπειτα να υπογράψουν το Έντυπο Συγκατάθεσης κατόπιν 
Ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η συγκεκριμένη έρευνα διενεργείται με 
απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα και στην αυτονομία των συμμετεχόντων. 
Μετά το πέρας των συνεντεύξεων, απομαγνητοφωνήθηκαν, διενεργήθηκε θεματική α-
νάλυση και προέκυψαν αποτελέσματα. 

Αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της θεματικής ανάλυσης των συνεντεύξεων προέκυψαν οι παρακάτω 
θεματικές κατηγορίες: Καλές Πρακτικές σε Θέματα Διδασκαλίας (εργαλεία, καλές 
πρακτικές), Οφέλη Προσέγγισης Reggio (μεταγνωστικές δεξιότητες, ολιστική ανά-
πτυξη παιδιού), Προκλήσεις (ως προς τους γονείς, ως προς τους εκπαιδευτικούς).  

Συζήτηση και Συμπεράσματα 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων συμφώνησε ότι το ατελιέ είναι ένας τόπος άσκησης 
όλων των εκφραστικών δυνατοτήτων, ένας τόπος ευκαιριών και ένα μέσο για τα παιδιά 
να εξοικειωθούν με διαφορετικά υλικά. Μια «εποικοδομητική έξοδος» για την αυθόρ-
μητη δημιουργική έκφραση των παιδιών. Η τέχνη αναδεικνύεται έτσι ως μέσο που μπο-
ρεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ πολιτικών, πολιτιστικών, γνωστικών και δεοντολο-
γικών λόγων (discourses) και μπορεί να οδηγήσει σε χειραφέτηση. Τονίζεται δε η ση-
μασία του project ως παιδοκεντρική πρακτική, που προωθεί τα ενδιαφέροντα των παι-
διών και υποστηρίζει την κατανόηση του κόσμου μέσω διαφορετικών οπτικών (Kim 
and Darling, 2009). Μια τέτοια προσέγγιση αναπτύσσει τα παιδιά ολιστικά, προωθεί 
τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους και τους καλλιεργεί μεταγνωστικές δεξιότη-
τες (Murris, 2017). Ο εκπαιδευτικός παράλληλα γίνεται συνεργάτης στη διαδικασία της 
μάθησης και μαθαίνει μέσω αμοιβαίας ανταλλαγής γνώσης με τους μαθητές. Ο 
Malaguzzi (1993) δε περιγράφει μεταφορικά αυτή τη διαδικασία ως αγώνα Ping-Pong. 
Εντούτοις, σημειώθηκε ότι ορισμένοι από τους εκπαιδευτικούς δεν ήταν αρκετά κα-
ταρτισμένοι αναφορικά με την προσέγγιση Reggio και αντιμετώπιζαν δυσκολίες στην 
υλοποίησή της κατά την εκπαιδευτική διαδικασία (για παράδειγμα η δεσμευτική 
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ύπαρξη αναλυτικού προγράμματος στο ελληνικό νηπιαγωγείο). Επιπλέον, σημειώθηκε 
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς η ανεπαρκής ενημέρωση των γονέων σχετικά με 
τις βασικές αρχές της προσέγγισης. Σε αυτό το σημείο, είναι σημαντικό να αναφερθεί 
ότι απαντήθηκαν όλα τα ερευνητικά ερωτήματα και επιτεύχθηκαν οι στόχοι της έρευ-
νας, προτείνεται ωστόσο περαιτέρω έρευνα για το εν προκειμένω θέμα (π.χ. αντιλήψεις 
των γονέων για την εφαρμογή της προσέγγισης Reggio στο ελληνικό νηπιαγωγείο).  
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Περίληψη 

Η παρούσα ανακοίνωση συνδέει τις αρχές της καινοτομίας στην εκπαίδευση με το ευ-
ρωπαϊκό σχέδιο δράσης του 3ου Γυμνασίου Ευόσμου διάρκειας δεκαοχτώ μηνών. Η 
υλοποίησή του  συμβάλει στο ευρωπαϊκό πλάνο ανάπτυξης και στην πορεία εξέλιξής 
του. Στο πλαίσιο του σχεδίου έχουν επιλεγεί τέσσερις δραστηριότητες κινητικότητας 
εκπαίδευσης πάνω στις οποίες σχεδιάστηκε η σταδιακή αναβάθμιση της ποιότητας του 
εκπαιδευτικού έργου και η ταυτόχρονη προσέγγιση στα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά δε-
δομένα με επιλεγμένες δραστηριότητες που προωθούν την εξωστρέφεια του σχολείου 
και αξιοποιούν νέες πηγές υλικού και καλών πρακτικών.  

Λέξεις-Κλειδιά: Καινοτομία, CLIL, TΠΕ, 4Cs, Πρόληψη συγκρούσεων 

Εισαγωγή 

Ο όρος εκπαιδευτική καινοτομία αναφέρεται σε σκόπιμες και συστηματικές δραστη-
ριότητες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες εκπαιδευτικές αντιλήψεις σε τέσσερις 
κυρίως διαστάσεις: α) στην αλλαγή των αντιλήψεων και των παιδαγωγικών αρχών των 
μαθητών και των εκπαιδευτικών, β)στην εφαρμογή νέων εκπαιδευτικών μεθόδων, 
γ)στην αξιοποίηση νέων διδακτικών μέσων, και δ)στην καλλιέργεια μαθησιακών δε-
ξιοτήτων (Fullan, 2007, Hargreaves, 2003). Στα πλαίσια αυτά η εφαρμογή καινοτό-
μων προγραμμάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία δεν στοχεύει απλά στη μετάδοση 
νέων γνώσεων, αλλά υπηρετεί πρωτίστως την ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων της 
εκπαίδευσης του 21ου αιώνα. Δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η επιδέξια επικοινωνία, 
η αυτορρύθμιση και η επίλυση αυθεντικών προβλημάτων σε πραγματικές συνθήκες 
πρέπει να καλλιεργούνται στον χώρο της εκπαίδευσης, προετοιμάζοντας τους ενεργούς 
πολίτες της κοινωνίας του μέλλοντος. Υπάρχει, επομένως, μία διαλεκτική σχέση με-
ταξύ εκπαίδευσης και καινοτομίας. Η καινοτομία είναι απαραίτητη για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης και η ποιοτική εκπαίδευση αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την 
προώθηση της καινοτομίας, που μπορεί να επιφέρει τις απαραίτητες αλλαγές για την 
πρόοδο και την εξέλιξη των κοινωνιών. Επιπροσθέτως, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες 
συντελούν στην δημιουργία νέας επαγγελματικής γνώσης των εκπαιδευτικών, για να 
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είναι σε θέση να αναπτύσσουν συνεργασίες μεταξύ τους και να υιοθετούν νέες διδα-
κτικές μεθόδους και εργαλεία. (Hargreaves, 2003). Προς την κατεύθυνση αυτή, τα Ευ-
ρωπαϊκά Εκπαιδευτικά Προγράμματα θεωρούνται καινοτόμα, καθώς διευρύνουν τους 
ορίζοντες εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών, ενισχύουν τη συλλογικότητα και τη συ-
νεργασία της σχολικής μονάδας με την ευρύτερη κοινωνία και συμβάλλουν καθορι-
στικά στην εισαγωγή της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση (Κούτρα & Βούκα-
νου, 2005).  

Η ανακοίνωση αυτή αφορά μια πρόταση καινοτομίας που υλοποιήθηκε στο 3ο Γυμνά-
σιο Ευόσμου κατά το σχολικό έτος 2019-2020. Πρόκειται για ένα Ευρωπαικό πρό-
γραμμα ERASMUS + KA1 με τον τίτλο «Improving our Members Personal Achieve-
ment through Contemporary Teaching Techniques (IMPACTT)». Οι λόγοι που επέβα-
λαν την υλοποίηση της δράσης προέκυψαν από τις διαδικασίες αυτοαξιολόγησης της 
σχολικής μονάδας, όπου διαπιστώθηκε η δυνατότητα διεύρυνσης της ανάληψης πρω-
τοβουλιών από τους εκπαιδευτικούς και η έλλειψη ενημέρωσης ως προς τα οφέλη της 
εφαρμογής εκπαιδευτικών προγραμμάτων              (Δείκτης 5.1 « Εκπαιδευτικά Προ-
γράμματα και Καινοτομίες, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις»).  

Σκοπός και οργάνωση 

Σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευ-
σης και η ανάπτυξη της καινοτομίας. Ως ειδικότεροι στόχοι μπορούν να ορισθούν: η 
ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των μαθητών, η μείωση της σχολικής διαρροής, η 
αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας προς την κατεύθυνση της ανεκτικότητας και της 
αποδοχής του διαφορετικού, ο εκσυγχρονισμός της σχολικής μονάδας και η επαγγελ-
ματική και προσωπική ανάπτυξη των μελών της. Προς την κατεύθυνση αυτή αναμένε-
ται να καλλιεργηθούν στα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας κοινωνικές και επικοι-
νωνιακές δεξιότητες, ψηφιακές δεξιότητες και πολυγραμματισμός και να αναπτυχθεί η 
κριτική σκέψη. Με γνώμονα τα παραπάνω η σχολική κοινότητα αποφάσισε την υλο-
ποίηση  του συγκεκριμένου Ευρωπαϊκού Προγράμματος με άξονα τέσσερις διαφορε-
τικές ροές κινητικότητας: 1. Το Πρόγραμμα "There is an App for That: Exploring the 
Best Apps for Teaching and Student Learning", με σκοπό την ενσωμάτωση εκπαιδευ-
τικών εφαρμογών στη διδακτική πρακτική και την παροχή ευκαιριών για ανάπτυξη της 
σκέψης, ως ουσιαστικό στοιχείο των σύγχρονων και ασύγχρονων τάξεων ώστε να ενι-
σχυθεί η μάθηση, να αναπτυχθεί ο πολυγραμματισμός και να επιτευχθούν οι στόχοι 
μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. 2. Το Πρόγραμμα " CLIL" , το οποίο θα συμβάλλει 
στην ανάπτυξη ακαδημαϊκής και γλωσσικής γνώσης εκπαιδευτικού σχεδιασμού, την 
προετοιμασία και την εφαρμογή δραστηριοτήτων ανάγνωσης, γραφής, ακρόασης και 
ομιλίας της ξένης γλώσσας με διεπιστημονική προσέγγιση. Θα εμβαθύνει επίσης στη 
μεθοδολογία " CLIL" (ή περιεχομένου) (Coyle, Hood & Marsh, 2010)   και τη δημιουρ-
γία υλικών και εκπαιδευτικών πόρων για το μάθημα της ξένης γλώσσας κάνοντας τη 
διδασκαλία αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη. 3. Το Πρόγραμμα «Embracing 
Diversity, Preventing Violence», μέσω του οποίου θα εμπλουτισθεί η υπάρχουσα θεω-
ρητική και πρακτική κατάρτιση με εκείνη που προέκυψε από την ανταλλαγή πρακτικών 
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μεταξύ ευρωπαϊκών σχολείων στο πλαίσιο του Προγράμματος Griftis KA2 Erasmus+ 
(2016-2018), με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την εφαρμογή μεθοδολογιών για την 
πρόληψη συγκρούσεων και την αποτελεσματική διαχείριση φαινομένων σχολικής βίας. 
4. Το Πρόγραμμα «The 4 Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and 
Collaboration in Schools», μέσω του οποίου θα εμπλουτισθεί η υπάρχουσα θεωρητική 
κατάρτιση πάνω στις βασικές ικανότητες του 21ου αιώνα – γνωστές ως 4Cs- με την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία που αποκτάται σε γνήσια περιβάλλοντα μάθησης, σε 
συνδυασμό με τη βίωση μιας πραγματικής διεθνούς εμπειρίας στην οικοδόμηση ομά-
δας. 

Η διαχείριση του σχεδίου οργανώθηκε σε τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη φάση, η προε-
τοιμασία αφορούσε την επιλογή των εκπαιδευτικών - βάσει προσωπικών και επαγγελ-
ματικών κριτηρίων-, των φορέων επιμόρφωσης και των εκπαιδευτικών ροών, και οδή-
γησε στην οργάνωση του οριστικού προγράμματος δραστηριοτήτων. Κατά την ίδια 
φάση, η προετοιμασία της σχολικής μονάδας επικεντρώθηκε στην ενημέρωση και πα-
ρακίνηση του Συλλόγου Διδασκόντων, της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας και 
της τοπικής κοινωνίας μέσω παρουσιάσεων, συσκέψεων, προωθητικών μηνυμάτων, 
αλληλογραφίας και ανακοινώσεων με στόχο την εμπλοκή όλων στις δράσεις του προ-
γράμματος. Κατά τη δεύτερη φάση, η εποπτεία για την πιστή τήρηση του προγράμματος 
των επιμέρους ροών- τόσο από τους εταίρους όσο κι από τους εκπαιδευτικούς- διευκό-
λυνε την επίλυση των ενδεχόμενων προβλημάτων, παράλληλα με την τήρηση ημερο-
λογίων δράσης και φύλλων αξιολόγησης. Ταυτόχρονα, η σχολική μονάδα ενεργοποιή-
θηκε μέσω συνεργατικών δράσεων: διαμόρφωση «γωνιάς Erasmus», διαγωνισμός λο-
γότυπου του προγράμματος και τύπωσή του σε αφίσες και μπλουζάκια, δημιουργία 
βιντεοπαρουσίασης του σχολείου και του τόπου μας, κατασκευή σελίδας του προγράμ-
ματος στο facebook. Κατά την τρίτη φάση, εφαρμόστηκαν κατά τη μαθησιακή διαδικα-
σία οι νέες διδακτικοί μέθοδοι και αξιοποιήθηκαν τα καινοτόμα εργαλεία, με ταυτό-
χρονη διάχυσή τους εντός κι εκτός της σχολικής κοινότητας. Ευρύτερος στόχος της 
συμμετοχής των εκπαιδευτικών στις προαναφερθείσες ροές κινητικότητας είναι η α-
ξιοποίηση και η ενσωμάτωση των θετικών αποτελεσμάτων των επιλεγμένων δραστη-
ριοτήτων και η διάδοση και ευρεία χρήση τους από το σύνολο των καθηγητών του 
σχολείου μας. Γι’ αυτό το λόγο οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αποτελούν έναν πυ-
ρήνα που λειτουργεί πολλαπλασιαστικά και υποστηρικτικά στο υπόλοιπο εκπαιδευτικό 
προσωπικό, με στόχο την ενημέρωση και μετάδοση πρακτικών μεθόδων που οδηγούν 
στην αποδοτική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της κατάρτισης που  έλαβαν. 

