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Το συνέδριο διατέλεσε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας 

Οργανώθηκε από την Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση 

των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση.  Πραγματοποιήθηκε  στον  Πολυχώρο  του  C.A.I.D.  ‐  Κέντρο 

Κοινωνίας Επιστήμης και Τέχνης, Πολυκράτους 6 ‐ πάροδος Πειραιώς 260, Αγ. Ιωάννης 

Ρέντη , στις  19 και 20 Οκτωβρίου 2013. 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 Αντωνίου‐Κρητικού Ιωάννα  

Διδάκτορας Γλωσσολογίας, Ερευνήτρια Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Ερευνήτρια Α΄ 

Βαθμίδας του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου ‐ Ε.Κ. «Αθηνά» 

 Αντωνίου Παναγιώτης  

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής 

Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον 

αθλητισμό 

 Βαγγελάτος Αριστείδης 

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

 Βερναδάκης Νίκος 

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

αντικείμενο: Εφαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική 

Αγωγή. 

 Ζωγόπουλος Ευστάθιος 

Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 

 Κέκκερης Γεράσιμος 

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

στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή 

 Κουτρομάνος Γεώργιος  

Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση, Διδάσκων 

407 στο ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 

 Κρόκου Ζωή  

Σχoλική Σύμβουλος Π.Ε. περιφ. Aταλάντης, M.Ed. Διδακτικής Γλώσσας Διδάκτορας 

Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 

 Μητροπούλου Βασιλική 

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

 Μπράτιτσης Θαρρενός 

Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Δυτ. Μακεδονίας 

 Νικολοπούλου Κλεοπάτρα 

Διδάκτορας της Παιδαγωγικής Σχολής του King's College London, Διδάσκουσα ΠΔ 

407/80 στο ΤΕΑΠΗ ‐ ΕΚΠΑ, διδακτικό αντικείμενο: Νέες Τεχνολογίες στην 

εκπαίδευση 
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 Παναγιωτακόπουλος Χρήστος 

Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών 

 Ρετάλης Σίμος 

Αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά  

 Σοφός Αλιβίζος 

Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παιδαγωγική 

με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων 

 Τσολακίδης Κώστας  

Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την 

Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

 Τσιάτσος Θρασύβουλος 

Επ. Καθηγητής, Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ 

  

ΚΡΙΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 

 Αμανατίδης Νικόλαος 

ΠΕ70, ΠΕ19 ‐ Μaster στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες στην Εκπαίδευση, 

Διδάκτορας Παν/μίου SOUTH BANK Λονδίνου, Ερευνητής 

 Ανδρεάτος Αντώνιος 

Δντής Τομέα Πληροφορικής Σχολής Ικάρων ‐ Μ.Δ.Ε. Εκπαίδευσης ενηλίκων και 

Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης στην Ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση του Ε.Α.Π. Διδάκτορας στην Τηλεματική από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων 

Μηχ. και Μηχανικών Η/Υ του ΕΜΠ 

 Αντωνίου ‐ Κρητικού Ιωάννα 

Ερευνήτρια Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου ‐ Μ.Δ.Ε. Διδακτικής Γλωσσών ‐ 

Πανεπιστήμιο Paris 3, Διδάκτορας στη Γλωσσολογία ‐ Πανεπιστήμιο Paris 7 

 Αντωνίου Παναγιώτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ., διδακτικό αντικείμενο: Νέες 

τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον αθλητισμό  

 Αντώνογλου Λεμονιά  

ΠΕ04.02 ‐ Μ.Δ.Ε. Διδακτική της Χημείας Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες 

(Δι.Χη.Ν.Ε.Τ.), Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ 

 Αποστολοπούλου Κατερίνα  

ΠΕ70 ‐ Μ.Δ.Ε. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη», στο ΕΚΠΑ ‐ 

Διδάκτορας του Παν/μίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας 

 Αυγερινός Ανδρέας 

Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ.‐ M.Sc. στη Φυσική Αγωγή από το Loughborough Univer‐

sity‐U.K. Διδάκτορας Loughborough University U.K 

5/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 Βαβουγυιός Διονύσης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσικής και της Διδακτικής της στο Παν/μιο Θεσσαλίας ‐

Διδάκτορας Θεωρητικής Φυσικής του Τομέα Θεωρητικής Φυσικής, Μαθηματικής 

Φυσικής και Φιλοσοφίας της Επιστήμης του Φυσικού Τμήματος της Σχολής Θετικών 

Επιστημών του Παν/μίου Πατρών 

 Βαγγελάτος Αριστείδης 

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

 Βρανά Βασιλική 

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

Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

 Γεωργιακάκης Πέτρος 

Ερευνητής, Διδάκτορας Παν/μίου Πειραιά του τμήματος Διδακτικής της 

Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων στην περιοχή της Αξιολόγησης Ευχρηστίας 

Προσαρμοστικών Διδακτικών Συστημάτων που βασίζονται σε προηγμένες 

μαθησιακές τεχνολογίες  

 Γκίκας Αλέξανδρος 

ΠΕ01, MA ΕΑΠ, Υπ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

 Γκινούδη Αθηνά  

ΠΕ04 ‐ Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Magister Artium) στις Επιστήμες Αγωγής με 

εξειδίκευση στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Ανοικτό Παν/μιο Κύπρου, Λευκωσία‐

Κύπρος, Διδάκτορας στη Φυσική (Μικροηλεκτρονική), Παν/μιο RENNES Ι, Γαλλία 

 Γκούσκος Δημήτριος 

Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Παν/μίου Αθηνών, και 

μέλος του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και 

τα ΜΜΕ, Διδάκτορας του Τμήματος Πληροφορικής Τηλεπικοινωνιών Ε.Κ.Π.Α. 

 Γούσιας Φώτιος 

Π.Ε.70, M.Ed I.C.T. ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ 

 Γρηγορίου Βασίλειος 

ΠΕ04 ‐ Μ.Δ.Ε. Φυσικών Επιστημών και Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. /Ε.Κ.Π.Α. ‐ Μ.Δ.Ε. 

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Συστήματα Αυτοματισμού» 

του Ε.Μ.Π.  

 Δημητρακάκης Κωνσταντίνος 

ΠΕ70 ‐ Master Διαπολιτισμική Εκπαίδευση (Lunds University SWEDEN) ‐ Μ.Δ.Ε. στη 

Εκπαίδευση Ενηλίκων Ε.Α.Π.  

 Εξάρχου Εύη 

Εργαστηριακός Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Μ.Π.Σ. Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας 

με Νέες Τεχνολογίες Φ.Π.Ψ./Ε.Κ.Π.Α., Υπ. Διδάκτορας του Τμήματος Γεωγραφίας, 

της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, του Παν/μίου Αιγαίου  

 Ευαγγέλου Φίλιππος  

ΠΕ70 ‐ Μ.Δ.Ε. στις Φυσικές και Περιβαλλοντικές Επιστήμες «Επιστήμες της Αγωγής» 

του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων, Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε Παν/μίου Ιωαννίνων στη 

Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και στις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

 Ζήκα Βάγια 

ΠΕ02 ‐ Μεταπτυχιακό στις Κλασικές Σπουδές, Επιστημονική συνεργάτης του 

Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας  
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 Ζυγούρης Φώτιος  

ΠΕ09 ‐ Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση Ε.Α.Π., Μ.Δ.Ε Τμήματος 

Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 

Δυτ. Μακεδονίας, Μ.Δ.Ε του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Παν/μίου Δυτ. 

Μακεδονίας Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη  

 Ζωγόπουλος Ευστάθιος 

ΠΕ17 ‐ Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε.  

 Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος 

ΠΕ17 ‐ MSc Προηγμένα Συστήματα Πληροφορικής Τεχνολογία Ενσωματωμένων 

Υπολογιστικών Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής, Παν/μίου Πειραιά. M.Ed, 

Επιστήμες της Αγωγής Κατεύθυνση ‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, Αν Παν/μίου 

Κύπρου. Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής Παν/μίου Πειραιά ‐ Ανάπτυξη 

Προηγμένων Μετρητικών Συστημάτων Τεχνικών για Ηλεκτροφυσιολογικά 

Φαινόμενα. 

 Καλογιαννάκης Μιχαήλ 

Λέκτορας, Διδακτική Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση 

Πανεπιστήμιο Κρήτης, Σχολή Επιστημών Αγωγής Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής 

Εκπαίδευσης ‐ Μ.Δ.Ε. Εμπεριστατωμένων Σπουδών (D.E.A) στο Πανεπιστήμιο 

Παρίσι 5 ‐ René Descartes, Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής, Παν/μιο Παρίσι 

5 ‐ René Descartes 

 Καπανιάρης Αλέξανδρος 

ΠΕ19 ‐ M.A., Πληροφορικός, υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ν. Μαγνησίας, Υπ. 

Διδάκτορας 

 Καραβασίλης Γεώργιος 

ΠΕ03 ‐ Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του 

Ε.Α.Π., Διδάκτορας Τμήματος Η.Μ.Μ.Υ. Πολυτεχνικής Σχολής Δ.Π.Θ. 

 Καραβασίλης Ιωάννης 

ΠΕ70 ‐ Μ.Δ.Ε. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης του Ε.Α.Π.. Διδάκτορας 

Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Παν/μίου Μακεδονίας 

 Καραγιάννη Ευαγγελία  

ΠΕ06 ‐ Μ.Δ.Ε. Καθηγητών Αγγλικής του Ε.Α.Π., Διδάκτορας Τμήματος Αγγλικής 

Γλώσσας Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α. 

 Κασκαμανίδης Ιωάννης  

ΠΕ70 ‐ Μ.Ed. Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

 Κατσάνος Θεοφάνης  

ΠΕ06 ‐ Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας 

στον τομέα της Διδακτικής των Σύγχρονων Γλωσσών του ΔΠΜΣ των Τμημάτων 

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής 

Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 

και του Τμήματος Οικονομικών σπουδών του Α.Π.Θ.  

 Κέκκερης Γεράσιμος  

Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφορική με 

έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή  

 Κιούπη Βασιλική  

ΠΕ04 ‐ Μ.Εd. «Διδακτική της Χημείας και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» 
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 Κολοκοτρώνης Δημήτριος  

ΠΕ19 ‐ Master Tμήματος Επιστήμης Υπολογιστών Παν/μίου Sheffield UK MSc in 

Software Systems Technology ‐ Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ε.Α.Π., 

Διδάκτορας Π.Τ.Π.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας  

 Κομνηνού Ιωάννα  

ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ15 ‐ Μ.Δ.Ε. στη Συστηματική Θεολογία, Θεολογική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 

Διδάκτορας στην Ειδική Διδακτική, Θεολογική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α. 

 Κορμάς Κωνσταντίνος  

Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας Υδάτινου Περιβάλλοντος 

Παν/μίου Θεσσαλίας, Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α., Θαλάσσια Βιολογία – Ζωολογία 

 Κοσμίδης Ιορδάνης  

ΠΕ17 ΠΕ19 ‐MSc Δ.Π.Θ, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Υπ. Διδάκτορας 

Δ.Π.Θ.  

 Κουζέλη Χαρούλα  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Σχολική Σύμβουλος 65ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής ‐ 

Διδάκτορας Λογοτεχνίας  

 Κουτρομάνος Γεώργιος 

Διδάσκων 407 στο Π.Τ.Δ.Ε./Ε.Κ.Π.Α., Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Λονδίνου 

στις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

 Κούτσικος Λουκάς  

ΠΕ17 ‐ Μ.Ed. Τ.Π.E. για την Εκπαίδευση, Ε.Κ.Π.Α.  

 Λαϊνά Μαρία (Μελίνα)  

ΠΕ07 ‐ Μ.Δ.Ε. (Μ.Α.) Σπουδές στην Εκπαίδευση Ε.Α.Π. ‐ Μ.Δ.Ε. (Μ.Α.) Εξειδίκευση 

Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας. Διδάκτορας Τομέας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 

και Διδακτικής 

 Λιόβας Δημήτριος  

ΠΕ19 ‐ Μ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας «Σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης παράγωγη 

διδακτικού υλικού» Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας «Ευφυή 

προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας» 

 Μαγουλάς Αντώνιος  

ΠΕ03 ‐ Μaster Στατιστικής του Οικονομικού Παν/μίου Αθηνών  

 Μανώλη Βάια 

ΠΕ70 ‐ Μεταπτυχιακό στο Τ.Ε.Α.Π.Η./Ε.Κ.Π.Α. ΤΠΕ για την Εκπαίδευση. Υπ. 

διδάκτορας Τ.Ε.Α.Π.Η./Ε.Κ.Π.Α. 

 Μαστρογιάννης Αλέξιος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Ε.03, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής 

Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

 Ματζάκος Πέτρος  

ΠΕ19 ‐ M.Sc. στην Ηλεκτρονική και Ραδιοηλεκτρολογία (κατεύθυνση επικοινωνίες) 

ΕΚΠΑ ‐ M.Sc. στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό (κατεύθυνση Πληροφορικής) ΕΚΠΑ ‐ 

M.Ed. Ε.Α.Π. Διδάκτορας ΕΚΠΑ (μετασχηματισμός της Φυσικό‐Επιστήμης στον 

Παγκόσμιο Ιστό Πληροφοριών και η δυνατότητα χρήσης αυτού στην καθημερινή 

διδακτική πράξη) 
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 Μάτος Αναστάσιος  

ΠΕ02, Μ.ed. Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας, Διδάκτορας Π.Τ.Π.Ε Παν/μίου 

Θεσσαλίας, στην ενσωμάτωση των ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση  

 Μαχαιρίδου Μαρία  

Παιδαγωγική Ομάδα Κ.Π.Ε. Μαρώνειας ‐ M.Sc. στη Φυσική Αγωγή από το Δ.Π.Μ.Σ., 

Τ.Ε.Φ.Α.Α., Α.Π.Θ., Δ.Π.Θ., Σερρών Παν/μίου Θεσσαλίας, Διδάκτορας 

Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ. (Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση ‐ εξΑπΕ) 

 Μέλλιου Κυριακή 

ΠΕ60 ‐ M.Ed. με ειδίκευση στην έρευνα και τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό  

 Μίχας Παύλος  

Καθηγητής Διδακτικής της Φυσικής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ.  

 Μουλά Ευαγγελία  

ΠΕ02 ‐ Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας 

 Μουταφίδου Άννα  

ΠΕ60 ‐ Μ.Ed. Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

 Μπαγανά Ελπίδα  

Ψυχολόγος, Διδάκτορας Ψυχολογίας 

 Μυλωνά Σοφία  

ΠΕ04.02 ‐ Μ.Δ.Ε. στη Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες, 

Τμήμα Χημείας/Α.Π.Θ. Υπ. Διδάκτορας Α.Π.Θ. Εργαστήριο Θερμοφυσικών Ιδιοτήτων 

Περιβαλλοντικών Διεργασιών 

 Ντίνας Κωνσταντίνος  

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

Μακεδονίας ΠΤΝ, Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

 Οικονόμου Χριστίνα  

ΠΕ70 ‐ Μ.Δ.Ε. Τ.Π.Ε. για την Εκπαίδευση στο Δ.Δ.Π.Μ.Σ. ΕΚΠΑ (ΤΕ.Α.Π.Η‐Τμήμα 

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης), του Παν/μίου Θεσσαλίας (Τμήμα 

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) σε σύμπραξη με το ΤΕΙ Πειραιά (Τμήμα Ηλεκτρονικής)  

 Παλάζη Χρυσάνθη  

ΠΕ02 ‐ Msc Φιλολογίας, Διδάκτορας Παιδαγωγικής, επιμορφώτρια ΤΠΕ 

 Πάνου‐Παπαθεοδώρου Ελένη  

ΠΕ05 ‐ Μ.Δ.Ε. Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας στο Ε.Α.Π. Υπ. Διδάκτορας Παν/μίου 

Αιγαίου, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ‐ Εργαστήριο 

Μαθησιακής Τεχνολογίας Διδακτικής Μηχανικής 

 Πάντζος Παναγιώτης  

ΠΕ17.02 ‐ Μ.Ed. «Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών». Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου 

Αιγαίου. Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. 

 Παντίδου Γεωργία  

ΠΕ02 ‐ Π.Μ.Σ. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης‐Παραγωγή Διδακτικού Υλικού 

Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας, Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας 

 Παντσίδης Χρήστος  

ΠΕ03 ‐ M.Ed. Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθηματικών Ε.Κ.Π.Α., Υπ. 

Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α. στον τομέα «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη» 
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 Παπαδάκης Σταμάτιος 

ΠΕ19 ‐ Μ.Δ.Ε. «Φύλο και νέα εργασιακά και εκπαιδευτικά περιβάλλοντα στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας ΤΕ.Α.Π.Η Παν/μίου Αιγαίου  

 Παπαϊωάννου Θεόδωρος 

Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. Επίκουρος Καθηγητής Ιατρικής Σχολής, Ειδικός 

Επιστήμων (Π.Δ. 407/80) με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Τεχνολογία ‐ 

Μηχανική του Κυκλοφορικού συστήματος». Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. Διδάκτορας 

Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 

 Παπαχρήστου Ειρήνη  

ΠΕ60 ‐ Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση Ε.Α.Π. 

 Παρασκευάς Απόστολος  

ΠΕ70 ‐ Σχολικός Σύμβουλος 3ης ΠΕ Ν.Χαλκιδικής, Μ.Ed. Διδακτική των Φυσικών 

Επιστημών Νέες Τεχνολογίες, Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. ‐ Μ.Δ.Ε. Εκπαίδευση Ενηλίκων Ε.Α.Π., 

Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. 

 Πασχαλιώρη Χριστίνα  

ΠΕ04.04 ‐ Μ.Δ.Ε. Βιοπληροφορικής του Ε..Κ.Π.Α.  

 Πάτση Χαρίκλεια  

ΠΕ11 ‐ Υπ. Διδάκτορας Δ.Π.Θ., M.Ed. «Παιδαγωγική και Δημιουργική Μάθηση», 

Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ. 

 Περπερίδης Γεώργιος  

ΕΕΔΙΠ Ι στο Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. με ειδικότητα 

“Διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας με δυνατότητα εφαρμογής των Νέων 

Τεχνολογιών Μ.Δ.Ε. στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Ειδίκευσης των Tμημάτων 

Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών του Α.Π.Θ., Υπ. Διδάκτορας στο τμήμα 

Γερμανική Γλώσσας και Φιλολογίας με θέμα: «Οι ΤΠΕ στο μάθημα της ξένης 

γλώσσας 

 Πετροπούλου Ουρανία  

ΠΕ70 ‐ M.Ed Ε.Α.Π., Διδάκτορας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών 

Συστημάτων του Παν/μίου Πειραιά 

 Πλαγεράς Αντώνιος  

ΠΕ17.03 ‐ Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» «Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως 

Εκπαίδευση», Ε.Α.Π.  

 Πουστουρλή Αικατερίνη  

Διδάκτορας Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (TQM‐Quality/Robust Engineering), Ε.Μ.Π., 

Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης Επιχειρησιακής 

Έρευνας, Ειδική Επιστήμονας Συστημάτων Διοίκησης ISO MSS (ISO Management 

Standards Systems Expertise and Auditor) 

 Ρετάλης Συμεών  

Αναπληρωτής καθηγητής του Παν/μίου Πειραιά  

 Ρήγας Κωνσταντίνος  

ΠΕ70 ‐ Μ.Δ.Ε. στη Λογοθεραπεία: Αντιμετώπιση Προβλημάτων Προφορικού και 

Γραπτού Λόγου (Μαθησιακές Δυσκολίες)  

 Ρίζου Κονιτοπούλου Βάνα  

ΠΕ19 ‐ Μ.Δ.Ε. «Εκπαίδευση Ενηλίκων» του Ε.Α.Π.  
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 Ροφούζου Αιμιλία  

Λέκτορας στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Γερμανική Γλώσσα Φιλολογία) Διδάκτορας 

Ε.Κ.Π.Α. 

 Σαλαβασίδης Πέτρος  

ΠΕ20 ‐ MSc Πληροφοριακά Συστήματα Παν/μίου Μακεδονίας, Συνεργάτης του 

CONTA Lab Υπ. Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

 Σκόδρας Αστέριος  

ΠΕ03 ‐ M.Ed Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Θεσσαλίας «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και 

Παραγωγή Διδακτικού Υλικού»  

 Στασινάκης Παναγιώτης  

ΠΕ04.04 ‐ Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση – Διδακτική Φυσικών Επιστημών» 

Ε.Α.Π., Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α. στη «Διδακτική της Βιολογίας» 

 Σταυρόπουλος Γεώργιος  

ΠE70 ‐ Μ.Δ.Ε. Kατεύθυνση: Σχολική Παιδαγωγική και Διαφορετικότητα στην 

Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή)  

 Στεφανίδης Βασίλειος  

ΠΕ19 ‐ Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιατρική Πληροφορική Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ. ‐ 

Μ.Δ.Ε.στα Πληροφοριακά Συστήματα Ε.Α.Π.  

 Συλαίου Στέλλα  

M.Sc. in Archaeological Computing (Παν/μιο Southampton, Αγγλία), Μ.Δ.Ε. στην 

Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (Ε.Α.Π.), Μ.Α. στη Μουσειολογία (Α.Π.Θ.), 

Διδάκτορας Α.Π.Θ. (Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων 

Πολιτισμού) 

 Σωτηριάδης Δημήτριος  

ΠΕ19 ‐ Μ.Δ.Ε. Γεωπληροφορική στο Α.Π.Θ Μεταπτυχιακό Εκπαίδευση ενηλίκων στο 

Ε.Α.Π.  

 Τζωρτζάκης Ιωάννης  

Σχολικός Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων 

Μηχανικών της Περιφέρειας Κρήτης και Κυκλάδων, Μ.Δ.Ε. στην Ηλεκτρονική 

Μάθηση από το Παν/μιο Πειραιά  

 Τουπλικιώτη Σοφία  

ΠΕ06 ‐ Μάστερ Θεωρητικών Επιστημών στον τομέα της Μετάφρασης ΜASTER of 

ARTS in TRANSLATION University of Surrey, U.K., Διδάκτορας Εφαρμοσμένη 

Γλωσσολογία ‐ Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Θεωρητικής και 

Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. 

 Τσακιρίδου Δόμνα  

ΠΕ02 ‐ M.Ed., Υπ. Διδάκτορας Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Α.Π.Θ. στο 

πεδίο των ΤΠΕ  

 Τσιαβού Ευαγγελία  

ΣΕΠ στο ΜΠΣ Ειδίκευση καθηγητών γερμανικής γλώσσας του ΕΑΠ, Λέκτορας στη 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

 Τσίτσκαρη Ευστρατία  

Λέκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ. Μάρκετινγκ Επικοινωνία στον αθλητισμό, Τομέας: 

Οργάνωση Αθλητισμού ‐ Σχολική Φυσική Αγωγή ‐ Αναψυχή, Διδάκτορας του 

Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού του Δ.Π.Θ. 
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 Τσιχριντζής Γεώργιος  

Καθηγητής Παν/μίου Πειραιά, M.Sc. in Electrical and Computer Engineering, North‐

eastern University, Boston, MA, USA, Διδάκτορας in Electrical and Computer Engi‐

neering, Northeastern University, Boston, MA, USA 

 Υψηλάντης Γεώργιος  

Επικ. Καθηγητής Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική των Γλωσσών» και με 

ειδικό αντικείμενο τις εφαρμογές της Πληροφορικής Επιστήμης στη διδασκαλία των 

γλωσσών  

 Φακάζη Ελένη  

ΠΕ60 ‐ Μ.Δ.Ε. University of London, Special and Inclusive Education, (Ειδική Αγωγή 

και Συνεκπαίδευση) ‐ Μ.Δ.Ε. Π.Τ.Ν. Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας, «Σχολική 

Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» και Ειδίκευση «Διδακτική Μεθοδολογία και 

Αναλυτικά Προγράμματα»  

 Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα  

ΠΕ19 ‐ Μ.Δ.Ε. του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, με ειδίκευση στα Δίκτυα Υπολογιστών, 

από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης, 

Υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας.  

 Χατζηπέτρος Αλέξανδρος  

ΠΕ04.05 ‐ Λέκτορας Α.Π.Θ., συνδιδάσκων των μαθημάτων «Διδακτική της 

Γεωλογίας» και «ΤΠΕ στη Διδακτική της Γεωλογίας». Διδάκτορας Τμήμα Γεωλογίας 

Α.Π.Θ. 

 Χατζηχρήστου Ελένη  

ΠΕ04.01 ‐ Master (DEA) με Διάκριση στη Στατιστική και Δυναμική Αστρονομία, 

Αστεροσκοπείο Παρισίων και Πανεπιστήμιο Paris VI, Γαλλία, Διδάκτορας στην 

Αστροφυσική Πανεπιστήμιο Leiden, Κάτω Χώρες 

 Χρυσικού Βασιλική  

ΠΕ03 ‐ Μ.Δ.Ε. «Ειδικής Αγωγής», Παν/μίου Μακεδονίας, Υπ. Διδάκτορας Παν/μίου 

Θεσσαλίας 

 Ψαριανός Ερμόλαος  

M.Ed., Υπ. Διδάκτορας Φιλοσοφίας της Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Edutainment και συνεργατική μάθηση σε εικονικά περιβάλλοντα  σ.  20 

Kidspiration, ένα πρόγραμμα εννοιολογικής χαρτογράφησης και η χρήση του στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση  σ.  30 

ΜΙΤ Scratch. Ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της διδασκαλίας του προγραμματισμού  σ.  41 

Open Sankore. Ελεύθερο λογισμικό διαδραστικού πίνακα ανεξάρτητο πλατφόρμας  σ.  49 

Project σχολικής γιορτής με τις νέες τεχνολογίες  σ.  58 

Αναπαραστάσεις μαθητών‐τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο  σ.  66 

Αναπροσαρμόζοντας τους γραμματισμούς  σ.  74 

Ανάπτυξη υπολογιστικού αλγόριθμου για αντικειμενικό τρόπο βαθμολόγησης των μαθητών λαμ‐
βάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια με χρήση υπολογιστικού φύλλου excel  σ.  82 

Αντιλήψεις καθηγητών πληροφορικής για το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού στην εκ‐
παιδευτική πραγματικότητα  σ.  92 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με τη μαθησιακή του αποτελεσματικότητα. Η πε‐
ρίπτωση του διαδικτυακού παιχνιδιού Grepolis κι η παιδαγωγική του ένταξη για τη διδασκαλία 
του μαθήματος της Ιστορίας στη Δ΄ Δημοτικού  σ.  100 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού ‐ Μαθηματικά Α'& Β' Δημοτικού  σ.  109 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες  σ.  117 

Αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαστήριο φυσικών επιστημών Labdisc στη ΣΤ' Δημοτικού. Ελκυστικές 
δραστηριότητες διερευνητικής μάθησης και μοντέρνες  τεχνικές αξιολόγησης  της επίδοσης  των 
μαθητών  σ.  125 

Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και εμπλουτισμός μεταδεδομένων  σ.  132 

Διάλειμμα για διαφημίσεις ‐ Τα παραμύθια ξανά στα σχολεία  σ.  141 

Διδασκαλία των μαθηματικών της Γ' Γυμνασίου μέσω Η/Υ  σ.  152 

Διδάσκοντας το wiki με wiki! Παραδείγματα εφαρμογών στην επιμόρφωση καθηγητών πρωτο‐
βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  σ.  160 

Διερεύνηση της έννοιας του ελεύθερου χρόνου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας με το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration  σ.  166 

Εικονικά πειράματα και προσομοιώσεις ως μέσα προώθησης επιστημονικού και ψηφιακού γραμ‐
ματόσημου  σ.  172 

Εκπαιδεύοντας με τη χρήση παιχνιδιών  σ.  183 

Εκπαιδευτική παρέμβαση με χρήση του παιχνιδιού Lure of the Labyrinth για τη διδασκαλία των 
μαθηματικών της ΣΤ' δημοτικού  σ.  192 

Έλεγχος  τηλεκατευθυνόμενου  οχήματος  μέσω  του  προγραμματιστικού  περιβάλλοντος 
MicroWorlds Pro  σ.  207 

Επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της χημείας Γυμνασίου: "Ο θαυ‐
μαστός κόσμος της Χημείας" με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός σύγχρονου συστήματος 
διαχείρισης περιεχομένου  σ.  213 

Έρευνα δράσης για τον σχολικό εκφοβισμό με χρήση εργαλείων web.2.0  σ.  221 

Η αξιοποίηση εργαλείων του web 2.0 για την εφαρμογή συμπληρωματικής εξ αποστάσεως εκπαί‐
δευσης σε χαρισματικούς μαθητές  σ.  230 

Η αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. Μια μελέτη περίπτωσης 
σε Επαγγελματικό Λύκειο  σ.  240 

Η αξιοποίηση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης στη διδασκαλία περιγραφικού λό‐
γου σε μαθητές με διάσπαση προσοχής  σ.  248 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ ως το κλειδί της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης  σ.  256 



Η  διδασκαλία  της  Αγγλικής  Γλώσσας  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  μέσα  από  προγράμματα 
eTwinning. Τα οφέλη και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στην πράξη  σ.  263 

Η ερευνητική εργασία σε 3 βήματα. Τεχνικές συγγραφής τεχνικές παρουσίασης και παρουσίαση 
πρωτότυπου λογισμικού για την ηλεκτρονική διαχείριση του Project  σ.  269 

Η εφαρμογή Internet School. Παρουσίαση  σ.  277 

Η συμβολή του διαδικτύου στην καθημερινότητα των εφήβων. Ερευνητική προσέγγιση  σ.  290 

Η χρήση της αισθητικής εμπειρίας στο μετασχηματισμό στερεοτύπων των ενηλίκων για τις σχέσεις 
των γυναικών με τις ΤΠΕ  σ.  299 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο συντονισμό και την οργάνωση διασχολικών δραστηριοτήτων  σ.  308 

Ιστολόγια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Προφίλ, 
κίνητρα και πρακτικές  σ.  315 

Μαθησιακές διαφορές στα μαθηματικά και εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά διαδικτυακά παιχνίδια στο 
διαδραστικό πίνακα‐ Μια πρώτη προσέγγιση στην πράξη  σ.  324 

Μετάβαση από την εποχή των στατικών ιστοτόπων στην αλληλεπίδραση των δυναμικών (web2.0‐
CMS)  σ.  332 

Μια  νέα  προσέγγιση  για  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  προσχολικής  εκπαίδευσης.  Η  διανομή U‐
PreSchool  σ.  340 

Νέες τεχνολογίες και λογοτεχνία. H αμηχανία μπροστά στο καινούριο ή η προαιώνια διαμάχη με‐
ταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας με νέο προσωπείο;  σ.  348 

Οι δυνατότητες των εκπαιδευτικών για επαγγελματική ανάπτυξη μέσω της συμμετοχής τους στην 
διαδικτυακή κοινότητα eTwinning  σ.  369 

Οι ΤΠΕ ως παράγοντας νέων μορφών γραμματισμού. Μια αρχική προσέγγιση  σ.  377 

Οι ΤΠΕ, με αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, αίρουν τις πύλες της Προσχολικής Αγωγής 
και στρογγυλοκάθονται στη γωνιά τους  σ.  388 

Παιχνιδοποίηση και ηλεκτρονική μάθηση  σ.  396 

Πνευματική ιδιοκτησία & φωτοτυπική αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς  σ.  407 

Στάσεις και αντιλήψεις των μαθητών Πέμπτης και Έκτης δημοτικού αναφορικά με τη χρήση του 
διαδικτύου  σ.  417 

Συνεργατικές δραστηριότητες με χρήση ψηφιακού και επιτραπέζιου παζλ σε παιδιά προσχολικής 
ηλικίας  σ.  427 

Σχεδιάζοντας αλληλεπιδραστικούς εννοιολογικούς χάρτες με το Multimedia Builder  σ.  436 

Σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής χαρτογραφικής απεικόνισης χωροταξικής κατα‐
νομής μαθητών Περιφέρειας Θεσσαλίας  σ.  446 

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής δραστηριότητας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση παιδιών με δυσ‐
λεξία μέσω φορητών συσκευών  σ.  452 

Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού προσομοίωσης  της διαδικα‐
σίας των πωλήσεων  σ.  459 

Σχεδιασμός και υλοποίηση διαδραστικού εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα «Φυσικά Δημοτι‐
κού: Ερευνώ και Ανακαλύπτω»  σ.  467 

Τα εργαλεία web 2.0 στην πράξη. Γνώσεις απόψεις αντιλήψεις μαθητών  σ.  479 

To MapleT.A. στην εκπαίδευση  σ.  487 

To YouTube στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση  σ.  494 

Το αερόστατο. Αναπτύσσοντας διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά  σ.  505 

Το ηλεκτρονικό εμπόριο μέσα από μια διαθεματική διδακτική προσέγγιση  σ.  513 

Φορητός  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  σε  μαθητές.  Είναι  μέσο ψηφιακού αλφαβητισμού  ή  μόνο 
μέσο πληροφόρησης και ψυχαγωγίας  σ.  521 

Χρήση QR κωδικών στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης  σ.  528 



Χρήση έξυπνων κινητών συσκευών στην προσχολική εκπαίδευση για τη διδασκαλία ρεαλιστικών 
μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Μια επισκόπηση του πεδίου  σ.  536 

Χρήση του λογισμικού Audacity για πειράματα μέσα και έξω από το εργαστήριο Φυσικής  σ.  545 

Ψυχολογικοί και κοινωνικοί παράγοντες της έκθεσης των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευ‐
σης στον κίνδυνο των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης  σ.  551 

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ 
Προτάσεις χρήσης ΤΠΕ στη διδασκαλία, από μάχιμους εκπαιδευτικούς 

     

Greeklish or not? Διδακτική παρέμβαση αξιοποιώντας δυνατότητες του LAMS  σ.  559 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικής ιστοσελίδας με τη χρήση του ΕΛΛΑΚ Drupal και εφαρμογών Web 2.0 για 
την υποστήριξη της διδασκαλίας της ενότητας του Κυκλαδικού πολιτισμού, Ιστορίας Γ' Δημοτικού  σ.  565 

Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για την εποικοδομητική διδασκαλία της 
διάθλασης του φωτός, με βάση τις ιδέες των παιδιών  σ.  573 

Αξιοποίηση των εργαλείων web 2.0 στις διασχολικές συνεργασίες  σ.  583 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και ειδικότερα η χρήση των blogs και των wikis στο μάθημα 
των Θρησκευτικών  σ.  592 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και μάθηση στο δημοτικό. Διδακτικό σενάριο με τη χρήση 
εργαλείων ΤΠΕ για το μάθημα της Ιστορίας της Δ' Δημοτικού  σ.  601 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Οι μαθητές 
του δημοτικού σχολείου την εποχή των bloggers  σ.  610 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία πιανιστικών κομματιών για τέσσερα χέρια στο πλαίσιο του 
μαθήματος του πιάνου των μουσικών σχολείων  σ.  619 

Αξιοποιώντας εργαλεία web 2.0 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  σ.  627 

Ασφάλεια μαθητών στο διαδίκτυο. Δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας μέσα 
από πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων  σ.  636 

Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο του σχολείου μου ‐ Ένα βιωματικό πρόγραμμα με τη χρήση 
ΤΠΕ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας  σ.  644 

Διαδικτυακό ταξίδι στην αρχαία ελληνική τεχνολογία. Ένα διδακτικό σενάριο της Γ' Γυμνασίου με 
άξονα την διαθεματική προσέγγιση σε ένα πρόγραμμα σχολικής καινοτομίας  σ.  652 

Διδακτική Γεωγραφίας ΣΤ' Δημοτικού με χρήση του λογισμικού Seterra  σ.  659 

Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γλώσσας στη Γ' Δημοτικού με τη συνδρομή των ΤΠΕ  σ.  668 

Διδασκαλία εννοιών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τη βοήθεια γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών  σ.  675 

Διδασκαλία και μάθηση των πνευμάτων στα αρχαία ελληνικά με αξιοποίηση των ΤΠΕ  σ.  684 

Διδασκαλία της Φυσικής μέσω ψηφιακού παιχνιδιού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση  σ.  692 

Διδασκαλία της χημικής ισορροπίας με το λογισμικό PhET  σ.  701 

Διδασκαλία του μαθήματος "Αρχές οικονομικής θεωρίας" με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra  σ.  705 

Διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας, των διακρί‐
σεων και του ρατσισμού μέσα από τα Αγγλικά της Β’ Γυμνασίου, τα Γαλλικά και την Πληροφορική 
της Γ’ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ  σ.  711 

Δραστηριότητα παιδαγωγικής αξιοποίησης συνεργατικής Web2.0 εφαρμογής ψηφιακού κόμικς 
στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. Ο Ecoman σε νέες περιπέτειες  σ.  718 

Δυναμική διερεύνηση γεωμετρικών τόπων. Η περίπτωση της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήμα‐
τος  σ.  726 

Ε κυρ δάσκαλε! Τι λες για τις ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πράξη;  σ.  736 



Εκπαιδευτικό λογισμικό για την επίλυση ασκήσεων Χημείας με ταυτόχρονη διδασκαλία του πώς 
λύνονται οι ασκήσεις αυτές  σ.  746 

Εκπαιδευτικό σενάριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με την αξιοποίηση του web 2.0 στη διδασκα‐
λία της αγγλικής γλώσσας  σ.  750 

Ένα εικονικό ταξίδι στο Λονδίνο και στο Μόναχο  σ.  758 

Ενεργειακή  μελέτη  ελεύθερης  πτώσης  &  κατακόρυφης  βολής  με  τη  χρήση  του  λογισμικού 
Modellus  σ.  766 

Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από 
μία δραστηριότητα εποικοδομητικού τύπου  σ.  771 

Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των προγραμμάτων eTwinning στο ξενόγλωσσο μάθημα (γερμανική 
γλώσσα)  σ.  779 

Εξερευνώντας τα γονιδιώματα. Ένα κυνήγι θησαυρού στο Internet  σ.  784 

Επίλυση προβλήματος με χρήση του ελεύθερου λογισμικού Geogebra  σ.  793 

Επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing  σ.  799 

Επτά γράμματα, μία Ιστορία. Αξιοποίηση των ΤΠΕ σε δραστηριότητες γλώσσας στο Νηπιαγωγείο  σ.  807 

Εργαλεία του διαδικτύου για εκπαιδευτική χρήση  σ.  816 

Η αξιοποίηση διαφόρων λογισμικών στην καλλιέργεια πολιτισμικής συνείδησης μέσα από τον υ‐
ποτιτλισμό μιας ταινίας στο μάθημα των Γερμανικών  σ.  822 

Η αξιοποίηση των Vokis στο μάθημα της  Ιστορίας. Πρόταση συνεργατικής διδασκαλίας για την 
έκτη τάξη του Δημοτικού  σ.  831 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Εικαστικά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας  σ.  835 

Η αρχή του Αρχιμήδη μέσα από ένα video  σ.  845 

Η διδασκαλία της ελληνικής μυθολογίας μέσα από τη σύγχρονη εκπαιδευτική τεχνολογία  (web 
3.0) και τους νέους γραμματισμούς  σ.  849 

Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας στο Λύκειο με τη συνδρομή της ψηφιακής τάξης σε 
περιβάλλον moodle  σ.  857 

Η Ελλάδα στο Β' παγκόσμιο πόλεμο. Διδακτική πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ  σ.  864 

Η μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού. Η περίπτωση της αξιοποίησης μιας ψηφιακής προσομοί‐
ωσης σε εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα η ματιά στους άλλους  σ.  878 

Η Μαρίζα  και  τα  πνευματικά  δικαιώματα.  Γιατί  αποτελεί  ηλεκτρονικό  έγκλημα  η  ανεξέλεγκτη 
χρήση προστατευμένου περιεχομένου στο Διαδίκτυο  σ.  886 

Η συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της θερμοδυναμικής. Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου  σ.  893 

Η χρήση των wiki στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ενός 
πιλοτικού wiki με τον τίτλο ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ  σ.  901 

Η χρήση των τυπικών και άτυπων πηγών μάθησης και η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των 
Φυσικών Επιστημών στην Στ τάξη  σ.  909 

Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο προαγωγής της φιλαναγνωσίας και του γραπτού λόγου. Η αξιοποί‐
ηση της πλατφόρμας "Ψηφιακή μηλιά" στην Ε' τάξη του Δημοτικού  σ.  916 

Ήλιος Ηλιάτορας. Μια εκπαιδευτική εφαρμογή για παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλι‐
κίας  σ.  924 

Κατασκευάζοντας μια ιστοσελίδα  σ.  932 

Κομήτες πλανήτες και αστέρια η χρήση του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο  σ.  940 

Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από το διαδραστικό πίνακα. Έξι θύματα μοιραία κι αναγκαία ‐ Η δίκη 
των Έξι  σ.  949 

Μαθαίνω μαθηματικά παίζοντας  σ.  964 

Μαθαίνω την ελληνική γλώσσα, μια ηλεκτρονική τάξη αξιοποιώντας το Moodle  σ.  973 



Μάθηση με χρήση ΤΠΕ Μια πρόταση διδασκαλίας ‐ Το κυκλοφορικό σύστημα  σ.  984 

Μάθηση μέσω project, αξιοποίησης εργαλείων web 2.0 και τηλεκπαίδευσης  σ.  991 

Μια διακειμενική ανάγνωση του Μ. Αναγνωστάκη με τη βοήθεια των ΤΠΕ ‐ Στο παιδί μου...Μιλώ..  σ.  1000 

Μια διδακτική πρόταση για τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση με τη χρήση ΤΠΕ  σ.  1013 

Ο «τοίχος» είχε τη δική τους ιστορία  σ.  1020 

Ο ρόλος του διαδικτύου και τα περιβάλλοντα των ΤΠΕ κατά την υλοποίηση της ερευνητικής εργα‐
σίας με θέμα: Η ενδυμασία άλλοτε και τώρα στην Α' τάξη  σ.  1028 

Οδυσσέας στο διαδίκτυο  σ.  1037 

Οι εννοιολογικοί χάρτες ως εργαλείο επίλυσης προβλήματος τεχνικών μαθημάτων  σ.  1045 

Οι μικροί συνθέτες του υπολογιστή  σ.  1053 

Οι ΤΠΕ δημιουργικά εργαλεία στα προγράμματα eTwinning  σ.  1063 

Οι ψηφιακές εφαρμογές του Μουσείου Ακρόπολης ως βάση για πρακτικές νέου γραμματισμού 
στα πλαίσια της διδασκαλίας της Ν.Ε. γλώσσας  σ.  1072 

Παραδείγματα συσχέτισης κινηματογραφικών ταινιών βιντεοκλίπ και κειμένων από τα σχολικά 
εγχειρίδια των κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α' και της Β' Τάξης Γυμνασίου  σ.  1084 

Παρουσίαση των σημαντικότερων μουσείων πληροφορικής στον κόσμο. Πρόταση για την παιδα‐
γωγική αξιοποίησή τους και για την ανάπτυξη αλγοριθμικού τρόπου σκέψης σε μαθητές ηλικίας 
11 έως 15 ετών (Ε΄ και ΣΤ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου).  σ.  1092 

Πέρα από το μύθο.  σ.  1103 

Προσδιορισμός του απόλυτου μηδενός με χρήση του λογισμικού PhET  σ.  1110 

Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης με τη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος μουσικής 
της Β' Γυμνασίου. Γνωριμία με τα ελληνικά μουσικά παραδοσιακά όργανα  σ.  1114 

Προσομοιώσεις φυσικής για το γυμνάσιο και το λύκειο με το Geogebra  σ.  1123 

Πρόταση για εκπαιδευτικό σενάριο. Δημιουργούμε ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα: Να πούμε ένα 
παραμύθι; Στα πλαίσια της πρωινής ζώνης του European School Radio, το πρώτο μαθητικό ραδιό‐
φωνο  σ.  1132 

Πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά Ε' Δημοτικού. Κοινά Πολλαπλάσια ‐ ΕΚΠ. Προσομοίωση 
δραστηριότητας του διδακτικού βιβλίου με τη βοήθεια ελεύθερων λογισμικών‐λογισμικών ανοι‐
κτού κώδικα  σ.  1141 

Προτείνοντας μια σύγχρονη μεθοδολογία σχεδιασμού και υλοποίησης πρωτότυπων εκπαιδευτι‐
κών δράσεων για το νηπιαγωγείο, με χρήση πολυμέσων  σ.  1151 

Σενάριο διδασκαλίας για τους μαθητές της Ε' και ΣΤ' Δημοτικού με τη χρήση του λογισμικού Ε‐
ρευνώ το Φυσικό κόσμο Η μελέτη του κυκλοφορικού συστήματος  σ.  1159 

Σκηνοθέτες από Νηπιαγωγείο  σ.  1169 

Συγγραφή ψηφιακών ιστοριών οδηγούμενων από σκίτσα και εικόνες Η περίπτωση του Storybird  σ.  1177 

Σύνθεση και εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου για τις Άλπεις με χρήση των νέων τεχνολογιών, 
στα πλαίσια του νέου πιλοτικού προγράμματος σπουδών γεωγραφίας Β' Γυμνασίου  σ.  1185 

Συνθέτοντας φανταστικά ηχοτοπία. Μια πρόταση διαθεματικής προσέγγισης μουσικής αγωγής 
και μελέτης του περιβάλλοντος σε τάξεις του δημοτικού σχολείου μέσω της χρήσης ΤΠΕ  σ.  1195 

Σχέδιο  διδασκαλίας  της  ενότητας  «Ηλεκτρισμός»  με  τη  χρήση  του  διαδικτυακού  λογισμικού 
SYNERGEIA και του εκπαιδευτικού λογισμικού ΜΑΘΗΜΑ  σ.  1201 

Σχολική ζωή. Μια αλλιώτικη κυψέλη γεμάτη μέλισσες και μέλι  σ.  1210 

Τα blog στην υπηρεσία ενός δημιουργικού διαθεματικού μαθήματος λογοτεχνίας. Συνομιλώντας 
με τα κείμενα, ζωντανεύοντας τον Ινδιάνο Σιάτλ  σ.  1218 

Τα μαθήματα του σχολείου μέσα από τα μάτια του Νοτούλη  σ.  1228 

Τα μέρη του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και η βιωματική μάθηση αυτών, με την βοή‐
θεια των ΤΠΕ  σ.  1238 



Τεχνολογικές διδακτικές παρεμβάσεις σε δυναμικούς μαθητές Προσχολικής Αγωγής. Ένα εράνι‐
σμα δραστηριοτήτων ανάπτυξης χρωμοχωρικής και λογικομαθηματικής αντίληψης  σ.  1247 

Τίποτα δεν πάει χαμένο. Εκπαιδευτική παρέμβαση βασισμένη στα ψηφιακά παιχνίδια  σ.  1258 

Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό βοήθημα Lysari4u.gr  σ.  1266 

Το εργαστήρι του Ευκλείδη ‐ Ευ Ζην Ευκλείδης  σ.  1275 

Τοπική τέχνη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο. Η συμβολή των εικονικών μουσείων  σ.  1281 

ΤΠΕ και γερμανική γραμματική για ειδικούς σκοπούς  σ.  1289 

ΤΠΕ και ελληνικός κινηματογράφος. Μια μελέτη περίπτωσης χρήσης εργαλείων web 2.0 στην υ‐
λοποίηση πολιτιστικού προγράμματος σε μουσικό σχολείο  σ.  1297 

ΤΠΕ και Μαθηματικά. Τα μοτίβα μέσα από μία διαθεματική διδακτική πρόταση  σ.  1305 

Χρήση ιστοεξερεύνησης για τη διδασκαλία των λογικών εκφράσεων και της δομής επιλογής. Ένα 
προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας  σ.  1315 

Ψηφιακή ξενόγλωσση τάξη στην πράξη. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών  σ.  1324 

Ψηφιακό portfolio επίδειξης τάξης ‐ μια καινοτομία στη διδακτική πράξη  σ.  1331 

 

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ 
Aναρτημένες ανακοινώσεις (αφίσες) 

     

Αξονική συμμετρία ‐ Ιδιότητες των σχημάτων  σ.  1340 

Διαδραστικότητα και γνωσιακή επιστήμη στην εκπαίδευση  σ.  1344 

Διδασκαλία μαθηματικών με ηλεκτρονικό παιχνίδι  σ.  1354 

Η αξιοποίηση του ντοκιμαντέρ Μακρόνησος στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων  σ.  1361 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε προγράμματα Comenius  σ.  1371 

Η ευρωπαϊκή πολιτική για την e‐leaming εκπαίδευση σε ένα νέο θεωρητικό σχήμα σύζευξης γνώ‐
σης‐κατάρτισης  σ.  1378 
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Περίληψη 

Τα Εικονικά Περιβάλλοντα ή  Εικονικοί  Κόσμοι  είναι Online ψηφιακά παιχνίδια  και Online 

Συνεργατικά  Περιβάλλοντα  Εικονικής  Πραγματικότητας.  Σήμερα,  οι  πιο  γνωστοί  Εικονικοί 

Κόσμοι είναι το Second Life (Linden Lab) και το OSgrid (Open Simulator Metaverse).  Οι εκ‐

παιδευτικές  εφαρμογές  που  δημιουργήθηκαν  μέσα  σε  αυτούς  τους  Εικονικούς  Κόσμους 

(Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim) έδειξαν ότι η εκπαιδευτική αξιοποίηση τέτοιων συνερ‐

γατικών περιβαλλόντων φαίνεται να έχει πολύ ενδιαφέρον και ο νέος παιδαγωγικός χώρος 

του Edutainment, στον οποίο γίνεται σύγκλιση της εκπαίδευσης και  της ψυχαγωγίας,  έχει 

πολλά  να  μάθει  από  αυτά  τα  περιβάλλοντα.  Συγχρόνως,  από  την  τρέχουσα  χρήση  και  το 

σύνολο  των εφαρμογών,  τα εικονικά περιβάλλοντα έδωσαν στους χρήστες  τέτοια ευχαρί‐

στηση, αλλά και τόση ταύτιση με το περιεχόμενό τους (μεσοποίηση), ώστε προέκυψαν ζη‐

τήματα και ανησυχίες τόσο για την εθιστική τους φύση όσο και για τη δυνατότητα ελέγχου 

και χειραγώγησης των χρηστών από το Δίκτυο των υπολογιστών (κυβερνοχώρο) των Εικονι‐

κών Κόσμων.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εικονικοί Κόσμοι, Online ψηφιακά παιχνίδια, Online Συνεργατικά Εικονικά 

Περιβάλλοντα, Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim, Εθισμός, Μεσοποίηση, Κυβερνοχώρος 

Εισαγωγή 

Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις σχετικές με το αν πραγματικά το Second Life (SL) και το Os‐

Grid  είναι  ψηφιακά  εικονικά  παιχνίδια.  Το  SL  αναπτύχθηκε  από  την  εταιρεία  Linden  Lab 

(https://www.secondlife.com/) που εδρεύει στο San Francisco California USA (2003). Tο OS‐

grid  (http://www.osgrid.org)    βασίζεται  στην  εφαρμογή  Open  Simulator 

(http://opensimulator.org/), μια ανοιχτού κώδικα πλατφόρμα, πολλαπλών (multi) χρηστών, 

τρισδιάστατη (3D) εφαρμογή διακομιστή (server) και διέπεται από τους κανόνες του Digital 

Millennium Copyright Act of 1998 ("DMCA").  Και τα δύο αυτά προγράμματα είναι προσβά‐

σιμα μέσω Διαδικτύου και επιτρέπουν,  εντελώς δωρεάν, στους  χρήστες  των υπολογιστών 

μέσω εικονικών εκπροσώπων (avatars) να επικοινωνούν, σε ένα πλήρες αλληλεπιδραστικό 

περιβάλλον,  τελείως ανοιχτό,  χωρίς στόχους  και  επίπεδα απαιτήσεων. Φαίνεται ότι  το SL 

και το OSgrid είναι περισσότερο «θέσεις» για να παίξεις, παρά Μαζικά Πολλαπλών Παικτών 

Online Παιχνίδια Ρόλων (MMORGs). 

Μπορούμε να πούμε ότι το SL και το OSgrid είναι διαδικτυακοί‐online εικονικοί κόσμοι χω‐

ρίς  θέμα,  εικονικοί  καμβάδες  δημιουργικότητας.  Σε  αυτούς  τους  εικονικούς  κόσμους,  οι 

χρήστες  έχουν  τη  δυνατότητα  να  δημιουργήσουν  ένα  προσαρμοσμένο  avatar  ή ψηφιακή 

περσόνα, με την οποία μπορούν να αλληλεπιδρούν όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με τον 
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εικονικό κόσμο. Είναι τρισδιάστατοι  (3D) ψηφιακοί κόσμοι, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί 

εξ  ολοκλήρου  από  τους  κατοίκους  τους.  Οι  χρήστες  μέσα  σε  αυτούς  τους  εικονικούς  κό‐

σμους έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν, να κοινωνικοποιηθούν, να χτίσουν, να κατα‐

σκευάσουν  γλυπτά  (sculpt‐sculpture),  να προγραμματίσουν  (write  scripts),  να σχεδιάσουν 

ρούχα, να φτιάξουν ένα παιχνίδι, να δημοσιεύσουν σε ένα περιοδικό, να κάνουν μια εκδή‐

λωση, να επισκεφθούν μουσεία,  βιβλιοθήκες και γραφεία των διαφόρων πολιτικών παρα‐

τάξεων,  να  παρακολουθήσουν  μαθήματα  και  γενικά  σε  αυτούς  τους  εικονικούς  κόσμους 

μπορούν να εφαρμοστούν πολλές από τις δραστηριότητες της πραγματικής ζωής. Εκτός από 

τη δημιουργία εικονικών αντικειμένων, επίσης κάποιος μπορεί να τα μοιραστεί αυτά καθώς 

και ψηφιακές υπηρεσίες με άλλους. Αυτό δίνει στους χρήστες μεγάλη χαρά, αλλά είναι και 

εντελώς εθιστικό! 

Αυτοί οι εικονικοί κόσμοι, είναι επίσης σε απευθείας σύνδεση (Online) Συνεργατικά Εικονι‐

κά Περιβάλλοντα (Collaborative Virtual Environments), εικονικά περιβάλλοντα ανακάλυψης 

και εξερεύνησης, όπου η μάθηση είναι βιωματική και φυσικό αποτέλεσμα της ανάγκης του 

χρήστη  να  κάνει  κάτι  (Brown & Adler, 2008).  Η  μάθηση στα Online  Συνεργατικά  Εικονικά 

Περιβάλλοντα (ΣΕΠ) βασίζεται στις αρχές της Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning) και των 

Κοινοτήτων Κατάρτισης‐Εκπαίδευσης Βασισμένων στον Παγκόσμιο  Ιστό  (Web Based Train‐

ing Communities). Όμως τα Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα, οι Εικονικοί Κόσμοι, 

ξεπερνούν τις δυνατότητες των Κοινοτήτων Κατάρτισης‐Εκπαίδευσης Βασισμένων στον Πα‐

γκόσμιο Ιστό και παρέχουν πολλές ευκαιρίες για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης 

(West & Hubbold, 2001). Πολλοί χρήστες μέσω των εικονικών εκπροσώπων (avatars) μοιρά‐

ζονται  το 3D  εικονικό  εκπαιδευτικό περιβάλλον όπου η μάθηση προκύπτει μέσα από  την 

αλληλεπίδραση  όχι  μόνο  μεταξύ  των  χρηστών,  των  αντικειμένων  και  του  περιβάλλοντος, 

αλλά και μεταξύ των avatars. 

Τα Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο, μια κοινή 

γλώσσα, καθώς και μια πολλά υποσχόμενη εφαρμογή της συνεργατικής τεχνολογίας, όπου 

μπορεί  να  βρει  γόνιμο  έδαφος  ανάπτυξης  το  Edutainment.  Edutainment  (entertainment‐

education,  εκπαίδευση  με ψυχαγωγία)  είναι  μια  μορφή ψυχαγωγίας  που  έχει  σχεδιαστεί 

για να εκπαιδεύσει και να διασκεδάσει. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι το edutainment υπάρ‐

χει εδώ και χιλιετίες, με τη μορφή παραβολών, μύθων και αφήγησης ιστοριών (story‐telling) 

που προωθούν την κοινωνική αλλαγή. Σύγχρονες μορφές edutainment περιλαμβάνουν τη‐

λεοπτικές παραγωγές, ταινίες, μουσειακά εκθέματα, και λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογι‐

στών  που  χρησιμοποιούν  την  ψυχαγωγία  για  να  προσελκύσουν  και  να  διατηρήσουν  ένα 

ακροατήριο,  ενώ ενσωματώνουν σκόπιμα εκπαιδευτικό περιεχόμενο ή μηνύματα.  Για  την 

ενίσχυση της γνωστικής αξίας  του Edutainment απαιτείται αυξημένη διεπιστημονική ακα‐

δημαϊκή εξέταση,  που περιλαμβάνει  τη συμμετοχή εκπαιδευτικών όλων  των ειδικοτήτων, 

σχεδιαστών  και  ερευνητών  διαδικτυακών  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων,  ψυχολόγων  και 

τεχνικών της πληροφορικής.  

Μια τέτοια περίπτωση edutainment είναι το project «Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim». 

Το project  ξεκίνησε το 2009 ως πρώτο project «Ακαδημία Αθηνών SL», μέσα στον εικονικό 

κόσμο του SL και ολοκληρώθηκε το 2011. Από το 2011 και ως σήμερα συνεχίζεται ως δεύ‐

τερο ενιαίο project «Ακαδημία Αθηνών SL και OpenSim», μέσα στον ανοιχτού κώδικα εικο‐
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νικό  κόσμο  του  OSgrid.  Περισσότερες  πληροφορίες  υπάρχουν  στο  site  του  project: 

http://athensacademy.pbworks.com. 

Κάποιες  βασικές  γνώσεις  και  αποτελέσματα  που  αποκομίσθηκαν  από  το  προαναφερθέν 

project παρουσιάζονται στην παρούσα εισήγηση και η δομή της έχει ως εξής. Στην ενότητα 

1  γίνεται  συζήτηση  για  τους  Εικονικούς Κόσμους  (SL  και OSgrid)  και  τη  σχέση  τουs  με  τα 

online παιχνίδια, το διαδίκτυο και την εκπαίδευση. Στην ενότητα 2 διερευνάται ο ρόλος του 

avatar  (εικονικός  εκπρόσωπος  του  χρήστη)  μέσα στους  Εικονικούς Κόσμους,  καθώς μέσω 

του avatar ο χρήστης ως ενιαία ψυχοσωματική οντότητα εμβυθίζεται στο εικονικό περιβάλ‐

λον  και  διαφαίνεται  ιδίως ο  κίνδυνος  για  τη δυνατότητα από  τη μία μεριά η πραγματική 

ζωή να απορροφηθεί ή να αντικατασταθεί από την εικονική ζωή και από την άλλη μεριά το 

δίκτυο των υπολογιστών του SL και του OSgrid να ελέγχει και να κατευθύνει τους χρήστες. 

Τέλος,  στην  ενότητα 3  παρουσιάζονται μερικά από  τα βασικά συμπεράσματα  του project 

καθώς και τα μελλοντικά σχέδια.  

Τι είναι οι Eικονικοί Κόσμοι Second Life και OSgrid 

To SL και OSgrid είναι:  

1. Online  Τρισδιάστατα  Πολλαπλών  Χρηστών  Εικονικά  Περιβάλλοντα  (Multi‐User  Virtual 

Environments ή MUVEs), 

2. Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα (Collaborative Virtual Environments), και 

3. Δίκτυα Υπολογιστών – Κυβερνοχώρος (Cyberspace). 

Online Τρισδιάστατα Πολλαπλών Χρηστών Εικονικά Περιβάλλοντα  

Το Second Life (SL) και το OSgrid είναι συστήματα  που βασίζονται στην εικονική πραγματι‐

κότητα και ανήκουν στην κατηγορία  των  τρισδιάστατων  (3D) Πολλαπλών Χρηστών Εικονι‐

κών Περιβαλλόντων  (MUVEs),  τα οποία βρίσκονται Online στον Παγκόσμιο  Ιστό  (web)  και 

μερικές φορές ονομάζονται και εικονικοί κόσμοι. Οι εικονικοί κόσμοι δεν είναι κατ’ ανάγκη 

παιχνίδια, μπορούν όμως να συνδυάσουν την ψυχαγωγία με την εκπαίδευση. Τα κύρια χα‐

ρακτηριστικά τους είναι ότι έχουν τρισδιάστατα τρίτου‐προσώπου γραφικά, είναι προσβά‐

σιμα μέσω διαδικτύου, επιτρέπουν σε ορισμένες δεκάδες ταυτόχρονους χρήστες μέσω ει‐

κονικών εκπροσώπων (avatars) να αλληλεπιδρούν, και αντιπροσωπεύουν έναν επίμονο ει‐

κονικό κόσμο, που συνεχίζει να υπάρχει και να εξελίσσεται, ενώ ο χρήστης είναι αποσυνδε‐

δεμένος και μακριά από αυτόν. 

Στους χρήστες του SL και του OSgrid δεν παρουσιάζεται ένα σύνολο στόχων που επιδιώκο‐

νται  σύμφωνα  με  τους  κανόνες,  προκειμένου  να  επιτευχθεί  ένα  νικηφόρο  αποτέλεσμα. 

Όμως υπάρχουν τόσο περιορισμοί στο κάθε μέρος, συμπεριλαμβανομένων των Όρων Χρή‐

σης του προγραμματιστή και της κοινωνικής εθιμοτυπίας‐δεοντολογίας όσο και πρακτικές 

και προσδοκίες με προσανατολισμό σε στόχους: τεχνογνωσίας, επίδειξης, φήμης και δημο‐

τικότητας, για παράδειγμα. 

Οι νέοι χρήστες (newbies) που μπαίνουν στον Εικονικό Κόσμο του SL ή του Osgrid ενδέχεται 

να νιώσουν σύγχυση ή ακόμα ότι κινούνται άσκοπα, χάνοντας το χρόνο τους. Αυτό κατά ένα 

μεγάλο μέρος συνδυάζεται με την πιθανή ικανοποίηση ή απογοήτευση  που νιώθει ο χρή‐
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στης  κατά  τη  διάρκεια  της  πλοήγησης  στον  τρισδιάστατο  χώρο  του  εικονικού  κόσμου.  Η 

Janet Murray (1997) έχει περιγράψει την πλοήγησης σε εικονικούς χώρους και την ευχαρί‐

στηση  που  αυτοί  προκαλούν,  χρησιμοποιώντας  το  μοντέλο  του  λαβύρινθου‐σύγχυσης 

(maze) και του ριζώματος (rhizome). Η Murray υποστηρίζει ότι, τόσο η πλήρως καθορισμένη 

(overdetermined)  μορφή  της  διαδρομή  στο  maze  όσο  και  η  πλήρως  ακαθόριστη 

(underdetermined) μορφή της διαδρομής στο ρίζωμα λειτουργούν εναντίων της ευχαρίστη‐

ση του χρήστη στην πλοήγηση στον εικονικό χώρο. Έτσι η Murray προτείνει το μοντέλο του 

λαβύρινθου  (labyrinth) για την πλοήγηση, το οποίο ενσωματώνει την ελευθερία του ριζώ‐

ματος  με  τη  σκοπιμότητα  του maze.  Στο  λαβύρινθο  ο  στόχος  οδηγείται  αρκετά  ώστε  να 

διευκολύνει  στην πλοήγηση, αλλά είναι και ανοικτού τύπου (open ended) ώστε να επιτρέ‐

πει την ελεύθερη εξερεύνηση. Μπορεί να ειπωθεί ότι τα λογισμικά Πελάτη (Client softwares 

‐ Viewers) τόσο του SL, όσο και του OSgrid, ακολουθούν το μοντέλο πλοήγησης του λαβυ‐

ρίνθου (labyrinth), ώστε να επιτρέπεται η εξερεύνηση και η διερεύνηση του χώρου, γεγονός 

που ευνοεί τη μάθηση μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και οικοδόμησης.  

Online Συνεργατικά Εικονικά Περιβάλλοντα  

Το SL  και OSgrid  μπορούν  να  ενταχθούν  στα Online  Συνεργατικά    Εικονικά Περιβάλλοντα 

(Collaborative Virtual Environments) αφού οι  χρήστες έχουν  την δυνατότητα να συναντιό‐

νται και να αλληλεπιδρούν, μέσω των avatars, τόσο μεταξύ τους όσο και µε τα διάφορα α‐

ντικείμενα του εικονικού χώρου. Οι  χρήστες μάλιστα αυτοί μπορεί είναι διασκορπισμένοι 

χωρικά και χρονικά και να αλληλεπιδρούν σε πραγματικό χρόνο. 

 Οι εφαρμογές των SL και OSgrid βασίζονται σε βασικές αρχές αντίληψης (awareness), όπως 

η προοπτική, οι διαφοροποιήσεις στο χρώμα και στο σχήμα, η αντίληψη του ήχου στο χώ‐

ρο, κ.τ.λ.. O χρήστης μπορεί να είναι ενήμερος για τις ενέργειες των άλλων χρηστών καθώς 

και  για άλλα «αυτόνομα»  αντικείμενα που βρίσκονται  στο SL  και  στο OSgrid. Μια  τέτοια 

κατάσταση, ονομάζεται επαυξημένη αντίληψη (enchanted awareness), αφού στην πραγμα‐

τικότητα, οι χρήστες έχουν πλήρη έλεγχο της θέσης τους στο χώρο και της άποψης του κό‐

σμου μέσα στον οποίο βρίσκονται. 

Οι Εικονικοί Κόσμοι SL  και OSgrid περιλαμβάνουν οπτικοποιήσεις, προσομοιώσεις και μο‐

ντελοποιήσεις με αλληλεπίδραση σε πραγματικό χρόνο, και είναι κοντά στην άμεση εμπει‐

ρία του χρήστη (εμπειρία πρώτου προσώπου), καθώς δίνεται η δυνατότητα ελεύθερης  πε‐

ριήγησης, εξερεύνησης και διερεύνησης χώρων που δεν είναι προσιτή με άλλους τρόπους. 

Επίσης οι αλληλεπιδράσεις σε ένα εικονικό περιβάλλον, αποτελούν μοναδικές δυνατότητες 

που μπορούν να βοηθήσουν στην εκπαίδευση και στη μάθηση. Οι χρήστες των Εικονικών 

Κόσμων μπορούν να εξερευνούν νέους κόσμους και  να κτίζουν νέες  ιδέες από αυτήν  την 

εξερεύνηση ή να γνωρίζουν καινούργιους ανθρώπους και να κοινωνικοποιούνται (κοινωνι‐

κή μάθηση). Μπορούν να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με το περιεχόμενο του 

εικονικού περιβάλλοντος σε πραγματικό χρόνο (online). Μπορούν να συμμετέχουν σε δρα‐

στηριότητες για την επίτευξη προσωπικών στόχων, ώστε να αναπτύσσουν καλύτερη κατα‐

νόηση.    Επίσης έχουν    τη δυνατότητα να   δουλεύουν μαζί με άλλους χρήστες έχοντας ως 

στόχο την επίτευξη ενός κοινού σκοπού, που είναι και η αρχή της συνεργατικής μάθησης 

υποστηριζόμενης από υπολογιστή (Computer Supported Cooperative Learning – CSCL).  
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Το Online Συνεργατικό περιβάλλον του SL και του OSgrid μπορεί να χρησιμοποιηθεί όχι μό‐

νο  σαν  εργαλείο  συνεργασίας  για  την  ολοκλήρωση  μιας  συνεργατικής  διαδικασίας,  αλλά 

και σαν εργαλείο μάθησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί, για παράδειγμα, στην σύγχρονη εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση, αφού επιτρέπει σε εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές να λαμβά‐

νουν μέρος σε εικονικές συναντήσεις, σεμινάρια και διαλέξεις σε πραγματικό χρόνο. 