Διάχυση-αξιολόγηση-αποτελέσματα 

Οι δραστηριότητες για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του σχεδίου 
σχεδιάστηκαν με σκοπό την επίτευξη των στόχων του και αφορούν τις παρακάτω ομά-
δες στόχους: Σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες). Ημε-
ρίδα ενημέρωσης για τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα και επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών των συστεγαζόμενων σχολείων στις νέες μεθοδολογίες. Πρόσκληση συ-
ναδέλφων για παρακολούθηση (peer learning) διδασκαλίας, όπου εφαρμόζεται η 
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αποκτηθείσα γνώση. Επιμορφωτική ημερίδα διάχυσης των αποτελεσμάτων του προ-
γράμματος στους μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και κηδεμόνες των δύο σχολείων. 
Τοπική κοινωνία -Ανάρτηση του παραγόμενου υλικού στη σχολική ιστοσελίδα, στη 
σελίδα του προγράμματος στο facebook και σε διαδικτυακή εφημερίδα. Ημερίδα διά-
χυσης αποτελεσμάτων στο προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές των όμορων 
σχολικών μονάδων. Εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα . Συμμετοχή σε συνέ-
δρια και δημοσίευση άρθρων για την ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας, σχετικά 
με τα οφέλη των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.  Στην πλατφόρμα αποτελεσμάτων 
ERAMUS+.  

Διεξάγεται αρχική αξιολόγηση της κάθε δράσης, ενδιάμεση και τελική, με τη χρήση ε-
ρωτηματολογίων, συνεντεύξεων και άλλων εργαλείων για τη διερεύνηση και αξιολό-
γηση του βαθμού ικανοποίησης όλων των συμμετεχόντων στις δράσεις. Επιπρόσθετα, 
η Διευθύντρια συντάσσει τελική έκθεση με τη λήξη του σχολικού έτους για να διαπι-
στωθεί αν τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι, αν παρατηρή-
θηκαν αποκλίσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, αν λειτούργησαν συνεργατικά οι ομάδες 
και οι διαδικασίες και αν χρειάζεται επαναπροσδιορισμός στο σχεδιασμό και στον 
στόχο. Παράλληλα, πραγματοποιείται αξιολόγηση του προγράμματος και σε συνεργα-
σία με τους εταίρους καθημερινά κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης και αναπροσαρ-
μογή του σχεδίου, εφόσον χρειαστεί. Με τη λήξη πραγματοποιείται η γενική αποτίμηση 
του προγράμματος από όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, με τη χρήση ερωτηματολογίου, συ-
νεντεύξεων και άλλων εργαλείων, όπως το πρακτικό του Συλλόγου διδασκόντων, το 
ημερολόγιο του σχολείου, το ημερολόγιο καταγραφής δράσεων των ομάδων και το η-
μερολόγιο καταγραφής συναντήσεων. Επιπρόσθετα, η αύξηση της επισκεψιμότητας 
της σχολικής ιστοσελίδας και της σελίδας του προγράμματος στο Facebook αποτελούν 
δείκτες της βιωσιμότητας του προγράμματος. Η αξιολόγηση της επίτευξης του στόχου 
αναβάθμισης της σχολικής μονάδας προς την καινοτομία με ευρωπαϊκή κατεύθυνση 
προκύπτει με τη διεύρυνση των συμμετεχόντων σε καινοτόμα προγράμματα και τον 
πολλαπλασιασμό τους. Συγκεκριμένα, το σχολείο μας έχει ήδη καταθέσει δύο αιτήσεις 
συμμετοχής σε προγράμματα Erasmus+ ΚΑ2 και δύο e-Twinning με διευρυμένη συμ-
μετοχή εκπαιδευτικών και μαθητών.  

Τα μαθησιακά αποτελέσματα της δράσης είναι πολυεπίπεδα. Α) για τους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς: Βελτίωση των γλωσσικών τους ικανοτήτων σε αυθεντικό πολυπολιτι-
σμικό περιβάλλον. Απόκτηση νέων γνώσεων σε θέματα διδασκαλίας, εξοικείωση με 
καινούρια εκπαιδευτικά εργαλεία και μεθόδους παιδαγωγικές, εφαρμόσιμα στο εκπαι-
δευτικό μας συγκείμενο. Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, 
σχολικής μονάδας και τάξης με βιωματικό τρόπο.  Γνωριμία με τον ευρωπαϊκό πολιτι-
σμό και την εκπαιδευτική κουλτούρα. Διεύρυνση των προσωπικών και επαγγελματι-
κών οριζόντων. Ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνείδησης και ταυτότητας. Καλλιέργεια 
προσωπικών δεξιοτήτων: αυτοπαρουσίασης, συνεργασίας, ομαδικότητας, προσαρμο-
στικότητας, ευελιξίας, αποδοχής του διαφορετικού και υιοθέτησης καινοτομιών μέσω 
της επαγγελματικής συνεργασίας και δικτύωσης του προσωπικού του σχολείου και του 
προσωπικού των σχολείων εταίρων. Β) ευρύτερα για τους μαθητές στο μέλλον: 
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Βελτίωση των γλωσσικών και επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων. Ενίσχυση του ενδια-
φέροντος για το μάθημα, βελτίωση του κλίματος τάξης και προώθηση συνεργατικότη-
τας και βελτίωση των επιδόσεων. Γνωριμία με τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και την εκ-
παιδευτική κουλτούρα μέσω των καινοτόμων δράσεων διδασκαλίας και τη διεξαγωγή 
διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων με τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ανάπτυξη 
της ευρωπαϊκής συνείδησης . Οι μαθητές ενθαρρύνονται και υιοθετούν θετική στάση 
αποδεχόμενοι την πολιτιστική πολυμορφία της Ευρώπης και  συμβάλλουν στη μελλο-
ντική της διαμόρφωση μέσω δραστηριοτήτων εικονικής κινητικότητας και ηλεκτρονι-
κής αδελφοποίησης. Καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης, συνεργασίας, ομαδι-
κότητας, προσαρμοστικότητας, ευελιξίας, αποδοχής του διαφορετικού. Γ) γενικότερα 
για τη σχολική μονάδα: Προσέγγιση του επιπέδου λειτουργίας μιας ευρωπαϊκής μονά-
δας. Το σχολείο βελτιώνει την ποιότητα προετοιμασίας, διαχείρισης και υλοποίησης 
προγραμμάτων και  στηρίζει τη συνεργασία με εταίρους από άλλες χώρες. Πολλαπλα-
σιασμός της κινητικότητας του προσωπικού και αξιοποίηση εκτεταμένου εύρους εργα-
λείων. Υποστήριξη σύγχρονου, δυναμικού, επαγγελματικού περιβάλλοντος με την εν-
σωμάτωση καλών πρακτικών και νέων μεθόδων. Ανάπτυξη και διατήρηση μόνιμων 
σχέσεων με σχολικές μονάδες της Ευρώπης. Εφαρμογή ενός συνολικά βελτιωμένου 
και καινοτόμου τρόπου λειτουργίας με τη διεξαγωγή ελκυστικών προγραμμάτων για 
τους μαθητές που  συνάδουν με τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους και  προωθούν το 
άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία και τη συνεργασία όλων των φορέων της 
με απώτερο στόχο την εκπαίδευση και αγωγή των μελλοντικών πολιτών της.  
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«παίΖΩ και μαθαίνω μαζί!». Μια διδακτική προσέγγιση και διαπολιτισμική 
πρακτική στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Μ.Sc. Οργάνωση και Διοίκηση Εκπ/κών Μονάδων,  

dzampras@gmail.com 

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας διδακτικής προσέγγισης είναι μία διαπολιτισμική πρακτική 
στο μάθημα της Φυσικής – Αθλητικής Αγωγής ως καινοτόμος εκπαιδευτική δράση στο 
σχολείο μέσω της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Διερευνήθηκαν επίσης αντιλήψεις, θέ-
σεις και πεποιθήσεις των Ελλήνων μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων - κη-
δεμόνων του σχολείου εφαρμογής της δράσης, για τους τομείς της διαπολιτισμικής 
πραγματικότητας μέσω μιας βιωματικής και καινοτόμου διδακτικής πρακτικής. Τα α-
ποτελέσματα της παρούσας δράσης παρουσιάζουν υψηλή ευαισθητοποίηση του συνό-
λου της σχολικής κοινότητας στην αναγνώριση μαθητών με διαφορετική εθνική και 
πολιτισμική προέλευση, πίστη στην δυναμική της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο να 
ξεπερνούν τυχόν προβλήματα που προκύπτουν από τη συνύπαρξη διαφορετικών πολι-
τισμών στην τάξεις του σχολείου. Η ανάγκη για διαπολιτισμική εκπαίδευση ειδικότερα 
στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής έχει επισημανθεί αρκετά χρόνια νωρίτερα 
(Greendorfer, 1983). Σύμφωνα με τους Κούλη και Παπαϊωάννου (2006), η προώθηση 
της υγιούς κοινωνικής ανάπτυξης µέσω συνασκουµένων, μικρών ομάδων ή ομαδικών 
εμπειριών, αποτελούν ένα σπουδαίο κοµµάτι της Φυσικής Αγωγής. Η Φυσική Αγωγή 
δίνει σημαντική έμφαση στο συναισθηματικό τομέα, και παρουσιάζεται ως µια µμονα-
δική ευκαιρία για την προαγωγή της πολυπολιτισµικής ευαισθησίας. Τη βάση για τη 
συνύπαρξη των μαθητών, σ’ ένα πλαίσιο αμοιβαίας κατανόησης και αποδοχής του δια-
φορετικού, μπορεί να αποτελέσει, η γνωριμία και η δημιουργία φιλικών σχέσεων με-
ταξύ των μαθητών/τριών του σχολείου, ως μελλοντικοί ευρωπαίων πολίτες, μέσω κα-
τάλληλα σχεδιασμένων, βιωματικών, παιγνιωδών κινητικών και μουσικοκινητικών 
δράσεων. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαπολιτισμική πρακτική, Δημοτικό σχολείο, Φυσική Αγωγή, καινο-
τομία 

Σκοποί της προσέγγισης 

Α. Σκοπός του διαπολιτισμικού προγράμματος διδασκαλίας Φυσικής Αγωγής στις Α΄, 
Β΄ και Γ΄ τάξεις του σχολείου μας (σχολ. έτος 2018/2019), ήταν η αναγνώριση της 
παρουσίας μαθητών με διαφορετική εθνική και πολιτισμική προέλευση και η γνωριμία 
«με τον τρόπο ζωής άλλων ομάδων πέρα από το δικό τους» (Banks 2004). 
Β. Βελτίωση της στάσης και της συμπεριφοράς των μαθητών/τριών σε θέματα αποδο-
χής του «διαφορετικού», αποφυγή των αποκλεισμών εντός αλλά και εκτός του σχο-
λείου, ανάπτυξη ειλικρινούς διαλόγου που απαιτείται σε ένα σύγχρονο σχολείο. 
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Στόχοι 

Οι στόχοι που τέθηκαν: 
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων, ώστε να σταθούν κριτικά απέναντι στις πολιτικές και 

οικονομικές δομές και να αναπτύξουν την ικανότητα λήψης αποφάσεων. 
• Να νιώσουν ότι αξίζουν και είναι αποδεκτά μέλη της τάξης για αυτό που είναι. 
• Να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και να αναλάβουν ρόλους που 

στοχεύουν στη συνεργασία. 
• Να κατανοήσουν ότι είναι παιδιά με πολλαπλές ταυτότητες και αυτό τα κάνει 

μοναδικά αλλά και άξια για σεβασμό από τους άλλους και άξιοι να σέβονται 
τους άλλους. 

• Καλλιέργεια κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων, επικοινωνίας, συ-
νεργασίας, ομαδικότητας, αυτοπεποίθησης. 

•  Ικανοποιητική εκτέλεση αθλητικών/κινητικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια φυ-
σικής κατάστασης. 

Ταυτότητα προγράμματος/δράσης 

Το πρόγραμμα/δράση με τίτλο «παίΖΩ και μαθαίνω μαζί!», υλοποιήθηκε ως ένα πρό-
γραμμα διαπολιτισμικής προσέγγισης στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, περικλείοντας 
διαθεματικές διασυνδέσεις και πρακτικές, με τα μαθήματα: Γλώσσα, Μελέτη περιβάλ-
λοντος, Αγγλική γλώσσα, Ευέλικτη ζώνη, Μουσική με εφαρμογή των μεθόδων Jigsaw 
και Cl 
Πρωταγωνιστές: (17) μαθητές/τριες, (8 Έλληνες, 5 Αλβανοί, 3 παλλινοστούντες, 1 μα-
θήτρια από μετεγγραφή γερμανικού σχολείου, 2 μαθητές με μητέρα Λιθουανή).  
Τάξεις: Α΄, Β΄ & Γ΄ Δημοτικού Σχολείου Φαρκαδόνας, (8) εκπαιδευτικοί διαφόρων 
ειδικοτήτων, (4 άντρες και 4 γυναίκες). 

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης 

• Οκτώβριος 2018 – Ιανουάριος 2019 
•  Εβδομαδιαίες δραστηριότητες (1-3) μία έως τριών ωρών, ανάλογα με τις συν-

θήκες.  
• Σύνολο (45) ώρες 

Μεθοδολογία/σχέδιο προσέγγισης 

Η προσέγγιση Clil στο μάθημα της Φυσικής-Αθλητικής Αγωγής, Το μάθημα υλοποι-
ούνταν κατά τη μία ώρα την εβδομάδα με το συνεργατικό μοντέλο διδασκαλίας όπου 
τρείς εκπαιδευτικοί (ΦΑ, Αγγλικών και Γλώσσας) δίδασκαν μαζί, με επικοινωνιακή 
στρατηγική, με απλοποίηση της αγγλικής γλώσσας και της ελληνικής σύμφωνα με το 
επίπεδο των μαθητών. Η λεκτική αλληλεπίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών σε όλη τη 
διάρκεια του μαθήματος γίνονταν κυρίως στην ελληνική γλώσσα.. Διδακτικές τεχνικές 
που χρησιμοποιήθηκαν ήταν: η επίδειξη δεξιοτήτων, η χρήση αγγλικών και ελληνικών 
παιδικών τραγουδιών και ριμών, τα παιχνίδια ρόλων, η οργάνωση δραστηριοτήτων σε 

1277

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



μικρές ομάδες και οι προφορικές ερωταποκρίσεις. Εφαρμόστηκε επίσης και η μέθοδος 
Jigsaw. Η Jigsaw εφαρμόστηκε στο σχολείο την άλλη μία ώρα την εβδομάδα, ως συ-
νεργατική μάθηση η οποία επίσης συνέβαλε τα μέγιστα στην ολοκλήρωση των κοινω-
νικών στόχων των μαθητών. Πρόκειται για στοχευμένες επιμέρους στρατηγικές ενός 
γενικότερου πλάνου, οι οποίες υλοποιούνταν σε μικρές ομάδες έτσι ώστε όλα τα παιδιά 
μιας ομάδας αναλάμβαναν την ευθύνη και μεταφέρανε σωστά το παιχνίδι (κανονι-
σμούς, υλικά, στόχους) στις υπόλοιπες ομάδες.  
Χρήση σύγχρονης τεχνολογίας: Όταν οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεπαν τη δράση σε 
εξωτερικούς χώρους, οι μαθητές συνέχιζαν τις δραστηριότητες σε εσωτερικούς πολυ-
χώρους και χρησιμοποιήθηκαν βιντεοπροβολέας, το διαδίκτυο, αλλά και εννοιολογικοί 
πίνακες). Στα αρχικά μαθήματα οι μέθοδοι γνωριμίας και επικοινωνίας γίνονταν σε 
κυκλική διάταξη. «Στον κύκλο όλοι είμαστε ίσοι και υπάρχει σεβασμός του καθενός». 
Τέθηκε εξ αρχής ο κώδικας καλής συμπεριφοράς στο μάθημα (και με εικονική παρου-
σίαση), 