Δίκτυα Υπολογιστών – Κυβερνοχώρος 

Το SL και το OSgrid είναι επίσης Δίκτυα υπολογιστών, οι οποίοι συνδέονται στο Διαδίκτυο. 

Το πλέγμα (grid) των Εικονικών Κόσμων είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα που αποτελείται 

από ένα δικτυωμένο σύνολο διακομιστών  (servers),  κάποιοι από  τους οποίους είναι προ‐

σομοιωτές  (simulators) που εφαρμόζουν την παρουσίαση του εικονικού κόσμου. Αυτοί εί‐

ναι τοποθετημένοι με τη μορφή ενός ορθογώνιου πλέγματος. Επιπλέον, το πλέγμα των Ει‐

κονικών Κόσμων παρέχει μια σειρά από άλλες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της πα‐

ρουσίας,  της διαχείρισης αποθεμάτων και  της αποθήκευσης περιουσιακών στοιχείων  των 

χρηστών, που ενσωματώνονται μεν, αλλά είναι και ανεξάρτητες από τους προσομοιωτές.  

Στα τέλη του 20ου αιώνα, η επανάσταση της πληροφορικής επέφερε ριζικές – τουλάχιστον 

τεχνικές ποσοτικές ‐ αλλαγές στον τρόπο επικοινωνίας και οδήγησε στη δημιουργία του κυ‐

βερνοχώρου  (cyberspace).  Με  τον  όρο  κυβερνοχώρος  υποδηλώνεται  το  περιβάλλον  που 

έχει  δημιουργηθεί  από  δίκτυα  επικοινωνιών  που  χρησιμοποιούν  ηλεκτρονικούς  υπολογι‐

στές, όπως τα Τοπικά Δίκτυα (LANs) και τα Ευρείας Εμβέλειας Δίκτυα (WANs). Ο εικονικός 

κόσμος του SL και του OSgrid, όπως προαναφέρθηκε, είναι δίκτυο υπολογιστών, είναι ένα 

WAN  και αποτελεί  μέρος  του  κυβερνοχώρου  της  σημερινής ψηφιακής διαδικτυακής  επο‐

χής. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι ο κυβερνοχώρος είναι κάτι μη «πραγματικό», δεδομένου 

ότι κανείς δεν θα μπορούσε να το εντοπίσει χωρικά ως ένα απτό αντικείμενο,  και σαφώς 

«πραγματικό» ως προς τα αποτελέσματά του. Μερικές φορές ο κυβερνοχώρος παρουσιάζε‐

ται ως χώρος διαφυγής απ’ την «πραγματικότητα», αφού σε αυτόν οι χρήστες μπορούν να 

μεταμορφώνονται  κατά  βούληση.  Άλλες  φορές  πάλι  φαντάζει  ως  υβριδικός  χώρος  μέσα 

στον οποίο συμφιλιώνονται και μετουσιώνονται πολιτισμικοί πόλοι.  

Οι  χρήστες  των  Εικονικών  Κόσμων  συμμετέχουν  συναινετικά  στην  παραίσθηση‐

ψευδαίσθηση  του  κυβερνοχώρου  των  Εικονικών  Κόσμων  και  επικοινωνούν  μέσα  σε  ένα 

πλέγμα  αλληλο‐συνδέσεων,  το  οποίο  αποτελείται  από  καλώδια,  οπτικές  ίνες,  υπέρυθρες 

ακτίνες, δορυφόρους, διακομιστές, εξυπηρετητές, δρομολογητές, υπολογιστές, υπολογιστι‐

κό υλικό  (software, hardwear) κ.τ.λ., όλα αυτά που απαρτίζουν το   Διαδικτυακό σύστημα. 

Συγχρόνως  το  Εικονικό  Περιβάλλον  των  Εικονικών  Κόσμων,  μπορεί  να  κατασκευάσει  την 

ψευδαίσθηση ότι κάποιος πράγματι βρίσκεται σε κάποιον άλλο περιβάλλοντα κόσμο, ενώ 

το σώμα του παραμένει στον «πραγματικό» κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο δίνεται η δυνατό‐

τητα στους χρήστες να έχουν την αίσθηση ενός αλλού περιβάλλοντος, άλλων ανθρώπων και 

καταστάσεων, δηλαδή να αισθάνονται ότι βιώνουν και δρουν σε έναν άλλο κόσμο. Αυτό, αν 

αξιοποιηθεί κατάλληλα μπορεί να ευνοήσει τη μάθηση και την εκπαίδευση, καθώς ο χρή‐

στης μπορεί να έχει εμπειρίες  τις οποίες δεν θα μπορούσε ποτέ να έχει στον πραγματικό 

κόσμο. Πρέπει όμως να μην ξεχνάμε ότι η τεχνολογία διευκολύνει και χειραφετεί τους χρή‐

στες, στο να κάνουν πολλά πράγματα – να μιλάνε, να γράφουν, να συντάσσουν κείμενα και 
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εικόνες, να επικοινωνούν, να προσομοιάζουν αισθήσεις και άλλους κόσμους – επίσης όμως 

τους κατευθύνει. 

Τα avatars στους Εικονικούς Κόσμους  

Το avatar είναι ο εικονικός εκπρόσωπος του χρήστη μέσα στον εικονικό κόσμο τόσο του SL 

όσο και του OSgrid. Ο όρος avatar προέρχεται από τη Σανσκριτική λέξη Αβατάρα (Avatāra) 

που αποδίδεται στην ιδέα ενός είδους μετουσίωσης, ενσάρκωσης της ζωής σε μια διαφορε‐

τική μορφή (Tofts, D., 2003). Σήμερα όμως, ο παραπάνω όρος αναφέρεται σε εικόνες, σχέ‐

δια ή  icons  που οι  χρήστες  τα  επιλέγουν  για  να αντιπροσωπεύσουν  τον  εαυτό  τους στον 

παγκόσμιο ιστό.  

Το avatar παρέχει  την φυσική αναπαράσταση του χρήστη στον εικονικό κόσμο του SL  και 

του OSgrid, τονίζει την αλληλεπίδραση του µε τον εικονικό κόσμο και τον κάνει να αισθάνε‐

ται  κάποιες  ιδιότητες  του  εικονικού  κόσμου  σαν  να  βρισκόταν  ο  ίδιος  μέσα  σε  αυτόν.  Η 

σχέση του χρήστη με το avatar και οι συνεχείς αλληλεπιδράσεις τους μέσα στον διαδικτυα‐

κό εικονικό κόσμο είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη μάθηση μέσα σε αυτό το περιβάλ‐

λον.  

Ψυχολογική εμβύθιση 

Ο ρόλος του avatar στους Εικονικούς Κόσμους είναι σημαντικός, καθώς βοηθάει τον χρήστη 

να εμβυθιστεί μέσα στο εικονικό περιβάλλον και να αποκτήσει πρωτόγνωρες εμπειρίες. Ο 

όρος ψυχολογική εμβύθιση (psychological immersion) χρησιμοποιείται για να αναδείξει την 

πολυπλοκότητα και την πολυσημία της εμβύθισης. Ο χρήστης και το avatar μέσα στον Εικο‐

νικό  Κόσμο  του SL  και  του OSgrid  βρίσκονται  σε  αλληλεπίδραση με  πολλούς  παράγοντες 

που  προέρχονται  τόσο  από  τον  εικονικό  όσο  και  από  τον  πραγματικό  κόσμο.  Όμως  δεν 

μπορεί να εξηγηθεί αυτή η αλληλεπίδραση, αν δεν θεωρηθεί ότι ο χρήστης είναι μια ενιαία 

ψυχοσωματική οντότητα (Ρηγοπούλου, 2003), όπου εντός της ψυχής διακρίνονται: η πραγ‐

ματικότητα  της  νόησης  (γνωσιακή  πραγματικότητα)  και  η  πραγματικότητα  του  σώματος 

(βιολογική πραγματικότητα) (Κλεώπας, 2008). 

Η ψυχολογική  εμβύθιση  του  χρήστη  μέσα  στους  Εικονικούς  Κόσμους  δεν  είναι  μόνο  μια 

κατάσταση προσοχής, συγκέντρωσης και ασχολίας του χρήστη με το περιεχόμενο των Εικο‐

νικών Κόσμων (Douglas & Hargadon, 2000), αλλά είναι και μια ψυχολογική κατάσταση που 

μπορεί να επηρεάσει το βιολογικό‐φυσικό του σώμα, όπως για παράδειγμα στον εθισμό ή 

στην ταύτιση του χρήστη με το περιεχόμενο του εικονικού κόσμου.  

Πιθανότητα Εθισμού στους Εικονικούς Κόσμους 

Σύμφωνα  με  Θεωρία  Ροής  της  Βέλτιστης  Εμπειρίας  του Mihaly  Csikszentmihalyi  (Μιχάι 

Τσικζεντμιχάι)  (Csikszentmihalyi, 1990),  αλλά  και  την ψυχαναλυτική  έννοια  της  αρχής  της 

ευχαρίστησης του S. Freud (Freud, 1933) οι χρήστες μπορεί να οδηγηθούν πολύ εύκολα σε 

κατάσταση ροής και απόλυτης ευχαρίστησης μέσα στους Εικονικούς Κόσμους. Μπορεί να 

έχουν  την ψευδαίσθηση  ότι  στους  Εικονικούς  Κόσμους  είναι  όλα  τέλεια  και  ρυθμισμένα, 

ενώ η πραγματική ζωή ίσως να φαντάζει σαν ένας κόσμος ανυπόφορος με ένα σωρό υπο‐

χρεώσεις,  προβλήματα  και  δυσκολίες.  Βλέποντας  οι  χρήστες  τις  δυνατότητες  που  έχει  το 

25/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



εικονικό τους σώμα, το avatar, υπάρχει πιθανότητα να «μαγευτούν». Το avatar έχει τη δυ‐

νατότητα  να  παίρνει  όποια  μορφή  οι  χρήστες  επιθυμούν,  μπορεί  να  πετά,  να  τηλε‐

μεταφέρεται, να είναι απαλλαγμένο από τις βιολογικές ανάγκες του φυσικού σώματος και 

το κυριότερο έχει τη δυνατότητα να αποσύρεται από το εικονικό περιβάλλον οποιαδήποτε 

στιγμή οι χρήστες θελήσουν. 

Όλα αυτά μπορούν να δημιουργήσουν και κάποιες προβληματικές συμπεριφορές των χρη‐

στών και να οδηγήσουν στον εθισμό στους Εικονικούς Κόσμους. Πρόκειται για το λεγόμενο 

«συμπεριφορικό  εθισμό»  (Σιώμος,  2011),  δηλαδή  τα  προβλήματα  που  ανακύπτουν  όταν 

μία  συγκεκριμένη  συμπεριφορά  ξεφύγει  από  τον  έλεγχο  του  ατόμου.  Εδώ  χρειάζεται  να 

γίνει μια διευκρίνιση μεταξύ του συμπεριφορικού εθισμού και του υψηλού βαθμού εμπλο‐

κής με μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο υψηλός βαθμός εμπλοκής στη χρήση των Εικο‐

νικών Κόσμων, σημαίνει ότι ο χρήστης προβαίνει σε μια δραστηριότητα μέσα στους Εικονι‐

κούς Κόσμους επειδή τη βρίσκει ευχάριστη, οπότε ο υψηλός βαθμός εμπλοκής μπορεί να 

είναι μία θετική ιδιότητα. Όμως ο εθισμός του χρήστη στους Εικονικούς Κόσμους σημαίνει 

ότι ο χρήστης αισθάνεται άσχημα όταν δεν προβαίνει σε κάποια δραστηριότητα μέσα στους 

Εικονικούς Κόσμους, δηλαδή όταν δεν βρίσκεται μέσα στους Εικονικούς Κόσμους και επιζη‐

τά να βρεθεί σε online κατάσταση για να μετριάσει τα άσχημα αυτά συναισθήματα.  

Έλεγχος – Χειραγώγηση στους Εικονικούς Κόσμους 

Το Δίκτυο των υπολογιστών, ο Κυβερνοχώρος των Εικονικών Κόσμων, μοιάζει με το «μεγά‐

λο Άλλο» («big Other»),  του Jacques Lacan, το εικονικό συμβολικό σύστημα (Slavoj, 1970), 

το Δίκτυο, που δομεί την πραγματικότητα για τους χρήστες και που οι χρήστες μπορεί να 

ταυτιστούν με αυτό. Η  ταύτιση  των χρηστών με  τον Κυβερνοχώρο των Εικονικών Κόσμων 

μπορεί να παραλληλιστεί με το «στάδιο του καθρέφτη» που αναφέρει ο Γάλλος ψυχαναλυ‐

τής και ψυχίατρος του 20ου αιώνα, Jacques Lacan (Lacan & Boliaki,  2007).  

Η ταύτιση των χρηστών τόσο με το avatar τους όσο και με το Δίκτυο των Εικονικών Κόσμων, 

μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα, γιατί δίνει στους χρήστες μια «εικονική» αίσθηση ο‐

λότητας και πληρότητας, που τους βοηθά να προσδιορίσουν την ταυτότητά τους και να κοι‐

νωνικοποιηθούν μέσα στους Εικονικούς Κόσμους. Τότε η ψυχολογική εμβύθιση και η περι‐

βαλλοντική παρουσία  (Heeter, 1992) των χρηστών μέσα στα εικονικά περιβάλλοντα αυξά‐

νεται, γιατί νιώθουν ότι τα εικονικά περιβάλλοντα φαίνεται να γνωρίζουν ότι αυτοί βρίσκο‐

νται μέσα σε αυτά και αντιδρούν  μαζί τους, οπότε αυξάνεται και η αίσθηση των χρηστών 

ότι συμμετέχουν μέσα στο προσομοιωμένο εικονικό περιβάλλον και μάλιστα αποκτούν ε‐

μπειρίες πρώτου προσώπου και ποιοτική γνώση. 

Συγχρόνως όμως η ταύτιση των χρηστών με το avatar τους και με το Δίκτυο ‐ Κυβερνοχώρο 

των Εικονικών Κόσμων μπορεί να ασκήσει έλεγχο πάνω στους χρήστες, γιατί δίνει τη δυνα‐

τότητα σε αυτόν ο οποίος χειρίζεται το μηχάνημα που τρέχει ο κυβερνοχώρος, κυριολεκτικά 

να κλέψει το εικονικό σώμα των χρηστών, στερώντας τους τον έλεγχο πάνω σε αυτό, έτσι 

ώστε οι  χρήστες  να μην αναφέρονται πλέον στο σώμα  τους σαν  να  είναι δικό  τους.  Τότε 

γίνεται λόγος για «μεσοποίηση» («mediatization») (Slavoj, 2004), όπου ο Εικονικός Κόσμος 

αφομοιώνει εντός του και τους χρήστες και τα avatars.  

26/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Αυτό που συναντά κάποιος εδώ είναι η αμφισημία της έννοιας  του «mediatization» (μεσο‐

ποίηση‐μηντιοποίηση): από τη μία μεριά ο κυβερνοχώρος των Εικονικών Κόσμων (ο ενδιά‐

μεσος, το μέσο, media) δίνει στους χρήστες αίσθηση ελευθερίας και πρωτόγνωρες εμπειρί‐

ες, και από την άλλη μεριά άμεσα τους στερεί το δικαίωμα να παίρνουν άμεσα αποφάσεις. 

Φαίνεται ότι η χειραγώγηση των χρηστών στον κυβερνοχώρο του SL και του OSgrid μπορεί 

να γίνει χωρίς μάλιστα να υπάρχει κάποια πρόθεση εκ μέρους του δικτύου. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η κατάσταση του Lag  (Καθυστέρηση), κατά την οποία ο χρήστης μπορεί 

να νιώσει ότι δεν έχει ο ίδιος τον έλεγχο της κίνησης του avatar του μέσα στον εικονικό κό‐

σμο. Αν και το θέμα του Lag είναι μια πολύπλοκη κατάσταση, που μπορεί να οφείλεται σε 

πολλούς παράγοντες, ωστόσο μερικοί  δείκτες που δείχνουν ότι  ο  χρήστης  του SL  και  του 

OSgrid μπορεί να έχει Lag είναι: η καθυστέρηση στο chat (γραπτή επικοινωνία), η αργή εμ‐

φάνιση αντικειμένων και εικόνων και το στιγμιαίο χάσιμο της αντίδρασης μεταξύ του avatar 

και του κόσμου. 

Μπορεί λοιπόν να αντιληφθεί κάποιος ότι όταν υπάρχει Lag στον Εικονικό Κόσμο του SL και 

του OSgrid, διαταράσσεται ο συντονισμός μεταξύ του μυαλού των χρηστών και της σωματι‐

κής τους εμπειρίας. Αφού ο υπολογιστής συντονίζει τη σχέση μεταξύ του μυαλού των χρη‐

στών και της κίνησης (αυτό που βιώνουν σαν κίνηση) για παράδειγμα των άκρων τους στον 

εικονικό κόσμο, όταν υπάρχει Lag, το σήμα του μυαλού τους να κινήσουν τα πόδια του ava‐

tar τους  αναστέλλεται ή ακόμα εξουδετερώνεται μέσα στον εικονικό κόσμο. Λόγω της ταύ‐

τισης των χρηστών με το avatar τους και γενικότερα με τον κυβερνοχώρο του SL και του OS‐

grid, τότε η πιο θεμελιώδης εμπειρία ότι το σώμα των χρηστών είναι δικό τους, ίσως, υπο‐

νομεύεται. 

Συμπεράσματα και Μελλοντικά σχέδια  

Στους Εικονικούς Κόσμους του SL και του OSgrid εκμηδενίστηκαν οι αποστάσεις και με μι‐

κρό οικονομικό κόστος οι χρήστες είχαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ομάδες συζήτη‐

σης  ανάλογα  με  τα  ενδιαφέροντά  τους.  Παρόλο  που  στις  οι  εικονικές  εκδηλώσεις  και  τα 

μαθήματα  χρησιμοποιήθηκαν  ορισμένες  από  τις  πιο  πρωτοποριακές  τεχνολογίες  σε  δια‐

δραστική επικοινωνία (Oikonomou & Papantoniou, 2011), πραγματικά φαίνεται ότι αυτές οι 

εικονικές  ομάδες  συζήτησης  δεν  έχουν  απομακρυνθεί  πολύ  από  την  αφήγηση  ιστοριών 

(story‐telling) γύρω από μια φωτιά σε μια κατασκήνωση. Σε προσωπικές συνεντεύξεις που 

έδωσαν οι συμμετέχοντες φάνηκε ότι συμμετείχαν στις ομάδες συζητήσεις γιατί το ήθελαν. 

Μάθαιναν γιατί το ήθελαν και γιατί η διαδικασία της συζήτησης ήταν μια διαδικασία ανα‐

κάλυψης  της  μάθησης  που  τους  έδινε  χαρά.  Αυτό  λέγεται  εκπαιδευτική  ψυχαγωγία  ή 

edutainment! 

Η πιθανότητα του εθισμού στον Εικονικό Κόσμο του SL έχει προκύψει μέσα από ερωτημα‐

τολόγιο που συμπληρώθηκε από μέλη της ομάδας της Ακαδημίας. Για να προληφθεί ο εθι‐

σμό  των  χρηστών,  αλλά  και  για  να  προσφέρει  βοήθεια  σε  πιθανόν  εθισμένους  χρήστες, 

διοργανώθηκαν συζητήσεις  (και εξατομικευμένες), ώστε οι συμμετέχοντες αφού κατανοή‐

σουν και αποδεχτούν το πρόβλημα να ψάξουν για πιθανές λύσεις, όπως η ορθολογικότερη 

χρήση των νέων τεχνολογιών και η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου. 
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Κατά τη διάρκεια των εικονικών εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και μαθημάτων, το Lag (καθυ‐

στέρηση)   αποσπούσε την προσοχή των συμμετεχόντων εκπαιδευομένων και δεν μπορού‐

σαν  να  παρακολουθήσουν  την  εικονική  εκδήλωση  ή  το  μάθημα.  Υπήρξαν  υποκειμενικές 

αναφορές  των  συμμετεχόντων  ότι  όταν  υπήρχε  Lag,  αυτό  μπορούσε  να  τους  προκαλέσει 

ψυχολογική αναστάτωση, εκνευρισμό, άγχος, απογοήτευση αφού δεν μπορούσαν να εκτε‐

λέσουν τις ενέργειες που είχαν προγραμματίσει. Μάλιστα,  κάποιοι συμμετέχοντες ανέφε‐

ραν ότι το  Lag μπορούσε να τους προκαλέσει ακόμα και ψυχοσωματικές επιπτώσεις, όπως 

ταχυκαρδία, ένταση των μυών, πονοκέφαλο, ζάλη, ναυτία, κ.τ.λ.. Υπάρχουν λοιπόν ενδείξεις 

ότι το Lag μπορεί να αποτελέσει έναν ανασταλτικό παράγοντα στη μαθησιακή διαδικασία 

μέσα στους Εικονικούς Κόσμους. 

Μελλοντικό σχέδιο της Ακαδημίας είναι η περαιτέρω διερεύνηση της εφαρμογής ανοιχτού 

κώδικα, Open Simulator,  που δημιουργεί  Εικονικά Περιβάλλοντα.  Γιατί παρόλο που ο  κυ‐

βερνοχώρος  ορίζεται  περισσότερο  από  τις  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  που  εμπλέκονται 

και  όχι  την  τεχνική  εφαρμογή,  φαίνεται  ότι  η  γνώση  της  τεχνικής  εφαρμογής  επιτρέπει 

στους  χρήστες  να  ασκήσουν  έλεγχο  και  να  χειριστούν  τον  κυβερνοχώρο  ανάλογα  με  τις 

προσωπικές τους ανάγκες. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να αναδειχθεί ο παιδαγωγικός ρόλος των δραστηριοτή‐

των με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Ο Η/Υ θα χρη‐

σιμοποιηθεί ως γνωστικό  εργαλείο μέσω ενός προγράμματος εννοιολογικής  χαρτογράφη‐

σης (kidspiration). Αναλυτικότερα στο θεωρητικό πλαίσιο γίνεται αναφορά στην έννοια της 

εννοιολογικής  χαρτογράφησης,  πως  αυτή  είναι  εφικτή  μέσω  ενός  προγράμματος  Η/Υ,  σε 

ποια θεωρία μάθησης εμπίπτει αυτή η παιδαγωγική πρακτική καθώς και τι θέση επέχει ο 

Η/Υ και τα διάφορα προγράμματα του σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο Α.Π.Σ. της Π.Ε.. 

Στόχος μας δεν είναι η εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων λόγω μεγέθους του δείγμα‐

τος  μας.  Η  εργασία  αυτή  βοηθά  στην  ανάδειξη  της  χρησιμότητας  ‐  αποτελεσματικότητας 

του εργαλείου της εννοιολογικής χαρτογράφησης στην εκπαίδευση με τη βοήθεια του Η/Υ 

παραπέμποντας  ενθαρρυντικά  στοιχεία.  Εξ’  άλλου  παρόμοιες  έρευνες  έχουν  εξάγει  γενι‐

κευμένα αποτελέσματα,  οπότε η  εργασία μας  έρχεται  να  επιβεβαιώσει  τα αποτελέσματα 

αυτά. Στο μεθοδολογικό πλαίσιο, γίνεται αναφορά σε μια μικρής κλίμακας έρευνα η οποία 

διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Τέλος στον επίλογο κάνουμε μια γενικότερη 

ανασκόπηση  τόσο  της  εργασίας  όσο  και  της  σχέσης  ή  της  συνέχειας  που αναδεικνύει  σε 

σύγκριση με παρόμοιες έρευνες στις οποίες θα αναφερθούμε. 

Λέξεις‐κλειδιά: Εννοιολογική χαρτογράφηση, kidspiration, γνωστικό εργαλείο, ταξινόμηση. 

 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Θεωρίες Μάθησης 

Η πρόοδος που συντελείται  με  την  εισαγωγή  των  Τεχνολογιών  της Πληροφορίας  και  των 

Επικοινωνιών στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με την ανάπτυξη της γνωστικής ψυχολογίας‐

ψυχολογίας της μάθησης έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών λογισμικών. Τα εκ‐

παιδευτικά λογισμικά σύμφωνα με τον σχεδιασμό τους ακολουθούν τις διάφορες θεωρίες 

μάθησης,  έχοντας ως αποτέλεσμα  τα ανοικτά  και  τα  κλειστά  υπολογιστικά περιβάλλοντα 

(Κόμης, 2004α). 

 

Τα  τελευταία  χρόνια  βρίσκονται  σε  πλήρη  ανάπτυξη  οι  θεωρίες  μάθησης  οι  οποίες  είναι 

μαθητοκεντρικές και λαμβάνουν υπόψη το κοινωνικό πολιτισμικό περιβάλλον των μαθητών 

και την οικοδόμηση των γνώσεων από τους μαθητές. Ο Vygotsky υποστηρίζει ότι οι επιστη‐

μονικές  γνώσεις  του σχολείου και οι  κοινωνικό πολιτισμικές  εμπειρίες  του παιδιού συνυ‐

πάρχουν αποσπασματικά (Ραβάνης, 2003). Οι ανθρώπινες νοητικές λειτουργίες στα πλαίσια 

αυτά  είναι  λειτουργίες  διαμεσολαβούμενες  από  ιστορικά  και  κοινωνικά  διαμορφωμένα 

συστήματα συμβολικών αναπαραστάσεων, με βασικότερο από αυτά τη γλώσσα και αποτε‐
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λούν νοητικά εργαλεία αντίστοιχα  των  τεχνικών. Ο άνθρωπος εκτός από τα φυσικά εργα‐

λεία και τα τεχνικά μέσα που έχει απέναντι στις δυνάμεις της φύσης έχει και τα ψυχολογικά 

εργαλεία, τα οποία συμβάλλουν στη ρύθμιση και στον έλεγχο της ψυχικής του δραστηριό‐

τητας και δεν είναι νεκρά υλικά αντικείμενα αλλά εμπράγματοι φορείς νοημάτων. Η χρήση 

διαμεσολαβητικών νοητικών εργαλείων βοηθούν στο γεφύρωμα των αρχικών αντιλήψεων 

με τις επιστημονικές γνώσεις και αποτελούν σκαλωσιές (scaffolding) για τη Ζώνη Επικείμε‐

νης  Ανάπτυξης  (Zone of Proximal Development). Με  αυτό  τον  τρόπο  η  μάθηση  είναι  μια 

φυσιολογική διαδικασία που λαμβάνει υπόψη της το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον 

(Jonassen, 2000). 

 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά που εμπίπτουν στις παραπάνω θεωρίες μάθησης είναι ανοικτά 

υπολογιστικά  περιβάλλοντα  (inspiration,  kidspiration,  mindmap,  δημιουργός  μοντέλων, 

modelingspace,  αναπαράσταση  και  άλλα)  (Κόμης,  Φειδάς,  2000).  Ο  υπολογιστής  κατέχει 

θέση γνωστικού εργαλείου και βοηθά στο να οικοδομηθούν πλήρως οι γνώσεις των μαθη‐

τών. Τα υπολογιστικά περιβάλλοντα αυτά βοηθούν τον μαθητή να εμπλουτίσει, αποσαφη‐

νίσει,  παρουσιάσει  τις  γνώσεις  του και  να  επεκτείνει  τις  γνωστικές  του  ικανότητες. Μέσα 

από τη διαδικασία αυτή είναι εφικτή η ανάπτυξη των γνωστικών και μεταγνωστικών στρα‐

τηγικών μάθησης (Novak, 1990, 2008). 

 

Τέλος θα θέλαμε να αναφερθούμε στην ενότητα αυτή και στον διαχωρισμό της γνώσης σε 

δηλωτική(γνώσεις) και διαδικαστική(γνώση του τρόπου χρήσης της δηλωτικής γνώσης) αν 

και αυτές οι  δύο συνδέονται άμεσα μεταξύ  τους. Ο συνδετικός  κρίκος  για  να περάσουμε 

από τη δηλωτική στη διαδικαστική γνώση είναι η γνωστική δομή. Προγράμματα όπως η εν‐

νοιολογική  χαρτογράφηση  που  θα  μελετήσουμε  παρακάτω  είναι  εφαρμογές  λογισμικού 

που  βοηθούν  στην  αναπαράσταση  της  γνώσης,  οργάνωση  και  διαχείριση  δεδομένων  και 

πληροφοριών.  Ο  οπτικός  τρόπος  είναι  το  χαρακτηριστικό  τους  γνώρισμα  και  βοηθά  στις 

πνευματικές δεξιότητες. 

 

Εννοιολογική Χαρτογράφηση και Η/Υ 

Ο  όρος  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  αναπτύχθηκε  από  τον  καθηγητή  Joseph  D. 

Novak, στο πανεπιστήμιο του Cornell. Βασίστηκε στις θεωρίες του David Ausubel (1968), ο 

οποίος τόνισε τη σημασία των πρότερων γνώσεων για την εκμάθηση των νέων εννοιών κα‐

θώς και το ότι η μάθηση με νόημα περιλαμβάνει την αφομοίωση των νέων εννοιών και την 

ενσωμάτωσή τους στις προϋπάρχουσες γνωστικές δομές. Ο Ausubel τόνισε επίσης ότι ο μα‐

θητής πρέπει να επιλέγει συνειδητά να κάνει αυτή τη σύνδεση ενώ οι εκπαιδευτικοί μπο‐

ρούν να ενθαρρύνουν τις διαδικασίες αυτές όπως για παράδειγμα με τη χρήση εννοιολογι‐

κών χαρτών. Με την οργάνωση και αναπαράσταση της υπάρχουσας γνώσης περνάμε στην 

οικοδόμηση της νέας (Anderson‐Inman, Ditson, 1999). Ο ορισμός του McAleese (1998) για 

την εννοιολογική χαρτογράφηση είναι «ένα μη κυκλικό γράφημα n διαστάσεων που αποτε‐

λείται από ένα σύνολο m εννοιών και από ένα μη κενό σύνολο R σχέσεων». Οι εννοιολογι‐

κοί  χάρτες  αποτελούνται  από:  κόμβους(έννοιες),  συνδέσμους(σχέσεις)  και  στιγμιότυ‐

πα(έννοια‐σύνδεσμος‐έννοια). Είναι γραφικές αναπαραστάσεις εννοιών, όπου κόμβοι αντι‐

προσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών και μπορεί να είναι 

μονόδρομες , αμφίδρομες ή μη κατευθυντικές. Η δομή του χάρτη είναι μοναδική για καθέ‐

να και εκφράζει το κατά πόσο έχει κατανοήσει το θέμα, τις εμπειρίες του και άλλα και δια‐
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φέρει ανάλογα με την ηλικία. Οι εννοιολογικοί χάρτες μπορεί να έχουν αραχνοειδή μορφή, 

ιεραρχική  δομή,  να  είναι  πίνακες  ροής  ή  συστημικοί  (Βαρδάκα,  Βαρδάκας  &  Αλιμήσης, 

2004). Μέσω αυτής της εργασίας ο μαθητής μπορεί να κατασκευάσει και να οργανώσει την 

προσωπική του γνώση  (McAleese, 1998),  (Katsumoto, 1999). Σύμφωνα με τα παραπάνω η 

εννοιολογική  χαρτογράφηση  εντάσσεται  στην  οικοδομιστική  προσέγγιση  για  τη  μάθηση 

(Lawson, 1994), (Novak, 1990, 1991, 1993, 2002, 2008). 

 

Οι  εννοιολογικοί  χάρτες  αρχικά  γίνονταν  με  μολύβι  και  χαρτί,  η  εξέλιξη  τους  όμως  μέσω 

ενός  υπολογιστικού  περιβάλλοντος  αναδεικνύει  ένα  ισχυρό  γνωστικό  εργαλείο  στα  χέρια 

του μαθητή και όχι μόνο. Η εννοιολογική χαρτογράφηση χρησιμοποιείται στη διδασκαλία 

γνωστικών  αντικειμένων  (εποπτικό  εργαλείο),  ως  γνωστικό  εργαλείο,  στην  καταγραφή  ή 

ανάδυση των αναπαραστάσεων, στην ανταλλαγή και επικοινωνία  ιδεών, στην αξιολόγηση 

με τη διαδικασία της σύγκρισης εννοιολογικών χαρτών και τέλος στη σχεδίαση εφαρμογών 

υπερμέσων  και  συστημάτων  πλοήγησης  (Κόλλιας,  Μαργετουσάκη,  Κόµης,  Γουμενάκης, 

2000),  (Κόμης,  2004α,β). Μέσο  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  γίνεται  ανίχνευση  των 

αρχικών ιδεών και εν συνεχεία μπορεί να γίνει χρήση ενός ερωτήματος ή σύνδεση εννοιών 

μέσα από  έναν  κατάλογο.  Πολλοί  μαθητές  αλλά  και  ενήλικες  μαθαίνουν «καλύτερα»  και 

«ευκολότερα» μέσα από την οπτικοποίηση των πληροφοριών και την οπτική αναπαράστα‐

ση  των  γνώσεων. Η  εννοιολογική  χαρτογράφηση μοντελοποιεί  τη δομική  γνώση,  η οποία 

αποτελεί γνωστική δομή και οδηγεί στη διαδικαστική γνώση. 

 

Τα πλεονεκτήματα της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι η ανάλυση και κριτική αντιμε‐

τώπιση της διδασκαλίας, η οργάνωση και αναπαράσταση της γνώσης, η ενεργητική αποτε‐

λεσματική μάθηση,  η ανάπτυξη  της δημιουργικής  κριτικής σκέψης,  η ανάπτυξη  της μετα‐

γνώσης, η χρησιμοποίηση της ομαδοσυνεργατικής μάθησης ενώ παράλληλα είναι και ένα 

εργαλείο επίλυσης προβλημάτων (Novak, 1990, 2002). Όταν χρησιμοποιείται ο υπολογιστής 

στη διαδικασία αυτή τότε έχουμε επιπλέον πλεονεκτήματα όπως η ευκολία μετατροπής του 

χάρτη, τη δυναμική μετακίνηση κόμβων χωρίς αλλαγή δεσμών, η εργασία στον υπολογιστή 

ευνοεί τη συνεργασία μικρών ομάδων, τη δυνατότητα μετατροπής των εννοιολογικών χαρ‐

τών σε άλλες ηλεκτρονικές μορφές, τη δυνατότητα επιλεκτικής εστίασης σε μεγάλους νοη‐

τικούς  χάρτες  λόγω  της  μεγάλης  επιφάνειας  σχεδιασμού,  τη  δυνατότητα  σύνδεσης  με  το 

internet και τέλος τη δυνατότητα εμπλουτισμού του χάρτη με γραφικά όπως χρώματα, ει‐

κόνες, σχήματα. 

 

Ελάχιστα  από  τα  περιβάλλοντα  των  υπολογιστικών  εργαλείων  σχεδιάστηκαν  και  αναπτύ‐

χθηκαν καθαρά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σύμφωνα με τον Jonassen (2000), τα εργαλεία 

εννοιολογικής  χαρτογράφησης  στον  υπολογιστή  ανήκουν  στην  κατηγορία  των  εργαλείων 

υπολογιστών που σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα για μαθησιακούς σκοπούς  (Ergazaki, Zogza, 

Komis, 2007), (Κόμης, Φειδάς, 2000), (Novak, Gowin, Johansen, 1983). Τέτοια υπολογιστικά 

περιβάλλοντα  είναι  το  inspiration  και  το  kidspiration,  με  το  οποίο  θα  ασχοληθούμε  στην 

εργασία αυτή, το οποίο είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και εύχρηστα λογισμικά εννοιολογι‐

κής χαρτογράφησης  (Κορδάκη, Αβούρης,  Τσέλιος, 2000),  (Μικρόπουλος, 2000),  (Παναγιω‐

τακόπουλος,  Πιερρακέας,  Πιντέλας,  2003).  Τα  προγράμματα  αυτά  δίνουν  τη  δυνατότητα 

σχεδίασης  εννοιολογικών  χαρτών  οποιουδήποτε  τύπου.  Το Kidspiration  είναι  ένα ανοιχτό 

περιβάλλον μάθησης, είναι ένα λογισμικό για χαρτογράφηση εννοιών. Στηρίζεται στις αρχές 
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της «οπτικής μάθησης»  (visual  learning) και στις παιδαγωγικές αρχές του εποικοδομισμού 

όπου δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να έχουν στα χέρια τους χειροπιαστά αντικείμε‐

να, οικείους διαδικαστικούς όρους και εργαλεία σκέψης και τους επιτρέπεται να τα χειρίζο‐

νται αυτόνομα και δυναμικά, να δρουν και να πειραματίζονται καθώς το περιβάλλον αυτό 

ανταποκρίνεται κατάλληλα σε τέτοιου είδους προσπάθειες, καθώς επίσης και να αυτοελέγ‐

χονται και να αυτοδιορθώνονται (Παπαδημητρίου, Τζαβάρα, 2004). Απευθύνεται σε παιδιά 

ηλικίας  6  –  11  ετών  και  η  εταιρία  παραγωγής  του  είναι  η  Inspiration  Software 

(http://www.inspiration.com). Το παιδί δουλεύοντας με το λογισμικό αυτό εργάζεται πάνω 

σε δραστηριότητες οι οποίες ανήκουν σε τρεις κατηγορίες, στην κατασκευή ενός νοητικού 

χάρτη για μια συγκεκριμένη έννοια, στη συμπλήρωση της δομής ενός νοητικού χάρτη όπου 

καλείται να τοποθετήσει τις έννοιες (εικόνες) στη θέση που θεωρεί σωστή και στην τοποθέ‐

τηση‐χρήση μέσα σε ένα σύνολο, («SuperGrouper»), αντικείμενα‐εικόνες με κοινή ιδιότητα 

επιλέγοντας τα μέσα από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος (παρέχονται στον χρήστη έτοι‐

μες βιβλιοθήκες με διάφορα θέματα κάθε μια από τις οποίες περιέχει αρκετές φωτογραφί‐

ες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χάρτες). Παράλληλα ο χρήστης μπορεί να δη‐

μιουργήσει καινούριες βιβλιοθήκες από τις ήδη υπάρχουσες ή και άλλες με άλλα θέματα. Ο 

καταιγισμός και η οργάνωση των εννοιών και η χαρτογράφηση των ιδεών αναφέρονται ως 

πρωταρχικές  λειτουργίες  του  προγράμματος  στο  εγχειρίδιο  του  χρήστη  (Inspiration 

Software  Inc., 1994). Το πρόγραμμα έχει δυνατότητες όπως γραφής και επιλογής γραμμα‐

τοσειράς, μεγέθους γραμματοσειράς,  χρώματος  (όπως και ένα πρόγραμμα γραφής word), 

δυνατότητα απαλοιφής, αναίρεσης, εκτύπωσης, ήχου, σύνδεσης στο internet και άλλα. Πα‐

ρέχει  επίσης  έτοιμα  δείγματα  εννοιολογικών  χαρτών  που  καλύπτουν  όλο  το  φάσμα  των 

γνωστικών αντικειμένων με τα οποία ο χρήστης μπορεί να εργαστεί και πιθανών να βοηθη‐

θεί (http://150.140.160.60/moodle/course/). 
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Δ.Ε.Π.Π.Σ. και νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χαρακτηριζόταν για πολλά χρόνια από έναν διδακτικό 

φορμαλισμό, όπου οι μαθητές δεν μάθαιναν μέσα από τις εμπειρίες τους, αλλά μέσω ενός 

συστηματικού  και  τυποποιημένου  μοντέλου,  αποκομμένου  όμως  από  την  καθημερινή 

πραγματικότητα. Η εισαγωγή της πληροφορίας και των επικοινωνιών στη διδασκαλία όλο 

ένα και αυξάνεται με τη χρήση μεταξύ άλλων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκπαιδευτι‐

κών  λογισμικών  μέσα  στην  τάξη  (Γιαλούρης,  Γκιμπερίτης,  Κόμης,  Σιδέρης,  Σταθόπουλος, 

1999),  (Φεσάκης, 2008). Στόχος αυτού του μέσου είναι η ολόπλευρη και αξιόπιστη γνώση 

των παιδιών με τη χρησιμοποίηση ενός διαφορετικού γνωστικού αντικειμένου, όπως είναι 

η πληροφορική. Μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού αλλάζουν οι όροι όλων των εμπλεκο‐

μένων στη διαδικασία της μάθησης έτσι ώστε η διδασκαλία να γίνεται, ίσως, πιο μαθητοκε‐

ντρική από την κλασσική δασκαλοκεντρική παράδοση. Τo  εκπαιδευτικό λογισμικό είναι έ‐

νας  καταλυτικός  παράγοντας  στη  μάθηση  όλων  των  γνωστικών  αντικειμένων  βοηθώντας 

έτσι  στη  διαθεματική  μάθηση  (Μπακογιάννης &  Γρηγοριάδου,  2000).  Όλα  τα  παραπάνω 

στοιχειοθετούνται μέσα από τη συνεχή ανατροφοδότηση των Α.Π.Σ. και πιο συγκεκριμένα 

από την εισαγωγή με πιο ουσιαστικό τρόπο των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση ολοένα και περισ‐

σότερο. Οι Τ.Π.Ε. εμπεριέχουν τη δυναμική να χρησιμοποιηθούν από τα παιδιά ως αντικεί‐

μενα με τα οποία να σκέφτονται (Κόμης, 2003), (ΥΠΕΠΘ, 2003, 2011) 

 

Ως εκπαιδευτικό λογισμικό θεωρούμε το μέσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας που αποσκο‐

πεί  στη  διευκόλυνση  της  μάθησης  χρησιμοποιώντας  ως  κύριο  εργαλείο  τον  υπολογιστή. 

Αυτό μπορεί  να επιτευχθεί,  είτε  χρησιμοποιώντας  το εκπαιδευτικό λογισμικό ως συμπλη‐

ρωματικό μέσο διδασκαλίας από τον εκπαιδευτικό στα πλαίσια της διδακτικής του, είτε ως 

υποστηρικτικό μέσο αυτό‐διδασκαλίας από τον μαθητή, μετά την παρακολούθηση της προ‐

βλεπόμενης σχολικής εκπαιδευτικής διαδικασίας (Μικρόπουλος, 2000), (Παναγιωτακόπου‐

λος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). Από την άποψη αυτή μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη 

χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού ως συμβολή στη βελτίωση της μάθησης, όχι µόνο σε 

ποσοτικό επίπεδο, αλλά και σε ποιοτικό, ενεργοποιώντας το μαθητή και τον εκπαιδευτικό, 

ώστε  να  αξιοποιήσει  το  δυναμικό  τους  (www.pi‐schools.gr).  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  χρήστης 

εκπαιδευτικού λογισμικού εξερευνά και ανακαλύπτει και επίσης αποκτά δημιουργική σχέ‐

ση µε το γνωστικό αντικείμενο που μαθαίνει. Το λογισμικό που εντάσσεται στην κατηγορία 

του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  κατατάσσεται  σε  κατηγορίες  βάση διαφόρων  κριτηρίων  ό‐

πως: τα παιδαγωγικά μοντέλα που προωθεί, τον ρόλο που επιτελεί στη διαδικασία της μά‐

θησης, το περιεχόμενο, την παιδαγωγική προσέγγιση και το περιβάλλον μάθησης  (Κορδά‐

κη,  Αβούρης,  Τσέλιος,  2000),  (Μικρόπουλος,  2000),  (Παναγιωτακόπουλος,  Πιερρακέας, 

Πιντέλας, 2003).  Έτσι  ένα  εκπαιδευτικό  λογισμικό  μπορεί  να  χαρακτηριστεί ως  λογισμικό 

εξάσκησης, διερευνητικού τύπου, ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια (Κόμης, 2004α). 

 

Σύμφωνα με  το Δ.Ε.Π.Π.Σ.  της  πληροφορικής:  Σκοπός  της  διδασκαλίας  της Πληροφορικής 

είναι να αποκτήσουν οι μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη και σφαιρική αντίληψη των 

βασικών λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού 

και  αναγνώρισης  της  Τ.Π.Ε.,  αναπτύσσοντας  παράλληλα  ευρύτερες  δεξιότητες  κριτικής 

σκέψης, δεοντολογίας, κοινωνικής συμπεριφοράς αλλά και διάθεσης για ενεργοποίηση και 

δημιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε άλλα άτομα ή ως µέλη μιας 

ομάδας. 
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Σύμφωνα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και το νέο Α.Π.Σ. για τα μαθηματικά, που στην εργασία αυτή ε‐

μπλέκετε ως δευτερεύων γνωστικό αντικείμενο: οι μαθητές πρέπει να αναπτύσσουν μεταξύ 

άλλων την παρατηρητικότητα, την πρωτοβουλία, τη δημιουργική φαντασία και την ελεύθε‐

ρη  σκέψη.  Τα  μαθηματικά  θεωρούνται  απαραίτητα  στην  καθημερινή  ζωή.  Η  χρήση  των 

Τ.Π.Ε. ενθαρρύνει την ανάπτυξη μαθηματικών εννοιών. 

 

Οι διδακτικοί στόχοι της εργασίας με βάση το Δ.Ε.Π.Π.Σ είναι να ερμηνεύουν γενικά στοι‐

χεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες, σύγκρισης και ομαδοποίησης‐

ταξινόμησης,  να ερευνήσουν μια ανοιχτή προβληματική κατάσταση,  να χρησιμοποιούν τα 

μαθηματικά στην καθημερινή ζωή και να εξοικειώνονται με τις νέες τεχνολογίες, αναγνώρι‐

ση γραμμάτων στο πληκτρολόγιο, κατανόηση αντιστοιχίας πληκτρολόγησης και εμφάνισης 

στην οθόνη του υπολογιστή, χειρισμός ποντικιού, κατανόηση οδηγιών, μάθηση μέσω υπο‐

λογιστή 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Υπάρχουν πολλές έρευνες οι οποίες έχουν σχεδιάσει δραστηριότητες για παιδιά Π.Ε. σε όλα 

τα διδακτικά αντικείμενα με ενδιαφέροντα μαθησιακά αποτελέσματα (Φορτούνη, Φραγκά‐

κη, 2003),  (Βαρδάκα,  Βαρδάκας,  Αλιμήσης, 2004),  (Παπαδημητρίου,  Τζαβάρα, 2004).  Η  ε‐

ρευνητική δοκιμασία την οποία σχεδιάσαμε είχε ως αφετηρία της, έρευνες οι οποίες είχαν 

χρησιμοποιήσει την εννοιολογική χαρτογράφηση με τη βοήθεια Η/Υ και πραγματοποιήθηκε 

ως επαλήθευση ή μη των δεδομένων των εργασιών αυτών. 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η δημιουργία μιας διδακτικής δοκιμασίας με τη βοή‐

θεια του προγράμματος kidspiration όπου μελετήθηκαν οι παιδαγωγικές δυνατότητες του 

προγράμματος kidspiration, η επίτευξη των διδακτικών στόχων της προς εξέταση μαθηματι‐

κής  έννοιας  (ταξινόμησης‐ομαδοποίησης),  η  επαλήθευση  των  αποτελεσμάτων  άλλων  πα‐

ρόμοιων ερευνών. 

 

Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Το Δείγμα 

Η  έρευνα  έγινε σε παιδιά  της  δευτέρας  τάξης  του  δημοτικού  τα οποία φοιτούσαν στο 1ο 

Δημοτικό σχολείο Κρυονερίου με παρόμοιο  κοινωνικό οικονομικό  επίπεδο. Ο μέσος όρος 

ηλικίας είναι 8 έτη. Το σχολείο στο οποίο φοιτούσαν τα παιδιά έχει υπολογιστικό κέντρο το 

οποίο όμως δεν χρησιμοποιούσαν στη μαθησιακή διαδικασία. Τα παιδιά που έλαβαν μέρος 

στην  έρευνα  έχουν  εμπειρίες  μπροστά  στον  υπολογιστή,  γνώριζαν  τα  διάφορα  μέρη  του 

υπολογιστή και δεν είχαμε κανένα πρόβλημα προσαρμογής με την όλη διαδικασία. Το πρό‐

γραμμα το οποίο χρησιμοποιήσαμε δεν το γνώριζαν. 

 

Το Υλικό 

Ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, το πρόγραμμα kidspiration στο οποίο είχαμε σχεδιάσει μια 

δραστηριότητα με κεντρικό άξονα τη μαθηματική έννοια της ομαδοποίηση‐ταξινόμηση, μια 

κάμερα για την καταγραφή της έρευνας και ενός προγράμματος καταγραφής των κινήσεων 

στον υπολογιστή (camtasia). 
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Η Ερευνητική Διαδικασία 

Το κάθε παιδί ασχολήθηκε με τη δραστηριότητα μόνο του μπροστά στον υπολογιστή και η 

αρχική εκτίμηση ήταν ότι θα έπρεπε να διαρκέσει περίπου είκοσι λεπτά στο κάθε παιδί. Η 

εκπαιδευτικός  αρχικά  άνοιξε  το  πρόγραμμα  kidspiration  και  παρότρυνε  το  παιδί  να 

επεξεργαστεί μαζί της τα διάφορα εργαλεία του προγράμματος. Εν συνεχεία η εκπαιδευτι‐

κός άνοιξε τη δραστηριότητα την οποία είχε σχεδιάσει εκείνη από πριν και ζήτησε από το 

παιδί να διαβάσει τι ζητά το πρόγραμμα από το παιδί να κάνει. Στο πρώτο βήμα έπρεπε τα 

παιδιά να βρουν ποιο αντικείμενο δεν ταίριαζε με τα υπόλοιπα. Στο δεύτερο βήμα έπρεπε 

να μεταφέρουν αυτό  το αταίριαστο αντικείμενο στο απέναντι  κουτί  και  να  εμπλουτίσουν 

αυτό το κουτί με εικόνες από τη βιβλιοθήκη ώστε να δημιουργηθεί μια ομάδα‐κατηγορία, 

για  παράδειγμα  ζώων.  Στο  τρίτο  και  τελευταίο  βήμα  έπρεπε  να  ονομάσουν  τις  ομάδες‐

κατηγορίες. 

 

 

 
 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα αυτής της μικρής σε μέγεθος έρευνας είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Χω‐

ρίς να μπορούμε να κάνουμε γενικεύσεις και να εξάγουμε γενικευμένα αποτελέσματα και 

συμπεράσματα, θεωρούμε ότι σαν δραστηριότητα έχει προοπτικές και κρίνουμε ότι βοηθά 

στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. 

 

Πιο  αναλυτικά  όσον  αφορά  τους  διδακτικούς  στόχους  τα  άτομα  του  δείγματος  φαίνεται 

από την αξιολόγηση της δραστηριότητας να έχουν κατανοήσει την έννοια της ταξινόμησης‐

ομαδοποίησης. Τα παιδιά χειρίστηκαν το ποντίκι και το πληκτρολόγιο με σχετική άνεση με 

βάση την ηλικία τους και τις πρότερες εμπειρίες και γνώσεις που έχουν. Αντιλαμβάνονταν 
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τη σχέση αντιστοιχίας πληκτρολόγησης και εμφάνισης στην οθόνη του υπολογιστή καθώς 

και την κίνηση του ποντικιού. 

 

Όσον αφορά τα ερευνητικά ερωτήματα της εργασίας αποδείχθηκε η παιδαγωγική δυνατό‐

τητα  του  προγράμματος  kidspiration  να  βοηθήσει  αλλά  και  να  αξιολογήσει  τα  παιδιά ως 

προς τη μαθηματική έννοια την οποία εξετάζαμε. Η επίτευξη των διδακτικών στόχων όπως 

φαίνεται και πιο πάνω ήταν επιτυχής, τα παιδιά ομαδοποίησαν‐ταξινόμησαν, ονόμασαν και 

κατέκτησαν πλήρως τη μαθηματική έννοια χρησιμοποιώντας επιτυχώς τον υπολογιστή και 

το λογισμικό. Τέλος θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχουν οι βάσεις γα να θεωρηθεί μια 

επιτυχημένη διδακτική‐μαθησιακή διαδικασία  και  να προστεθεί  και αυτή με άλλες παρό‐

μοιες έρευνες τις οποίες έχουμε αναφέρει παραπάνω στην εργασία μας αυτή. 

 

Θεωρούμε (αν και έχει αποδειχθεί και διαφαίνεται από άλλες πιο ανεπτυγμένες έρευνες), 

ότι το εκπαιδευτικό λογισμικό kidspiration έχει τεράστιες εκπαιδευτικές δυνατότητες και όχι 

μόνο. Θα θέλαμε να προσθέσουμε εδώ την ευχάριστη ενασχόληση των παιδιών με το πρό‐

γραμμα, τη διάθεση τους να το ανακαλύψουν και τη θέληση τους να συνεχίσουν να ασχο‐

λούνται με το πρόγραμμα μετά το τέλος της δραστηριότητας‐έρευνας. 

 

Επίλογος 

Κλείνοντας θα θέλαμε να εστιάσουμε τόσο στον στόχο της εργασίας αυτής όσο και στις δυ‐

νατότητες που παρέχει η εννοιολογική χαρτογράφηση κυρίως μέσα από ένα παιδαγωγικό 

λογισμικό στον υπολογιστή. Μέσα από  την  εργασία αυτή θέλαμε  να παρουσιάσουμε  την 

έννοια της εννοιολογικής χαρτογράφησης και των δυνατοτήτων της κυρίως στην εκπαιδευ‐

τική διαδικασία. Παρουσιάσαμε ένα από τα δημοφιλέστερα λογισμικά εννοιολογικής χαρ‐

τογράφησης  για  παιδιά  μικρής  ηλικίας  (kidspiration)  κάνοντας  τις  απαραίτητες  αναφορές 

και  στα  άλλα  λογισμικά  εννοιολογικής  χαρτογράφησης.  Δημιουργήσαμε  και  δοκιμάσαμε 

μια διδακτική παρέμβαση με τη χρήση του kidspiration, αν και σε μικρής κλίμακας δείγμα, 

επιβεβαιώνοντας  τα πλεονεκτήματα  τόσο  του προγράμματος όσο  και  της  έννοιας  της  εν‐

νοιολογικής χαρτογράφησης. Γενικότερα η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια μέθοδος 

η οποία βοηθά σε όλες τις όψεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας  (παρουσίαση μαθήματος, 

ανίχνευση μαθησιακών  εμποδίων,  αναπαράσταση  της  γνώσης,  αξιολόγηση,  ανάπτυξη με‐

ταγνωστικών δεξιοτήτων  και άλλα)  (Birbili, 2006),  (Chang, Sung, Chen 2001). Η  χαρτογρά‐

φηση  εννοιών  είναι  ένα  δυναμικό  γνωστικό  εργαλείο,  που  υποστηρίζει  την  εκπαιδευτική 

διαδικασία  προωθώντας  νέους  μαθησιακούς  στόχους,  όπως  υψηλού  επιπέδου  γνωστικές 

ικανότητες (επίλυση προβλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα) και μεταγνωστι‐

κές ικανότητες που επιτρέπουν τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης από τον ίδιο τον μαθη‐

τή (Δημητρακοπούλου, 2001). Εν κατακλείδι, η χρησιμοποίηση του υπολογιστή και των κα‐

τάλληλων προγραμμάτων και λογισμικών δίνει ανωτέρας ποιότητας δυνατότητες στην εκ‐

παίδευση αρκεί αυτό να γίνεται με πρόγραμμα σύμφωνα και με τις αναπτυξιακές και γνω‐

στικές φάσεις του εκπαιδευόμενου. Η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση συντελείται και 

αναπτύσσεται ραγδαία στις μέρες μας και αυτό είναι ενθαρρυντικό αρκεί ο εκπαιδευτικός 

και ο μαθητής να τις χρησιμοποιούν κατάλληλα. 
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MIT Scratch Ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της διδασκαλίας του προγραμματισμού 
 

Νικηφόρος Στέφανος, Κοντομάρης Χριστόφορος, Χωριανόπουλος Κωνσταντίνος 
Τμήμα Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

choko@ionio.gr, c12niki@ionio.gr, c12kont@ionio.gr 
 

Περίληψη 

Ο προγραμματισμός διδάσκεται για πολλά χρόνια στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκ‐

παίδευσης.  Παρά  το  γεγονός  αυτό,  τα  αποτελέσματα  είναι  πενιχρά.  Πολλοί  μαθητές  βρί‐

σκουν τον προγραμματισμό βαρετό και δύσκολο. Αντίθετα, η χρήση των υπολογιστών στην 

καθημερινή  ζωή  των μαθητών  είναι πολύ δημοφιλής. Οι περισσότεροι από  τους μαθητές 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, τα Κοινωνικά Δίκτυα και τα παιχνίδια στον υπολογιστή με έ‐

ναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Το MIT Scratch έχει προταθεί ως μια λύση σε αυτό το εκ‐

παιδευτικό πρόβλημα. Στην παρούσα εργασία προσπαθούμε να διερευνήσουμε κατά πόσο 

αυτό ισχύει. 

 

Λέξεις κλειδιά: Scratch, προγραμματισμός, πρόγραμμα σπουδών, μεταβλητή 

 

Εισαγωγή 

 

Η  διδασκαλία  του  προγραμματισμού  σε  μαθητές  γυμνασίου  έχει  γίνει  μια  πρόκληση  για 

τους  εκπαιδευτικούς.  Παρά  το  γεγονός  ότι  οι  περισσότεροι  από  τους  μαθητές  είναι  εξοι‐

κειωμένοι με την πληροφορική στην καθημερινή ζωή, παρατηρείται ότι μόνο λίγοι από αυ‐

τούς είναι εξοικειωμένοι με τον προγραμματισμό. Σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών, οι 

μαθητές στην Ελλάδα θα πρέπει να διδάσκονται προγραμματισμό στην ηλικία των δεκαπέ‐

ντε ετών (τρίτη τάξη του Γυμνασίου). 

 

Ο προγραμματισμός διδάσκεται με τον «παραδοσιακό» τρόπο διδασκαλίας μέχρι σήμερα. 

Τα πενιχρά αποτελέσματα αυτού  του  τρόπου διδασκαλίας  θέτουν  ερωτήματα σχετικά με 

την αποτελεσματικότητα της μεθόδου (Tew & Guzdial, 2010). Υπάρχει μια μεγάλη αντίθεση 

ανάμεσα στη χρήση των υπολογιστών στην καθημερινή ζωή των μαθητών και τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών στο σχολικό περιβάλλον. Οι μαθητές συχνά θεωρούν ότι η δι‐

δασκαλία  του  προγραμματισμού  είναι  δύσκολη  και  ότι  είναι  ένα  πρόβλημα  για  αυτούς 

(Monroy‐Hernández & Resnick, 2010), (Dagdilelis, Satratzemi & Evangelidis, 2004). Αντίθετα, 

είναι ενθουσιασμένοι από τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και των Κοινωνικών Δι‐

κτύων. Οι παρατηρήσεις αυτές δημιουργούν προβληματισμό στους καθηγητές Πληροφορι‐

κής και γενικότερα στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πρόσφατα, ένας Αμερικανός επιστήμονας 

του MIT, ο Mitchel Resnick πρότεινε τη χρήση του Scratch ως λύση σε αυτό το πρόβλημα. 

Σύμφωνα με  τον  ίδιο,  το Scratch μπορεί  να μετατρέψει  το «βαρετό» παραδοσιακό  τρόπο 

διδασκαλίας του προγραμματισμού σε μια δημιουργική εμπειρία μάθησης (Brennan & Res‐

nick, 2012), (Maloney, Kafai, Resnick, & Rusk, 2008). Αυτό αποτέλεσε το κίνητρό μας για ένα 

ερευνητικό σχεδιασμό, προκειμένου να διερευνηθεί κατά πόσο αυτό πραγματικά συμβαίνει 

στα ελληνικά σχολεία. 

Η εργασία μας δομείται ως εξής: στο τμήμα ΙΙ παρουσιάζουμε το περιβάλλον Scratch και τα 

κριτήρια επιλογής των παιχνιδιών, όσο και τα αναθεωρημένα παιχνίδια. Στο τμήμα III ανα‐
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φερόμαστε  στο  σχεδιασμό  της  έρευνας,  συμπεριλαμβάνοντας  τα  υλικά,  τους  συμμετέχο‐

ντες, τους στόχους, τη διαδικασία και τα εργαλεία μέτρησης. Στο τμήμα IV παρουσιάζουμε 

την πιλοτική εφαρμογή μας, συνεχίζουμε με το τμήμα των Αποτελεσμάτων και τελειώνουμε 

με τα συμπεράσματά μας. 

 

Scratch 

 

Στην πραγματικότητα, το Scratch είναι μια online κοινότητα όπου τα παιδιά προγραμματί‐

ζουν και μοιράζονται διαδραστικές  ιστορίες, παιχνίδια και animations  (Monroy‐Hernández 

& Resnick, 2008), (Sylvan, 2007). Οι χρήστες δε χρειάζεται να γνωρίζουν κάποια συγκεκριμέ‐

νη  γλώσσα  προγραμματισμού.  Το  πρόγραμμα  αναπτύσσεται  μέσω  της  χρήσης  των «τού‐

βλων». Κάθε «τούβλο» είναι μια εντολή, έτσι ώστε ο χρήστης πρέπει απλά να τοποθετήσει 

τα τουβλάκια στη σωστή σειρά για να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα. Αυτό το καθιστά οι‐

κείο και εύκολο στη χρήση. Τα παιδιά μπορούν να το χρησιμοποιήσουν εύκολα, ακόμη και 

αν είναι στα πρώτα βήματα της σχολικής τους ζωής. Το πιο ελκυστικό χαρακτηριστικό του 

Scratch είναι η ευκολία δημιουργίας παιχνιδιών. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν τα 

δικά τους παιχνίδια εύκολα και να τα μοιραστούν με την κοινότητα του Scratch. Τα μέλη της 

κοινότητας μπορούν επίσης να αναθεωρήσουν και να βελτιώσουν αυτά τα παιχνίδια. Αυτή 

η δυνατότητα αναθεώρησης και βελτίωσης των παιχνιδιών στο Scratch έχει προταθεί από 

τον M. Resnick για χρήση στη διδασκαλία του προγραμματισμού (Brennan & Resnick, 2012), 

(Maloney, Kafai, Resnick, & Rusk, 2008). Η αναθεώρηση ενός παιχνιδιού είναι προτιμότερη 

από τη δημιουργία ενός νέου από την αρχή, καθώς είναι πιο εύκολη διαδικασία για τους 

μαθητές  γυμνασίου.  Αυτό αποτέλεσε  το  κίνητρό μας  και αποφασίσαμε  να αναζητήσουμε 

κατάλληλα παιχνίδια Scratch. Αυτή η έρευνα περιγράφεται στις επόμενες ενότητες. 

 

Θέμα και επιλογή παιχνιδιού 

Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας μας για κατάλληλα παιχνίδια Scratch επιλέξαμε τα εξής: 

Παιχνίδι 1: Insect Maze (http://scratch.mit.edu/projects/smiller4/2733440)  

Παιχνίδι 2: Robox (http://scratch.mit.edu/projects/TheExplodingCheez/957022) 

Παιχνίδι 3: Electricity (http://scratch.mit.edu/projects/zubblewu/2618266) 

Στα παιχνίδια αυτά  εφαρμόσαμε  τροποποιήσεις  (απλοποίηση‐μετάφραση  κώδικα στα  ελ‐

ληνικά), ώστε να είναι δυνατή χρήση τους στο πείραμα. Αυτά τα παιχνίδια έχουν ενδιαφέ‐

ρον από εκπαιδευτική άποψη, λόγω της απλότητάς τους. Συγκεκριμένα, ο κώδικας τους εί‐

ναι πλήρης και σαφής. Οι μαθητές  της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν εύκολα να 

αλλάξουν στον κώδικα τους μόνο ένα "Sprite"  (ένα χαρακτήρα ή ένα αντικείμενο),  καθώς 

επίσης  είναι  δυνατό  να  εισαχθούν  και  οι  αρχές  του  δομημένου  προγραμματισμού 

(Maloney, Kafai, Resnick, & Rusk, 2008, p.1). Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπου‐

δών, η έννοια της μεταβλητής,  οι λογικοί τελεστές, η δομή if (if, if ... else) και η δομή επα‐

νάληψης (repeat, repeat until, forever) μπορούν να διδαχτούν και να αφομοιωθούν από την 

παρατήρηση, τη μεταβολή ή ακόμη και την προσθήκη κώδικα. Ενώ το Insect Maze είναι αρ‐

κετά απλό και επεκτάσιμο, οι μαθητές μπορούν να εθιστούν στο παιχνίδι Robox και να ε‐

ντυπωσιαστούν από  την απλότητα  του.  Το  παιχνίδι Electricity  προσφέρει  μια  πραγματική 

μεταβλητή του χρόνου, η αλλαγή της οποίας απεικονίζει τη διαφορά με απλό τρόπο. 
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Οι  μαθητές  που  συμμετείχαν  στη  διαδικασία  αναμενόταν  να  βελτιώσουν  την  αντίληψη  

τους και τις γνωστικές τους δεξιότητες. Για παράδειγμα, αλλάζοντας την τιμή μιας μεταβλη‐

τής θα μπορούσαν να επιβραδύνουν το παιχνίδι ή ακόμα και να αλλάξουν την όλη διαδικα‐

σία του παιχνιδιού και  τα αποτελέσματα. Επιπλέον, στους μαθητές θα έπρεπε να δοθούν 

κίνητρα για να προσθέσουν sprites, να αλλάξουν τους ήχους, τα χρώματα και τον τρόπο κί‐

νησης και να σχεδιάσουν διαφορετικό υπόβαθρο και περιβάλλον χρήστη. 

 

  Αναθεωρημένο παιχνίδι Scratch  

Προτείνουμε στο παιχνίδι "Insect Maze", οι μαθητές να κληθούν να προσθέσουν, να καταρ‐

γήσουν ή να αλλάξουν τον τρόπο που η μεταβλητή "Score" αυξάνεται. Θα μπορούσαν επί‐

σης να αλλάξουν το είδος των προβλημάτων (γενικές εκπαιδευτικές ερωτήσεις) που πρέπει 

να απαντηθούν, η οποία οδηγεί στην αλλαγή των λογικών προϋποθέσεων στο βρόχο "επα‐

νάληψη μέχρι να ...". (Εικόνα 1) 

 

Στο  παιχνίδι  "Robox",  οι  μαθητές  μπορούν  εύκολα  να  πειραματιστούν  με  τις  μεταβλητές 

"ταχύτητα" (για να επιβραδύνουν ή να επιταχύνουν την κίνηση του sprite) και το "επίπεδο". 

Εναλλακτικά, θα μπορούσε να ζητηθεί να αλλάξουν το πλήκτρο ελέγχου (π.χ. a, w, d, x) στη 

συνθήκη " if ... else ...". (Εικόνα 2) 

 

Τέλος, το παιχνίδι Electricity προσφέρεται για δοκιμή των μεταβλητών σε πραγματικό χρό‐

νο, η αλλαγή των οποίων απεικονίζει τη διαφορά με απλό τρόπο, ή ακόμη και για να χρησι‐

μοποιήσουν άλλο χρώμα πένας και να αλλάζουν αντίστοιχα τις λογικές προϋποθέσεις. (Ει‐

κόνα 3)  

 
Εικόνα 1. Insect Maze          Εικόνα 2. Robox          Εικόνα 3. Electricity 

 

Eρευνητικός σχεδιασμός 

 

Από τη στιγμή που είχαμε επιλέξει τα τρία παιχνίδια Scratch, σχεδιάσαμε την έρευνά μας 

ως εξής: 

Υλικά 

Τα υλικά που απαιτήθηκαν για την έρευνά μας ήταν: 

1)Υπολογιστές με προεγκατεστημένο το Scratch και 2)το παιχνίδι Scratch 

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα μας ήταν: 

α) καθηγητής Πληροφορικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και β)μαθητές δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης χωρισμένοι σε δύο (2) ομάδες, υπό τους ακόλουθους όρους: 

1. Κάθε ομάδα αποτελείται από τον ίδιο αριθμό μαθητών 
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2. Ο αριθμός των αγοριών σε κάθε ομάδα ήταν ίσος με αυτό των κοριτσιών 

3. Τα μέλη της κάθε ομάδας είχαν περίπου παρόμοιους βαθμούς στη συνολική γενική από‐

δοση (1/3 από αυτούς είχαν μέγιστο βαθμό μέχρι 13, 1/3 είχαν βαθμούς μεταξύ 14‐16 και 

το τελευταίο 1/3 είχαν βαθμούς πάνω από 17) 

4.  Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  η  βαθμολογική  απόκλιση  στο  μάθημα  της  Πληροφορικής 

μεταξύ  των μελών των  τριών παραπάνω υποομάδων έπρεπε να είναι όσο  το δυνατόν μι‐

κρότερη (Bruce, 2006), (Cohen, Manion & Morrison, 2007), (Savenye W. & Robinson). 