Δραστηριότητες – υλοποίηση δράσης 

Ο κορμός των δραστηριοτήτων περιελάβανε τη δημιουργία ομάδων με ονοματολογία, 
παιχνίδια αυλής με πλούσιο και δυναμικό περιοχόμενο συνεργασίας ομάδων, χωρίς τα 
γλωσσικά εμπόδια, Καταιγισμός ιδεών στην αρχή με διαδραστικά παιχνίδια ιστορικού 
& γεωγραφικού - της περιοχής - περιεχομένου, αθλητικές δραστηριότητες (ατομικά και 
αθλητικά παιχνίδια), διαδραστικά μουσικοκινητικά θεατρικά δρώμενα, ζωγραφιές, 
στοχεύοντας στη συνεργασία και επίλυσης προβλημάτων. Για την ενίσχυση της εμπι-
στοσύνης έγινε παρουσίαση παιχνιδιών, παραδοσιακών και μοντέρνων χορών στο μά-
θημα Φυσικής - Αθλητικής Αγωγής., υπήρξε ενεργός εμπλοκή και αλληλεπίδραση των 
γονιών των παιδιών με τους εκπαιδευτικούς και το σχολείο και παρουσίαση αυτών στα 
υπόλοιπα μέλη της σχολικής κοινότητας. Υπήρξε διαρκής και γόνιμη συνεργασία με 
τους υπολοίπους εκπαιδευτικούς για την περιγραφική - εικονική παρουσίαση των παι-
χνιδιών-χορών, για τις στολές, την ιστορία του χορού και την προέλευσή του, δημιουρ-
γήθηκε πινακίδα και καρτέλες Πολιτισμού.  
Μέσα από τη Φυσική-Αθλητική Αγωγή: Παρουσιάστηκαν σημαντικοί αθλητές της 
κάθε χώρας, έγινε παρουσίαση ομάδων κ.λ.π. Συχνά γίνονταν μέσω των μεθόδων Jig-
saw και Clil εναλλαγή ζευγαριών και ομάδων κατά τη διάρκεια των μαθημάτων με 
σκοπό όλοι να δουλέψουν με όλους για την αποδοχή όλων.  
Γιορτή λήξης δράσεων και προγράμματος: Παρουσίαση παιχνιδιών χορών, παίξιμο 
παιχνιδιών, τραγούδια, μουσικοκινητικά δρώμενα, μουσικοκινητικό θέατρο αυλής για 
όλο το σχολείο. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

• Η διαπολιτισμική προσέγγιση στο µάθηµα της Φυσικής – Αθλητικής Αγωγής, 
και γενικότερα στο σχολείο, είναι αναγκαία, σε συνδυασμό με τις αυξητικές 
τάσεις αλλαγής του μαθητικού πληθυσμού των Ελληνικών σχολείων, ειδικά τα 
τελευταία χρόνια. 
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• Οι μαθητές αποκτήσαν εμπειρίες από τις προσωπικές τους διαφορές, κάτι το 
οποίο παρατηρήθηκε καθ όλη τη διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης στο µά-
θηµα Φυσικής - Αθλητικής Αγωγής 

• Αποδοχή και εκτίμηση της διαφορετικής κουλτούρας και εθνότητας. Το «δια-
φορετικό» και το «ξένο» άλλαξε στις συμπεριφορές των μαθητών αλλά και των 
γονιών – εκπαιδευτικών του σχολείου. 

• Δημιουργήθηκε διαπολιτισμικό περιβάλλον μάθησης σε όλη τη διάρκεια υλο-
ποίησης της δράσης το οποίο συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέσα στο σχολείο 
αλλά και έξω από αυτό.. 

• Οι μαθητές έμαθαν να λειτουργούν σε μια διαπολιτισμική τάξη με διαφορετικές 
γλώσσες, συνήθειες και κουλτούρα διαφορετική από αυτή που είχαν συνηθίσει 
στον μικρόκοσμό τους.. 

• Έγινε προώθηση της υγιούς κοινωνικής/σχολικής ανάπτυξης και ένταξης µέσω 
συνασκούμενων, µμικρών ομάδων ή ομαδικών δράσεων. 

• Έγινε εφαρμογή βέλτιστων εφαρμογών επικοινωνίας. 
• Απομακρύνθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τάξη οι δύο, σύμφωνα με τον 

Berry (2002), συσχετιζόμενες διαστάσεις: απομάκρυνση (separation) και περι-
θωριοποίηση (marginalization). 

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή και υλοποίηση διαπολιτισμικών μαθημάτων διδασκαλίας Φυσικής και Α-
θλητικής Αγωγής πετυχαίνει μια ομαλή κοινωνική ένταξη μικρών και μεγαλύτερων 
ομάδων μαθητών. Η υγιής συναισθηματική ανάπτυξη μέσω του μαθήματος της Φυσι-
κής-Αθλητικής Αγωγής, σε μια τάξη με μαθητές διαφορετικής κουλτούρας βρέθηκε να 
διαμορφώνεται πολύ θετικά και με μοναδικά οφέλη για τις παιδικές ηλικίες. 

Προτάσεις 

Προτείνεται για περεταίρω έρευνα µε βάση και τις θεωρίες γλωσσικών - ιδεολογικών 
ταυτοτήτων και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, κατά πόσο ο εκπαιδευτικός Φυσικής 
- Αθλητικής Αγωγής µπορεί µέσα στο ελληνικό εκπαιδευτικό, υπερσυγκεντρωτικό σύ-
στημα με καλές, βέλτιστες πρακτικές, αξιοποιώντας το μάθημά του, να ενδυναμώσει 
το συναίσθημα της ενοποίησης και της αφομοίωσης των µμαθητών, να εμβαθύνει την 
ενσυναίσθηση των μαθητών του με διαφορετικές κουλτούρες και βιώματα, να μειώσει 
το αίσθημά τους για περιθωριοποίηση και αποστροφή. 

Σύνδεση με άλλα διδακτικά αντικείμενα: 

Ξένες Γλώσσες, (κυρίως Αγγλικά), Ελληνική Γλώσσα, Ευέλικτη Ζώνη, Φυσικά, Μα-
θηματικά, Ιστορία. Μουσική, Μελέτη περιβάλλοντος. 
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Σχέσεις αλληλεπίδρασης νέων τεχνολογιών και παιδιών 
 πρώιμης παιδικής ηλικίας 

Τσιομάνη Ευαγγελία, vg.tsiom@gmail.com 
Βιδάλη-Λαλούμη Ευαγγελία 

Εισαγωγή 

 Το ζήτημα που πραγματεύεται η παρούσα εργασία, αφορά στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών στην πρώιμη παιδική ηλικία και πιο συγκεκριμένα τις σχέσεις 
αλληλεπίδρασης νέων τεχνολογιών και παιδιών πρώιμης παιδικής ηλικίας.  

Σκοπός 

Ο σκοπός της έρευνας μας ήταν να εξετάσουμε ποια είναι η σχέση των παιδιών της 
πρώιμης παιδικής ηλικίας με την τεχνολογία σήμερα. Θέσαμε σε γονείς και 
παιδαγωγούς ορισμένα ερωτήματα σε σχέση με το παιδί και την τεχνολογία. 

Μεθοδολογία 

1. Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών 
(Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2019).  

2. Οι γονείς που απάντησαν ήταν 142 εκ των οποίων οι 135 είναι γυναίκες και οι 7 
άντρες.. 

3. Το ερωτηματολόγιο απευθυνόταν σε γονείς παιδιών ηλικίας 0-6 ετών. Τα παιδιά για 
τα οποία μας απάντησαν τα 71 ήταν κορίτσια και τα 69 αγόρια 

4. Οι ερωτήσεις ήταν πολλαπλής επιλογής και είχαν την επιλογή μιας απάντησης.  
5. Τα ερωτηματολόγια απαντήθηκαν σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή. 
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Αποτελέσματα 

1. Η έρευνα έδειξε ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό 16% δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
ενώ η πλειοψηφία όχι μόνο την χρησιμοποιεί αλλά ένα ποσοστό (16%) έχει ήδη 
ξεκινήσει από την βρεφική ηλικία 

 

2. Το μεγαλύτερο ποσοστό 49% ημερησίως περνάει χρόνο με την τεχνολογία 1-2 ώρες . 

 

Συμπεράσματα 

1. Υπάρχει σε μεγάλο βαθμό αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών και της τεχνολογίας 
στην προσχολική ηλικία.  

 2. Η τεχνολογία δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον κλασικό- παραδοσιακό τρόπο 
γραφής, ανάγνωσης ή ζωγραφικής , μπορεί όμως να τον κάνει να έχει μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και συγχρόνως να λειτουργήσει προς όλα τα παιδιά της τάξης και προς τα 
παιδιά με κάποια ιδιαιτερότητα. 
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3. Ο υπολογιστής μπορεί να βοηθήσει την εκπαίδευση των παιδιών με ειδικές ανάγκες, 
με προγράμματα που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε 
παιδιού.  
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Τρόποι αντιμετώπισης ζητημάτων Κοινωνικής Παιδαγωγικής 

Λεπιντζή Παναγούλα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc. Κοινωνικές Νευροεπιστήμες, Κοινωνική Παιδαγωγική 

και Εκπαίδευση, ylepintzi@primedu.uoa.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφορικά με τους τρόπους που θεωρούν πιο κατάλλη-
λους για την αντιμετώπιση ζητημάτων Κοινωνικής Παιδαγωγικής, όπως η ανάπτυξη 
των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών, η επικοινωνία σχολείου – οικογένειας, 
τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, η προσέγγιση  της κάθε μορφής διαφορε-
τικότητας, τα προβλήματα στην οικογένεια που επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη και 
φοίτηση των μαθητών στο σχολείο, η επιθετικότητα και ο ενδοσχολικός εκφοβισμός. 
Στην έρευνα συμμετείχαν 225 εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην πλειο-
ψηφία τους εκπαιδευτικοί μιας τάξης. Όπως προκύπτει, οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν 
τη σημασία των συνεκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μαθητές και γονείς και καταδει-
κνύουν την ανάγκη κατάλληλης επιμόρφωσής τους και συνεργασίας με εξειδικευμένο 
προσωπικό. 

Λέξεις-Κλειδιά: Κοινωνική Παιδαγωγική, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, συνεκπαί-
δευση, απόψεις εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Εδώ και περίπου δύο αιώνες η Κοινωνική Παιδαγωγική συνιστά επίσημα και θεσμοθε-
τημένα επιστημονικό πεδίο (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2003, 2013), βασιζόμενη στην πε-
ποίθηση ότι οι κοινωνικές συνθήκες μπορούν να επηρεαστούν ουσιαστικά μέσω της 
εκπαίδευσης και έχει ως στόχο τη βελτίωση και την αλλαγή της εκπαιδευτικής και κοι-
νωνικής κατάστασης (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2013. Mylonakou-Keke, 2015) Ο όρος, ευ-
ρέως διαδεδομένος σε αρκετές χώρες της Ευρώπης, αναφέρεται στο θεωρητικό υπόβα-
θρο και την πρακτική εφαρμογή αυτού, στο οποίο οικοδομούν το έργο τους οι επαγ-
γελματίες που υποστηρίζουν και προωθούν την προσωπική ανάπτυξη, την κοινωνική 
εκπαίδευση, τη γενική φροντίδα και ευημερία των παιδιών αλλά και γενικότερα των 
ατόμων κάθε ηλικίας (Hallstedt, Högström & Nilsson, 2013. Kyriacou, 2009). 

Τα ζητήματα που απασχολούν την Κοινωνική Παιδαγωγική είναι εκείνα που εμποδί-
ζουν την ευημερία των παιδιών και των νέων, ώστε να γίνουν ικανά να ζήσουν μια 
αυτεξούσια ζωή (Eichsteller & Holthoff, 2012). Οι ερευνητές (Μυλωνάκου – Κεκέ, 
2013, σ. 108), αναφερόμενοι στα κοινωνικοπαιδαγωγικά προβλήματα, εντοπίζουν εν-
δεικτικά τα εξής: έλλειψη στόχων και εσωτερικών κινήτρων των παιδιών, προκαταλή-
ψεις και στερεοτυπικές αντιλήψεις, διακρίσεις παιδιών και αντιμετώπιση της ετερότη-
τας, περιθωριοποίηση και αποκλεισμός παιδιών μέσα και έξω από το σχολείο, ενδο-
σχολικός εκφοβισμός, βία, αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, σχολική διαρροή, 
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παραβατικότητα των ενηλίκων, ψυχοκοινωνικά προβλήματα στην οικογένεια, παραμέ-
ληση των παιδιών, κοινωνική μειονεξία, κοινωνική περιθωριοποίηση, κοινωνικός απο-
κλεισμός, αντικοινωνική συμπεριφορά, γενικά. 

Για την αντιμετώπιση των εν λόγω ζητημάτων, προτείνονται ενδεικτικά, σύμφωνα με 
τη σχετική βιβλιογραφία, τρόποι όπως η επιμόρφωση (Alexiadou & Essex, 2016. Γιαν-
νακοπούλου κ.ά., 2010. Λογιώτης, Μάλαμας & Παπατριανταφύλλου, 2015) και η ανά-
ληψη δράσης από τον/την εκπαιδευτικό, η διεξαγωγή ομαδικών προγραμμάτων πρό-
ληψης ή παρέμβασης (Gerrity & DeLucia-Waack, 2006. Koukounaras‐Liagis, 2011. 
Villaba, 2007) από εξειδικευμένο κοινωνικό παιδαγωγό στους μαθητές εντός του σχο-
λείου, η διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης ή παρέμβασης από εξειδικευμένο κοινω-
νικό παιδαγωγό εντός του σχολείου σε ομάδες μαθητών και των γονέων τους (συνεκ-
παιδευτικά προγράμματα) (Μυλωνάκου – Κεκέ, 2009) και η εξατομικευμένη υποστή-
ριξη των μαθητών ή/και των γονέων τους από εξειδικευμένο κοινωνικό παιδαγωγό 
(Μυλωνάκου – Κεκέ, 2013).  

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα αποτελεί κομμάτι ευρύτερης μελέτης1, η οποία εκπονήθηκε στα πλαίσια ο-
λοκλήρωσης μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών. Στο συγκεκριμένο κομμάτι της 
έρευνας οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν τον πιο κατάλληλο τρόπο, σύμφωνα 
με την προσωπική τους άποψη, για τη βέλτιστη αντιμετώπιση των ομαδοποιημένων 
κοινωνικοπαιδαγωγικών ζητημάτων. Τα κοινωνικοπαιδαγωγικά ζητήματα ομαδοποιή-
θηκαν σε έξι κατηγορίες: 1) ζητήματα ανάπτυξης των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών, 2) ζητήματα επικοινωνίας σχολείου – οικογένειας, προβλήματα συμπεριφο-
ράς των μαθητών, 3) ζητήματα πρόληψης της επιθετικότητας και του ενδοσχολικού 
εκφοβισμού, 4) ζητήματα προσέγγισης  της κάθε μορφής διαφορετικότητας και 5) προ-
βλήματα στην οικογένεια που επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη και φοίτηση των μα-
θητών στο σχολείο (π.χ. παραμέληση παιδιού).  