 

Στόχοι 

Οι στόχοι του πειράματος ήταν: 

1. να διερευνηθεί κατά πόσον η διδασκαλία του προγραμματισμού μέσω της τροποποίησης 

ενός παιχνιδιού επηρεάζει τη στάση των μαθητών απέναντι στον προγραμματισμό και 

2. να διερευνηθεί κατά πόσον οι μαθητές πιστεύουν ότι το Scratch είναι ένα ελκυστικό ερ‐

γαλείο που πρέπει να χρησιμοποιείται στο σχολείο. 

 

Διαδικασία 

Η μία ομάδα διδάχτηκε τη νέα έννοια με τον "παραδοσιακό τρόπο". Ο δάσκαλος παρουσί‐

ασε τη "νέα" γνώση θεωρητικά. Οι μαθητές έκαναν ασκήσεις εμπέδωσης και εξέφρασαν τις 

απορίες τους. 

 

Στη  δεύτερη  ομάδα  παρουσιάστηκε  ένα  παιχνίδι  Scratch.  Αρχικά,  οι  μαθητές  έπαιξαν  το 

παιχνίδι και εξοικειώθηκαν με τη λειτουργία του.  Στη συνέχεια, ο καθηγητής παρουσίασε 

στους μαθητές  τον  κώδικα  του παιχνιδιού,  λέγοντας ότι  θα μπορούσε  να  τον  τροποποιή‐

σουν,  και  τελικά να τροποποιήσουν και  το παιχνίδι.  Καθοδήγησε  τους μαθητές να τροπο‐

ποιήσουν τον τομέα του κώδικα που σχετιζόταν με τη διδασκαλία της νέας έννοιας. Οι μα‐

θητές  πειραματίστηκαν  κάνοντας  αλλαγές  και  παρατηρώντας  τα  αποτελέσματα  τους.  Στο 

τέλος της διαδικασίας ο καθηγητής εισήγαγε την νέα έννοια θεωρητικά. Διατύπωσε τη θε‐

ωρία της γνώσης που οι μαθητές είχαν ήδη βιώσει στην πράξη (Mordechai, 1998). 

  

Εργαλεία μέτρησης 

Και στις δύο ομάδες δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο. Η ομάδα ελέγχου  (παραδοσιακή διδα‐

σκαλία) συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο Α, προκειμένου να διερευνηθεί η στάση τους α‐

πέναντι στον προγραμματισμό. Οι μαθητές κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους σχε‐

τικά με τη διδασκαλία του προγραμματισμού (αν νόμιζαν ότι ο προγραμματισμός θα έπρε‐

πε  να διδάσκεται στο σχολείο  και αν  έλπιζαν ότι  η διδασκαλία  του προγραμματισμού θα 

συνεχιζόταν  και στο μέλλον).  Ρωτήθηκαν επίσης  για  τον προγραμματισμό  (αν ενδιαφέρο‐

νταν να μάθουν προγραμματισμό στο μέλλον, αν θα συνέχιζαν να μαθαίνουν προγραμματι‐

σμό και αν θα μελετούσαν προγραμματισμό τακτικά). Η ομάδα «Θεραπείας» (Scratch) συ‐

μπλήρωσε  το ερωτηματολόγιο Β.  Το  ερωτηματολόγιο περιλάμβανε  το ερωτηματολόγιο Α, 

αλλά περιείχε και πρόσθετες ερωτήσεις, προκειμένου να διερευνηθεί η στάση των μαθητών 

απέναντι στο Scratch (Giannakos, Hubwieser, & Chrisochoides, 2013). Οι μαθητές κλήθηκαν 

επιπλέον  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  σχετικά  με  τη  χρήση  του  Scratch  (αν  είχαν  την 

πρόθεση να το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον, εάν θεωρούσαν ότι το Scratch θα έπρεπε να 

διδάσκεται στο σχολείο και αν έλπιζαν ότι η χρήση του Scratch στο σχολείο θα συνεχιζόταν 

και στο μέλλον). 
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Πιλοτική Εφαρμογή 

Πριν από την τελική υλοποίηση του ερευνητικού μας έργου συνεργαστήκαμε με το συνερ‐

γάτη μας καθηγητή Πληροφορικής του σχολείου, που εκτελέστηκε το πείραμα. Αφού εντο‐

πίσαμε  τους όποιους πρακτικούς περιορισμούς, οδηγηθήκαμε στην  τελική μορφή του έρ‐

γου  και  την  επαναδιατύπωση  των στόχων.  Το παιχνίδι που  επιλέχτηκε  για  τη διδασκαλία 

ήταν το "Electricity". Αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά επιλέχθηκε λόγω της απλότητάς του, δε‐

δομένου ότι οι συμμετέχοντες μαθητές στην έρευνά μας ήταν στην ηλικία των δεκατριών 

ετών  (πρώτη  τάξη  του  Γυμνασίου)  και  δεν  είχαν  καμία  προηγούμενη  εμπειρία  στον  προ‐

γραμματισμό. 

 

Στο επόμενο στάδιο, προχωρήσαμε στην πιλοτική εφαρμογή. 

1. Επιλέξαμε 4 μαθητές Γυμνασίου (2 αγόρια και 2 κορίτσια). 

2. Χωρίσαμε τους μαθητές σε ομάδες των 2 (1 αγόρι ‐ 1κορίτσι σε κάθε ομάδα). 

3.Η μία ομάδα διδάχτηκε  ένα μάθημα με  την παραδοσιακή μέθοδο  (εισαγωγή στον προ‐

γραμματισμό). Η άλλη ομάδα διδάχθηκε με το ίδιο θέμα (εισαγωγή στον προγραμματισμό) 

χρησιμοποιώντας το Scratch. 

 

Ομάδα Ελέγχου 

Οι μαθητές διδάχθηκαν την εισαγωγή στον προγραμματισμό με τον ακόλουθο τρόπο. Ο δά‐

σκαλος έθεσε το πρόβλημα του χειρισμού ενός ρομπότ (με φωνητικές εντολές). Ο ίδιος πα‐

ρουσιάστηκε ως ρομπότ και ενθάρρυνε τους μαθητές να του δώσουν τις κατάλληλες οδηγί‐

ες για να φτάσει σε έναν προορισμό‐στόχο. Οι μαθητές πειραματίστηκαν εκφράζοντας τις 

εντολές που εκτελέστηκαν από το δάσκαλο. Αν υπήρχε κάποια ασάφεια ο δάσκαλος έλεγε: 

"Δεν καταλαβαίνω." Η διαδικασία ολοκληρώθηκε όταν έφτασε στον προορισμό ‐ στόχο. Στη 

συνέχεια, ένας μαθητής πήρε το ρόλο του ρομπότ, τέθηκε ένας διαφορετικός προορισμός ‐  

στόχος και οι συμμαθητές του προσπάθησαν να τον κατευθύνουν σωστά. Ο καθηγητής πα‐

ρενέβαινε στη διαδικασία, προκειμένου να δομηθεί μια «πρότυπη»  γλώσσα οδηγιών –  ε‐

ντολών (ψευδοκώδικας).  Στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας εφαρμόστηκε το ίδιο μοντέ‐

λο με μια παραλλαγή: κάθε μαθητής κατέγραφε στο σημειωματάριό του, όλες τις αναγκαίες 

οδηγίες που ο ίδιος θεωρούσε ότι έπρεπε να δοθούν στο ρομπότ. Η διαδικασία ολοκληρώ‐

θηκε με τον έλεγχο στην πράξη από τους ίδιους τους μαθητές για την ορθότητα των κατα‐

γεγραμμένων  εντολών  τους.  Στο  τέλος,  στους  μαθητές  δόθηκε  το  ερωτηματολόγιο A  για 

συμπλήρωση. 

 

  Ομάδα «Θεραπείας» (Scratch) 

Το  πρώτο  βήμα  περιλάμβανε  την  παρουσίαση  του  περιβάλλοντος  της  εφαρμογής  στους 

μαθητές. Ενθαρρύνθηκαν να παίξουν το παιχνίδι, να πειραματιστούν και να εξοικειωθούν 

με αυτό. Στη συνέχεια, ο δάσκαλος έθεσε το πρόβλημα του τρόπου με τον οποίο το πρό‐

γραμμα  είχε  διαρθρωθεί  (Mordechai, 1998).  Οι  μαθητές  προβληματίστηκαν,  έκαναν  υπο‐

θέσεις. Έγινε σταδιακή εισαγωγή τους στον κώδικα του παιχνιδιού και παροτρύνθηκαν να 

αλλάξουν μια εντολή (χρώμα) για να δουν τις αλλαγές που αυτή θα επέφερε. Παρατήρησαν 

αυτές τις αλλαγές και συνέχισαν να πειραματίζονται και να προσπαθούν και με άλλα χρώ‐

ματα. Στο τέλος, δόθηκε στους μαθητές το ερωτηματολόγιο Β για συμπλήρωση. 
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Γενικές παρατηρήσεις της Πιλοτικής Εφαρμογής 

‐ Η μία διδακτική ώρα (σαράντα πέντε λεπτά) ήταν οριακά επαρκής για το πείραμα. 

‐ Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το Scratch και ήθελαν να το χρησιμοποιή‐

σουν περισσότερο από ότι ο διαθέσιμος χρόνος επέτρεπε. 

‐ Οι μαθητές είχαν θετική γνώμη σχετικά με την εφαρμογή. 

Η διαδικασία αλλαγής του κώδικα δεν ήταν δύσκολη για τους μαθητές, αν και χρειάστηκε 

μια μικρή βοήθεια για να εντοπιστεί το ακριβές σημείο όπου ο κώδικας θα πρέπει να αλλα‐

χτεί. Εν κατακλείδι, δεν παρατηρήθηκε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Έτσι, ο πιλότος θεωρή‐

θηκε επιτυχής και προχωρήσαμε στην τελική υλοποίηση του ερευνητικού έργου. 

 

Ερευνητικά στοιχεία 

 

Η έρευνά μας πραγματοποιήθηκε σε ένα Γυμνάσιο της Κέρκυρας, κατά τη διάρκεια του εα‐

ρινού εξαμήνου. Είκοσι (20) μαθητές συμμετείχαν σε αυτό. Όλοι ήταν στην πρώτη τάξη του 

Γυμνασίου και χωρίστηκαν σε δύο ομάδες. Χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος «between groups» 

(Bruce, 2006), (Cohen, Manion & Morrison, 2007), (Savenye W. & Robinson). Μετά τη συλ‐

λογή των δεδομένων, έγινε σύγκριση των δύο ομάδων και εξάγαμε τα αποτελέσματα μας. 

 

Αποτελέσματα 

Το Scratch φάνηκε πολύ  ενδιαφέρον  στους μαθητές. Όπως φαίνεται  στο σχήμα 1,  δεν υ‐

πήρχε καμία αρνητική στάση εναντίον του. 

   
Σχήμα 1: Πιστεύεις ότι Scratch πρέπει να διδάσκεται στο σχολείο; 

Σε αντίθεση, οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δεν είχαν την ίδια θετική στάση απέναντι στην 

παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. Επιπλέον, η πλειοψηφία της ομάδας Scratch εξέφρασε 

το  ενδιαφέρον  της  για  την  εκμάθηση  του προγραμματισμού,  ενώ οι  μαθητές  της  ομάδας 

ελέγχου φάνηκε να είναι επιφυλακτικοί. Όμοια, η ομάδα Scratch δήλωσε ότι θα συνεχίσει 

σίγουρα να μαθαίνει προγραμματισμό. Στην ομάδα ελέγχου παρατηρήθηκε σαφής άρνηση 

(σχήματα 2, 3).  
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Σχήμα 2: Θα συνεχίσεις να μαθαίνεις προγραμματισμό; (Ομάδα Scratch) 

 

Σχήμα 2: Θα συνεχίσεις να μαθαίνεις προγραμματισμό; (Control group) 

Παρατηρήθηκε επίσης ότι το Scratch μπορεί να βοηθήσει τα κορίτσια να έχουν μια πιο θε‐

τική  στάση  απέναντι  στον  προγραμματισμό  και  να  αυξήσει  την  πρόθεσή  τους  να  συνεχί‐

σουν να μαθαίνουν προγραμματισμό στο μέλλον. 

Συμπεράσματα 

Θεωρούμε το πείραμα μας ως σημαντικό επειδή δείχνει μια ευκαιρία για τη βελτίωση της 

διδασκαλίας του προγραμματισμού. Το Scratch φαίνεται να προσφέρει μια λύση για τους 

μαθητές για την εκμάθηση του προγραμματισμού. 

Παρά τους περιορισμούς που προέρχονται από το μικρό δείγμα, το θεωρούμε ως μια εκτε‐

ταμένη πιλοτική εφαρμογή και μπορούμε να ισχυριστούμε ότι υπάρχει μια ισχυρή ένδειξη 

ότι το MIT Scratch μπορεί να επηρεάσει θετικά τη στάση των μαθητών απέναντι στον προ‐

γραμματισμό. Επιπλέον, οι μαθητές πιστεύουν ότι είναι ένα ελκυστικό εργαλείο που πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί στο σχολείο. 

Μια άλλη ένδειξη της χρησιμότητάς του είναι η θετική επίδραση που φαίνεται να έχει σχε‐

τικά με τη στάση των κοριτσιών απέναντι στον προγραμματισμό. 

Για όλους αυτούς τους λόγους θεωρούμε το Scratch ως ένα πολύ αποτελεσματικό και ισχυ‐

ρό εργαλείο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού. Καθώς υπάρχει η πρόκληση της δο‐

κιμής, σε ένα ευρύτερο δείγμα, προτείνουμε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ευρέως, ενώ 

περισσότερα στοιχεία θα μπορούν να συλλέγονται και να αξιολογούνται. 
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Περίληψη 

Το λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα Open Sankoré (OS) κατασκευάστηκε από ομάδα ειδικών 

και   απευθύνεται αποκλειστικά στην  εκπαιδευτική  κοινότητα. Πρόκειται  για  ελεύθερο,  α‐

νοιχτό  και  επεκτάσιμο  λογισμικό  το  οποίο αποτελεί  ιδανικό  εργαλείο  για  την αξιοποίηση 

οποιουδήποτε διαδραστικού συστήματος. Διακρίνεται για το υψηλό παιδαγωγικό και διδα‐

κτικό δυναμικό του, αλλά και τη δυνατότητα να αξιοποιείται από εκπαιδευτικούς σε όποιο 

επίπεδο οικειότητας  με  τις νέες τεχνολογίας κι αν βρίσκονται. Η παρουσίαση του λογισμι‐

κού  στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  εξελικτικά,  ακολουθώντας  τα  στάδια  ωρίμανσης  του 

εκπαιδευτικού  στη  χρήση  του  Διαδραστικού Πίνακα  (ΔΠ),  όπως  αυτά  ορίστηκαν  από  την 

Haldane (2005).   

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διαδραστικός Πίνακας, Ανοιχτό Λογισμικό, Open Sankoré  

 

Εισαγωγή 

O ΔΠ σταδιακά τείνει να καταστεί αναπόσπαστο μέρος της σχολικής τάξης.  Παρόλο που η 

είσοδός του στα σχολεία διεθνώς οδηγήθηκε περισσότερο από τη διαδικασία τεχνολογικής 

αναβάθμισης παρά από κάποια ξεκάθαρη παιδαγωγική ανάγκη, η γενικότερη αίσθηση είναι 

ότι οι εκπαιδευτικοί μετά από έναν αρχικό δισταγμό, αποδέχθηκαν την παρουσία του στην 

τάξη και σε γενικές γραμμές ακολουθούν μια στρατηγική ενσωμάτωσής του στην εκπαιδευ‐

τική πράξη. Με βασικό πλεονέκτημα τη δυνατότητα υποστήριξης πολλαπλών παιδαγωγικών 

περιβαλλόντων (γνωστικών, κονστρουκτιβιστικών, συνεργατικών), ο ΔΠ θεωρείται και μάλ‐

λον όχι άδικα η σημαντικότερη τεχνολογική προσθήκη στην εκπαίδευση από την αρχή της 

χιλιετίας. Βέβαια υπάρχουν σοβαρές κριτικές αναφορικά με την είσοδο του ΔΠ στην τάξη οι 

οποίες εντάσσουν τον ΔΠ στη σειρά τεχνολογιών που ιστορικά επιχείρησαν ανεπιτυχώς να 

κυριαρχήσουν στη σχολική τάξη (μηχανές διδασκαλίας, μικροϋπολογιστές, PC, ηλεκτρονικά 

βιβλία).  Παράλληλα,  οι  έρευνες  δεν  έχουν  ξεκαθαρίσει  την  ουσιαστική  συμβολή  του  ΔΠ 

στον μετασχηματισμό προς πιο ανοιχτές και καινοτόμες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, συμ‐

βατές με έναν συνδεδεμένο και ανοιχτό κόσμο.   Υπάρχουν ωστόσο τρία βασικά σημεία τα 

οποία υποδεικνύουν  οι  έρευνες ως  ουσιώδη στην απελευθέρωση  του  δυναμικού  του ΔΠ 

(Miller και Glover, 2011): 

1) Η μορφή και το είδους του εξοπλισμού και της εγκατάστασης. Αναφέρεται στην ευελιξία 

και  προσαρμοστικότητα  της  κατασκευής,  τη  λειτουργικότητα  και  αξιοπιστία  των  συστατι‐
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κών του ΔΠ: Πίνακας, Η/Υ, Projector. Επίσης ιδιαίτερη σημασία έχει και η μορφή της αλλη‐

λεπίδρασης: αφής, ηλεκτρομαγνητική, υπερύθρων  κλπ. 

2) Η επιμόρφωση και η ετοιμότητα των εκπαιδευτικών. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 

στην κατασκευή και αξιοποίηση σεναρίων με πολλαπλές παιδαγωγικές προσεγγίσεις είναι 

απαραίτητη για  την προσέγγιση και αξιοποίηση του ΔΠ  (Legutke et al., 2007,   Hubbard & 

Levy, 2006). 

3) Το είδος του λογισμικού που χρησιμοποιείται. Το λογισμικό του ΔΠ θα αποτελέσει πολύ 

σημαντικό παράγοντα στην υιοθέτηση του μέσου από τον εκπαιδευτικό. O  εκπαιδευτικός 

μέσω του ΔΠ και με την υποστήριξη του κατάλληλου λογισμικού, θα δημιουργήσει σταδια‐

κά αυτό που θα ονομάζαμε "προφίλ διαδραστικότητας" της τάξης, το οποίο καθορίζει τον 

βαθμό και την ποιότητα της αλληλεπίδρασης των μελών της τάξης και το οποίο και θα δια‐

μορφώνεται, καθώς ο εκπαιδευτικός θα εξελίσσεται στην κατανόηση των νέων τεχνολογιών 

(Becta, 2004,   Beeland, 2002).  Το λογισμικό θα διευκολύνει    τον εκπαιδευτικό να αλλάξει 

φάση και να μετασχηματίσει τον ΔΠ από πίνακα παρουσιάσεων σε πίνακα αλληλεπιδράσε‐

ων. Σύμφωνα με τον Somekh  et  al.  (2007), το πέρασμα από την χρήση του ΔΠ ως εργαλεί‐

ου παρουσίασης σε πιο σύνθετες παιδαγωγικές αξιοποιήσεις απαιτεί μια περίοδο ενασχό‐

λησης τουλάχιστον δύο ετών.  

Επίπεδα ωρίμανσης στην αξιοποίηση του ΔΠ 

Η Haldane (2005) προτείνει, στάδια ωρίμανσης που οδηγούν στην πλήρη ενσωμάτωση και 

αξιοποίηση του ΔΠ (Πίνακας 1). Θεωρώντας την προσέγγιση της Ηaldane ως μια καλή αφε‐

τηρία για την περιγραφή ενός λογισμικού ΔΠ, θα παρουσιάσουμε το OS, υποδεικνύοντας τη 

λειτουργικότητά του σε κάθε επίπεδο ωρίμανσης.   

 

Επίπεδο  Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Επίπεδο 1: Θεμε‐

λίωση (Founda‐

tion) 

Σε αυτό το επίπεδο οι εκπαιδευτικοί, χρησιμοποιώντας τον ΔΠ κυρίως 

ως εργαλείο παρουσίασης / προβολής για το PowerPoint, βίντεο κλπ. 

τοποθετούνται δίπλα στον υπολογιστή και όχι στον ΔΠ, χρησιμοποιώ‐

ντας το ποντίκι και το πληκτρολόγιο για να χειριστούν ό, τι παρουσιά‐

ζεται.  Εύκολα  επανέρχονται  στον  παραδοσιακό  πίνακα  εγκαταλείπο‐

ντας τον ΔΠ. 

Επίπεδο 2: Δια‐

μόρφωση (Forma‐

tive) 

Σε  αυτό  το  επίπεδο  ο  εκπαιδευτικός  εργάζεται  δίπλα  στον  ΔΠ,  αξιο‐

ποιώντας  τις  απλές  λειτουργίες  του,  όπως  μολύβι  και  σβηστήρα.  Οι 

εκπαιδευτικοί καλούν   τους μαθητές στον πίνακα και ζητούν από αυ‐

τούς να  εκτελέσουν απλές ενέργειες για τις οποίες διαθέτουν αίσθηση 

εμπιστοσύνης.  Η  χρήση  του  απλού  πίνακα  δεν  εγκαταλείπεται  αλλά 

παραμένει ως εφεδρεία.  

Επίπεδο 3: Λει‐

τουργικότητα (Fa‐

cility) 

Σε αυτό το επίπεδο το οποίο είναι και το πιο αποφασιστικό, ο εκπαι‐

δευτικός  αρχίζει  να  συγγράφει  σενάρια    για  τον  ΔΠ.  Στη  φάση  αυτή 

πειραματίζεται με τις συγγραφικές δυνατότητες του λογισμικό του ΔΠ. 

Βασικό χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός ότι ο ΔΠ εξυπηρετεί πλέον 

το παιδαγωγικό προφίλ του εκπαιδευτικού.  

Επίπεδο 4:  

Eυχέρεια 

Σε αυτό  το επίπεδο ο εκπαιδευτικός πειραματίζεται με παιδαγωγικές 

και διδακτικές προσεγγίσεις διαφορετικές από τις κυρίαρχες που χρη‐
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 (Fluency)  σιμοποιεί. Ο ΔΠ αποτελεί εργαλείο εξερεύνησης της αλληλεπίδρασης 

του εκπαιδευτικού με το μαθητή  και το μαθησιακό αντικείμενο.    

Eπίπεδο 5: Απε‐

λευθέρωση (Fly‐

ing) 

Ο εκπαιδευτικός έχει πλέον στην κατοχή του ένα πανίσχυρο παιδαγω‐

γικό εργαλείο με το οποίο δύναται να ενορχηστρώσει μαθησιακά πε‐

ριβάλλοντα τα οποία διακρίνονται από προσαρμοστικότητα και ποικι‐

λομορφία    

Πίνακας 1: Επίπεδα αξιοποίησης του ΔΠ  (Haldane,  2005) 

 

 

Σύντομη επισκόπηση του τοπίου των λογισμικών ΔΠ  

Η αναφορά σε «Λογισμικό Διαδραστικού Πίνακα»  είναι σε ένα βαθμό παραπλανητική και 

αυτό γιατί στην πραγματικότητα δεν υπάρχει «ένα» λογισμικό, όταν αναφερόμαστε στο ΔΠ. 

Η λειτουργία του ΔΠ  είναι στην πραγματικότητα συνέργεια δύο λογισμικών και ενός περι‐

βάλλοντος:  

Α) Το λογισμικό οδήγησης το οποίο αναλαμβάνει να συνδέσει τον υπολογιστή με το σύστη‐

μα καταγραφής κινήσεων του ΔΠ. Το λογισμικό οδήγησης μετατρέπει τις κινήσεις στην επι‐

φάνεια του ΔΠ σε εντολές του λειτουργικού συστήματος του Η/Υ. Το λογισμικό αυτό είναι 

αποκλειστικό για κάθε ΔΠ και δεν γίνεται να χρησιμοποιηθεί σε άλλο πίνακα, μιας και εξαρ‐

τάται άμεσα από τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία. Β) Το λογισμικό συγγραφής του σεναρί‐

ου το οποίο είναι ανεξάρτητο από τον ΔΠ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε 

ΔΠ,  ακόμη  και  αν  οι  τεχνολογίες  καταγραφής  είναι  διαφορετικές.  Αποστολή  του  είναι  η 

σύνθεση του διαδραστικού σεναρίου. Το λογισμικό συγγραφής προσφέρει συνήθως δυνα‐

τότητες  διαχείρισης  πολυμέσων,  συνδυασμού  πόρων,  εγγραφής  μαθημάτων  και  τηλε‐

συνεργασίας. Γ) Το περιβάλλον  αποθετηρίου διαδραστικού υλικού κατάλληλο για τον δια‐

δραστικό πίνακα. Πρόκειται για περιβάλλοντα WEB 2.0 τα οποία προσφέρουν βιβλιοθήκες 

από εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για χρήση σε ΔΠ είτε με τη μορφή ολοκληρωμένων σε‐

ναρίων είτε με τη μορφή μεμονωμένων στοιχείων, για παράδειγμα flash animations. Σε δε‐

δομένο  ΔΠ  μπορούμε  να  χρησιμοποιήσουμε  μόνο  το  συμβατό  πρόγραμμα  οδήγησης  και 

θεωρητικά  ένα ή περισσότερα λογισμικά συγγραφής σεναρίων.  Στον Πίνακα 2  παρουσιά‐

ζουμε τις σημαντικότερες επιλογές του χρήστη αναφορικά με την επιλογή λογισμικού συγ‐

γραφής διαδραστικού υλικού. 

Οργανισμός  Λογισμικό  Δικαιώματα χρήσης  www 

SMART  SMART Note‐

book 

Mόνο για χρήστες 

SMARTBOARD 

http://smarttech.com/ 

Promethean  ActivInspire 

Professional 

(Πλήρης έκ‐

δοση) 

Mόνο για χρήστες 

προϊόντων Activ 

http://www.prometheanworld.com

Promethean  ActivInspire 

personal 

(Περιορισμένη 

έκδοση) 

Ελεύθερο για οποιον‐

δήποτε χρήστη 

http://www.prometheanworld.com

Conseptum 

SA 

LMA tool  Μετά από  αγορά 

μπορεί να χρησιμο‐

http://lmatool.com/ 
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ποιηθεί σε οποιονδή‐

ποτε ΔΠ. Δίδεται δω‐

ρεάν από κάποιες ε‐

ταιρείες ΔΠ 

Microsoft  One Note  Δίδεται με το πακέτο 

OFFICE 

http://office.microsoft.com/en‐

us/onenote/ 

Planete 

Sankoré 

Open Sankoré  ΕΛΛΑΚ ‐ Creative 

Commons 

http://open‐sankore.org/ 

  Πίνακας 2: Τα σημαντικότερα διαθέσιμα περιβάλλοντα ΔΠ  

 

Το λογισμικό διαδραστικού πίνακα Open Sankoré   

Το Open  Sankoré  (OS)  (http://open‐sankore.org)  αναπτύχθηκε  στο  Πανεπιστήμιο  της  Λω‐

ζάννης σταδιακά από το 2003 (αρχικά ως Uniboard) με στόχο τη δημιουργία ενός εργονομι‐

κού και παγκόσμιου λογισμικού ΔΠ ανοιχτού κώδικα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον 

εκπαιδευτικό. Βασικό του χαρακτηριστικό είναι η απόλυτη προσήλωση στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα σε αντίθεση με πολλά εμπορικά λογισμικά ΔΠ τα οποία πρώτα σχεδιάστη‐

καν  για  επιχειρησιακή  χρήση  και  στη  συνέχεια  προσαρμόστηκαν  στο  εκπαιδευτικό  περι‐

βάλλον. Παράλληλα με το λογισμικό έχει αναπτυχθεί και ένα αυθεντικό WEB 2.0 περιβάλ‐

λον  (planete.Sankoré.org)  το όποιο περιέχει αποθετήριο με επαναχρησιμοποιήσιμα μαθή‐

ματα και πλήρη αλληλεπίδραση των χρηστών. Το OS   είναι επεκτάσιμο ακολουθώντας την 

αρχιτεκτονική των προσθέτων (plugins) τα οποία αναπτύσσονται από επιστήμονες οι οποίο 

επιθυμούν να συνεισφέρουν. Τα σενάρια τα οποία κατασκευάζονται με το OS  μπορούν να 

αξιοποιηθούν σε οποιονδήποτε ΔΠ σε   tablet   ή και   tablet   PC   αλλά και σε οποιοδήποτε 

συνδυασμό PC  και Projector.  

Επίπεδο 1, Θεμελίωση: Αξιοποίηση των εργαλείων γραφής  

Το ΟS σκόπιμα διαθέτει ένα πολύ απλό και καθαρό σύστημα διεπαφής (Σχήμα 1) το οποίο 

διαφέρει ριζικά από συστήματα διεπαφής τύπου "MS OFFICE".   Tο σύστημα διεπαφής κα‐

ταλαμβάνει όλη την οθόνη και προστατεύει από οποιαδήποτε τυχαία πρόσβαση στην επι‐

φάνεια  εργασίας.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μειώνεται  δραστικά  η  πολυπλοκότητα  στην  οποία 

είναι εκτεθειμένος ο εκπαιδευτικός αλλά και ο μαθητής. Οι εργαλειοθήκες είναι απλές και 

διαισθητικές και μπορούν να τοποθετηθούν εργονομικά στην οθόνη, ώστε να προκύπτει η 

καλύτερος δυνατός συνδυασμός τοποθέτησης του ΔΠ και λειτουργίας του. Ο εκπαιδευτικός 

έχει άμεσα στη διάθεσή του εργαλεία γραφής, σχεδιασμού και διόρθωσης. O εκπαιδευτικός 

που ξεκινά να λειτουργεί  τον ΔΠ με το OS δεν χρειάζεται να απασχολείται με την αποθή‐

κευση όσων δημιουργεί στον πίνακα, μιας και το OS διαθέτει σύστημα οργάνωσης και αυ‐

τόματης αποθήκευσης βασισμένο σε XML, με αποτέλεσμα να μην χάνεται τίποτα. Με τον 

τρόπο  αυτό  το  λογισμικό  διευκολύνει  τον  αρχάριο  εκπαιδευτικό,  χωρίς  να  "τιμωρεί"  τα 

πρώτα λάθη. 

Επίπεδο 2, Διαμόρφωση: Οργάνωση δραστηριοτήτων, αξιοποίηση φυλλομετρητή  

Στο επίπεδο αυτό ο εκπαιδευτικός μπαίνει στη λογική της οργάνωσης δραστηριοτήτων μέ‐

σω του OS. Το OS υποστηρίζει την ανάπτυξη δομημένων σεναρίων ως αλληλουχία δραστη‐

ριοτήτων σε ανεξάρτητες σελίδες. Το OS διαθέτει πλήρες σύστημα καταγραφής μεταδεδο‐

μένων σεναρίου   (Σχήμα 1). Μια άλλη πολύ σημαντική λειτουργία η οποία ενεργοποιείται 
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στη φάση της οργάνωσης δραστηριοτήτων είναι αυτή του ενσωματωμένου ασφαλούς φυλ‐

λομετρητή τον οποίο διαθέτει το OS. Το ΟS, πιστό στη βασική αρχή της απλότητας και της 

ελάχιστης πρόσβασης στην επιφάνεια εργασίας, διαθέτει πλήρη ενσωματωμένο φυλλομε‐

τρητή.  Ο φυλλομετρητής  είναι απόλυτα  λειτουργικός με όλες  τις  σύγχρονες  δυνατότητες, 

ενώ  επιπλέον  δεν  διατηρεί  δεδομένα  πρόσβασης  και  ιστορικό,  με  αποτέλεσμα  να  απαλ‐

λάσσει  τον εκπαιδευτικό από το άγχος  της εμφάνισης ανεπιθύμητου περιεχομένου,  ξεχα‐

σμένων ιστοσελίδων κλπ. 