Στην έρευνα συμμετείχαν 225 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων που εργάζονταν 
στο δημόσιο δημοτικό σχολείο τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2018, στην πλειοψηφία 
τους δάσκαλοι μιας τάξης. Οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να επιλέξουν ποιον τρόπο θεω-
ρούν τον πιο κατάλληλο για την αντιμετώπιση της κάθε ομάδας ζητημάτων, ανάμεσα 
σε πέντε επιλογές: 1)Επιμόρφωση και ανάληψη δράσης από τον/την δάσκαλο/α, εντάσ-
σοντας στο εκπαιδευτικό του έργο στοχευμένα ομαδικά προγράμματα πρόληψης ή πα-
ρέμβασης, 2)Διεξαγωγή ομαδικών προγραμμάτων πρόληψης ή παρέμβασης από εξει-
δικευμένο κοινωνικό παιδαγωγό στους μαθητές εντός του σχολείου, 3)Συζήτηση με-
ταξύ δασκάλου και γονέων, ώστε οι γονείς να αναλάβουν τη διαχείριση των ζητημά-
των, 4)Διεξαγωγή προγραμμάτων πρόληψης ή παρέμβασης από εξειδικευμένο 

1 Η έρευνα αποτελεί κομμάτι της διπλωματικής εργασίας «Ο κοινωνικοπαιδαγωγικός ρόλος του σχο-
λείου. Αντιλήψεις εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για ζητήματα Κοινωνικής Παιδαγωγι-
κής», η οποία είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι-
στημίου Αθηνών με ηλεκτρονική διεύθυνση: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/2865738 
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κοινωνικό παιδαγωγό εντός του σχολείου σε ομάδες μαθητών και των γονέων τους και 
5)Εξατομικευμένη υποστήριξη των μαθητών ή/και των γονέων τους από εξειδικευμένο 
κοινωνικό παιδαγωγό. Αξίζει να αναφερθεί ότι η τρίτη επιλογή δόθηκε διερευνητικά 
στους εκπαιδευτικούς. 

Αποτελέσματα 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας (Πίνακας 1), για τα ζητήματα ανά-
πτυξης των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών η πλειοψηφία των εκπαιδευτι-
κών (34.2%) επιλέγει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να εντάξουν στο εκ-
παιδευτικό τους έργο στοχευμένα ομαδικά προγράμματα πρόληψης ή παρέμβασης, ενώ 
και τα συνεκπαιδευτικά προγράμματα από εξειδικευμένο προσωπικό συγκεντρώνουν 
υψηλό ποσοστό (24.9%). Αναφορικά με τα ζητήματα επικοινωνίας σχολείου – οικογέ-
νειας, σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (47.1%) συστήνουν τη συζήτηση μεταξύ δασκά-
λου και γονέων, ώστε οι γονείς να αναλάβουν τη διαχείριση των ζητημάτων και το 
30.7% προτείνει τη συνεκπαίδευση γονέων και μαθητών από κατάλληλα καταρτισμένο 
προσωπικό. 

Για τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών οι απόψεις των εκπαιδευτικών διαμοι-
ράζονται στις ενδεικτικές επιλογές, με τη συνεκπαίδευση και την εξατομικευμένη πα-
ρέμβαση να συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά (28.4% και 24.4% αντίστοιχα). 
Για τα ζητήματα πρόληψης της επιθετικότητας και του ενδοσχολικού εκφοβισμού οι 
εκπαιδευτικοί στην πλειοψηφία τους (38.7%) επιλέγουν την εφαρμογή συνεκπαίδευ-
σης ενώ το 23.6% προτιμά την εφαρμογή προγράμματος από κοινωνικό παιδαγωγό 
μόνο στους μαθητές και το 21.3% συστήνει την επιμόρφωση του δασκάλου ώστε να 
εφαρμόσει ο ίδιος την παρέμβαση. 

Αναφορικά με την προσέγγιση της διαφορετικότητας, το 34.7% των εκπαιδευτικών ε-
πιλέγει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε να εντάξουν στο εκπαιδευτικό τους 
έργο στοχευμένα ομαδικά προγράμματα πρόληψης ή παρέμβασης. Το 28.4% προτείνει 
τα συνεκπαιδευτικά προγράμματα και το 23.1% τη διεξαγωγή προγραμμάτων πρόλη-
ψης ή παρέμβασης από εξειδικευμένο κοινωνικό παιδαγωγό μόνο στους μαθητές. Οι 
μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί (48.9%) εντοπίζουν την εξατομικευμένη παρέμβαση από 
εξειδικευμένο κοινωνικό παιδαγωγό ως τον πιο κατάλληλο τρόπο αντιμετώπισης των 
προβλημάτων στην οικογένεια που επηρεάζουν την ομαλή ανάπτυξη και φοίτηση των 
μαθητών στο σχολείο (π.χ. παραμέληση παιδιού) ενώ το 27.1% προτείνει τα συνεκπαι-
δευτικά προγράμματα από κοινωνικό παιδαγωγό. Επίσης, το 16.9% συστήνει τη συζή-
τηση των θεμάτων με τους γονείς, ώστε εκείνοι να αναλάβουν τη διαχείριση των προ-
βλημάτων.  
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Κοινωνικοπαι-
δαγωγικά ζη-
τήματα 

Επι-
μόρφω-ση 
και ανά-
ληψη 
δράσης 
από τον 
εκπαι-
δευτι-κό 

Διεξα-
γωγή ομα-
δικών 
προ-
γραμμά-
των στους 
μαθητές 
από κοι-
νωνικό 
παιδα-
γωγό 

Συζήτηση 
μεταξύ 
δασκάλου 
και γο-
νέων, ώ-
στε οι γο-
νείς να α-
ναλάβουν 
τη διαχεί-
ριση 

Διεξα-
γωγή συ-
νεκπαι-
δευτικών 
προγραμ-
μάτων σε 
γονείς και 
μαθητές 
από κοι-
νωνικό 
παιδα-
γωγό 

Εξατομι-
κευ-μένη υ-
ποστήριξη 
των μαθη-
τών ή/και 
των γονέων 
τους από 
κοινωνικό 
παιδαγωγό 

Ανάπτυξη ψυ-
χοκοινωνικών 
δεξιοτήτων 

34,2% 19,1% 5,8% 24,9% 16% 

Επικοινωνία 
σχολείου - οι-
κογένειας 

10,2% 4,4% 47,1% 30,7% 7,6% 

Προβλήματα 
συμπεριφοράς 

22,7% 11,1% 13,3% 28,4% 24,4% 

Επιθετικότητα 
και ενδοσχολι-
κός εκφοβισμός 

21,3% 23,6% 5,8% 38,7% 10,7% 

Προσέγγιση 
κάθε μορφής 
διαφορετικότη-
τας 

34,7% 23,1% 6,2% 28,4% 7,6% 

Προβλήματα 
στην οικογένεια 

3,6% 3,6% 16,9% 27,1% 48,9% 

Πίνακας  1. 
Προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης κοινωνικοπαιδαγωγικών ζητημάτων 

Συμπεράσματα 

Οι εκπαιδευτικοί επιλέγουν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης για κάθε ομάδα κοινω-
νικοπαιδαγωγικών ζητημάτων. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ώστε οι ίδιοι να α-
ναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων επιλέγεται κυρίως για τα ζη-
τήματα ανάπτυξης των ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και τα ζητήματα 
προσέγγισης της κάθε μορφής διαφορετικότητας. Η διεξαγωγή ομαδικών προγραμμά-
των στους μαθητές από εξειδικευμένο προσωπικό συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα ποσο-
στά της στα ζητήματα επιθετικότητας και ενδοσχολικού εκφοβισμού και στην προσέγ-
γιση της διαφορετικότητας. Αντίθετα, τα συνεκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές 
και τους γονείς τους συγκεντρώνουν μεγάλα ποσοστά σε όλες τις ομάδες 
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προβλημάτων, γεγονός που καταδεικνύει την ανάγκη ενσωμάτωσής τους στις σχολικές 
δραστηριότητες. 

Οι εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών και των γο-
νέων τους από κοινωνικό παιδαγωγό για τα ζητήματα που αφορούν προβλήματα στην 
οικογένεια αλλά και για τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών, αναδεικνύοντας 
την ανάγκη συνεργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό εντός της σχολικής κοινότητας. 
Ολοκληρώνοντας, για τα ζητήματα επικοινωνίας σχολείου και οικογένειας οι εκπαι-
δευτικοί επιλέγουν τη συζήτηση με τους γονείς ώστε αυτοί να αναλάβουν την αντιμε-
τώπιση των ζητημάτων, τονίζοντας την αμοιβαία ευθύνη στην διαμόρφωση της ποιό-
τητας της εν λόγω σχέσης. 
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Κίνητρα χρήσης σοβαρών παιχνιδιών από εκπαιδευτικούς 
ως μαθησιακών μέσων 

Κωνσταντουδάκης Στυλιανός 
Υποψ. Διδάκτορας, Εκπαιδευτικός Μ.Ε., Kon.stel@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ενώ υποστηρίζεται ότι το ψηφιακό παιχνίδι ως παιδαγωγικό μέσο διευκολύνει το διδα-
κτικό έργο του εκπαιδευτικού (Graesser, Chipman, Leeming & Biedenbach, 2009 κ.α.), 
δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο βιώνουν οι εκπαιδευτικοί μία ενδεχόμενη επιμόρφωση 
με ψηφιακά παιχνίδια για να τα αξιοποιήσουν στη διδακτική πράξη.  Στην παρούσα 
ανακοίνωση παρουσιάζονται τα κίνητρα χρήσης των σοβαρών παιχνιδιών, (παιχνίδια 
που έχουν ως πρωταρχικό τον στόχο της εκπαίδευσης συνδυαστικά με το στοιχείο της 
ψυχαγωγίας, όπως αναφ. στο Djaouti, Alvarez, Jessel, και Rampnoux, 2011), από εκ-
παιδευτικούς, με τα οποία ήρθαν σε επαφή στην επιμόρφωσή τους, όπως αυτά προέκυ-
ψαν μέσα από ποιοτική έρευνα με ημι-δομημένες συνεντεύξεις σε δείγμα εκπαιδευτι-
κών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Κωνσταντουδάκης, 2017).  Από 
την ανάλυση φάνηκε ότι κίνητρα χρήσης σοβαρών παιχνιδιών ως μαθησιακών μέσων 
από τους εκπαιδευτικούς θεωρήθηκαν η βελτιστοποίηση του μαθησιακού αποτελέσμα-
τος, η εναλλαγή μεθόδων επιμόρφωσης, η αξιοποίηση των γνώσεων στην καθημερινό-
τητα κ.α. 

Λέξεις-Κλειδιά: σοβαρά παιχνίδια, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, κίνητρα χρήσης  

Εισαγωγή 

Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια εκπόνησης 
διπλωματικής εργασίας, φαίνεται ότι η αποτελεσματικότητα της βασισμένης σε παι-
χνίδι μάθησης δεν έχει γίνει αντιληπτή από τους εκπαιδευτικούς. (Bourgonjon, De 
Grove, De Smet, Van Looy, Soetaert & Valcke, 2013). Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί δε 
φαίνεται να έχουν εξοικειωθεί τόσο με τα παιχνίδια ως εργαλεία μάθησης. (Becker, 
2007). Σκοπός της εργασίας ήταν «η διερεύνηση της χρήσης παιχνιδιών κατά την εκπαί-
δευση/επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» (Κωνσταντουδάκης, 2017, σελ. 2) και ένας εκ 
των στόχων ήταν να διερευνηθούν τα κίνητρα χρήσης τους από εκπαιδευτικούς ως μα-
θησιακών μέσων. Για να απαντηθεί το ερώτημα, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα, 
με ημι-δομημένη συνέντευξη σε ευκαιριακό δείγμα. 

Επιθυμία εμπλοκής σε κάτι νέο 

Το ενδιαφέρον για το σοβαρό παιχνίδι ως νέο διδακτικό μέσο αποτέλεσε κίνητρο των 
ερωτηθέντων εκπαιδευτικών ενδεχόμενης χρήσης του στην επιμόρφωση. 

 «Θα ήθελα να δω πώς είναι ένα τέτοιο είδος επιμόρφωσης γιατί το θεωρώ 
ενδιαφέρον» (ST01)  
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Στο κίνητρο της αισθητικής και γνωστικής περιέργειας, ως κίνητρο μάθησης αναφέρ-
θηκαν οι Malone και Lepper (1987). 

Καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 

Τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα που θα έχει η αξιοποίηση του παιχνιδιού ως 
μαθησιακού μέσου αποτελούν κίνητρο χρήσης του από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτι-
κούς. 

«Το εκπαιδευτικό παιχνίδι βοηθάει περισσότερο τον ενήλικα να πάρει τις 
γνώσεις που θέλει». (ST03) 

Σύμφωνα με τους Χατζή, Τυροβούζη, Μακρίδου – Μπούσιου (2004) η αξιοποίηση η-
λεκτρονικού παιχνιδιού στα πλαίσια της διδασκαλίας και της μάθησης κάνει τη διαδι-
κασία πιο αποτελεσματική.  

Η μονιμότητα του μαθησιακού αποτελέσματος ανεξάρτητα από το ποσοστό αξιοποίη-
σης των σοβαρών παιχνιδιών στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας αποτελεί επί-
σης κίνητρο χρήσης τους από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς ως μαθησιακών μέ-
σων.  

«μένει αυτή η γνώση πιο σταθερή, όταν έχει γίνει ενεργή συμμετοχή, μέσα 
από το παιχνίδι» (ST06)  

Στη μονιμότητα του μαθησιακού αποτελέσματος που προκαλούν οι πράξεις σε σχέση 
με το διάβασμα αναφέρθηκε ο Van Eck (2006).  

Εναλλαγή μεθόδων επιμόρφωσης 

Φαίνεται κάποιοι εκπαιδευτικοί του δείγματος να θεωρούν ότι το παιχνίδι θα μπορούσε 
να λειτουργήσει εναλλακτικά ως προς κλασικές μεθόδους, δημιουργώντας κίνητρα 
συμμετοχής στους επιμορφούμενους. 

«Ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσαν να συμμετέχουν οι επιμορφούμε-
νοι θα ήταν κίνητρο από μόνο του». (ST11) 

Η εμπλοκή και η εμβύθιση του χρήστη στο παιχνίδι που εξασφαλίζεται μέσω της ροής 
του gameplay, κάνουν το παιχνίδι πιο ελκυστικό έναντι των παραδοσιακών διδακτικών 
προσεγγίσεων κατάρτισης (Hookham, Nesbitt, & Kay-Lambkin, 2016). 

Για κάποιους εκπαιδευτικούς το ενδεχόμενο χρήσης επιμορφωτικών παιχνιδιών θα 
τούς ήταν πιο ευχάριστο. 

«Θα μου άρεσε να υπάρχει ένα παιχνίδι, θα ήθελα να παίξω ένα παιχνίδι 
πιο απλό, χωρίς πολλούς κανόνες και τρόπους παιχνιδιού» (ST03) 
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Το κίνητρο της ευχαρίστησης που καλλιεργείται από την χρήση παιχνιδιού έχει τονίσει 
ο Gee (όπως αναφέρεται στο Salen, 2008).  