 Σχήμα 1: Εμφάνιση καρτέλας μεταδεδομένων σεναρίου  όπου ο εκπαιδευτικός καταγράφει 

τον τίτλο, τους στόχους και λέξεις κλειδιά  

 

Επίπεδο 3, Λειτουργικότητα: Οργάνωση δραστηριοτήτων σε σελίδες, ενσωμάτωση ψηφια‐

κού υλικού    

Εφαρμογή  Περιγραφή 

Google maps  Δημιουργεί ένα ή περισσότερα live instances  (και όχι screenshots)  σε 

μια  σελίδα.  Δίνεται  η  δυνατότητα  στο μαθητή  να  διερευνά  δυο θέ‐

σεις ταυτόχρονα και να προβαίνει σε συγκρίσεις  

ΗTML  editor  Χρήσιμο  εργαλείο  το  οποίο  δίνει  τη  δυνατότητα  ενσωμάτωσης  ζω‐

ντανών ιστοσελίδων σε σελίδες του OS 

Wiki  Εργαλείο για στοχευμένη αναζήτηση πληροφοριών από τη wikipedia 

και ενσωμάτωσή τους  σε σελίδα του OS  

Εργαλείο λήψης  

αντικειμένου Flash 

Με το εργαλείο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει οποιοδήποτε 

αντικείμενο  flash    από  οποιαδήποτε  ιστοσελίδα  μέσω  του  ενσωμα‐

τωμένου φυλλομετρητή και να το τοποθετήσει σε σελίδα του σεναρί‐

ου  

Εργαλείο λήψης 

στιγμιότυπων  ο‐

θόνης 

Με το εργαλείο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να πάρει οποιοδήποτε 

στιγμιότυπο από οποιαδήποτε σελίδα και να το ενσωματώσει σε σε‐

λίδα του OS  

Πίνακας  3: Εργαλεία  ενσωματωμένου φυλλομετρητή του OS 
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Στο επίπεδο αυτό  ο εκπαιδευτικός απελευθερώνει το μεγαλύτερο μέρος των δυνατοτήτων  

του OS,  προκειμένου να κατασκευάσει δυναμικά σενάρια τα οποία βασίζονται σε εναλλαγή 

δραστηριοτήτων. Το OS διαθέτει μια πληθώρα εργαλείων με τη μορφή ανεξάρτητων εφαρ‐

μογών, όπως μοιρογνωμόνιο, μετροταινία,  γεωμετρικά όργανα, διαβήτη, μεγεθυντικό φα‐

κό, χρονόμετρο, εργαλείο γραφικών παραστάσεων, αριθμομηχανή κλπ. Παράλληλα διαθέ‐

τει και μια σειρά εργαλείων δυναμικής ένταξης δικτυακού υλικού από τον ενσωματωμένο 

φυλλομετρητή κατευθείαν στις σελίδες του σεναρίου, χωρίς να απαιτείται ενδιάμεση απο‐

θήκευση σε τοπικούς φακέλους (Πίνακας 3). Με τον τρόπο αυτό ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

οργανώσει δραστηριότητες σε σελίδες με δυναμικό περιεχόμενο (Σχήματα 2, 3 και 4). 

 

 
Σχήμα 2: 

Εμφάνιση δυο ανεξάρτητων ενεργών  στιγμιότυπων Google maps  στη ίδια σελίδα 

 

 
Σχήμα 3: Εμφάνιση τριών video Υοu Tube  στην ίδια σελίδα  
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Επίπεδο 4, Ευχέρεια: Οργάνωση σεναρίου με παιδαγωγική τεκμηρίωση των δραστηριοτή‐

των 

  

Το OS μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην οργάνωση και διαχείριση ολοκληρωμένων σεναρίων 

με πλήρη παιδαγωγική τεκμηρίωση στις ανεξάρτητα οργανωμένες δραστηριότητες που εμ‐

φανίζονται σε διαδοχικές σελίδες. Σε κάθε σελίδα ‐ δραστηριότητα  ο εκπαιδευτικός  κατα‐

γράφει  τον  τίτλο  της δραστηριότητας,  τους στόχους και  τις  ενέργειες  του μαθητή και  του 

εκπαιδευτικού σε ειδικό αναδυόμενο χώρο. Παράλληλα, μπορεί να οργανώσει διαγνωστι‐

κές δραστηριότητες και δραστηριότητες  αξιολόγησης  χρησιμοποιώντας τα ενσωματωμένα 

εργαλεία αξιολόγησης. 

 

 
Σχήμα 4: Σελίδα με στιγμιότυπο από wikipedia  και Google Maps 

 

Επίπεδο 5, Απελευθέρωση: Οργάνωση ψηφιακής βιβλιοθήκης, δημιουργία εφαρμογών, 

αξιοποίηση αποθετηρίων   

 

Ο εκπαιδευτικός ο οποίος έχει εξοικειωθεί με το OS μπορεί να περάσει πλέον στην τελευ‐

ταία φάση εξέλιξης και ωρίμανσης με το συγκεκριμένο λογισμικό. Στη φάση αυτή δημιουρ‐

γεί  ο  ίδιος  εφαρμογές  τις  οποίες  οργανώνει  σε  βιβλιοθήκη  επαναχρησιμοποιούμενων  ε‐

φαρμογών και τις οποίες ενσωματώνει στα σενάριά του. Παράλληλα οργανώνει και συντη‐

ρεί βιβλιοθήκη σεναρίων με βάση το σύστημα οργάνωσης του OS. Δημιουργεί με τον τρόπο 

αυτό αποθετήριο σεναρίων τα οποία μπορεί να εφαρμόσει άμεσα στις κατάλληλες εκπαι‐

δευτικές περιστάσεις. Στη φάση αυτή αξιοποιεί τα ψηφιακά αποθετήρια και τις ψηφιακές 

βιβλιοθήκες Παράλληλα μπορεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες καταγραφής των μαθημά‐

των που διαθέτει το OS για αυτοαξιολόγηση και αυτοβελτίωση.  
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Σχήμα 5: Ενσωμάτωση ψηφιακών πόρων από αποθετήρια:Slideshare  και ψηφιακό βιβλίο. 

Οι σελίδες στο ΟS είναι δυναμικές και όχι screenshots    

 

Oι σελίδες του OS σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα δραστηριοτήτων περιέχουν δυναμικούς 

ψηφιακούς πόρους ανεξάρτητους μεταξύ τους (Σχήμα 5). Μπορούμε να έχουμε δυο γειτο‐

νικά ψηφιακά βιβλία ή δυο ιστότοπους που να διατηρούν το δυναμικό τους περιεχόμενο. 

Μπορούμε να προβάλλουμε δυο βίντεο You Tube ταυτόχρονα ή διαδοχικά στη ίδια σελίδα. 

Το OS  μας δίνει  τη δυνατότητα να  ελαχιστοποιούμε  την πρόσβαση στον γενικό φυλλομε‐

τρητή (Explorer, Chrome, Firefox)  και να διαχειριζόμαστε ψηφιακά αντικείμενα κατευθείαν 

από τις σελίδες του ΔΠ. 

 

Κριτική 

Το OS δημιουργήθηκε προκειμένου να είναι απλό και δυναμικό. Η ανάπτυξη του είναι εθε‐

λοντική και δεν έχει τη δυναμική ανάπτυξης εμπορικών προγραμμάτων όπως το SMART. Το 

ισχυρό του σημείο είναι η δυναμική αξιοποίηση διαδικτυακών πόρων μέσω οργανωμένων 

σειριακών σεναρίων. Η παιδαγωγική  του είναι προσανατολισμένη προς  τη  νοηματική μά‐

θηση  και  τον  κονστρουκτιβισμό.  Δεν  διαθέτει  ισχυρά  εργαλεία  υποστήριξης  ομάδας  και 

συνεργατικής  μάθησης.  Διαθέτει  σχετικά  περιορισμένο  αριθμό  εργαλείων  αξιολόγησης, 

εικονικών περιβαλλόντων  και  διαδραστικών δραστηριοτήτων    σε σχέση με πιο  εμπορικές 

υλοποιήσεις. Αν και αξιοποιεί δικτυακό περιεχόμενο, δεν αποθηκεύει τις πηγές, με αποτέ‐

λεσμα να χάνει αρκετή από τη λειτουργικότητά του σε περιβάλλοντα χωρίς πρόσβαση στο 

διαδίκτυο.  Παρόλα  αυτά  ο  παιδαγωγικός  του  προσανατολισμός  είναι  αυθεντικός  και  ου‐

σιαστικός, η χρήση του είναι πολύ εύκολη και η αξιοποίηση των ψηφιακών πόρων διαισθη‐

τική.   

 

Συμπεράσματα 

Η πορεία του εκπαιδευτικού στις νέες τεχνολογίες θα πρέπει να είναι αυτή της τελικής απε‐

λευθέρωσης, ώστε να είναι σε θέση να ενσωματώνει το εκάστοτε τεχνολογικό περιβάλλον 

στον διδακτικό και παιδαγωγικό του προγραμματισμό. Στην αντίθετη περίπτωση, είναι υπο‐
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χρεωμένος να εντάσσει την παιδαγωγική του στους περιορισμούς των τεχνολογικών περι‐

βαλλόντων τα οποία καλείται να αξιοποιήσει (Bax, 2010). Στην περίπτωση του ΔΠ, ο άμεσος 

συσχετισμός του λογισμικού συγγραφής με τη συσκευή του ΔΠ μπορεί να αφαιρέσει από 

τον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα της επιλογής του λογισμικού που τον εκφράζει. Το OS σχε‐

διάστηκε με αυτόν ακριβώς  τον σκοπό,  να δώσει  στον  εκπαιδευτικό  ένα περιβάλλον που 

δεν περιορίζεται από την επιλογή του ΔΠ ή ακόμα καλύτερα να αποσυνδέσει το software 

από το hardware. Αν και το OS είναι σε διαρκή εξέλιξη από την κοινότητα προγραμματιστών 

που το υποστηρίζουν, θεωρούμε ότι είναι σε μια φάση ωριμότητας όπου μπορεί να αξιο‐

ποιηθεί σε οποιοδήποτε ΔΠ και σε οποιοδήποτε μάθημα. Σημαντικότερο είναι ίσως το γε‐

γονός ότι  η εστίαση του OS στις πραγματικές διδακτικές ανάγκες του εκπαιδευτικού αυξά‐

νει τις πιθανότητες για μια καλύτερη και πιο αποδοτική συνέργεια τεχνολογίας και παιδα‐

γωγικής  διαδικασίας  στην  ανάπτυξη  της  «Παιδαγωγικής  του  Διαδραστικού  Πίνακα» 

(“Whiteboard Pedagogy”, Cogil, 2010). 
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Project σχολικής γιορτής με τις Νέες Τεχνολογίες. Μία διαφορετική εκδήλωση 
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Περίληψη 

Εκπαιδευτικοί  οι  οποίοι  θέλουν  να ακολουθούν  τις  σύγχρονες  εξελίξεις,  προετοιμάζοντας 

τους μαθητές τους απέναντι στις απαιτήσεις της εποχής τους, δεν μπορούν να μένουν μα‐

κριά από τις Νέες Τεχνολογίες και ιδίως τα web 2.0 εργαλεία. Σε συνάρτηση με την καθημε‐

ρινότητα της σχολικής ζωής μπορούν να συνεισφέρουν στη δημιουργία γιορτών και άλλων 

εκδηλώσεων,  έχοντας  ως  σκοπό  μία  διαφορετική  προσέγγιση  με  ιδιαίτερο  περιεχόμενο. 

Στην  παρούσα  εισήγηση  παρουσιάζεται  μία  ανάλογη  δραστηριότητα  με  τη  βοήθεια  των 

Νέων Τεχνολογιών και συγκεκριμένα με τη χρήση ενός διαδικτυακού εργαλείου παρουσιά‐

σεων, το Prezi. Προτιμάται η συγκεκριμένη εφαρμογή, επειδή με την πολυμεσικότητά του 

ωθεί τους μαθητές στην αυτενέργεια, συμμετοχή και προπάντων επειδή το τελικό αποτέλε‐

σμα αποτελεί κτήμα των ίδιων μαθητών, αποφεύγοντας παράλληλα τη χρήση του αποκλει‐

στικά ως ένα πιο εντυπωσιακό power point. 

Λέξεις‐κλειδιά: Web 2.0, σχολικές γιορτές, διαδικτυακά εργαλεία παρουσιάσεων, Prezi 

Εισαγωγή 

Για πολλά χρόνια το power point της Microsoft αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο παρουσιά‐

σεων με τους περισσότερους να θεωρούν αυτονόητη τη χρήση του. Η έκρηξη της ανάπτυξης 

των ηλεκτρονικών εφαρμογών έχει οδηγήσει στην εμφάνιση νέων εργαλείων παρουσίασης, 

με πολλά από αυτά να προσφέρουν στοιχεία παρόμοια με το power point, ηθελημένα ή και 

μη.  Όμως,  μέσα  σε  μία ψηφιακή  εποχή  ο  τρόπος  που  παρουσιάζεται  η  πληροφορία  έχει 

μεγάλη σημασία. Ανεξάρτητα από την ιδιότητα του καθενός και τους σκοπούς που θέλει να 

πετύχει, η παρουσίαση οφείλει να είναι όσο το δυνατό πιο ελκυστική και πρωτότυπη ώστε 

συνοδεύοντας  την  λεκτική  επικοινωνία με  εικόνες,  να  καταφέρει  να προσελκύσει  την πε‐

ριέργεια και το ενδιαφέρον του ακροατηρίου. Έτσι, η χρήση του Power point δεν αποτελεί 

πλέον καινοτομία, αφού οι περισσότεροι το γνωρίζουν και το χρησιμοποιούν  (Chicioreanu 

& Oproiu, 2012). 

 

Με αυτή τη λογική, η χρήση του Prezi μοιάζει με την εναλλακτική των ευρύτατα διαδεδομέ‐

νων με Power point  διαφανειών,  δίνοντας στον δημουργό  του μία προσωπική οπτική και 

μία αυθεντική προσέγγιση στο περιεχόμενο που παρουσιάζεται. To Prezi αποτελεί ένα ερ‐

γαλείο  ικανό να αντικαταστήσει τις κλασικές παρουσιάσεις, μία εφαρμογή που συνδυάζει 

τη δημιουργική σκέψη με  τις παροχές  της σύγχρονης  τεχνολογίας,  οδηγώντας σε διαδρα‐

στικές  και  υψηλού  επιπέδου  παρουσιάσεις,  δομημένο  περίπου  σαν  ένας  εννοιολογικός 

χάρτης. Χρησιμοποιώντας λοιπόν χαρακτηριστικά που μοιάζουν με της εννοιολογικής χαρ‐
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τογράφησης, βοηθάει  τους εκπαιδευομένους σε έναν μη γραμμικό τρόπο σκέψης,  τονίζο‐

ντας ταυτόχρονα και τα πιο αξιόλογα στοιχεία της παρουσίασης (Rockinson‐Szapkiw, Tucker 

& Knight, 2011). 

 

Τέλος, οι μαθητές‐χρήστες έχοντας παράγει ένα αρχικό‐πρώτο αποτέλεσμα, θέτουν το υλι‐

κό  τους  ως  βάση  για  διαδικτυακή  συνεργασία.  Έτσι,  εφόσον  επιτρέψουν  τη  διαδικτυακή 

συνεργασία,  τότε μπορούν να καλέσουν άλλους  χρήστες,  προκειμένου να αναπτύξουν  τις 

ιδέες τους, να κάνουν συζήτηση και να συνεργαστούν στη δημιουργία κοινού περιεχομένου 

(Θεοχαρόπουλος & Μπίλλα,2011). 

 

Αυτό  το  τελευταίο  χαρακτηριστικό  του prezi,  που υπενθυμίζεται πως  είναι μία εφαρμογή 

web2.0, δίνει τη δυνατότητα της επέκτασης των εργασιών και πέρα από το χώρο του σχο‐

λείου φτάνοντας μέχρι το χώρο του σπιτιού. Έτσι, το σχολείο δε θεωρείται αποκομμένο από 

την υπόλοιπη καθημερινότητα των παιδιών, αλλά ως συνέχειά της.  

 

Πέρα όμως από όλα τα παραπάνω πρέπει να τονιστεί πως σκοπός της συγκεκριμένης εργα‐

σίας δεν είναι να δοθεί όλη η βαρύτητα και να διαφημιστεί η συγκεκριμένη web 2.0 εφαρ‐

μογή  που  ενδεχομένως  να  δοκιμάζεται  ακόμη  παιδαγωγικά.  Για  αυτό  το  λόγο  πρέπει  να 

θεωρηθεί ως ένα κομμάτι, ένα εργαλείο που βοηθάει στην παρουσίαση ενός project. 

 

Γνωρίσματα της μεθόδου Project 

Η μέθοδος project είναι μία ανοιχτή διαδικασία μάθησης τα όρια της οποίας οι διαδικασίες 

δεν είναι αυστηρά καθορισμένες και εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και 

ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων. Παρόλα αυτά τα γνωρίσματα που έχει ένα project είναι 

χαρακτηριστικά και το διαφοροποιούν από άλλες μεθόδους διδασκαλίας που αφορούν ό‐

λους όσους εμπλέκονται στην παιδαγωγική διαδικασία: μαθητές, δάσκαλο, αντικείμενο δι‐

δασκαλίας. Ίσως το πιο σημαντικό είναι πως όλοι θεωρούνται ίσα μέλη μιας ομάδας με ίδια 

δικαιωμάτα και υποχρεώσεις. Έτσι, οι συμμετέχοντες σε ένα Project: 

 Υιοθετούν μία πρόταση που έκανε ένα μέλοςτης ομάδας και την επεξεργάζονται. 

 Αυτοοργανώνονται αι κατανέμουν τις εργασίες σε ορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Θέτουν συγκεκριμένους στόχους και επινοούν δικές τους μεθόδους για την αποτε‐

λεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων τους και των γενικότερων στόχων. 

 Προσπαθούν να ισορροπήσουν μεταξύ ατομικών και ομαδικών συμφερόντων. 

 Εντοπίζουν εντάσεις και συγκρούσεις που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του pro‐

ject και προσπαθούν να τις επιλύσουν. 

 Παραστέκονται  στους  άλλους,  ακόμη  και  αν  αυτό  σημαίνει  την  παραμέριση  των 

προσωπικών τους αναγκών. 

Ο ρόλος του δασκάλου είναι ακόμη ένα στοιχείο που πρέπει να αναλυθεί. Σε αντίθεση με 

την παραδοσιακή διδασκαλία που αποτελεί το κεντρικό πρόσωπο της διδακτικής διαδικα‐

σίας, εδώ διακρίνεται από διαφορετικά χαρακτηριστικά: 
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 Απομακρύνεται από το προσκήνιο, έχοντας  ήδη δημιουργήσει εκείνες τις προϋπο‐

θέσεις που θα κάνουν τα παιδιά ικανά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες μόνα τους. 

 Σπεύδει  σε βοήθεια όταν  είναι απαραίτητο,  καθώς η  ιδανική περίπτωση όπου  τα 

παιδιά προγραμματίζουν και διεξάγουν μόνα τους σπανίζει. 

 Ενσωματώνεται στην ομάδα και συμμετέχει με ίσους όρους, αν και δεν είναι εύκο‐

λη η άρση του ιεραρχικού χάσματος που υπάρχει. 

 Δείχνει  υπομονή  και  αντιλαμβάνεται  την  ανάγκη  των  μαθητών  να  ακολουθήσουν 

τον δικό τους ρυθμό ( Frey,1986). 

Η μεταβολή των σχέσεων και των αρμοδιοτήτων, όπως είναι φυσικό, έχουν αποτελέσμα και 

στο διδακτικό αποτέλεσμα. Ο μαθητης δραστηριοποιείται και ανακαλύπτει τη γνώση μόνος 

του. Ακόμη και σε περιπτώσεις που οι στόχοι δεν είναι γνωστικοί, ο μαθητής καλλιεργεί τη 

δημιουργική του σκέψη, ενώ πετυχαίνεται διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς κάθε μα‐

θητής ασχολείται με το κομμάτι που είναι πιο κοντά στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά του. 

Ταυτόχρονα, συσχετίζεται η καθημερινή ζωή με το διδακτέο και η σχολική ζωή εντάσσεται 

στην κοινωνία. Η  µέθοδος  Project  ως  µία  Βιωµατική‐Επικοινωνιακή διδασκαλία  είναι  φυ‐

σικό  να  συλλέγει  βιώµατα  και  από  τον  κοινωνικό  περίγυρο.  Ο  µαθητής  µαθαίνει  να 

δρα  δηµοκρατικά  και  µεταφέρει  τα βιώµατά του σαν άτοµο αλλά και σαν οµάδα στην το‐

πική κοινωνία(Χρυσαφίδης2002, Ντολιοπούλου 2001). 

Προϋποθέσεις  

Ξεκινώντας  την  υλοποίηση  των  δραστηριοτήτων,  η  ελεύθερη  έφραση  των  παιδιών,  ακο‐

λουθώντας τις δικές τους σκέψεις, επιθυμίες και φυσικά τη δική τους ταχύτητα υλοποίησης, 

αποτελεί την πρώτη  και κυρίαρχη μέριμνα. Tα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες, έχο‐

ντας σε κάθε ομάδα μαθητές διαφορετικών τάξεων. Ως ιδανικότερη μέθοδος προτιμάται η 

ομαδοκεντρική, δίνοντας στους μαθητές την πρωτοβουλία κινήσεων και ανάληψη ευθυνών 

όσον αφορά το τελικό αποτέλεσμα. Ο εκπαιδευτικός περιορίζεται στο ρόλο του καθοδηγητή 

και ενίοτε του απλού θεατή. 

Το συγκεκριμένο project απευθύνεται σε παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού σχολείο. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, αξιοποιήθηκε από το ολοήμερο τμήμα και τις ώρες 

της ξεκούρασης‐χαλάρωσης ή τις ώρες που είχαν τελειώσει οι υπόλοιπες εργασίες των παι‐

διών, ως μία δημιουργική, διαφορετική ενασχόληση. Ο αριθμός των παιδιών που ασχολή‐

θηκε ήταν 28. Η μεγαλύτερη δυσκολία πως δεν ήταν δυνατή η παρουσία όλων των παιδιών 

την ίδια στιγμή, αντιμετωπίστηκε από τα χαρακτηριστικά του Prezi ως μίας web2.0 εφαρμο‐

γής. Αναρτημένη η παρουσίαση στο διαδίκτυο,  έδινε  τη δυνατότητα σε όλα  τα παιδιά να 

αξιολογούν, να συμπληρώνουν και να διορθώνουν όποια στιγμή και από όποιο σημείο βρί‐

σκονταν.  

Λόγοι εκπόνησης του project 

Μία σχολική γιορτή στο δημοτικό σχολείο μπορεί να έχει πολλούς στόχους ανάλογα με το 

περιεχόμενο,  τη χρονική στιγμή,  την ηλικία αλλά και τα ενδιαφέροντα των  ίδιων των παι‐

διών.  Στη συγκεκριμένη περίπτωση οι  λόγοι,  διατυπωμένοι ως στόχοι, που οδήγησαν στη 

δημιουργία του project ήταν οι εξής: 
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 Εκάθηση των μηνών του έτους με έναν παιγνιώδη τρόπο (για τις μικρές τάξεις). 

 Πρώτη επαφή και γνωριμία με τον υπολογιστή και εφαρμογές. 

 Συμμετοχή στην τελική γιορτή του σχολείου με έναν εναλλακτικό τρόπο. O εναλλα‐

κτικός τρόπος έγκειται στη μέθοδο εξαγωγής του τελικού αποτελέσματος, που ήταν 

μέσα από την ενεργό συμμετοχή των παιδιών. Τα παιδιά θα συμμετείχαν στη γιορ‐

τή με μία δική τους δημιουργία, όχι απλώς αναπαράγοντας κάτι ξένο και άγνωστο. 

 Δημιουργία ομαδικού πνεύματος και ισχυροποίηση σχέσεων ομάδας. Εντάσεις που 

υπήρχαν στα μέλη μειώνονται, καθώς γίνεται κατανοητό πως όλοι ανήκουν στην ί‐

δια ομάδα και έχουν τον ίδιο σκοπό. 

 Εξάσκηση και ενίσχυση της μνήμης. Τα παιδιά έπρεπε να ανασύρουν από τη μνήμη 

τους γεγονότα που έγιναν μήνες πριν. 

Πορεία υλοποίησης 

Αφόρμηση (1 διδακτική ώρα) 

Το συγκεκριμένο στάδιο διαρκεί μόνο μία διδακτική ώρα και έχει ως σκοπό την προσέλκυση 

της προσοχής των μαθητών για τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Τους παρουσιάζονται κάποιες 

έτοιμες εργασίες άλλων χρηστών,   που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στα ενδιαφέροντά 

τους και τους προκαλούν ευχαρίστηση. Παράλληλα, βλέπουν τις δυνατότητες του prezi και 

παίρνουν κάποιες αρχικές ιδέες για το υλικό και τα μέσα που μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

για να δημιουργήσουν τη δική τους παρουσίαση (εικόνες, φωτογραφίες, ζωγραφιές, βίντε‐

ο). Γίνεται συζήτηση για το τι τους άρεσε περισσότερο και τι μπορούν να κάνουν από μόνοι 

τους. Τελική απόφαση μέσα από τη συζήτηση στις ομάδες και στη συνέχεια με όλη την τάξη 

είναι να γίνει μία εργασία που θα περιέχει όλες τις δραστηριότητες του σχολείου τη χρονιά 

που πέρασε. 

Υλοποίηση project( 9‐12 διδακτικές ώρες) 

Τα παιδιά όπως  είναι  χωρισμένα σε ομάδες,  αναλαμβάνουν  να ασχοληθούν με  κάποιους 

μήνες: η πρώτη ομάδα αναλαμβάνει να γράψει για τους Σεπτέμβριο‐Οκτώβριο‐Νοέμβριο η 

δεύτερη για τους Δεκέμβριο‐Ιανουάριο, η τρίτη για τους Φεβρουάριο‐Μάρτιο και η τελευ‐

ταία για τους Απρίλιο‐Μάιο‐Ιούνιο.  

Την πρώτη διδακτική ώρα  τους μοιράζεται φύλλο  εργασίας  το οποίο περιέχει  τους μήνες 

της κάθε ομάδας και ζητείται να καταγράψουν τα γεγονότα που θυμούνται πως έγιναν τους 

συγκεκριμένους  μήνες.  Αφού  έχουν  ολοκληρώσει  όλες  οι  ομάδες  τις  παρατηρήσεις  τους, 

τους ζητείται να παραχωρήσουν το φύλλο εργασίας και στις υπόλοιπες ομάδες. Έτσι, πετυ‐

χαίνονται τα εξής: 

 Συνεργασία όχι μόνο  των μελών μέσα στις ομάδες,  αλλά  και  των ομάδων μεταξύ 

τους, προάγοντας τη διάθεση της τάξης για έρευνα και συνδημιουργία στο πλαίσιο 

της ομαδοσυνεργατικής μάθησης (Γούλας, 2012). 

 Καλύτερο  και  πληρέστερο  τελικό  αποτέλεσμα,  αφού  συμμετέχει  μεγαλύτερος  α‐

ριθμός μαθητών.  
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Την δεύτερη διδακτική ώρα καταγράφονται οι σημειώσεις  των παιδιών στην ηλεκτρονική 

πλατφόρμα του Prezi και τα παιδιά βλέπουν για πρώτη φορά την παρουσίαση. Γίνεται μία 

πρώτη γνωριμία με την πλατφόρμα του Prezi και τα εργαλεία που διαθέτει. Σημαντικό στη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα να συμμετάσχουν όσοι περισσότεροι μαθητές γίνεται, ώστε η 

συνέχεια να είναι χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Προαπαιτούμενο για όλη τη διαδικασία απο‐

τελεί η επίδειξη των βασικών εργαλείων από τον εκπαιδευτικό. 

Οι επόμενες διδακτικές ώρες χωρίζονται θεματικά με βάση τα λογισμικά που χρησιμοποι‐

ούνται: tux paint για ζωγραφική και απεικόνιση των γεγονότων, picasa για την επεξεργασία 

εικόνων και δημιουργία βίντεο, αναζήτηση στις εικόνες του google και στο youtube για τα 

βίντεο.  

Αντικείμενο μέχρι το τέλος του project, αποτελεί η προσπάθεια των παιδιών να «ντύσουν» 

τις σημειώσεις τους ή αλλιώς να τις οπτικοποιήσουν με εικόνες, φωτογραφίες,  ζωγραφιές 

και βίντεο. Τους δίνεται επαρκής χρόνος ώστε να σκεφτούν και να αποφασίσουν συνεργα‐

ζόμενοι στις ομάδες τους πώς θα επιτύχουν την παραπάνω εργασία. Πιο αναλυτικά χρησι‐

μοποιήθηκαν τα εξής: 

 Δραστηριότητα Tux paint (1 διδακτική ώρα): η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί το συγκε‐

κριμένο λογισμικό για να αναπαραστήσει διάφορα γεγονότα της χρονιά που πέρα‐

σε. Η 1η ομάδα ζωγράφισε την παράσταση του Αγιασμού, η 2η  τη γιορτή των Χρι‐

στουγέννων,  η Τρίτη μία παράσταση με παιδιά να παίζουν  χιονοπόλεμο και η  τέ‐

ταρτη μία καλοκαιρινή παράσταση. Στη συνέχεια, τοποθετούνται στην παλέτα του 

prezi, δίπλα από κάθε μήνα.  

 Δραστηριότητα αναζήτησης εικόνων‐φωτογραφιών στο google(1 διδακτική ώρα): τα 

παιδιά με την καθοδήγηση και εποπτεία του εκπαιδευτικού αναζητούν εικόνες στη 

μηχανή αναζήτησης  του  google  σχετικές  με  τους  μήνες  που  έχουν  και  τις  αποθη‐

κεύουν στην επιφάνεια εργασίας ώστε να τις χρησιμοποιήσουν με ανάλογο τρόπο 

με τις  ζωγραφιές που ζωγράφισαν. Θεωρείται απαραίτητη η παρουσία του εκπαι‐

δευτικού, καθώς η τυχαία αναζήτηση στο internet μπορεί να κρύβει κινδύνους.  

 Δραστηριότητα  YouTube  (1  διδακτική  ώρα):  Με  παρόμοιο  τρόπο  με  τις  εικόνες 

google αναζητούνται βίντεο στο YouTube. Στη συνέχεια, αποθηκεύονται στους σε‐

λιδοδείκτες των φυλλομετρητών της κάθε ομάδας, ώστε να ενωθούν αργότερα στο 

τελικό Prezi.  

 Δραστηριότητα Picasa(3 διδακτικές ώρες): τα παιδιά με τις εικόνες και φωτογραφί‐

ες  που  έχουν  αποθηκεύσει  δημιουργούν  ένα  μικρό  βίντεο  που  αποτελεί  και  τον 

πρόλογο της εργασίας τους. 

 Δραστηριότητα Audacity(2  διδακτικές  ώρες):  Χρησιμοποιείται  το  audacity  για  την 

ηχογράφηση,την επεξεργασία και την ένωση‐όπου χρειάζεται‐ των φωνών των παι‐

διών. Τα παιδιά λειτουργούν ως αφηγητές και ηχογραφούν μικρά κείμενα για κάθε 

κείμενο και κάθε γεγονός. Στη συνέχεια, τα ηχογραφημένα κείμενα αναρτώνται η‐

λεκτρονικά σε έναν host και ενσωματώνονται στο τελικό prezi. 
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Λογισμικά/Ομάδες  1η Ομάδα  2η Ομάδα  3η Ομάδα  4η Ομάδα 

Τux paint  Aγιασμός  Άη‐Βασίλη  Άνοιξη  Έναν ήλιο με 

τη θάλασσα 

Google εικόνες  28η Οκτω‐
βρίου 

3 Ιεράρχες  25η Μαρτίου  Σούβλισμα 
αρνιού 

youtube  Πολυτεχνείο  Χιονοπόλεμος  Απόκριες  Βίντεο κλιπ 

picasa  Δημιουργία βίντεο 

audacity  Επεξεργασία ήχου 

Πίν.1: Εργασίες κατά ομάδα 

Ο παραπάνω πίνακας δείχνει συγκεντρωτικά ποια είναι που τα αντικείμενα που επέλεξαν 

να εντάξουν στην παλέτα του prezi (πίν.1). Μέσα σε αυτόν τον πίνακα φαίνονται τα σημα‐

ντικότερα γεγονότα μιας τυπικής σχολικής χρονιάς, από την πρώτη μέρα, μέχρι την τελευ‐

ταία. Επίσης, πιο σημαντικό για το κλίμα και την ανάπτυξη θετικών διαπροσωπικών σχέσε‐

ων, φαίνεται και πώς εξελίχτηκαν οι εργασίες. Ενώ δηλαδή,  ξεκίνησαν με δραστηριότητες 

που μπορούσαν να γίνουν μέσα σε κάθε ομάδα, στη συνέχεια η προσπάθεια είναι συλλογι‐

κή, με τις ομάδες να συνεργάζονται μεταξύ τους για το τελικό αποτέλεσμα.  

Αξιολόγηση‐συμπεράσματα 

Τα  αποτελέσματα  ήταν  από  ικανοποιητικά  ως  θεαματικά.  Όσον  αφορά  τους  γνωστικούς 

στόχους, τα παιδιά των μικρότερων τάξεων έμαθαν τους μήνες του χρόνου, όχι μόνο ονο‐

μαστικά, αλλά και με τη σειρά διαδοχής τους. Παράλληλα, έμαθαν να αντιστοιχούν και να 

τοποθετούν  γεγονότα‐που  σε  κάποιες  περιπτώσεις  τούς  ήταν  και  άγνωστα‐  μέσα  σε  ένα 

ημερολογιακό  έτος.  Για  παράδειγμα,  μέχρι  το  τέλος  της  σχολικής  χρονιάς  γνώριζαν ποιες 

είναι οι εθνικές επέτειοι  και πότε τις  γιορτάζουμε, ποια είναι  τα σημαντικότερα γεγονότα 

της σχολικής ζωής και η χρονική αλληλουχία τους. 

Τα οφέλη από την ένταξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διαδικασία ήταν ποικίλα ανά‐

λογα με τις ηλικίες και τις πρότερες ψηφιακές γνώσεις που είχαν τα παιδιά. Τα περισσότερα 

παιδιά, ιδίως τα μεγαλύτερα, μέσα από τους πειραματισμούς τους με τα εργαλεία των λο‐

γισμικών έμαθαν να τα χειρίζονται και να τα εφαρμόζουν και σε άλλες περιπτώσεις. 

Αυτό όμως που πρέπει να ξεχωρίσει από τη συμμετοχή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ήταν 

η συνειδητοποίηση πως αποτελούσε ένα εργαλείο για την επίτευξη των εργασιών. Σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελούσε αυτοσκοπό για να γεμίσουν οι χωρίς δραστηριότητες διδακτι‐

κές ώρες ή ως ένα παιχνίδι. Η χρήση του άλλαξε στα μάτια των παιδιών και η σημασία που 
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είχε υποβαθμίστηκε σε ένα απλό εργαλείο όπως το ραδιόφωνο, μόνο με πολλές περισσότε‐

ρες χρήσεις. 