Αξιοποίηση στην καθημερινότητα 

Η αξιοποίηση των γνώσεων που αποκόμισαν οι επιμορφούμενοι στην καθημερινότητά 
τους επισημάνθηκε από τους ερωτηθέντες εκπαιδευτικούς ως κίνητρο χρήσης σοβαρών 
παιχνιδιών ως μαθησιακών μέσων.  

«Θα συνδύαζα το αποτέλεσμα με την καθημερινότητά μου, γιατί οι ενήλικες 
αυτό θέλουμε, να συνδυάζουμε κάτι που μαθαίνουμε με την καθημερινότητά 
μας. Έστω και για ένα χόμπι μας». (ST04) 

O Knowles (1998) υποστήριξε ότι το βασικό κίνητρο του ενήλικα εκπαιδευόμενου εί-
ναι να μπορεί να αξιοποιήσει τη γνώση που θα αποκομίσει στην πραγματική ζωή. Οι 
McDaniel, Fiore, και Nicholson (2010) συμπέραναν ότι στόχος των σοβαρών παιχνι-
διών είναι ο παίκτης να μάθει δεξιότητες και να χτίσει γνώσεις χρήσιμες για την επί-
λυση προβλημάτων στον πραγματικό κόσμο. 

Ανατροφοδότηση 

Η δυνατότητα ανατροφοδότησης, άμεσης και έμμεσης, αποτελεί κίνητρο των ερωτη-
θέντων εκπαιδευτικών χρήσης σοβαρών παιχνιδιών ως μαθησιακών μέσων.  

«Ένα κίνητρο είναι η ανατροφοδότηση που παίρνεις άμεσα από το παιχνίδι. 
Ένα άλλο είναι το ίδιο το κίνητρο να συνεχίσεις να παίζεις για να μάθεις πε-
ρισσότερα». (ST08) 

Εξάλλου η αντίληψη των συνεπειών των πράξεών μας είναι πολύ ισχυρότερη σε σχέση 
με το τι διαβάσαμε ή ακούσαμε (Van Eck, 2006).  
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Χρήση της πλατφόρμας Webex Meetings στην ενημέρωση γονέων – κηδεμόνων. 
Ηλεκτρονικό Portfolio  

Ζήκος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02 M.Sc, PhD, MBA, nzikoschem@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία γίνεται αρχικά μια αναφορά στο νέο πλαίσιο που διαμορ-
φώθηκε στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της αναστολής της λειτουργίας των 
σχολικών μονάδων, εξαιτίας της πανδημίας του Covid 19, και τη χρήση πλατφορμών 
σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Στη συνέχεια γίνεται παρουσίαση της πλατ-
φόρμας τηλε-εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας (Webex Meetings) που ανήκει 
στην κατηγορία αυτών των πλατφορμών. Τέλος στο νέο αυτό εκπαιδευτικό πλαίσιο 
προτείνεται πέρα από τη διδασκαλία με τη βοήθεια των πλατφορμών τηλεκπαίδευσης 
η υλοποίηση των υπόλοιπων δραστηριοτήτων της μαθησιακής διδασκαλίας. Αναφερό-
μαστε κυρίως στην ενημέρωση των γονέων – κηδεμόνων σχετικά με τη σχολική επί-
δοση των μαθητών και τη φοίτηση αυτών (π.χ. αριθμός απουσιών).  

Λέξεις-Κλειδιά: webex, portfolio, ενημέρωση γονέων 

Εισαγωγή 

Η προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας των σχολικών μονάδων το σχολικό έτος 2019-
2020 λόγω της πανδημίας του Covid-19 (Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορι-
σμού της διάδοσης κορωνοϊού) (ΦΕΚ 956, 2020) είχε ως αποτέλεσμα η μαθησιακή 
διδασκαλία να πραγματοποιείται σύγχρονα μέσω της πλατφόρμας βιντεοδιασκέ-
ψεων Webex της Cisco. Αναφερόμαστε για τα δημόσια σχολεία της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι η πλατφόρμα τηλε-εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας (Webex Meetings) είναι μια πλατφόρμα για εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.  

Αποτελεί την επίσημη, δωρεάν παρεχόμενη, πλατφόρμα του ΥΠΑΙΘ για τη σύγχρονη, 
δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, τηλεκπαίδευση. Η ψηφιακή αίθουσα (virtual classroom) 
που προσφέρει, παρέχει εκτός από την επικοινωνία φωνής και εικόνας, πρόσθετες δυ-
νατότητες όπως διαμοιρασμό περιεχομένου και ηλεκτρονικό πίνακα. 
(https://www.minedu.gov.gr/anastoli-leitourgias-ekpaideftikon-monadon/44445-21-
03-2020-odigies-gia-tin-eks-apostaseos-ekpaidefsi). 

Εξωδιδακτικά Καθήκοντα 

Στο νέο αυτό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί στο χώρο της εκπαίδευσης μπορούν 
να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως και άλλες δραστηριότητες της μαθησιακής διαδι-
κασίας οι οποίες εντάσσονται στα εξωδιδακτικά καθήκοντα των εκπαιδευτικών.  
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Σύμφωνα με το άρθρο 245 του Νόμου 4512/2018 το οποίο ρυθμίζει τα εξωδιδακτικά 
καθήκοντα των εκπαιδευτικών, ΄΄Oι εκπαιδευτικοί των σχολείων της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παραμένουν υποχρεωτικά στο σχολείο τους στις εργάσιμες 
ημέρες, πέρα από τις ώρες διδασκαλίας για την προσφορά και άλλων υπηρεσιών που 
ανατίθενται από τα όργανα διοίκησης του σχολείου και συνδέονται με το γενικότερο εκ-
παιδευτικό έργο.΄΄ Ενδειτκικά αναφέρονται. η διόρθωση εργασιών και διαγωνισμάτων, 
η καταχώρηση-ενημέρωση της αξιολόγησης των μαθητών, και η ενημέρωση των γο-
νέων και κηδεμόνων (Νόμος 4512, 2018). Τα συγκεκριμένα καθήκοντα απαιτούν την 
επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων – κηδεμόνων και υλοποιούνται με τη φυσική 
παρουσία των γονέων στο σχολείο τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες που οι καθηγη-
τές τους δέχονται για ενημέρωση. Μερίδα των γονέων οι οποίοι εργάζονται παράλληλα 
κάνουν χρήση της γονικής τους άδειας. 

Όσον αφορά την γονική άδεια σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1483/1984 ΄΄Οι εργαζό-
μενοι με πλήρη απασχόληση, που έχουν παιδιά τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοι-
χειώδους ή μέσης εκπαίδευσης δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη 
την ημέρα από την εργασία τους μέχρι τη συμπλήρωση τεσσάρων εργάσιμων ημερών κάθε 
ημερολογιακό έτος, με άδεια του εργοδότη, για να επισκεφθούν το σχολείο των παιδιών 
τους, με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επίδοσης΄΄ (Νόμος 1483, 1984).  

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κατά την 
ενημέρωση των γονέων από τους εκπαιδευτικούς κύρια θέματα συζήτησης είναι η σχο-
λική επίδοση των μαθητών, η συμπεριφορά τους και ο αριθμός των απουσιών. Μέχρι 
σήμερα απαιτούταν η φυσική παρουσία των γονέων αν και σε σπάνιες περιπτώσεις, 
αδυναμία των γονεών να προσέλθουν στη σχολική μονάδα, η όλη συζήτηση μπορούσε 
να γίνει και τηλεφωνικά. Βέβαια η τηλεφωνική επικοινωνία σε καμία περίπτωση δεν 
μπορεί να αντικαταστήσει τη δια ζώσης. Οι γονείς – κηδεμόνες απλά ενημερώνονται 
για την επίδοση των μαθητών στις γραπτές δοκιμασίες χωρίς τη δυνατότητα να μπο-
ρούν να έχουν επισκόπηση του γραπτού.  

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο όσον αφορά τις γραπτές δοκιμασίες οι καθηγητές 
των σχολικών μονάδων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιδεικνύουν στους γονείς / 
κηδεμόνες των μαθητών τα γραπτά δοκίμια των τετραμήνων και όσον αφορά τα αντί-
στοιχα των προαγωγικών ή των απολυτηρίων εξετάσεων πραγματοποιείται η αντί-
στοιχη διαδικασία εφόσον ζητηθεί γραπτώς. 

Η ενημέρωση των γονέων εξ αποστάσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω πλατφορ-
μών σύγχρονης εξ αποστάσεως διδασκαλίας στα πρότυπα που λειτουργεί η πλατφόρμα 
Cisco Webex Meetings. Απαιτείται τηλεφωνική επικοινωνία του καθηγητή με τον γο-
νέα – κηδεμόνα και στη συνέχεια σύνδεση του τελευταίου στην πλατφόρμα. Κατόπιν 
έχει τη δυνατότητα ο γονέας – κηδεμόνας να αποκτήσει γνώση των γραπτών δοκιμα-
σιών του μαθητή (τα οποία θα είναι σκαναρισμένα και θα προβληθούν μέσω της πλατ-
φόρμας) ή των απουσιών (με την αντίστοιχη διαδικασία). Η ενημέρωση θα γίνεται στο 
σχολικό ωράριο την ώρα που ο καθηγητής στο ωρολόγιο πρόγραμμα οφείλει να ενη-
μερώνει τους γονείς σύμφωνα με τον κανονισμό του σχολείου. 
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Πρακτική Εφαρμογή 

Για την πρακτική εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως ενημέρωσης των γονέων 
απαιτείται εκ μέρους των καθηγητών η ψηφιοποίηση των γραπτών δοκιμίων των μα-
θητών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί με την βοήθεια ενός σαρωτή 
(scanner) μιας σύγχρονη ηλεκτρονικής συσκευής που συνδέεται με υπολογιστή και ε-
πιτυγχάνεται η ψηφιοποίηση κάθε εγγράφου με σκοπό την αποθήκευση, την επεξεργα-
σία ή την αποστολή αυτών 
(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%B1%CF%81%CF%89%CF%84%CE
%AE%CF%82) 

Όσον αφορά την ενημέρωση για απουσίες (από τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος) 
ισχύει ήδη από το σχολικό έτος 2018-2019 με υπουργική απόφαση ότι ΄΄ο υπεύθυνος 
καθηγητής κάθε τμήματος οφείλει να ενημερώνει τους κηδεμόνες για την απουσία των 
μαθητών και να πληροφορείται τους λόγους της απουσίας τους με κάθε πρόσφορο μέσο, 
όπως με τηλεφώνημα, με μήνυμα σταλμένο από λογαριασμό του σχολείου στο ηλεκτρο-
νικό ταχυδρομείο - εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες έχουν υποβάλει στο σχολείο σχετική υ-
πεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρουν την ηλεκτρονική τους διεύθυνση - ή στο κινητό 
τηλέφωνο των γονέων/κηδεμόνων (SMS), ή με επιστολή.΄΄ (ΦΕΚ 120, 2018).  

Βέβαια ο υπεύθυνος καθηγητής μεριμνά και για την ηλεκτρονική τήρηση του Βιβλίου 
Φοίτησης (για τις απουσίες), το οποίο ανήκει στα υπηρεσιακά βιβλία, κατά την κατα-
χώρηση στο πληροφοριακό σύστημα MySchool. Παράλληλα μπορεί να εξακολουθή-
σει να υφίσταται η συμπλήρωσή του σε έντυπη μορφή σύμφωνα με την παλιά νομοθε-
σία, και στη συνέχεια κάθε μήνα η ψηφιοποίησή του με τη βοήθεια ενός σαρωτή. Στη 
συνέχεια κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης του γονέα – κηδεμόνα μπορεί να παρέχεται 
στον ίδιο μια συνολική προεπισκόπηση των απουσιών του μαθητή το συγκεκριμένο 
μήνα σύμφωνα με την εικόνα που ακολουθεί (Σεπτέμβριος 2020). 

 

 

Εικόνα 1: Βιβλίο Φοίτησης Μαθητών 
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Για την ομαλή εφαρμογή της εξ αποστάσεως ενημέρωσης απαιτείται οι καθηγητές να 
έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή (τον προσωπικό τους ή της σχολικής μο-
νάδας) και σύνδεση στο διαδίκτυο. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται εκ μέρους του 
συλλόγου διδασκόντων διευθέτηση της ώρας που θα δέχονται οι καθηγητές τους γονείς 
– κηδεμόνες (προτεινόμενο μέτρο κάθε ώρα από το εξάωρο του συνολικού προγράμ-
ματος να γίνεται ενημέρωση από πέντε καθηγητές ταυτόχρονα / σύνολο καθηγητών 
τριάντα).  

Χαρτοφυλάκιο 

Συνοψίζοντας με τον τρόπο αυτό οι καθηγητές με την ψηφιοποίηση των αντίστοιχων 
εγγράφων τηρούν ένα είδος ηλεκτρονικού χατροφυλακίου για τον κάθε μαθητή. Σύμ-
φωνα με τον ορισμό των Abrami και Barret το ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο του μαθητή 
(e-Portfolio) μπορεί να οριστεί ως ΄΄μια συλλογή από ψηφιακά αντικείμενα που μπορεί 
να περιλαμβάνει: έγγραφα, φωτογραφίες, βίντεο, σύνθεση μουσικής, παρουσιάσεις, 
λύσεις ασκήσεων που έχουν σχεδιαστεί για να υποστηρίξουν μια σειρά από παιδαγω-
γικές διαδικασίες και σκοπούς αξιολόγησης΄΄ (Abrami and Barrett, 2005). Είναι ένα 
προϊόν το οποίο δημιουργείται από τους εκπαιδευτικούς και περιλαμβάνει συλλογή ψη-
φιακών αντικειμένων ή αντικειμένων που έχουν ψηφιοποιηθεί και συσχετίζονται με 
την μαθησιακή διαδικασία. στη συγκεκριμένη περίπτωση βέβαια τηρούνται αρχεία 
σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών και τη φοίτηση αυτών. Βέβαια μπορεί να ε-
μπλουτιστεί επιπλέον ανάλογα με τη χρήση εκ μέρυυς του εκπαιδευτικού. 

Το χαρτοφυλάκιο αυτό δημιουργείται και δεν έχει ισχύ για ένα σχολικό έτος αλλά για 
όλη τη φοίτηση του μαθητή στη σχολική μονάδα (τρία έτη ανάλογα αν πρόκειται για 
τη βαθμίδα του γυμνασίου ή του λυκείου ή έξι έτη στη περίπτωση που οι σχολικές 
μονάδες συστεγάζονται). Αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για κάθε μαθητή για την πα-
ρακολούθηση της επίδοσής του και της φοίτησής του ανά έτος. Για νέους εκπαιδευτι-
κούς σε μια σχολική μονάδα αποτελεί μια μορφή ενημέρωσης για το μαθητικό δυνα-
μικό, παράλληλα βέβαια με τη δια ζώσης ενημέρωση από τους εκπαιδευτικούς που ήδη 
υπηρετούν στη σχολική μονάδα. Σε αυτή την περίπτωση συμβάλλει στην αξιολόγηση 
του μαθητή. 

Συμπεράσματα - Νέα προγράμματα σπουδών 

Η εξ αποστάσεως ενημέρωση των γονέων μπορεί να πραγματοποιηθεί με την άδεια 
βέβαια του αντίστοιχου νομοθετικού πλαισίου που διέππει την εκπαίδευση. Δεν απαι-
τείται ιδιαίτερη επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού διότι η χρήση της πλατ-
φόρμας Webex από το σχολικό έτος 2018-2019 είναι οικεία για το μεγαλύτερο μέρος 
των εκπαιδευτικών. Με το ίδιο πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί και στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. 
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Η διαδικασία της σάρωσης των γραπτών δοκιμιών και των βιβλίων φοίτησης δεν είναι 
χρονοβόρα και μπορεί να πραγματοποιηθεί και στη σχολική μονάδα από τους εκπαι-
δευτικούς. Επιπλέον η τήρηση των αρχείων αυτών μπορεί να αποτελέσει πηγή για μελ-
λοντική εκπαιδευτική έρευνα σχετικά με την επίδοση των μαθητών σε μεγάλο χρονικό 
ορίζοντα. 

Τέλος η χρήση γονικής άδειας επιτρέπει στους γονείς κηδεμόνες την μετάβαση στη 
σχολική μονάδα τέσσερις φορές για την δια ζώσης ενημέρωση από τους καθηγητές. 
Με τη βοήθεια της εξ αποστάσεως ενημέρωσης τους δίνεται η δυνατότητα για επιπλέον 
ενημέρωση πιο συχνά στην περίπτωση που υφίσταται αναγκαίο αυτό. 
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Εκπαιδευτική διοίκηση και δημοκρατικό μοντέλο ηγεσίας 

Βασιλούνη Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 70, Μ.Ed., vasofia2@gmail.com 

Περίληψη 

Σε κάθε εκπαιδευτικό σύστημα το ζήτημα της οργάνωσης και της διοίκησης κατέχει 
κυρίαρχη θέση, όχι μόνο επειδή μέσα από τις σχέσεις που καλλιεργεί προσδίδει σε αυτό 
υψηλό βαθμό αποδοχής (νομιμότητα), αλλά και διότι το καθιστά παιδαγωγικά λειτουρ-
γικό και οργανωτικά αποδοτικό και αποτελεσματικό (Φασουλής, 2011). Η Διοίκηση 
στην εκπαίδευση ορίζεται « ως σύστημα δράσης που συνίσταται στην ορθολογική χρη-
σιμοποίηση διαθέσιμων πόρων-ανθρώπινων και υλικών- για την πραγματοποίηση των 
στόχων που επιδιώκονται από τους διάφορους τύπους εκπαιδευτικών οργανισμών» ( 
Σαΐτης, 2000, στο Κατσαρός 2008:16). Ένα από τα θέματα της εκπαιδευτικής διοίκη-
σης με τα οποία ασχολείται σε μεγάλο βαθμό η επιστημονική έρευνα είναι, εδώ και 
αρκετά χρόνια, η ηγεσία του σχολείου. Αυτό το φαινόμενο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στη γενική πεποίθηση ότι οι ηγέτες επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των σχολείων 
τους. Αρκετές έρευνες δείχνουν ότι η ηγεσία του σχολείου και ιδιαίτερα ο διευθυντής 
είναι ένας παράγοντας, που επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα του σχολείου 
(Brauckman & Πασιαρδής, 2008). Οι ηγέτες επιδιώκουν σκόπιμα να επηρεάσουν τη 
συμπεριφορά άλλων ανθρώπων. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε έννοια της ηγεσίας, εξε-
τάζει την επιρροή που ασκούμε σε άλλους μέσω της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Σκο-
πός του άρθρου είναι να εξετάσει βιβλιογραφικά το δημοκρατικό τρόπο άσκησης της 
ηγεσίας στην εκπαιδευτική διοίκηση και αν η δημιουργία δημοκρατικού κλίματος τόσο 
εντός της σχολικής μονάδας σε όλα τα επίπεδα όσο και με το περιβάλλον αυτής, φέρει 
θετικά αποτελέσματα. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτική διοίκηση, διευθυντής, δημοκρατική ηγεσία, σχολική 
μονάδα 

Κύριο μέρος 

Η National Committee for the Principals of Secondary Schools (NASSP, 1982, όπως 
παρατίθεται στην Dean, 1993) επισημαίνει επτά κύριες αρμοδιότητες – λειτουργίες του 
διευθυντή, οι οποίες είναι: α) η ανάπτυξη στόχων της σχολικής μονάδας καθώς και η 
ανάπτυξη πολιτικών και κατευθυντήριων γραμμών, β) η οργάνωση του σχολείου και ο 
σχεδιασμός προγραμμάτων για την εφαρμογή και την επίτευξη των στόχων που έχουν 
τεθεί, γ) η παρακολούθηση της πορείας της εφαρμογής των πολιτικών και των στρατη-
γικών για την επίτευξη των στόχων, δ) η επίλυση των όποιων προβλημάτων ανακύ-
πτουν στο περιβάλλον του σχολείου καθώς και η τήρηση της τάξης, ε) η διαχείριση και 
η διανομή του υλικού του σχολείου, στ) η δημιουργία ενός κλίματος για την προσωπική 
και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών και ζ) η εκπροσώπηση του σχολείου 
στο περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί.  
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Στην προέκταση της θεωρητικής συζήτησης για την ηγεσία και την ηγετική συμπερι-
φορά, η επιστημονική κοινότητα διαμόρφωσε έναν κοινό τόπο για ορισμένα βασικά 
πρότυπα και χαρακτηριστικά τα οποία διέπουν το φαινόμενο της ηγεσίας. Σε γενικές 
γραμμές, μετά από συστηματική έρευνα που έγινε σχετικά με τον τρόπο συμπεριφοράς 
του ηγέτη προς την ομάδα, (Lewin,1951,όπως αναφέρεται στο Φωτόπουλος, 2013:19) 
προσδιορίστηκαν τρία βασικά πρότυπα ηγεσίας με κριτήριο τον τρόπο λήψης των απο-
φάσεων από τον ηγέτη: α) το αυταρχικό, β) το εξουσιοδοτικό και γ) το δημοκρατικό. 
Το δημοκρατικό-συμμετοχικό στυλ, το οποίο είναι ριζικά αντίθετο με εκείνο της αυ-
ταρχικής ηγεσίας και στο οποίο η λήψη των αποφάσεων είτε γίνεται με συμμετοχικές 
δημοκρατικές διαδικασίες είτε γίνεται από τον ηγέτη, αφού λάβει υπόψη του τις από-
ψεις των άλλων ή συμβουλευτεί τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας (Κατσαρός, 2008). Το 
μοντέλο αυτό προσφέρει υψηλή αποτελεσματικότητα στις περιπτώσεις εκείνες όπου τα 
άτομα διαθέτουν ωριμότητα, υψηλό επίπεδο μόρφωσης και γενικότερα αναπτυγμένο 
επίπεδο νοημοσύνης, ώστε να μπορούν να διαχειριστούν τη συμμετοχή τους σε μια 
ομάδα η οποία συναποφασίζει και είναι διατεθειμένη να λάβει την ευθύνη των αποφά-
σεών της. Στο μοντέλο αυτό ο ηγέτης αναλαμβάνει να συντονίσει και να καθοδηγήσει 
την κοινή προσπάθεια με στόχο τη σύνθεση δυνάμεων και την κοινή προοπτική σε ένα 
κοινό όραμα το οποίο να ακολουθούν όλοι πρόθυμα και ηθελημένα (Φωτόπουλος, 
2013). Εκτός από το γεγονός ότι με το δημοκρατικό τρόπο ηγεσίας επιτυγχάνεται (με 
την ανταλλαγή πληθώρας σκέψεων και ιδεών) η διάνοιξη των οριζόντων στους στό-
χους και τις επιδιώξεις του οργανισμού, προωθείται και ο ανθρώπινος παράγοντας, που 
είναι βασικότατος, μιας και του παρέχονται τα κίνητρα για συμμετοχή στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων (Σαΐτης, 2008 ). Με βασικό κριτήριο, επίσης, τη συμμετοχή των 
εργαζομένων στη λήψη των αποφάσεων ο Likert (1961,1969,όπως αναφέρεται στο Κα-
τσαρός, 2008) και με βάση τις έρευνες, υποστήριξε ότι το «δημοκρατικό-συμμετοχικό 
σύστημα ηγεσίας είναι το πιο αποτελεσματικό και η συμμετοχή των εργαζομένων στον 
προγραμματισμό και στη λήψη αποφάσεων μπορεί να επιτύχει επίδοση κατά 20-40% 
υψηλότερη από μια μέση κατάσταση. 

Σε έρευνα των Smith & Paterson, (1988, στο Κατσαρός, 2008) ως κριτήριο αποτελε-
σματικότητας της ηγεσίας χρησιμοποιήθηκε η ανάπτυξη ηθικών αξιών και ιδανικών. 
Στο βαθμό που αυτό αποτελεί βασικό σκοπό της παιδείας, ενισχύεται η άποψη ότι ο 
πιο αποτελεσματικός τρόπος ηγεσίας στην εκπαίδευση είναι ο δημοκρατικός-συμμετο-
χικός. 

Ένα στοιχείο προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας της εκπαίδευσης είναι 
η από κοινού συμμετοχή διευθυντή και εκπαιδευτικών στην λήψη των αποφάσεων και 
τη διαχείριση της εκπαιδευτικής μονάδας (Παμουκτσόγλου, 2001). Η συμμετοχή των 
καθηγητών στις αποφάσεις, που λαμβάνονται στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας. α-
παιτεί την ύπαρξη ενός συμμετοχικού τρόπου διοίκησης. Στο μοντέλο αυτό τα μέλη 
δεσμεύονται, ενισχύουν το θεσμό της οργάνωσης και συνειδητοποίησης του στόχου, 
αυξάνεται η αυτοεκτίμηση, η αίσθηση της ευθύνης, το κλίμα της εμπιστοσύνης και του 
διαλόγου, η ανάπτυξη κινήτρων και αλληλεπίδρασης στην ομάδα. Τα συλλογικά διοι-
κητικά όργανα εκφράζουν τη σύγχρονη διοικητική τάση και αποτελούν 
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χαρακτηριστικό γνώρισμα της δημοκρατικής διοίκησης των οργανισμών Η συμμετο-
χική διοίκηση εξασφαλίζει τη δημιουργική συμμετοχή των εκπαιδευτικών, συμβάλλο-
ντας στην αμοιβαία κατανόηση των στόχων του σχολείου (Κουσουλός κ. α, 2004). Ε-
πιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Glickman (1998), η συμμετοχική και η κοινοτική δημο-
κρατία είναι εκείνα τα δύο βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση του 
ρόλου του σχολείου, ως μαθησιακού οργανισμού, και για την αποτελεσματικότητά του.  

Συμπεράσματα 

Η δημοκρατική ηγεσία, λοιπόν, ανταποκρίνεται καλύτερα στα χαρακτηριστικά της 
σχολικής μονάδας ως δομικού στοιχείου του ευρύτερου εκπαιδευτικού συστήματος, με 
το οποίο το συνδέουν σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλεπίδρασης, και έχει σκοπό 
ύπαρξης, κυρίως, την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Ένας αποτελεσματικός διευ-
θυντής ή αλλιώς ένας διευθυντής ηγέτης, δημιουργεί το δικό του όραμα για το σχολείο 
που διοικεί, ενώ παράλληλα το μεταδίδει όχι μόνο στους εκπαιδευτικούς της σχολικής 
μονάδας, αλλά και στους γονείς και την τοπική κοινότητα (Kotton, 2003). Όπως επι-
σημαίνεται από τους Day et al. (2001, όπως παρατίθενται στους Campbell et al., 2003), 
οι καλοί ηγέτες πληροφορούνται διαρκώς κι επικοινωνούν, έχοντας σαφείς προσωπικές 
και εκπαιδευτικές αξίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τους ηθικούς τους σκοπούς για τη 
σχολική μονάδα. Άλλωστε, ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ποι-
ότητα της εκπαίδευσης είναι η ύπαρξη ενός σαφούς οράματος για το σχολείο προς την 
κατεύθυνση της κατανόησης των αποτελεσμάτων, των προτεραιοτήτων και της αξιο-
λόγησης, σε συνδυασμό με την αναγνώριση της ευθύνης του σχολείου για την επίτευξη 
αυτού του οράματος και των επιμέρους στόχων (Παμουκτσόγλου, 2001). Βάσει αυτού 
του οράματος, θέτει συγκεκριμένους στόχους. Εκτός από τη δημιουργία ενός οράματος 
για τη σχολική μονάδα και τη δέσμευσή του προς αυτό το όραμα, ένας διευθυντής – 
ηγέτης δημιουργεί ένα κλίμα υποστήριξης, ομόνοιας και συνεργασίας μέσα στη σχο-
λική μονάδα, το οποίο συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα αυτής (Kotton, 2003).  

Μία αποτελεσματική ηγεσία μπορεί να συμβάλλει στη δέσμευση των εκπαιδευτικών 
στον σχολικό οργανισμό και κατά συνέπεια στην αύξηση της εργασιακής ικανοποίησης 
των καθηγητών και στην αύξηση της απόδοσής τους (Hulpia et al., 2009), καθώς και 
στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών (Hammersley-Fletcher, 
2005), η οποία εν τέλει οδηγεί στην αύξηση της εκπαιδευτικής ποιότητας, στη βελτί-
ωση της απόδοσης του σχολείου και στην σχολική αποτελεσματικότητα. Τα προανα-
φερθέντα βασίζονται στη διαπίστωση ότι το σχολείο είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία 
εκείνων των προτύπων και συμπεριφορών, που δίνουν την ικανότητα στους πολίτες να 
δρουν συλλογικά (Godoy et al., 2007). 

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι ένα αποτελεσματικό σχολείο διαθέτει έναν αποτελε-
σματικό δημοκρατικό διευθυντή-ηγέτη, που εργάζεται από κοινού με τους εκπαιδευτι-
κούς, υιοθετώντας ένα μοντέλο συμμετοχικής διοίκησης, έχοντας ένα όραμα για το 
σχολείο που το μεταδίδει στους καθηγητές, τους γονείς και την ευρύτερη τοπική κοι-
νότητα, δίνοντας έμφαση στους στόχους. Μία ηγεσία, που δεν επικεντρώνεται απο-
κλειστικά στην ακαδημαϊκή απόδοση των μαθητών και στη δημιουργία του αυριανού 
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εργατικού δυναμικού. Αντίθετα, δίνει έμφαση στην ενίσχυση του δημοκρατικού πνεύ-
ματος στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας, στην ενίσχυση της οργανωσιακής κουλτού-
ρας του σχολείου, στην ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης καθώς και στη δημιουρ-
γία πολιτών, που θα είναι δημοκρατικά σκεπτόμενοι, θα δείχνουν σεβασμό στη διαφο-
ρετικότητα και θα είναι ανεκτικοί στην πολυπολιτισμικότητα (Mullen & Jones, 2008). 
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Η επιστήμη της Χημείας «συναντά» την επιστήμη του Μάνατζμεντ  

Ζήκος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02 M.Sc, PhD, MBA, nzikoschem@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται αρχικά μια αναφορά στους χώρους εργασίας των α-
πόφοιτων των χημικών τμημάτων και στη χημική βιομηχανία στην Ελλάδα. Στη συνέ-
χεια γίνεται σύνδεση της επιστήμης της χημείας και της αντίστοιχης του μάνατζμεντ 
και αναφέρονται οι γνώσεις που απαιτούνται από τους χημικούς για να σταδιοδρομή-
σουν στη διοίκηση ενός χημικού οργανισμού. 