Οι εντάσεις που οφείλονταν στη διαφορά ηλικίας, σε προβλήματα που προϋπήρχαν από τις 

τάξεις  τους  ή  στα  διαφορετικά  ενδιαφέροντα  και  εκδηλώνονταν  πριν  την  υλοποίηση  του 

project, μειώθηκαν αρκετά. Αυτή η βελτίωση των σχέσεων δεν περιορίστηκε μόνο στις με‐

σημεριανές ώρες του Ολοημέρου που θα ήταν άλλωστε το φυσιολογικό επόμενο. Επεκτά‐

θηκε και στο πρωινό τμήμα του σχολείου που αποτελούσε ένα εντελώς διαφορετικό περι‐

βάλλον τόσο σε επίπεδο προσώπων, όσο και σε επίπεδο σχέσεων. 

Εντύπωση  προκάλεσε  η  δυνατότητα  ανάκτησης  από  τη  μνήμη  των  γεγονότων  που  είχαν 

διαδραματιστεί. Μάλιστα,  ενώ στην αρχή υπήρχε  κάποια δυσκολία στο  να αναφέρουν οι 

μαθητές γεγονότα στη συνέχεια ήταν ικανοί να μιλάνε περιγράφοντάς τα με τον πιο αναλυ‐

τικό τρόπο. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα βελτίωση μνήμης, αλλά προσαρμογή στον τρόπο 

εργασίας του project και ανάπτυξη ελευθερίας κινήσεων και πρωτοβουλίας. Παρατηρήθηκε 

από  παιδιά  που  δίσταζαν  να  μιλήσουν  από φόβο  μην  κάνουν  λάθος  να  κάνουν  τις  δικές 

τους προτάσεις, χωρίς να έχουν πλέον τον φόβο της αποδοκιμασίας. Πλέον τα παιδιά ήταν 

μέλη μίας ομάδας. 

Ο συνδυασμός μέθοδος project‐web 2.0 εφαρμογών‐σχολική γιορτή, αν και ήταν κάτι που 

δεν  το  είχαν  ξαναεπιχειρήσει,  φάνηκε  πως  τους  ικανοποίησε  και  ως  αποτέλεσμα  και  ως 

διαδικασία. Τα παιδιά‐και οι γονείς τους‐αισθάνθηκαν  ιδιαίτερα περήφανοι για αυτό που 

παρουσίασαν και διέφερε από την υπόλοιπη γιορτή. Βέβαια οι αντιδράσεις των υπόλοιπων 

που δε γνώριζαν τι ακριβώς είχε γίνει, δεν ήταν ανάλογες των άμεσα συμμετεχόντων, αλλά 

αυτό πότε δεν είχε τεθεί ως στόχος. 

Γενικά, η δημιουργία ενός project που είχε αυτά τα χαρακτηριστικά φάνηκε πως δεν αποτε‐

λεί χάσιμο χρόνου. Αντιθέτως, ενδεχομένως να χρειάζεται αν όχι να επιβάλλεται η απομά‐

κρυνση από την πίεση της ύλης των μαθημάτων και η επικέντρωση σε πιο βασικούς στό‐

χους όπως αυτούς των δεξιοτήτων και στάσεων, ιδίως σε μία εποχή που η γνώση αποτελεί‐

ται από ένα τεράστιο όγκο πληροφοριών συνεχώς μεταβαλλόμενο και εξελισσόμενο. 
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Αναπαραστάσεις μαθητών/τριών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για το διαδίκτυο 
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αξιολόγηση και ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία είναι μια έρευνα η οποία επαναλαμβάνει μέρος μιας έρευνας η οποία 

έχει πραγματοποιηθεί από άλλους ερευνητές  (Σολομωνίδου & Παπαστεργίου, 2004). Ανα‐

λυτικότερα η εργασία αποτελείται από το θεωρητικό πλαίσιο στο οποίο γίνεται αναφορά 

στον όρο της νοητικής παράστασης, στις βασικές έννοιες του διαδικτύου καθώς και στη θέ‐

ση του Δ.Ε.Π.Π.Σ. ως προς την χρήση του διαδικτύου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στό‐

χος της εργασίας είναι η επαλήθευση ή μη των αναπαραστάσεων (όπως έχουν καταγραφεί 

σε παρόμοια έρευνα) που έχουν οι μαθητές/ριες σχετικά με το διαδίκτυο. Στο μεθοδολογι‐

κό πλαίσιο, αναφερόμαστε στο δείγμα, στο υλικό, στην ερευνητική διαδικασία και στα απο‐

τελέσματα  της  έρευνας  που  πραγματοποιήσαμε  στα  πλαίσια  της  παρούσας  εργασίας.  Τα 

αποτελέσματα βρίσκονται σε απόλυτη συνάφεια με τα αποτελέσματα παρόμοιων ερευνών. 

Τέλος στον επίλογο θα κάνουμε μια γενικότερη ανασκόπηση της εργασίας και θα αναφερ‐

θούμε σε μια εν μέρει σύγκριση με την εργασία την οποία είχαμε ως πρότυπο επεκτείνο‐

ντας τις απόψεις μας σχετικά με την καθημερινή διδακτική πρακτική στα Ελληνικά σχολεία. 

Λέξεις‐κλειδιά: Διαδίκτυο, νοητικές αναπαραστάσεις, δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Νοητικές Παραστάσεις, επιστημολογικά και ψυχολογικά πλαίσια προσέγγισης 

 

Η νοητική παράσταση είναι ο πρωταρχικός δεσμός που μπορεί να έχει το παιδί με τη νέα 

γνώση.  Αν αγνοήσουμε  τις  νοητικές παραστάσεις  των παιδιών  τότε αυτές δεν  εξαφανίζο‐

νται  αλλά απωθούνται.  Οι  παιδικές  αναπαραστάσεις  αποτέλεσαν πεδίο  μελέτης  για  τους 

ψυχολόγους και κυρίως σε αυτούς που ασχολούνται με την ανάπτυξη της σκέψης. 

 

Στην προσπάθεια θέασης των νοητικών παραστάσεων στην επιστημολογία της γνώσης θα 

μπορούσαμε να αναφερθούμε στον G. Bachelard σύμφωνα με τον οποίο η συγκρότηση της 

επιστημονικής  γνώσης  μπορεί  να  τεθεί  με  όρους  γνωστικών  εμποδίων.  Από  την  άλλη  οι 

νοητικές παραστάσεις στην ψυχολογία της μάθησης εξετάζονται μεταξύ άλλων από τους H. 

Wallon, L. Vygotski και Bruner. Ο καθένας από αυτούς αναπτύσσει και μια διαφορετική ά‐

ποψη για την σημασία των αναπαραστάσεων των παιδιών στην ανάπτυξη της σκέψης και 

της μάθησης. Για παράδειγμα ο Wallon θεωρεί ότι αυτό που προσφέρεται στην παράσταση 

είναι η εμπειρία της οποίας οι εντυπώσεις περιέχουν ανάμικτες τη στάση και την κίνηση, με 

το ερέθισμα και την αντίστοιχη επιθυμία ή απώθηση. Ο Vygotski αναφέρεται σε ένα είδος 

λειτουργικής  σκέψης μέσω παραστατικών μηχανισμών.  Τέλος  ο Bruner  διέκρινε  τρεις  τύ‐

πους  νοητικών  παραστάσεων,  την  έμπρακτη,  την  εικονική  και  την  συμβολική  (Ραβάνης, 

2003). 
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Βασικές Έννοιες του Διαδικτύου 

 

Το διαδίκτυο είναι ένα δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που (δια)συνδέει άλλα δίκτυα. Ο 

όρος  internet προκύπτει από τη σύνθεση λέξεων  inter‐network,  έτσι περιγράφεται  το πα‐

γκόσμιο πλέγμα διασυνδεδεμένων υπολογιστών περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών και 

πληροφοριών που παρέχει στους χρήστες του. Το Internet (International Network) αποτελεί 

το  μεγαλύτερο  διαδίκτυο  στον πλανήτη.  Ξεκίνησε  από  τις ΗΠΑ  τη  δεκαετία  του 1960  για 

στρατιωτικούς σκοπούς και στη συνέχεια για την επικοινωνία μεταξύ επιστημόνων. 

 

Το  Διαδίκτυο  χρησιμοποιεί  την  μεταγωγική  μετάδοση  πακέτων  (packet  switching)  και  το 

πρωτόκολλο  επικοινωνίας  TCP\IP  ενώ  η  τεχνική  της  σύνδεσης  δικτύων  ονομάζεται  inter‐

networking. Ο Vannevar Bush και το κείμενό του «As We May Think» αναφέρθηκε σε ένα 

«γαλαξιακό  δίκτυο»  συνδεδεμένων  υπολογιστών.  Το  ARPANET  άλλαξε  το  βασικό  του  δι‐

κτυακό πρωτόκολλο επικοινωνίας από το NCP στο TCP/IP  ξεκινώντας έτσι το Διαδίκτυο ό‐

πως  το  γνωρίζουμε σήμερα.  Ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη  έκανε  το  Εθνικό  Ίδρυμα 

Επιστημών (National Science Foundation, NSF) των ΗΠΑ το οποίο έχτισε την πανεπιστημια‐

κή ραχοκοκαλιά, το NSFNet, το 1986 (Γιαλούρης, Γκιμπερίτης, Κόμης, Σιδέρης, Σταθόπουλος 

1999). 

 

Το Internet έχει παροχείς, κόμβους (ονομάζεται κάθε υπολογιστής που είναι συνδεδεμένος 

σε ένα δίκτυο), εξυπηρετητές (είναι το υπολογιστικό σύστημα που υποστηρίζει ένα δίκτυο 

υπολογιστών παρέχοντας διάφορες υπηρεσίες), σταθμούς εργασίας(είναι το υπολογιστικό 

σύστημα που συνδέεται σε ένα δίκτυο και εξυπηρετείται ως πελάτης από τον εξυπηρετητή 

του), πρωτόκολλα επικοινωνίας, σύνδεση. Οι υπηρεσίες του Internet συνοπτικά είναι ο πα‐

γκόσμιος  ιστός‐αναζήτηση  πληροφοριών,  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο,  η  δυνατότητα  συ‐

νομιλιών, η μεταφορά αρχείων, οι ειδησεογραφικές ομάδες, η δυνατότητα πρόσβασης από 

απόσταση σε συστήματα πληροφορικής (απομακρυσμένη πρόσβαση), οι μηχανές αναζήτη‐

σης, η δυνατότητα μετάδοσης ήχου/εικόνας και τέλος η δυνατότητα πραγματοποίησης τη‐

λε‐διασκέψεων. 

 

Θεωρώντας την εκπαίδευση ως διαδικασία μετάδοσης πληροφοριών, δεξιοτήτων, αξιών και 

παραγόντων  κοινωνικοποίησης  και  συνυπολογίζοντας  τη  δυναμική  των  εκπαιδευτικών  ε‐

φαρμογών µέσω του υπολογιστή και του διαδικτύου  (µε τον τεράστιο όγκο πληροφοριών 

και τις δυνατότητες επικοινωνίας που παρέχει), καθίσταται απαραίτητη η σύζευξη υπολογι‐

στή‐εκπαιδευτικής  διαδικασίας  και  η  ανάπτυξη  στρατηγικών  ένταξης  των  νέων  τεχνολο‐

γιών, ώστε να αξιοποιηθούν ως εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης. Το διαδίκτυο και ειδι‐

κότερα το πρωτόκολλο επικοινωνίας που επικρατεί και είναι γνωστό ως Ιστός (world wide 

web),  συγκροτεί  ένα  χαοτικό µέσο,  κύριο  χαρακτηριστικό  του οποίου  είναι η δυνατότητα 

επικοινωνίας, όπου ο καθένας μπορεί να εναλλάσσεται στους ρόλους πομπού και δέκτη. Η 

διαφορά του διαδικτύου από τα παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας συνίσταται στη δυνατό‐

τητα διανομής της πληροφορίας σε όποιον έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό. Η πλη‐

ροφορία μπορεί να διανεμηθεί άπειρες φορές, ενώ η χρήση της δεν την καταστρέφει και η 

κατοχή της από έναν χρήστη δεν αποκλείει την κατοχή της από άλλους. Το διαδίκτυο είναι 

ένα αντίβαρο στο μονοπωλιακό καθεστώς των παραδοσιακών μέσων διδασκαλίας. 
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Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 

 

«Σκοπός της διδασκαλίας  της Πληροφορικής στην υποχρεωτική εκπαίδευση είναι να απο‐

κτήσουν οι  μαθητές μια αρχική αλλά συγκροτημένη  και  σφαιρική αντίληψη  των βασικών 

λειτουργιών του υπολογιστή, μέσα σε μια προοπτική τεχνολογικού αλφαβητισμού και ανα‐

γνώρισης  της  Τ.Π.Ε.,  αναπτύσσοντας  παράλληλα  ευρύτερες  δεξιότητες  κριτικής  σκέψης, 

δεοντολογίας,  κοινωνικής  συμπεριφοράς  αλλά  και  διάθεσης  για  ενεργοποίηση  και  δη‐

μιουργία τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συνεργασία µε άλλα άτομα ή ως µέλη μιας 

ομάδας. Να έλθουν σε επαφή µε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου 

διδασκαλίας,  ως  γνωστικού‐διερευνητικού  εργαλείου  και  ως  εργαλείου  επικοινωνίας  και 

αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο  των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων.  Έτσι, 

µε την απόκτηση της ικανότητας να κατανοούν τις βασικές αρχές που διέπουν τη χρήση της 

υπολογιστικής τεχνολογίας σε σημαντικές ανθρώπινες ασχολίες (όπως η πληροφορία και η 

επεξεργασία της, η επικοινωνία, η ψυχαγωγία, οι νέες δυνατότητες προσέγγισης της γνώ‐

σης), δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν μια παιδαγωγική και διδα‐

κτική μεθοδολογία επικεντρωμένη στο μαθητή, διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατο‐

μίκευση των μαθησιακών ευκαιριών και τέλος, οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτι‐

κές  και  κοινωνικές  δεξιότητες  που  θα  τους  εξασφαλίσουν  ίσες  ευκαιρίες  πρόσβασης  στη 

γνώση αλλά και δυνατότητες δια βίου μάθησης» (ΥΠΕΠΘ, 2003). 

 

Το Δ.Ε.Π.Π.Σ. διακρίνεται από μια εργαλειακή προσέγγιση των Τ.Π.Ε. καθώς καθορίζει ότι η 

έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο να μαθαίνει ο μαθητής με τη χρήση των ΤΠΕ παρά να μα‐

θαίνει τη χρήση των ΤΠΕ (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2001). Η ηλεκτρονική επικοινωνία είναι 

ένας από τους στόχους που θέτει το ΔΕΠΠΣ Πληροφορικής για το δημοτικό σχολείο και το 

γυμνάσιο από τις πρώτες κιόλας τάξεις (εξοικείωση των μαθητών με το ηλεκτρονικό ταχυ‐

δρομείο στις τάξεις Ε’ και Στ’). Υπηρεσίες του διαδικτύου που εστιάζονται στην επικοινωνία 

(όπως π.χ. το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή το φόρουμ συζήτησης) επιτρέπουν την υλοποίηση 

ποικίλων καινοτόμων διδακτικών‐μαθησιακών πρακτικών όπως τη συνεργατική μάθηση με 

υποστήριξη υπολογιστή (CSCL), τη διαμεσολαβημένη με υπολογιστή επικοινωνία (CMC), την 

εξ αποστάσεως επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ μαθητών, τη σύμπραξη απομακρυσμέ‐

νων ομάδων μαθητών, το συντονισμό ενεργειών και δράσεων (Κόμης, 2004). 

 

Το διαδίκτυο βρίσκει ολοένα και περισσότερες εφαρμογές στη διδασκαλία τόσο ως αυτό‐

νομο μάθημα όσο  και μέσα από  τη διαθεματικότητα.  Καθώς  επίσης  και  στην δημιουργία 

ιστοσελίδων (Τσιατσιάνας, 2004, Γιακουμάτου, 2003) και αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμά‐

των. Ελλοχεύουν ωστόσο προβλήματα όπως της κατάλληλης ορθολογικής χρήσης του δια‐

δικτύου  κυρίως από  τους  μαθητές/ριες  μιας  και  ολοένα αυξάνονται  οι  ακατάλληλες  ηλε‐

κτρονικές διευθύνσεις καθώς και μια σειρά παράπλευρων συμπτωμάτων που εκφράζονται 

ως αίσθηση ανικανοποίητου, αδυναμία συγκέντρωσης,  έλλειψη ενδιαφέροντος, αποστρο‐

φή για το διάβασμα, επιφανειακή γνώση και άλλα. Η εποικοδομιστική προσέγγιση της γνώ‐

σης αποτελεί το συνδετικό ιστό ενός εμπλουτισμένου μαθησιακού περιβάλλοντος, όπου η 

εξατομικευμένη διδασκαλία, η ενεργός πολύ αισθητηριακή συμμετοχή και συνεργατικότη‐

τα,  αναδεικνύονται µε  τον  πλέον  εμφατικό  τρόπο µε  τη  χρήση  κατάλληλα  δομημένων  ε‐

φαρμογών όπως είναι ένα WebQuest. Το διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης εξυπηρετεί πο‐
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λύπλευρα. Θα μπορούσαμε να εντάξουμε τις παιδαγωγικές δραστηριότητες στο διαδίκτυο 

σε τρεις κατηγορίες: 

 

1. Το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών, τεκμηρίων και εκπαιδευτικών λογισμικών για 

τους μαθητές και τους διδάσκοντες 

2. Tο διαδίκτυο ως μέσον επικοινωνίας και ανταλλαγής μηνυμάτων για τους μαθητές 

και τους διδάσκοντες 

3. Tο διαδίκτυο ως μέσον έκφρασης των μαθητών και των διδασκόντων 

 

Πολλοί ερευνητές  ισχυρίζονται ότι η χρήση του διαδικτύου στην εκπαίδευση μπορεί να ε‐

λευθερώσει την διδασκαλία και την μάθηση από τα φυσικά όρια της σχολικής αίθουσας (το 

διαδίκτυο είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς και έχει  τη δυναμική να 

μεταμορφώσει  τον  τρόπο  που  οι  διδάσκοντες  διδάσκουν  και  οι  μαθητές  μαθαίνουν).  Το 

διαδίκτυο δίνει δυνατότητες ως πηγή πληροφορίας και ως µέσο επικοινωνίας στην εκπαί‐

δευση. Από την άλλη τα μειονεκτήματα της χρήσης του διαδικτύου αναφέρονται σχετικά με 

το  αν  είναι  κατάλληλα  εκπαιδευμένοι  οι  δάσκαλοι  (Ιωάννου,  Χαραλάμπους, 2004),  αν  υ‐

πάρχει αυτή η δυνατότητα στα ελληνικά σχολεία, ο τρόπος ένταξης του internet στο μάθη‐

μα καθώς και η υπεύθυνη και ασφαλής χρήση του διαδικτύου. 

 

Ένα σχολείο λοιπόν που θέλει να λέγεται επίκαιρο και να παρέχει βασικές γνώσεις ώστε οι 

αυριανοί πολίτες να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες της κοινωνίας της πληροφο‐

ρίας, πρέπει να στραφεί στην παιδαγωγική χρήση των δυνατοτήτων των ηλεκτρονικών υπο‐

λογιστών (Ράπτης και Ράπτη, 2002). Από την άλλη, η ¨δια‐σχολική¨ επικοινωνία που λαμβά‐

νει χώρα στον παγκόσμιο ιστό ικανοποιεί την ανάγκη άρσης της γεωγραφικής απομόνωσης 

σχολικών μονάδων, σύσφιξης των σχέσεων ελληνικών σχολείων με εκείνων του εξωτερικού, 

συμμετοχής  πολιτιστικών  ιδρυμάτων που ασχολούνται  με  το παιδί,  εμπλοκής  των  εξωθε‐

σμικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας, δίνει τέλος τη δυνατότητα σε αλλόγλωσσους και 

αλλόθρησκους μαθητές να συνεργαστούν δρώντας διαδικτυακά. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

 

Η έρευνα την οποία πραγματοποιήσαμε είναι μια ανάδειξη και καταγραφή των αναπαρα‐

στάσεων των παιδιών σχετικά με το διαδίκτυο και στηρίζεται στην έρευνα των Σολομωνί‐

δου  και  Παπαστεργίου  (2004).  Στην  προαναφερθείσα  έρευνα  καταγράφονταν  αναλυτικά 

πληθώρα αναπαραστάσεων που  είχαν οι  μαθητές/ριες  για  το  διαδίκτυο  τα οποία δεν θα 

αναφέρουμε εδώ χάριν συντομίας. Στην παρούσα έρευνα δεν θα εξετάσουμε τόσο εξονυχι‐

στικά το ζήτημα το οποίο έθεσαν στην ερευνά τους οι προαναφερθέντες ερευνητές, αλλά 

θα  εξετάσουμε  την  επαλήθευση ή μη  των βασικών αναπαραστάσεων  των παιδιών  για  το 

διαδίκτυο σύμφωνα με την έρευνα τους. Όπως θα αναφερθεί και παρακάτω, στην ερευνη‐

τική διαδικασία, στην ερευνά μας δεν θα πραγματοποιήσουμε το σύνολο της ερευνητικής 

διαδικασίας των προαναφερθέντων ερευνητών αλλά μέρος της. Δεν μας απασχόλησαν ζη‐

τήματα σχετικά με το φύλο λόγω της μικρής σε έκταση έρευνας και δεν εξετάσαμε το ηλε‐

κτρονικό ταχυδρομείο στο οποίο αναφέρονταν στην εργασία τους οι Σολομωνίδου και Πα‐

παστεργίου (2004). 
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Μεθοδολογικό Πλαίσιο 

Το Δείγμα 

Τα άτομα που έλαβαν μέρος ήταν παιδιά τα οποία φοιτούσαν σε σχολεία του Κρυονερίου 

με παρόμοιο κοινωνικό οικονομικό επίπεδο. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 14 έτη και 6 μήνες 

περίπου.  Η  έρευνα πραγματοποιήθηκε σε  δέκα παιδιά  των  τριών  τάξεων  του  Γυμνασίου. 

Πιο αναλυτικά 2 παιδιά Ά Γυμνασίου, 1 παιδί ΄Β Γυμνασίου, και 7 παιδιά ΄Γ Γυμνασίου. 

 

Το Υλικό 

Ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα βοηθήσει στη διεξαγωγή ατομικών δομημένων συνεντεύ‐

ξεων. Ένα mp3 player για την καταγραφή των συνεντεύξεων. Και τέλος ένα κομμάτι λευκό 

χαρτί και στυλό για το ατομικό σχεδιαστικό έργο. 

 

Η Ερευνητική Διαδικασία 

Η  ερευνητική  διαδικασία  ήταν  παρόμοια  με  αυτή  των  Σολομωνίδου  και  Παπαστεργίου 

(2004) που έκαναν στις πιλοτικές έρευνες. Η έρευνα διεξήχθη στην κατοικία των ερευνητών. 

Δεν υπήρξε διδασκαλία ή υποβοήθηση, η εργασία ήταν καθαρά καταγραφής αναπαραστά‐

σεων των παιδιών σχετικά με το διαδίκτυο. Η διάρκεια της έρευνας ήταν περίπου μισή ώρα 

ανά άτομο. Αρχικά έγιναν οι ατομικές συνεντεύξεις όπου καταγράφηκαν στην συσκευή mp3 

και  εν  συνεχεία  απομαγνητοφωνήθηκαν.  Αμέσως  μετά  δίναμε  στον/ην  μαθητή/ρια  ένα 

λευκό χαρτί και στυλό και τους ζητούσαμε να μας σχεδιάσουν πως φαντάζονται ότι είναι το 

διαδίκτυο  (το σχεδιαστικό  έργο  (drawing  task)  είναι  μια  τεχνική που  έχει  χρησιμοποιηθεί 

προκειμένου  να  διερευνηθούν  οι  αναπαραστάσεις  των  παιδιών  γύρω  από  επιστημονικές 

έννοιες, φαινόμενα του φυσικού κόσμου και αντικείμενα της τεχνολογίας). 

 

Αποτελέσματα 

Τα αποτελέσματα αυτής της μικρής σε μέγεθος έρευνας ήταν συναφή με τα αποτελέσματα 

της έρευνας των Σολομωνίδου και Παπαστεργίου  (2004), επιβεβαιώνοντας έτσι τα συμπε‐

ράσματα της ερευνά τους. Πιο αναλυτικά μέσα από την ανάλυση των συνεντεύξεων και των 

σχεδιαστικών  έργων  των  μαθητών/ριών  επιβεβαιώνεται  ότι  οι  μαθητές/ριες  θεωρούν  ότι 

υπάρχει σε διεθνές επίπεδο κάποιο κουτί το οποίο περιέχει όλες τις πληροφορίες, οι μαθη‐

τές/ριες  θεωρούν  ότι  ο  εντοπισμός  της  πληροφορίας  στον  Παγκόσμιο  Ιστό  είναι  εύκολος 

ωστόσο έχουν ασαφείς, ανεπαρκείς ή λανθασμένες αναπαραστάσεις όσον αφορά στη δια‐

δικασία της αναζήτησης και στην πραγματικότητα δεν αντιλαμβάνονται τη δυσκολία εντο‐

πισμού συγκεκριμένης πληροφορίας, οι μαθητές/ριες ταυτίζουν τον Παγκόσμιο ιστό με το 

διαδίκτυο, δεν έχουν κατανοήσει τι είναι ένας εξυπηρετητής (server) και ούτε καν χρησιμο‐

ποιούν τον όρο (παρά μόνο ένα παιδί στην συγκεκριμένη έρευνα), οι περισσότεροι/ες μα‐

θητές/ριες σχηματίζουν ασαφείς, απλοϊκές και κυρίως «χρηστικές» αναπαραστάσεις για το 

διαδίκτυο, δεν αναπαριστούν νοητικά το διαδίκτυο ως µέσο και αποτέλεσμα σύνδεσης με‐

ταξύ υπολογιστών ή δικτύων  (στη συγκεκριμένη έρευνα τέσσερα στα δέκα παιδιά σχεδία‐

σαν το διαδίκτυο ως αποτέλεσμα σύνδεσης μεταξύ υπολογιστών), διαπιστώθηκε ότι η χρή‐

ση υπολογιστή στο σπίτι και η χρήση του διαδικτύου στο σπίτι ασκούν σημαντική επίδραση 

στη διαμόρφωση «αποδεκτών» αναπαραστάσεων από τους/τις μαθητές/ριες. Οι περισσό‐

τεροι/ες μαθητές/τριες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως μέσο πληροφόρησης, διασκέδασης, 

επικοινωνίας, μάθησης και ενημέρωσης.  Ελάχιστοι/ες μαθητές/τριες ανέφεραν τις υπηρε‐
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σίες  που  προσφέρει  το  διαδίκτυο,  αντιθέτως  αναφέρονταν  για  παράδειγμα  στη  συλλογή 

πληροφοριών χωρίς να είναι ικανά να μιλήσουν για παγκόσμιο ιστό. Το ίδιο παρατηρήθηκε 

και  με  τις  μηχανές  αναζήτησης  οπού  ανέφεραν  διάφορες  μηχανές  και  ηλεκτρονικούς  τό‐

πους που παρέχουν ισχυρές μηχανές αναζήτησης χωρίς να χρησιμοποιούν τον όρο μηχανή 

αναζήτησης. Εντύπωση μας έκανε ότι το σύνολο των μαθητών/ριών δεν αναφέρθηκαν στην 

υπηρεσία του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τέλος κανένα παιδί δεν ήξερε τον ακριβή τρόπο 

σύνδεσης ενός υπολογιστή στο διαδίκτυο. 

 

Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι η ενίσχυση της διδασκαλίας βασικών εννοιών που σχετίζο‐

νται µε  το  διαδίκτυο  (διδασκαλίες  εποικοδοµητικού  τύπου  που  να  λαμβάνουν  υπόψη  το 

επίπεδο της σκέψης και τις αρχικές αναπαραστάσεις των παιδιών), καθώς και η ενίσχυση 

της  χρήσης  του  διαδικτύου  στο  σχολικό  εργαστήριο  μέσα  από  κατάλληλα  σχεδιασμένες 

δραστηριότητες  (συχνότερη χρήση του διαδικτύου συνεισφέρει στο σχηματισμό ορθών α‐

ναπαραστάσεων)  θα μπορούσαν να βοηθήσουν  τους μαθητές/τριες στο να αναδομήσουν 

τις συγκεχυμένες ή λανθασμένες αναπαραστάσεις τους και να οικοδομήσουν ορθές και λει‐

τουργικές αναπαραστάσεις σε σχέση µε το διαδίκτυο 

 

Επίλογος 

Κλείνοντας  θα  θέλαμε  να  εστιάσουμε  τόσο  στην  επαλήθευση  των  αποτελεσμάτων  της  έ‐

ρευνας μας με αυτή των Σολομωνίδου και Παπαστεργίου (2004) που ήταν και το ερευνητι‐

κό μας ερώτημα όσο και στα αποτελέσματα αυτά καθ’ αυτά τα οποία είναι αποκαρδιοτικά 

σε σχέση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα που  ισχύει έως σήμερα. Από την μια έχουμε κατα‐

γραφή των αναπαραστάσεων των παιδιών σχετικά με το διαδίκτυο οι οποίες αναπαραστά‐

σεις είναι ίδιες με αυτές που είχαν οι μαθητές/τριες πριν εννέα χρόνια (η έρευνα των Σολο‐

μωνίδου και Παπαστεργίου πραγματοποιήθηκε το 2001). Από την άλλη έχουμε το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 

που εντάσσει ως διδακτικούς στόχους στο Γυμνάσιο  τη γνωριμία και  τη χρήση του διαδι‐

κτύου  και  των  υπηρεσιών  του.  Και  τέλος  έχουμε  τους/τις  μαθητές/ριες  οι  οποίοι/ες  δεν 

χρησιμοποιούν  το διαδίκτυο  (κατά τα λεγόμενα τους) μέσα στο σχολικό υπολογιστικό ερ‐

γαστήριο και μαθαίνουν με τον τρόπο της αποστήθισης αλγόριθμους και εντολές της LOGO. 

 

Οι παρατηρήσεις αυτές εκπαιδευτικών, τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών ίσως θα έπρεπε 

να απασχολήσουν την εκπαιδευτική κοινότητα και να εντάξουν πλέον τις ΤΠΕ με τον καλύ‐

τερο διδακτικό τρόπο (Βαρζακάκος, 2004), ο οποίος δεν είναι πλέον μυστικός στην Ελλάδα 

και συνεχώς εξελίσσεται (παιχνίδια ρόλων, λογισμικά προσομοιώσεων, κατάλληλα σενάρια 

χρήσης των ΤΠΕ). Τέλος να προσθέσουμε ότι η χρήση του διαδικτύου στην διδασκαλία και 

τη μάθηση καθώς και ως αυτόνομο διδακτικό αντικείμενο μέσα από έρευνες αναδεικνύεται 

ως  πρόσφορο  έδαφος  για  ανάπτυξη.  Το  Internet  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  σε  όλες  τις 

βαθμίδες  της  εκπαίδευσης  κάτι  που  παλαιότερα  δεν  θα  μπορούσε  να  φανταστεί  κανείς. 

Λόγω τις ραγδαίας ανάπτυξης όλων των επιστημών αλλά και του ανθρώπου, οι ΤΠΕ ολοένα 

και εξελίσσονται, ολοένα και εισάγονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αυτό θα πρέπει να 

το κατανοήσει όλη η εκπαιδευτική κοινότητα κι να μην εμμένει σε παλιές διδακτικές με την 

πρόφαση του άγνωστου και επικίνδυνου. 
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Αναπροσαρμόζοντας τους γραμματισμούς 

 

Τζιβανάκη Βασιλική 
Φιλόλογος 

vassotziv@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Η  παρακάτω  εισήγηση  αποτελεί  σύντομη  εισαγωγή  στην  έννοια  του  μιντιακού 

γραμματισμού  και  επιχειρεί  να  θίξει  ορισμένες  πτυχές  του  πολυσύνθετου  αυτού  τομέα 

γνώσης.  Αρχικά,  συνδέεται  ο  όρος  με  τη  γενικότερη  έννοια  του  γραμματισμού,  ενώ  στη 

συνέχεια καταγράφονται δύο δόκιμοι ορισμοί και γίνεται σύγκριση με μερικά στοιχεία αντι‐

ορισμού. Στη συνέχεια, υπογραμμίζεται η σημασία του μιντιακού γραμματισμού σε άμεση 

συνάρτηση  με  τη  σύγχρονη  κοινωνική  πραγματικότητα  και  περιγράφονται  παραδείγματα 

πρακτικής  αξιοποίησής  του  στα  σχολεία,  παράλληλα  με  την  προβολή  της  ιδέας  για  ένα 

θεσμοθετημένο  σύστημα  αξιολόγησης,  ως  απότοκου  μιας  ολοκληρωμένης  παιδαγωγικής 

εφαρμογής. Επιπρόσθετα, με αφορμή τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από το ανωτέρω 

εγχείρημα στην σχολική δράση, γίνεται αδρομερής μνεία στο ηθικό πλαίσιο που οφείλουν 

να σεβαστούν όλοι οι  εμπλεκόμενοι  στη διαδικασία. Η παρούσα εισήγηση κλείνει με  την 

ανάγκη προσαρμογής τόσο του ρόλου του δασκάλου, όσο και της γλωσσικής διδασκαλίας 

στα δεδομένα της εποχής των νέων μέσων.  