Λέξεις-Κλειδιά: χημεία, μάνατζμεντ, μάνατζερ, διοίκηση 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία οι κυριότεροι χώροι απασχόλησης των αποφοίτων 
των χημικών τμημάτων είναι η βιομηχανία (με κυριότερους τομείς αυτών των καλλυ-
ντικών – φαρμάκων και των τροφίμων), η εκπαίδευση (δευτεροβάθμια ιδιωτική και 
δημόσια, μεταδευτεροβάθμια ΙΕΚ – ΚΕΚ, τριτοβάθμια, κολέγια και φροντιστήρια μέ-
σης εκπαίδευσης), τα υπουργεία (με κυρίαρχο αυτό των οικονομικών), τα ερευνητικά 
κέντρα και ιδιωτικά εργαστήρια, διάφοροι οργανισμοί (με κυριότερο το Γενικό Χημείο 
του Κράτους) και τέλος τα νοσοκομειακά ιδρύματα. Όσον αφορά τα αντίστοιχα ποσο-
στά, στην εκπαίδευση απασχολείται το 23% των χημικών και ακολουθεί ο χώρος της 
βιομηχανίας με 19%. Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ένας στους πέντε χημικούς απασχολεί-
ται στη βιομηχανία (www.eex.gr) 

Επίσης στην χημική βιομηχανία στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται περίπου 1.000 επι-
χειρήσεις (ανεξαρτήτου μεγέθους και δυναμικής). Αποτελεί έναν από τους σημαντι-
κούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας. Οι δραστηριότητες της χημικής βιομηχανίας 
συνεισφέρουν σημαντικά στο Α.Ε.Π. της χώρας. Επιπλέον η συνεισφορά στην αγορά 
εργασίας στην Ελλάδα είναι σημαντική και αναφερόμαστε τόσο στο επίπεδο της πα-
ραγωγής όσο και της διανομής αλλά και της προώθησης – πώλησης χημικών ουσιών 
και προϊόντων. Βέβαια λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, από το 2008 και έ-
πειτα η απασχόληση στην εγχώρια χημική βιομηχανία εμφάνισε μείωση ακολουθώντας 
τις διεθνείς τάσεις. Πρέπει βέβαια να τονίσουμε ότι σε διεθνές επίπεδο η είσοδος νέων 
αναδυόμενων χωρών στο πεδίο αυτό έχει αλλάξει το υπάρχον πλαίσιο, μειώνοντας την 
ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής και κατά επέκταση της Ελληνικής χημικής βιομη-
χανίας. (IOBE 2015) 

Μάνατζμεντ – Μάνατζερ 

Με τον όρο μάνατζμεντ καλείται η διαδικασία του προγραμματισμού (planning), της 
οργάνωσης (organizing), της διεύθυνσης/διοίκησης των προσώπων (leading), και του 
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ελέγχου (controlling) που ασκούνται σε μια επιχείρηση, προκειμένου να επιτευχθούν 
αποτελεσματικά οι στόχοι και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.  

Σε αντιστοιχία Μάνατζερ (διοικητικό στέλεχος ή προϊστάμενος) είναι το άτομο το ο-
ποίο έχει την ευθύνη και το δικαίωμα της αποτελεσματικής αξιοποίησης των πόρων 
μιας επιχείρησης ασκώντας με το βέλτιστο τρόπο τις λειτουργίες του μάνατζμεντ. Στην 
ελληνική γλώσσα αποδίδεται καλύτερα με τη χρήση της λέξης προϊστάμενος ή διοικη-
τικό στέλεχος. Κύριος σκοπός ενός μάνατζερ είναι η άσκηση διοίκησης κάθε μορφής. 
(Βαξεβανίδου, κ.α. 2011) 

Αποτελεσματικό μάνατζμεντ έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την όσο το δυνατόν καλύτερη 
αξιοποίηση των συντελεστών παραγωγής - φυσικοί αλλά και ανθρώπινοι πόροι (προ-
σωπικό, πρώτες ύλες, μηχανήματα, κτιριακές εγκαταστάσεις, κεφάλαια) με σκοπό 
την παραγωγή προϊόντων και την επίτευξη των στόχων. Η φύση της επιχείρησης και 
το εύρος των δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται καθορίζουν και τους αντίστοι-
χους ειδικούς ρόλους του μάνατζμεντ. 

Οι μάνατζερ έχουν συνήθως σπουδές στη διοίκηση (MBA / Master of Business 
Administration) έχοντας μέσω αυτών αποκτήσει μια ευρεία γνώση διοίκησης λειτουρ-
γιών και δεξιότητες στοχευμένες στον τομέα τους, όπως γνώση της αγοράς, χρηματο-
οικονομικά, λειτουργίες, στρατηγική, πολιτική εταιρίας, επικοινωνίες, στατιστική, λο-
γιστική και πληροφορική. Σκοπός των σπουδών αυτών είναι να γίνουν αποδοτικά και 
ικανά στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ώστε να είναι σε θέση   να αξιολογούν 
και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό πε-
ριβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις. (www.acs.org) 

Οι παραπάνω σπουδές μπορούν να επιτευχθούν σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επί-
πεδο. Σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδές αυτής της κατεύθυνσης μπορούν να ακολου-
θήσουν οι απόφοιτοι όλων σχεδόν των τμημάτων των πανεπιστημιακών τμημάτων, η 
πλειοψηφία όμως αυτών προέρχονται από την οικονομική και θετική κατεύθυνση. 
(www.chem.uoa,gr) 

Αρμοδιότητες του μάνατζερ 

Οι μάνατζερς αξιολογούν την απόδοση των υπαλλήλων – υφιστάμενών τους, που τους 
αναφέρουν και καθορίζουν τις κατάλληλες ενέργειες για την αντιμετώπιση προβλημά-
των που προκαλούνται στον χώρο εργασίας. Πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνούν 
με σαφήνεια και άμεσα με τους υφιστάμενους τους οπότε απαιτούνται υψηλές δεξιό-
τητες επικοινωνίας, απαραίτητες για τη διοχέτευση των πληροφοριών. Οι δεξιότητες 
δημιουργίας ικανών ομάδων εργασίας λειτουργεί προς όφελος της ίδιας της ομάδας.  

Μέρος επίσης των δραστηριοτήτων τους είναι η συλλογή δεδομένων και η κατάρτιση 
μετρήσεων σχετικά με την παραγωγικότητα, τις δαπάνες και την πρόοδο προς την επί-
τευξη των στόχων για τα έργα που οι ίδιοι εποπτεύουν. Κατασκευάζουν και μελετούν 
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γραφήματα, πίνακες και αναφορές, χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που συλλέγουν, 
επισκέπτονται τους τόπους παραγωγής και παρακολουθούν τις καθημερινές εργαστη-
ριακές λειτουργίες. (Βαξεβανίδου, κ.α. 2011) 

Μεγάλο μέρος του χρόνου ενός μάνατζερ δαπανάται σε συναντήσεις ή σε τηλεδιασκέ-
ψεις, συγγραφή αναφορών, παρακολούθηση εργαστηριακών εργασιών και θεμάτων 
που συσχετίζονται με το προσωπικό. Καθήκοντα των μάνατζερ είναι επίσης να ενημε-
ρώνουν τους εργαζόμενους για νέες μεθόδους στους χώρους παραγωγής, να τους βοη-
θήσουν να βρουν λύσεις σε μη συνηθισμένα εργασιακά προβλήματα ή να συζητήσουν 
θέματα εξέλιξης της σταδιοδρομίας τους και επιδόσεων. Σε μια χημική βιομηχανία ι-
διαίτερα μπορούν να απασχολούνται σε ένα εργαστήριο, σε ένα γραφείο ή σε συνδυα-
σμό των δυο αυτών χώρων (υβριδικό μοντέλο). 

Χημικός με γνώσεις μάνατζμεντ 

Οι χημικοί με καταξιωμένη καριέρα στο χώρο της βιομηχανίας υπάρχει πιθανότητα να 
δυσκολευτούν στην προσπάθειά τους να έχουν την αντίστοιχη σταδιοδρομία στο χώρο 
του μάνατζμεντ. Ο χώρος της διοίκησης κυριαρχείται από ανθρώπους που έχουν την 
ικανότητα να φέρνουν το προσωπικό κοντά. Στην περίπτωση που ο μάνατζερ είναι χη-
μικός είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαθέτει την προοπτική της ενσωμάτωσης της ε-
πιστήμης της χημείας με άλλους κλάδους και να μπορεί να συμπληρώσει τις επιχειρη-
ματικές του γνώσεις. Ο μάνατζερ είναι μέντορας, καλός ακροατής και ταυτόχρονα εκ-
πρόσωπος όλου του προσωπικού. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των χημι-
κών που αμέσως μετά το πέρας των σπουδών τους ακολουθούν σπουδές στη διοίκηση 
επιχειρήσεων – μάνατζμεντ σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Βέβαια στη διάρκεια της επαγ-
γελματικής τους πορείας αρκετοί ακολουθούν αυτή την πορεία για μεγαλύτερες προο-
πτικές εξέλιξης. Η καλύτερη επαγγελματική πορεία είναι να κυριαρχήσει κάποιος στον 
τομέα του και στη συνέχεια να διευρύνει την προοπτική του με ενσωμάτωση γνώσεων 
από άλλους κλάδους όπως η ανάληψη ηγετικών ρόλων.  

Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο σημείο σε όλους του επαγγελματικούς χώρους στο οποίο 
οι απασχολούμενοι πρέπει να επιλέξουν την σταδιοδρομία στην ειδικότητά τους ή στην 
σταδιοδρομία στη διαχείριση – διοίκηση. Στην περίπτωση που ακολουθήσουν τη δεύ-
τερη επιλογή παρατηρείται μεγάλη αλλαγή στο πεδίο εργασιών τους. Πιο συγκεκρι-
μένα αντί να εστιάζουν στην έρευνα σε ένα συγκεκριμένο υλικό ή σε μια διαδικασία 
ασχολούνται πλέον με μεγαλύτερα προγράμματα – πρότζεκτ και παράλληλα με την 
καθοδήγηση στη σταδιοδρομία των υφιστάμενών τους.  

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετακίνηση από το χώρου του εργαστηρίου ή της πα-
ραγωγής σε θέση διοικητική είναι η εμπειρία για χρονικό διάστημα πέντε περίπου ετών 
σε μια εφαρμοστέα περιοχή (χημεία, βιοχημεία, επιστήμη υλικών κ.λ.π.). Η εξαιρετική 
ικανότητα που έχει επιδείξει κάποιος (συνήθως ο υπεύθυνος εργαστηρίου) στη 

1307

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

I.S.B.N.: 978 - 618 - 82301 - 6  - 3      "Τα πρακτικά  του 7ου Συνεδρίου:  ΝΕΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ"    Αθήνα,  19 Σεπτεμβρίου 2020



διαχείριση πρότζεκτ σχετικών με τη χημεία αποτελεί εφαλτήριο για την ανάληψη με-
γαλύτερων ευθυνών. Τέλος πρέπει να σημειώσουμε ότι σε ορισμένες επιχειρήσεις πα-
ρέχεται κατάρτιση στο χώρο εργασίας ή επιδοτούνται τα έξοδα για εκπαίδευση των 
στελεχών σε θέσεις διοίκησης.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που παρέχει η American 
Chemical Society ο αριθμός των μάνατζερ με βασικό πτυχίο στην κατεύθυνση των φυ-
σικών επιστημών θα παρουσιάσει μεταξύ 2012 και 2022, αύξηση 6%. Το ποσοστό αυτό 
είναι μικρότερο από το μέσο όρο 14% που θα παρατηρηθεί γενικά στον τομέα της α-
πασχόλησης γενικά, αλλά περισσότερο από την προβλεπόμενη αύξηση 4% που αναμέ-
νεται στις θέσεις εργασίας χημείας ειδικότερα. (www.acs.org) 

Ρόλος του μάνατζερ στις χημικές βιομηχανίες 

Στην περίπτωση μιας χημικής βιομηχανίας οι μάνατζερ βρίσκονται κοντά στο χώρο 
των εργαστηρίων και της παραγωγής. Σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να τονίσουμε ότι 
παρατηρείται η τάση για συντόμευση του κύκλου έρευνας και ανάπτυξης με παράλ-
ληλα αύξηση της παραγωγής. Το σύνθημα που κυριαρχεί είναι να πραγματοποιηθούν 
΄΄περισσότερα με λιγότερα΄΄ γεγονός όπως που επιφέρει πίεση στους μάνατζερ. Η κα-
τοχή γνώσεων χημείας σε προπτυχιακό επίπεδο από τους ίδιους τους επιτρέπει να δια-
χειρίζονται καλύτερα τους χώρους αυτούς (εργαστήριο – παραγωγή) στην προσπάθεια 
επίτευξης των στόχων που έχουν θέσει. (http://haci.gr/) 

Στο χώρο των βιομηχανιών υπάρχει πάντα αυξημένη ζήτηση για προσωπικό που είναι 
σε θέση να αναλάβει ηγετικό ρόλο είτε στην έρευνα είτε στη διοίκηση. Ένας χημικός 
είναι σε θέση να αναλάβει πρότζεκτ σχετικά με τη χημεία, η εποπτεία όμως ενός μεγα-
λύτερου πρότζεκτ απαιτεί πιο εξειδικευμένες γνώσεις. Οι μάνατζερ πρέπει να έχουν 
την ικανότητα να ελέγχουν όλες τις επιστημονικές πτυχές ενός πρότζεκτ, αλλά παράλ-
ληλα να επικεντρώνονται στην παρακίνηση των μελών της ομάδας, στον προγραμμα-
τισμό, την οργάνωση, τη διαχείριση αλλά και την ανάθεση των απαιτούμενων πόρων, 
ώστε να επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος.  

Καθώς τα σημερινά πρότζεκτ έχουν γίνει πιο πολύπλοκα και παράλληλα διεπιστημο-
νικά, ο ρόλος του μάνατζερ έχει γίνει ακόμα πιο σημαντικός, ώστε να εξισορροπηθούν 
όλοι οι ανταγωνιστικοί περιορισμοί και να επιτευχθεί ο τελικός στόχος του έργου τη-
ρώντας πάντα οικονομικούς και χρονικούς περιορισμούς. Με το συντονισμό των πρό-
τζεκτ αλλά και των υφιστάμενών τους διαδραματίζει βασικό ρόλο στην οικονομική 
επιτυχία της επιχείρησης. 

Συνοψίζοντας μάνατζερς με βασικό πτυχίο χημείας έχουν τη δυνατότητα να απασχο-
ληθούν σε ένα ευρύ φάσμα των χωρών εργασίας. Παρατηρείται σε αυτούς ισορροπία 
ανάμεσα σε τεχνική – επιστημονική γνώση αλλά και επιχειρηματική. Στον τομέα των 
δραστηριοτήτων τους εντάσσεται η προώθηση δραστηριοτήτων έρευνας, ο συντονι-
σμός της παραγωγής, ο ποιοτικός έλεγχος αλλά και η επίβλεψη μιας επιχειρηματικής 
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ομάδας. Σε μεγάλες επιχειρήσεις οι μάνατζερ ασχολούνται με το συντονισμό των έρ-
γων, την εποπτεία του τεχνικού προσωπικού αλλά και την εκτέλεση διοικητικών καθη-
κόντων, ενώ σε μικρότερες μοιράζουν το χρόνο τους μεταξύ τεχνικής και διοικητικής 
εργασίας. 

Συμπεράσματα - Νέα προγράμματα σπουδών 

Γενικότερα στα προγράμματα σπουδών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων παρατη-
ρούμε αλλαγές στη δομή τους και απουσιάζει πλέον η αντίληψη περί διακριτής κατη-
γοριοποίησης των επιστημών. Έχουν διαμορφωθεί νέες ερευνητικές και παιδαγωγικές 
συνθήκες που επιτρέπουν την προώθηση της διεπιστημονικότητας ως διαδικασία πα-
ραγωγής και μετάδοσης γνώσης. Προς αυτή την κατεύθυνση σημαντική παράμετρος 
αποτελεί η ενσωμάτωση στα προγράμματα σπουδών των χημικών τμημάτων, σε προ-
πτυχιακό επίπεδο, μαθημάτων με αντικείμενο τον χώρο των οικονομικών, του μάρκε-
τινγκ και του μάνατζμεντ.  

Η κατοχή βασικών γνώσεων στα αντίστοιχα επιστημονικά πεδία που αναφέρθηκαν 
πριν λειτουργεί σαν εφαλτήριο στην περίπτωση που επιθυμεί κάποιος στο μέλλον να 
ασχοληθεί πιο αναλυτικά και να εμβαθύνει. Βέβαια σε μεταπτυχιακό επίπεδο σπουδών 
και κυρίως σε αυτά που συσχετίζονται με τη χημική βιομηχανία υπάρχουν αντίστοιχα 
μαθήματα με πιο εξειδικευμένες γνώσεις προσαρμοσμένα στην κατεύθυνση του μετα-
πτυχιακού προγράμματος. (www.chem.uoa.gr) 

Βιβλιογραφικές Αναφορές 

Βαξεβανίδου, Μ. & Ρεκλείτης, Π. (2011). Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρή-
σεων, 2ος Κύκλος – Βιβλίο Μαθητή. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και 
Εκδόσεων – Διόφαντος. 

Λιανός, Θ., Παπαβασιλείου, Α. & Χατζηανδρέου Α. (2015). Αρχες Οικονομικής Θεω-
ρίας – Βιβλίο Μαθητή. Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – 
Διόφαντος. 

Η Χημική Βιομηχανία στην Ελλάδα. Συνεισφορά στην Oικονομία και Προοπτικές Α-
νάπτυξης. (2015). Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών. 

https://www.acs.org/content/acs/en/careers/college-to-career/chemistry-careers/indus-
trial-management.html American Chemical Society - Industrial Management, Α-
νάκτηση 4-1-2020. 

https://www.acs.org/content/acs/en/careers/college-to-career/chemistry-careers/pro-
ject-management.html American Chemical Society - Project Management, Ανά-
κτηση 4-1-2020. 
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https://www.acs.org/content/acs/en/careers/college-to-career/chemistry-careers/project-management.html
https://www.acs.org/content/acs/en/careers/college-to-career/chemistry-careers/project-management.html


http://www.chem.uoa.gr/?page_id=297&lang=el Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών 
Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ, Ανάκτηση 15-1-2020. 

https://www.eex.gr/news/anakoinwseis/1920-stoixeia-epaggelmatikis-apasxolisis-
ximikon Στοιχεία Επαγγελματικής Απασχόλησης Χημικών  Ένωση Ελλήνων 
Χημικών, Ανάκτηση 11-12-2017. 

https://www.eap.gr Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο Master in Business 
Administration (MBA) (έτος εισαγωγής από το 2018-2019), Ανάκτηση 3-3-2020. 

http://haci.gr/ Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών, Ανάκτηση 20-2-2020. 
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Η γυναίκα σύμβολο στα θρηνητικά άσματα των Μεγαλοελλαδιτών 

Σοφία Σκλείδα 
Φιλόλογος, ΜΑ, Ph.D, Υποψήφια Μεταδιδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών 

Sofiaskleida70@gmail.com 

Περίληψη 

Βαθιά ρίζα του Ελληνικού πολιτισμού και των Ελλήνων αποίκων, που έφτασαν στη 
Νότια Ιταλία πριν 25 αιώνες, είναι η οικογένεια. Γι’ αυτήν, η δόξα είναι ο μύθος, η 
παράδοση, τα τραγούδια, που την κράτησαν στο ύψος της, μέσα από τόσους αιώνες, 
ικανή να μεταφέρει από γενιά σε γενιά το πνεύμα των αρχαίων σ’ έναν απόηχο γλυκό 
και συμπαγή, σταθερό και παραδοσιακό .  

Λέξεις-Κλειδιά: Γυναικείο σύμβολο, Μοιρολόγια, Θρηνητικά άσματα, Κάτω Ιταλία, 
Μεγαλοελλαδίτες. 

Εισαγωγή 

Ο άνδρας γενικά είναι το σύμβολο της οικογένειας στη Μεγάλη Ελλάδα και ο πατέρας 
είναι ο κύριος, ο «ίλ παντρόνε», στα ιταλικά. Όταν ο άνδρας λείπει για δουλειά εξωτε-
ρική, το σπίτι το κυβερνάει η γυναίκα. Οι κανόνες είναι άγραφτοι μα γενικοί στην οι-
κογένεια, ο άντρας στη δουλειά, η γυναίκα στην κουζίνα. Δεν περιορίζεται όμως μόνο 
εκεί η γυναίκα, γιατί κάνει κι άλλες πολλές εξωτερικές δουλειές. Σχετικά με αυτό, παρ΄ 
ότι ο άντρας είναι ο αρχηγός του σπιτιού, πολλές διαπραγματεύσεις κάνει, συνήθως, η 
γυναίκα, που το σπινθηροβόλο πνεύμα της, κι όταν ακόμα είναι αγράμματη χωρική της 
Καλαβρίας, θυμίζει βυζαντινές αυτοκράτειρες, δυναμικές γυναίκες της Κρήτης και της 
Δωδεκανήσου. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά του Ιάμβλιχου, που αναφέρει, πως 
στο σύνολο των Πυθαγορείων έγιναν δεκτές γυναίκες στην Καλαβρία-και μάλιστα πολ-
λές.  

Ο ρόλος της γυναίκας στα θρηνητικά άσματα 

Aκόμα και μετά το θάνατό της, η μόνη επιθυμία της γυναίκας είναι να μην απομακρυν-
θεί από την αυλή του σπιτιού της, σύμφωνα με τη μαρτυρία ενός λαϊκού τραγουδιστή 
από το Σαλέντο . 

Όταν πεθάνω αφέντη μου/ θάψε με στην αυλή σου  

να με πατούν τα πόδια σου / να χαίρεται η ψυχή σου ( Βλ. Aprile, Κalimera e i suoi 
“traudia”,επιμ. Α. Καραναστάσης & Specchia, Congedo, Galatina 1972). 

Ο θάνατος ως μυστική τελετουργία εντάσσεται, σύμφωνα και με τις κατά φύλα κοινω-
νικές διακρίσεις, σχεδόν αποκλειστικά στο γυναικείο πολιτισμικό χώρο. Οι γυναίκες, 
δημιουργοί και θεραπεύτριες της ζωής (μάνες, τροφοί και γιάτρισσες- μαμές) αν και 
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περιθωριοποιημένες μέσα σ΄ έναν ανδροκρατούμενο κοινωνικά χώρο, κατέχοντας ως 
μανάδες τα μυστήρια της ζωής, κυριαρχούν σε όλες τις τελετουργίες, τις σχετικές με 
τους σταθμούς της. Χειριζόμενες τις ανεπίσημες ή και μυστικές, λατρευτικές, μαγικές 
και θεραπευτικές πρακτικές, οι γυναίκες αναλαμβάνουν ένα διαμεσολαβητικό ρόλο α-
νάμεσα στον «μέσα», τον κοινωνικό, και τον «έξω», τον μεταφυσικό χώρο, με τον ο-
ποίο αυτές μπορούν να επικοινωνούν. Οι αρμοδιότητες αυτές καθιστούν το βίο τους 
βεβαρημένο και υπεύθυνο, και τις φέρνουν ολοένα αντιμέτωπες με τον σωματικό και 
ψυχικό πόνο, που αποτελεί βασικό συστατικό της ζωής τους. 

Κατά την τελετουργία του θανάτου αναδεικνύεται μια συμβολική συγγένεια μεταξύ 
των γυναικών και των νεκρών και δημιουργείται ένας συμβολικός ιερός τόπος στο σπίτι 
ή και στο νεκροταφείο, όπου συγκατοικούν και από τον οποίο οι άνδρες απουσιάζουν 
ή ωθούνται στην περιφέρεια. Οι γυναίκες, με πρόσχημα τον προκείμενο νεκρό, τον 
οποίο, αφού εξαγνίσουν και στολίσουν, τοποθετούν στο κέντρο ενός τελετουργικού- 
μαγικού κύκλου, που ορίζεται από τα μαυροφορεμένα κορμιά και τη δράση τους, συ-
γκροτούν μια «συν- παράσταση» μέσα στο πεδίο της τελετουργίας. Αυτό σημαίνει, ότι 
επιτελούν ένα συλλογικό, θρηνητικό και συμβολικό δρώμενο, το θρήνο ή το «κλάμα», 
του οποίου η δημιουργία αλλά και η διάδοση δε σχετίζεται, μόνο με το συγκεκριμένο-
κάθε φορά- θάνατο και τα στενά, τοπικά και χρονικά πλαίσια του συγκεκριμένου θρή-
νου, αλλά, τόσο με το σύνολο της προσωπικής και κοινωνικής ζωής, όσο και με τη 
συλλογική φαντασιακή αφήγηση για τη μετά θάνατο σωτηρία των μελών της κοινότη-
τας. 

Με τον ποιητικό θρηνητικό λόγο και τις συμβολικές χειρονομίες οι γυναίκες εκφρά-
ζουν, ατομικά και συλλογικά, τα οδυνηρά συναισθήματα που τους προκαλεί η κορυ-
φαία αυτή αναμέτρηση με τον πόνο της τελεσίδικης απώλειας της ζωής και μυθοποιούν 
μέσα από το συλλογικό φαντασιακό το θάνατο. Ταυτόχρονα, οικοδομούν γέφυρες επι-
κοινωνίας με τον προκείμενο νεκρό , τους απόντες ήδη νεκρούς και τον κάτω κόσμο, 
με τα εν ζωή παρόντα και τα ξενιτεμένα μέλη της κοινότητας, με τους εαυτούς τους, με 
το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ επιτελούν τη σύνδεση με άλλες σημαντικές 
τελετουργίες του κύκλου του χρόνου και του κύκλου της ζωής (γάμο, έθιμα ξενιτιάς, 
ξενιτεμό, πανηγύρια). Παράλληλα, συγκροτούν την ταυτότητά τους, χειρίζονται τις συ-
γκρούσεις, αμφισβητούν τους θεσμούς, παρεμβαίνουν στην κοινωνική δομή και οργα-
νώνουν στρατηγικές επιβίωσης. 

Η πολυεπίπεδη αυτή κοινωνική επικοινωνία και δράση επιτυγχάνεται μέσα από τις κοι-
νές εμπειρίες και τα βιώματα, τη συλλογικότητα του τραγουδίσματος, την αντιφώνηση, 
την αμοιβαιότητα των γυναικών κατά τη θρηνητική παράσταση, που εξασφαλίζουν την 
ώσμωση της ατομικής έκφρασης και της συλλογικής παραδοσιακής ποιητικής δη-
μιουργίας. Με τον τρόπο αυτό, κάθε θρήνος συμπυκνώνει, όχι μόνον όσους έχουν τρα-
γουδηθεί στο παρελθόν, αλλά και όσους επιτελούνται συγχρονικά ή όσα τραγούδια 
επιτελούνται κατά τη διάρκεια άλλων τελετουργικών ή ομαδικών συγκεντρώσεων, ή 
και προσωπικών στιγμών των γυναικών, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου ή της ζωής 
τους, ενώ αποδίδεται μυητικά στις επόμενες γενιές, συνιστώντας μια συνεχή κοινωνική 
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διεργασία (Βλ. Ψυχογιού, Αθήνα 2008, σ.σ. 21-23. Caraveli- Chaves, Journal of Amer-
ican Folklore 93, σ. 145. Danforth, New Jersey 1982, σ. 117. 179.Σερεμετάκη, Αθήνα 
2017, σ.σ. 128-129, 133). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκφραση και 
την εκτόνωση των συναισθημάτων και του πόνου κατά το επικήδειο τελετουργικό βλ. 
Lutz & White, The Annual Rewiew, New York 1986. Βέτσος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 
Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,http://www.aegean.gr/social-anthropology, 3 
Μαρτίου 2008. Βερέμη, Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Παντείου Πανεπιστημίου,http: 
//library.panteion.gr: 880/dspace/items-by-author?, 13 Mαρτίου 2009). 

Με άλλα λόγια, το μοιρολόι είναι ένα μέσο με το οποίο η γυναίκα επιτελεί και επιβάλει 
την ταυτότητά της ως μειονότητα, ενώ με αυτόν τον τρόπο το μοιρολόι παίρνει μια 
μορφή κοινωνικού ελέγχου, για να επεμβαίνει στην κοινωνική πραγματικότητα.  

Ωστόσο, κουβαλώντας τη σχετική παράδοση αιώνων, κάθε «μοιρολόισμα» παραμένει 
ως κοινωνικό και συμβολικό συμβάν στη συλλογική μνήμη, αφού έχει αναπαράγει, στο 
συμβολικό πεδίο της τελετουργίας και στο πλαίσιο της συγκεκριμένης κοινωνίας, τη 
θρηνητική παράδοση για τους φορείς και κοινωνούς της, ενώ ταυτόχρονα την παραδί-
δει και στις επόμενες γενιές (Βλ. Fauriel, Ηράκλειο 2007. Ψυχογιού 2008, σ.σ. 9, 17-
21, 142-144. Tερζοπούλου, στο Ερευνητικό Πρόγραμμα Θράκης, http// epth.sfm.gr, 12 
Mάη 2008). 

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτή η σημαντική θέση που κατέχει η 
γυναίκα στα τραγούδια του θρήνου των εν λόγω ελληνόφωνων κοινοτήτων. Τα παρα-
δοσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη δομή των μοιρολογιών καθώς και οι σταθερές 
δομές τους και τα σύμβολά τους, που αντλούνταν από το άμεσο κοινωνικό και φυσικό 
περιβάλλον, ενίσχυσαν , τόσο την απομνημόνευσή τους, όσο και την επιβίωσή τους 
ανά τους αιώνες. 
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