 

Λέξεις  –  κλειδιά:  μιντιακός  γραμματισμός,  ψηφιακός  γραμματισμός,  γλωσσικό  εργαλείο, 

πρακτικές εφαρμογές, αξιολόγηση, ηθική 

 

Σύντομα στάδια ως τον μιντιακό γραμματισμό 

 

Ο  «γραμματισμός»  ως  έννοια  (Ong,  1982),  ταυτιζόμενος  συχνά  με  την  εγγραμματοσύνη, 

αποτελεί  μετάφραση  του  αγγλικού  «literacy»  και  αναφέρεται  όχι  απλά  στην  ικανότητα 

γραφής  και  ανάγνωσης,  δηλαδή  σε  αυτό  που  επικρατούσε  και  παλαιότερα  με  τον  όρο 

«αλφαβητισμός», αλλά στη δυνατότητα προσαρμογής και αποτελεσματικής ανταπόκρισης 

του ατόμου σε διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, αξιοποιώντας γραπτό και προφορικό 

λόγο,  καθώς  επίσης  και  εξωγλωσσικά  ή  παραγλωσσικά  στοιχεία.  Όσοι  υπηρετούν  ως 

λειτουργοί στη δημόσια εκπαίδευση από τη θέση του φιλολόγου έχουν φυσικά αντιληφθεί 

ότι  τα  τελευταία  χρόνια  γίνεται  προσπάθεια  να  εισαχθεί  στα  βιβλία  της  γλώσσας  η 

προτεραιότητα  στην  ευελιξία  των  μαθητών  σε  ποικίλες  επικοινωνιακές  περιστάσεις  μέσα 

από  την  παραγωγή  προφορικών  και  γραπτών  κειμένων  ποικίλων  ειδών,  καθώς  και  με  τη 

βοήθεια  των  λεγόμενων  πολυτροπικών  κειμένων  (multimodal  texts)  και  της 

υπερκειμενικότητας (hypertextuality) (συγγραφική ομάδα καθηγητή Τσολάκη, Αριστοτέλειο 

Θεσσαλονίκης).  Ως  κατηγορία  γραμματισμού  αναφέρεται  ο  «κοινωνικός  γραμματισμός» 

(Αrthur, Davison&Stow,  2000),  οριζόμενος  ως  η  ικανότητα  του  ανθρώπου  να  υιοθετήσει 

κοινωνικές  πρακτικές  που  συνάδουν  με  τους  διάφορους  κοινωνικούς  θεσμούς  στους 

οποίους  έχει  εκπαιδευτεί.  Υποκατηγορία,  λοιπόν,  του  κοινωνικού  γραμματισμού  θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί στις μέρες μας ο μιντιακός γραμματισμός.  

 Είναι αυτονόητη η υπεροχή των «media» στη ζωή των ανθρώπων του 21ου αιώνα. Τα «νέα 

μέσα»,  ως  πηγή  πληροφόρησης  και  επικοινωνίας,    με  κυρίαρχους  την  τηλεόραση,  το 
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ραδιόφωνο, τον κινηματογράφο, τα video games, τα κινητά και φυσικά το  ίντερνετ, με τον 

ιδιαίτερο  και  περίπλοκο  συνδυασμό  της  εικόνας,  του  ήχου  και  του  κειμένου, 

εκμεταλλευόμενα  στο  έπακρο  τις  προόδους  της  τεχνολογίας,  ασκούν  τεράστια  επίδραση 

στις μικρές ή ευρύτερες ομάδες του κόσμου (οικογένεια, γειτονιά, έθνη κλπ.) και εγείρουν 

κοινωνικά  και  ηθικά  ζητήματα  από  τις  περασμένες  κιόλας  δεκαετίες  (η  ηθική  της 

διαφήμισης,  η καταναλωτική νοοτροπία, η προπαγάνδα, η πορνογραφία, η προβολή βίας 

είναι  κάποια  από  αυτά).  Χρέος,  λοιπόν,  του  σύγχρονου  εκπαιδευτικού  συστήματος  είναι 

αρχικώς να ορίσει με ακρίβεια, έπειτα να πείσει για την αξία και τελικά να στοχεύσει στον 

μιντιακό γραμματισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

 

Τι είναι και τι δεν είναι μιντιακός γραμματισμός 

 

Σύμφωνα  με  τον  ορισμό  του  Ινστιτούτου  Άσπεν  της  Αμερικής  (Aspen  Institute,  1992) 

μιντιακός γραμματισμός είναι η  ικανότητα να προσεγγίζει κανείς,  να αναλύει,  να αποτιμά 

και  να  δημιουργεί/παράγει  τα  «media  –  νέα  μέσα»,  σε  οποιαδήποτε  μορφή  τους.  Ένας 

νεότερος ορισμός, ωστόσο, ο οποίος επιχειρεί να ενσωματώσει τον μιντιακό γραμματισμό 

στο  πλαίσιο  της  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης  που  λαμβάνουν  οι  μαθητές  του  21ου  αιώνα 

αναφέρει ότι  : «Ο μιντιακός  γραμματισμός αποτελεί  τη  νέα προσέγγιση στην εκπαίδευση 

του  21ου  αιώνα.  Παρέχει  τα  εφόδια  για  κριτική,  ανάλυση  και  δημιουργία  μηνυμάτων  σε 

ποικίλες μορφές, από εκτυπωμένο κείμενο ως βίντεο και ιντερνετικό πολυτροπικό κείμενο. 

Ο  μιντιακός  γραμματισμός  επιπλέον  εμπεριέχει  την  τροφοδότηση  της  κατανόησης 

αναφορικά  με  την  ίδια  του  την  αξία  στην  κοινωνία  του  21ου  αιώνα  και  ενθαρρύνει  την 

προσωπική  έκφραση  στο  πλαίσιο  ενός  δημοκρατικού  συστήματος.»  Είναι  φανερό  ότι  ο 

δεύτερος ορισμός,  σαφώς ευρύτερος,  εκτός  των άλλων επιδιώκει  να εντάξει  τον μιντιακό 

γραμματισμό σε ένα κοινωνικά προσανατολισμένο σχολείο και να καταστήσει σαφές ότι για 

να υιοθετηθεί ως εκπαιδευτική πρακτική από το αναλυτικό πρόγραμμα, είναι ανάγκη 1) να 

αποσαφηνιστεί  ο  σημαίνων  ρόλος  του  και  2)  να  είναι  εγγυημένοι  οι  όροι  και  οι 

προϋποθέσεις  της  δημοκρατίας.  Απλούστερα  μιλώντας:  ας  μην  ψάξουμε  για  μιντιακό 

γραμματισμό εκεί όπου δεν υπάρχουν πρώτον «media» και δεύτερον δημοκρατία…   Αξίζει 

να αναφερθούν και κάποιοι άλλοι όροι που περιγράφουν αυτή την «νεοφερμένη» σχετικά 

έννοια,  όπως  είναι:  «ψηφιακός  γραμματισμός,  επικοινωνιακός  αλφαβητισμός, 

γραμματισμός των Μ.Μ.Ε.» (Κούρτη, 2004 , Χαραμής, 2001 , Ντάβου, 2001). 

 

Σε  αυτό  το  σημείο,  για  την  επαρκέστερη  κατανόηση  του  όρου  δε  θα  ήταν  άσκοπο  να 

διευκρινιστεί  περαιτέρω  τι  ΔΕΝ  είναι  μιντιακός  γραμματισμός  (Center  for Media  Literacy, 

2011):  

 Η  άκριτη  και  προκατειλημμένη  απόρριψη  των  νέων  μέσων  δεν  είναι  μιντιακός 

γραμματισμός, παρόλο που ο τελευταίος ίσως και να περιλαμβάνει καλοπροαίρετη 

κριτική σε αυτά.  

 Η  παραγωγή/λειτουργία  ψηφιακού  έργου  δεν  είναι  αυτοσκοπός  στον  μιντιακό 

γραμματισμό, ωστόσο δεν αποκλείεται.  

 Ο  μιντιακός  γραμματισμός  δεν  συνίσταται  στο  να  διδάσκουμε  απλά 

χρησιμοποιώντας  τις  νέες  τεχνολογίες,  αλλά  περιλαμβάνει  απαραιτήτως  το  να 

αποτελούν οι ίδιες αντικείμενο διδασκαλίας.  
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 Ο  εντοπισμός  π.χ.  της  ξύλινης  γλώσσας  των  πολιτικών    και  των  διαφημιστικών 

στερεοτύπων  ή  η  εμβάθυνση  σε  φόρμουλες  προπαγάνδας  είναι  η  μισή  μόνο 

δουλειά του μιντιακά εγγράματου. Η άλλη μισή είναι να ανακαλύψει γιατί όλα αυτά 

φαίνονται στον κόσμο φυσιολογικά και γίνονται αποδεκτά.  

 Ο μιντιακός γραμματισμός δεν ταυτίζεται με μία οπτική γωνία, αλλά με πολλές.  

 Μιντιακός  γραμματισμός δε σημαίνει: «Μη βλέπεις  ,  μην ακούς  ,  μη διαβάζεις!». 

Σημαίνει : «δες, άκου, διάβασε κριτικά!»  

 

Σημασία του μιντιακού γραμματισμού 

 

Η  προσπάθεια  να  αποδείξει  κανείς  την  αξία  του  μιντιακού  γραμματισμού  στο  ελληνικό 

εκπαιδευτικό  σύστημα  ταυτίζεται  ίσως  με  την  αντίστοιχη  προσπάθεια  να  πειστεί  για  τη 

σπουδαιότητα των Τ.Π.Ε. Στην εποχή όπου όλοι είμαστε ανα πάσα στιγμή «συνδεδεμένοι» 

και εκτεθειμένοι στα μιντιακά μηνύματα, στην εποχή της «ψηφιακής υπηκοότητας» (digital 

citizenship)  και  της  «συμμετοχικότητας  στη  δημοσιογραφία»  (participatory  journalism), 

(Jenkins,2006 και Rheingold, 2008), έννοιες – απόρροια των Τ.Π.Ε., οι παρωχημένες μορφές 

γραμματισμού  πρέπει  οπωσδήποτε  να  συμπληρώνονται  και  να  τροφοδοτούνται  από  τον 

μιντιακό  γραμματισμό.  Το  εγχείρημα  δυσχεραίνεται  λόγω  οικονομικής  κρίσης,  όμως  οι 

διαχειριστές  και  δημιουργοί  π.χ.  των  Μ.Μ.Ε.  δεν  έχουν  αντίστοιχα  περιορισμένες 

δυνατότητες, οπότε η πρακτική δράση απαιτείται χωρίς καθυστέρηση, δεδομένου ότι  : α) 

ειδικά  τα  μηνύματα  των  Μ.Μ.Ε.  είναι  κατασκευασμένα,  β)  επιπροσθέτως  βρίσκονται 

ενταγμένα  σε  ένα  οικονομικό,  κοινωνικό  και  πολιτικό  περικείμενο,  γ)  προϋποθέτουν 

διαδραστικές διαδικασίες ανάμεσα στον ενίοτε πομπό και στον δέκτη δ)  χαρακτηρίζονται 

από  ιδιαίτερη  «γλώσσα  και  τεχνικές  πειθούς»  (σύμβολα,  χιούμορ,  υπερβολή,  κολακεία, 

ρητορικές ερωτήσεις κλπ) και ε) επιδρούν καθοριστικά στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε 

την κοινωνική πραγματικότητα (Bazalgette, Bevort & Savino, 1992). 

 

Είναι  αποδεδειγμένο,  επιπρόσθετα,  ότι  όταν  η  μορφή  διδασκαλίας  αντιμετωπίζεται  ως 

παιχνίδι από τα παιδιά και η μάθηση βασίζεται σε αυτό (game based learning), αλλά και στο 

ψηφιακό  του υποκατάστατο  (digital game based  learning),  έχει  ευεργετικά αποτελέσματα 

στην  ηθικοπνευματική  και  κοινωνική  ανάπτυξή  τους.  Δεν  πρέπει  να  μας  διαφεύγει  το 

γεγονός ότι το σχολείο είναι ενταγμένο μέσα σε ένα χωροχρονικό και κοινωνικό πλαίσιο και 

ότι  η  βαθιά  γνώση  και  κατανόηση  στην  οποία  οφείλει  να  στοχεύει,  αναπτύσσεται  μόνο 

μέσα  από  την  κριτική  αποδοχή  και  παραγωγή  των  ποικίλων  μέσων,  όταν  αυτές 

συνοδεύονται  από  εκλογίκευση,  σχεδιασμό,  δημιουργικότητα,  καινοτομία,  φαντασία, 

κριτική  σκέψη  και  συμμετοχικότητα  (Jenkins,  Clinton,  Purushotma,  & Weigel,  2006).  Τα 

παιδιά  μαθαίνουν  να  αναπτύσσουν  τη  δική  τους  αυθεντική  φωνή,  ανακαλύπτοντας  την 

ατομική τους ταυτότητα και ταυτόχρονα αντλούν εφόδια, ώστε να εργάζονται με ψηφιακές 

τεχνολογίες και μέσα, με απώτερο όφελος την κατασκευή και ανακατασκευή της γνώσης, τη 

δημιουργία  νέων  υψηλότερων  στόχων  και  την  πρόοδο.  Η  διδακτική  μεθοδολογία  έτσι 

μετατοπίζεται και στοχεύει όχι στο να γεμίσουμε γνώσεις τα μυαλά των παιδιών, αλλά στο 

να  τους  ενισχύσουμε  την  ικανότητα  να  δρουν  σε  περιβάλλοντα  με  προσωπικές  και 

οικονομικές – κοινωνικές αξίες  (Levy, 2000 και Salomon, 1993). 
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Πρακτικές απόπειρες μιντιακού γραμματισμού στα σχολεία και σύστημα αξιολόγησης 

 

Ας δούμε, λοιπόν, πάνω σε ποιους άξονες θα μπορούσε ένας εκπαιδευτικός οποιασδήποτε 

βαθμίδας να βασιστεί, προκειμένου να θωρακίσει και να εμπνεύσει «μιντιακά»  τα παιδιά 

του  απέναντι  στα  μηνύματα  των  μέσων.  Οι  ερωτήσεις  είναι  ενδεικτικές  και  μη 

κατευθυντικές (Share, Jolls & Thoman, 2011):   

 Ποιος έστειλε το μήνυμα; (κείμενο, φωτογραφία, σκίτσο κλπ.) 

 Τι  τεχνικές  επέλεξε  για  να  αποσπάσει  την  προσοχή    σου;  (σχέδια,  τονισμένα 

γράμματα , χρώματα, επιτονισμό κλπ)  

 Γιατί το έστειλε (profit power);  

 Πώς  καταλαβαίνουν  το  μήνυμα  οι  άλλοι  άνθρωποι;  (με  βάση  την  κοινωνική, 

οικονομική κλπ. υπόστασή τους), (modality) 

 Ποιες αξίες ή οπτικές παραλείπονται η εκπροσωπούνται στο μήνυμα;  

 Αν  το  έστελνες  εσύ,    πώς  θα  επέλεγες  να  το  διαμόρφωνες  με  βάση  διάφορους 

σκοπούς; 

(Καμιά  φορά,  ο  δάσκαλος  καλό  είναι  να  αποφεύγει  να  ρωτήσει  πράγματα  αν  οι 

ενδεχόμενες  απαντήσεις  αποπροσανατολίσουν  ή  διχάσουν  την  τάξη  του,  επομένως 

ερωτήσεις  αισθητικού  περιεχομένου,  όπως:    «πώς  σας  φάνηκε;»,  «σας  άρεσε;», 

«απολαύσατε την εικόνα, τη ροή του λόγου, τα ηχητικά εφέ;» σε αυτό το σημείο κρίνονται 

μάλλον  άκαιρες  και  διασπαστικές.)  Έχοντας  ως  θεωρητικό  υπόβαθρο  τα  ανωτέρω,  στην 

πράξη οι  προτεινόμενες  εργασίες  για  τους μαθητές  και  των  τριών  βαθμίδων μπορούν  να 

συνοψιστούν  στις  εξής  (Τσιτσανούδη  –  Μαλλίδη,  Λυγούρα,  Σακατζής,  2011):  Ελεύθερη 

συζήτηση  στην  τάξη  με  αφορμή  κάποιο  επίκαιρο  γεγονός  ή  κάποιο  κείμενο,  σύνταξη 

ερωτηματολογίου,  πραγματοποίηση  συνέντευξης,  περιγραφή  εικόνας,  φωτογραφίας  ή 

τηλεοπτικού πλάνου, σύνταξη διαλόγου που έχει ως βάση μια σειρά εικόνων, άσκηση στη 

χρήση του διαδικτύου.  

 

Επιπρόσθετα,  τα  παιδιά  είναι  αναγκαίο  να  ενθαρρύνονται  στην  ανάπτυξη  τόσο  του 

προφορικού  όσο  και  του  γραπτού  λόγου  στο  πλαίσιο  κάποιου  σεναρίου,  όπου  κρίνεται 

απαραίτητο  να  αποσαφηνιστεί  «ποιος  μιλάει,  πώς,  τι  λέει,  σε  ποιον  και  γιατί».  

Χαρακτηριστικές θεωρητικές αρχές για τη θεμελίωση του μιντιακού γραμματισμού πρέπει 

να είναι οι εξής: «Ανάπτυξε τον σκεπτικισμό σου σε όλα, βγαίνοντας έξω από τη ζώνη του 

προσωπικού  σου  συμφέροντος,  διατυπώνοντας  όλο  και  περισσότερες  ερωτήσεις  και 

μαθαίνοντας  τις μιντιακές  τεχνικές που  χρησιμοποιούνται.»  (Gillmor, 2008) Πέρα,  λοιπόν, 

από  το  σχολικό  εγχειρίδιο,    ένα  διαφημιστικό  σποτ,  το  εξώφυλλο  ενός  περιοδικού,  οι 

πρωινές  ανακοινώσεις  στο  σχολείο  μετά  την  προσευχή,  μία  ενημερωτική  αφίσα,  μια 

εμπορική λεζάντα, τα γραφικά ενός game και οι εφαρμογές ενός android κινητού πρέπει να 

γίνονται  αντικείμενο  παρατήρησης  και  έρευνας  για  όλα  τα  παιδιά  και  μέσα  από  τις 

προαναφερθείσες  ερωτήσεις  να  αποκωδικοποιούνται,  να  αξιολογούνται  καταλλήλως  και 

έπειτα να υιοθετούνται, να λαμβάνονται απλώς υπ’ όψιν ή  να καταδικάζονται.  

        

Σε ένα πιο αναβαθμισμένο επίπεδο, όπου χρειάζεται η διάθεση οικονομικών πόρων και η 

επαρκής εξοικείωση του δασκάλου σε τεχνολογίες ήχου και εικόνας, οι μαθητές είναι  δε θα 

μείνουν στο ρόλο του δέκτη της διαδικασίας, αλλά θα περάσουν οι ίδιοι στην παραγωγή – 
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εκπομπή  μιντιακών  προϊόντων.  Η  δημιουργία  ενός  βίντεο,  μιας  ταινίας  μικρού  μήκους  ή 

κινουμένων  σχεδίων,  η  κατασκευή  αφίσας  για  την  προώθηση  κάποιου  γεγονότος  είναι 

ακόμα  μερικά  παραδείγματα  που  εφαρμόζονται  σταδιακά  από  αρκετά  σχολεία  και 

καλλιεργούν στα παιδιά, με έμπρακτο αν και ίσως ακόμα συγκεχυμένο τρόπο, τον μιντιακό 

γραμματισμό.  Μια  σύντομη  περιήγηση  στο  διαδίκτυο  αποκαλύπτει  πλήθος  σελίδων 

πληροφοριακού  χαρακτήρα:  πώς  να  φτιάξεις  τη  δική  σου  ταινία,  το  δικό  σου  πόστερ  ή 

ιστοσελίδα,  προγράμματα  για  βίντεο  και  επεξεργασία  κλπ.  Μήπως  αυτά  θα  έπρεπε  να 

οργανωθούν  σε  ένα  μάθημα  εντός  επίσημου  αναλυτικού  προγράμματος  και  να  μην 

αφήνονται  στην  τύχη;  Η’  μήπως  η  ένταξή  τους  αυτή  θα  σημάνει  αυτόματα  και  την 

αντιμετώπισή  τους ως  κάτι «σχολικό»,  άρα αντιδημιουργικό από  τα περισσότερα παιδιά; 

Εκεί μπαίνει πάλι  το θέμα του δασκάλου… 

 

 Όπως  σε  κάθε  άλλη  περίπτωση  η  διαδικασία  ένταξης  του  μιντιακού  γραμματισμού  στην 

επίσημη  σχολική  πραγματικότητα  προϋποθέτει  τη  σαφή  στοχοθεσία  και  τον  καθορισμό 

εργαλείων  μάθησης,  τον  υπολογισμό  της  υλικοτεχνικής  υποδομής,  το  σχεδιασμό  της 

μεθοδολογίας,  του  περιεχομένου  και  των  διδακτικών  προσεγγίσεων  και  τελικά    τον 

προσδιορισμό ενός συστήματος αξιολόγησης  (Λοΐζος, 2008).    Τα κριτήρια πρέπει να είναι 

αντικειμενικά και μετρήσιμα, ενώ σε πρώτη φάση οι σημαντικότερες προτάσεις ως προς το 

τι τελικά αξιολογείται συνοψίζονται στα εξής :   

 οι μαθησιακές δραστηριότητες και τα κίνητρα των μαθητών ως προς τα μαθησιακά 

περιεχόμενα 

 η αλλαγή του ρόλου τους ως συνέπεια της εργασίας με τα νέα μέσα 

 η  ποιότητα των μαθητικών επιδόσεων 

 η  ποιότητα των χρησιμοποιηθέντων υλικών 

 η ποιότητα των συσκευών 

 οι προτάσεις των μαθητών και των μαθητριών 

 

 Σε  ένα  δεύτερο  στάδιο  ανατροφοδότησης  σκόπιμο  είναι  να  αξιολογηθούν  όσα 

προαναφέρθηκαν  και  συνιστούν  προϋπόθεση  για  την  εισαγωγή  του  μιντιακού 

γραμματισμού ως διδακτικής ενότητας στα σχολεία,  ενώ σε ένα  τρίτο στάδιο, αρκετά πιο 

θεωρητικό,  ο  μιντιακός  γραμματισμός,  αν  και  εφόσον  καλλιεργήθηκε,  βρίσκει  την 

αντανάκλασή  του  στην  κοινωνική  και  πολιτική  πραγματικότητα,  στο  επίπεδο  γνώσης  και 

ζωής  των  ατόμων,  στην  πρόοδο  και  την  προώθηση  της  κριτικότητας  σε  κάθε  τομέα,  στις 

επιλογές  σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.  

 

Ηθική και μιντιακός γραμματισμός 

 

Προκειμένου  να  προσφέρει  ο  μιντιακός  γραμματισμός  στην  πράξη  τα  ευεργετικά  του 

αποτελέσματα,  είναι  χρήσιμο  να  διέπεται  από  ένα  αποδεκτό  σύστημα  αξιών.  Η  ηθική 

δεοντολογία  στην  κατανόηση  και  παραγωγή  των  μηνυμάτων  εικόνας,  ήχου  και  κειμένου 

δεν πρέπει να παραγνωρίζεται, δεδομένης της τεράστιας πολλαπλασιαστικής δύναμης που 

μπορεί να λάβει  ένα μήνυμα,  το οποίο διακινείται π.χ. από ένα blog ή μια  ιστοσελίδα σε 

παγκόσμιο  επίπεδο  μέσα  σε  λίγα  μόνο  λεπτά.  Παραδειγματικά,  το  περιοδικό 

«Media&Values»  που  κυκλοφορεί από  τη δεκαετία  του  ’70  στην Αμερική,  από  νωρίς  έχει 
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δραστηριοποιηθεί στο πεδίο της ηθικής στον τομέα των νέων μέσων και έχει τροποποιήσει 

τον  τρόπο  που  δάσκαλοι,  ψυχολόγοι,  κοινωνικοί  λειτουργοί  κλπ.  αντιμετωπίζουν  τις 

άπειρες δυνατότητές τους. Μεταξύ των κατευθύνσεών του, αυτή που ανακύπτει μέσα στις 

δεκαετίες  όλο  και  πιο  συχνά  σχετίζεται  με  το  ότι  πίσω  από  τα  μιντιακά  προϊόντα 

(machinima  and  mashups)  πρέπει  να  βρίσκονται  ηθικώς  άρτια  άτομα.  Δεν  πρόκειται 

ακριβώς  για  το  μέλλον  της  δημοσιογραφίας.  Έχει  γίνει  σαφές  ότι  ο  κλάδος  έχει  αλλάξει 

πρόσωπο,  περνώντας  τη  δική  του  κρίση  ταυτότητας  εξαιτίας  των  τεχνολογιών.  Πρόκειται 

μάλλον για την πάγια ανάγκη που έχει ο κόσμος να ακούει και να βλέπει την αλήθεια. Κι αν 

αυτή είναι διπλή ή τριπλή; Τότε είναι δικαίωμά του να ακούει και να βλέπει κάθε μία από 

αυτές... Όσο  γοητευτική  είναι η δυνατότητα  να παράγει  κανείς  ειδήσεις  και  να μεταδίδει 

πληροφορίες  ενεργοποιώντας  και  άλλα  άτομα  και  αξιοποιώντας  τεχνολογικά  προνόμια, 

άλλο τόσο επικίνδυνο μπορεί να καταστεί χωρίς ηθικό πλαίσιο. Ως πού μπορεί να φτάσει η 

ελευθερία του μιντιακά εγγράμματου ατόμου, ποια τα όρια στόχων και σκοπών του, ποιους 

τρόπους μπορεί να μεταχειριστεί για την επίτευξή τους, είναι θέματα τα οποία οφείλει από 

νωρίς  να  αποσαφηνίσει  με  ακρίβεια  η  «μιντιακή  ηθική»,  ως  ξεχωριστός  τομέας  του 

μιντιακού γραμματισμού.  

      

 Πρακτικά, η δημιουργία νέων μέσων από τους ψηφιακούς πολίτες πρέπει να βασίζεται στις 

παρακάτω ηθικές αρχές: «Διασταύρωσε τις πηγές της γνώσης ή της πληροφόρησής σου – 

Κάνε ερωτήσεις – Να είσαι δίκαιος και υπεύθυνος – Σκέψου ανεξάρτητα – Εξασκήσου και 

απαίτησε  διαφάνεια»,  (Gillmor,  2008).  Πάνω,  λοιπόν,  στους  άξονες  της  ανεξαρτησίας, 

υπευθυνότητας,  δικαιοσύνης  και  διαφάνειας  πρέπει  να  προσαρμοστούν  και  να 

συμπληρώσουν  την  ηθική  του  μιντιακού  γραμματισμού  οι  αρχές  της  ελευθερίας  και  του 

σεβασμού  στην  ιδιωτικότητα  και  στην  αυθεντικότητα,  καθώς  και  να  προσδιοριστεί  ποιο 

ψηφιακό προϊόν θεωρείται «κοινό κτήμα» ή ατομική  ιδιοκτησία και τι ακριβώς μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «πηγή». Το   γεγονός ότι μετασχηματίζεται ο ρόλος των νέων ανθρώπων 

και από δέκτες ή συμμετέχοντες στη διαδικασία της ενημέρωσης βρίσκονται μπροστά στην 

πρόκληση να καταστούν κατασκευαστές επικοινωνιακών μέσων και να επιδρούν στις ζωές 

των  ψηφιακών  συμπολιτών  τους  (Jenkins,  2006),  πρέπει  να  θεωρείται  κίνητρο  για  τους 

δασκάλους το να αναπτύξουν στα παιδιά την κοινωνική αλληλεγγύη,  τον ανθρωπισμό και 

το σεβασμό στην πολυπολιτισμικότητα και τις ιδιαίτερες εθνικές – κοινωνικές‐θρησκευτικές 

ταυτότητες.  Τέλος,  δεδομένη  θεωρείται  η  έμφαση  στις  αρχές  της  συλλογικότητας, 

συνεργασίας, συνεννόησης και δημοκρατικότητας, καθώς οι προς εκπόνηση εργασίες πάνω 

σε μιντιακά παράγωγα δραστηριοποιεί ομάδες και όχι μεμονωμένα άτομα. To photoshop, η 

ψηφιακή μίξη κειμένων, ήχων, εικόνων για την παραγωγή βίντεο, trailer, games, το blogging 

κλπ. πρέπει να αντιμετωπίζονται ως προϊόντα που από κάπου άντλησαν την ύπαρξή τους 

και  που,  έχοντας  έναν  ιδιαίτερο  σκοπό,  κάπου  απευθύνονται,  οπότε  η  ηθική  βάση 

θεωρείται αδήριτη ανάγκη, εφόσον εμπλέκονται μέτρα ανθρώπινα.  

 

Συμπέρασμα – Επίλογος 

 

α) Ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε μια εκπαίδευση βασισμένη στην Τ.Π.Ε  

        Όπως  αναφέρθηκε  προηγουμένως,  αλλά  και  ως  συμπέρασμα  από  την  ίδια  την 

περίσταση  για  την  οποία  εκπονείται  η  παρούσα  εισήγηση,  η  αξιοποίηση  των  μέσων  που 

79/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

 
 

σχετίζονται  με  την  Τεχνολογία  Πληροφοριών  και  Επικοινωνίας,  αποτελεί  τα  τελευταία 

χρόνια στόχο του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών και των Αναλυτικών Προγραμμάτων σε 

δημοτικό, γυμνάσιο και λύκειο. Πάνω σε αυτή τη βάση και σε ένα κάπως οξύμωρο σχήμα,  

ο  μιντιακός  γραμματισμός  αποτελεί  το  απώτερο  ζητούμενο  της  εκπαίδευσης,  μα 

ταυτόχρονα  και  τη  θεμελιώδη  της  προϋπόθεση.  Ο  δάσκαλος  και  ο  καθηγητής  έχουν από 

καιρό  εγκαταλείψει  την  πρακτική  της  στείρας  παροχής  γνώσεων  και  καλούνται  να 

ανταποκριθούν σε έναν απαιτητικότερο ρόλο: είναι αυτοί που θα αφυπνίσουν στα παιδιά 

την αμφισβήτηση και τη διαφωνία, θα τα μάθουν τρόπους να μαθαίνουν (μεταγνώση) και 

να ξεχωρίζουν το ουσιώδες από το επουσιώδες μέσα από την υπερπληθώρα γνώσεων και 

πληροφοριών  (Για  όλα  τα  παραπάνω  φυσικά  απαιτείται  επιμόρφωση  και  γνώση  της 

μεθοδολογίας.  Δοκιμές  και  λάθη,  παιχνίδια  και  διασκέδαση  επιτρέπονται…).  Ψηφιακά 

εγγράμματος  δάσκαλος    ‐και  γονιός,  ας  μου  επιτραπεί‐  σημαίνει  ψηφιακά  εγγράμματο 

παιδί και κατ’ επέκταση μια κοινωνία που θα έχει θέσει τουλάχιστον τις θεωρητικές βάσεις 

για μια κάποια πρόοδοo, για σοφούς καταναλωτές, σκεπτόμενους φορείς της παραγωγικής 

διαδικασίας, κριτικούς πολίτες.  

 

β)  Μιντιακός γραμματισμός και γλωσσικό εργαλείο 

 Όλη η παραπάνω διαδικασία βρίσκει εύφορο έδαφος για να καρποφορήσει κυριότερα στο 

πεδίο  της  γλώσσας.  Ένας  φιλόλογος,  όσο  δύσκολο  και  αν  του  φανεί  αρχικά  να 

απεγκλωβιστεί από τη λογική του «σωστού – λάθους» ή ακόμα και να εφεύρει ορολογίες..., 

οφείλει πρωτίστως μέσα από το μάθημα της ν.ε. γλώσσας να παρέχει διεξόδους έκφρασης 

στους  μαθητές,  να  τους  κινητοποιεί  και  να  τους  προκαλεί  μπροστά  σε  ποικίλες 

επικοινωνιακές περιστάσεις. Ο μιντιακός γραμματισμός δεν αξιώνει να παρατήσει κανείς το 

στυλό  και  να  παραγκωνίσει  την  ορθογραφία  και  τη  γραμματική,  αλλά  σε  ένα  δρόμο 

παράλληλο,  σημαίνει  όλοι  να αξιολογούν  τι  βλέπουν  και ακούνε,  να προσαρμόζονται,  να 

αναζητούν  την  αιτία  πίσω  από  το  εξωτερικό  γνώρισμα  και  τελικά  να  παράγουν  ένα 

πολυτροπικό,  πιθανά ψηφιακό  αποτέλεσμα.  Η  γλώσσα  δεν  κινδυνεύει  ούτε  από  τις  νέες 

τεχνολογίες  ούτε  από  τις  διαφορετικές  προσεγγίσεις  στην  εκπαιδευτική  της  παρουσίαση. 

Είναι κάτι ζωντανό που μεταμορφώνεται και μεταμορφώνει, όπως ακριβώς πρέπει να είναι 

και το σχολείο. 
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Ανάπτυξη υπολογιστικού αλγόριθμου για αντικειμενικο τρόπο βαθμολόγησης των μαθη‐
τών λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια με χρήση υπολογιστικού φύλλου Excel 

 
Τσίρλης Μιχαήλ 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.12.04, Υποψήφιος διδάκτορας A.Π.Θ. 
mtsirlis@auth.gr 

 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσης είναι η παρουσίαση ενός αλγορίθμου για την αντικειμενικότερη βαθ‐

μολόγηση  της  επίδοσης  των μαθητών  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  στην  τάξη,  με  τρόπο 

αδιάβλητο που δρα ενισχυτικά στην εκπαιδευτική διαδικασία και ελαχιστοποιεί τα ακούσια 

λάθη των καθηγητών σε αυτόν τον τομέα. Στόχος είναι να δημιουργηθεί κλίμα εμπιστοσύ‐

νης και δικαίου στην τάξη μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών, με απώτερο στόχο την δη‐

μιουργία αρχικά εξωτερικών κινήτρων. Η πράξη έχει δείξει ότι το κλίμα που δημιουργείτε 

στην τάξη είναι τέτοιο που οι μαθητές ενισχυμένοι από τα θετικά αποτελέσματα της προ‐

σπάθειάς τους αναπτύσσουν κίνητρα εσωτερικά που είναι και το ζητούμενο. Βέβαια σε όλα 

αυτά πρέπει να επισημανθεί και η πρακτική αξία της αντικειμενικότητας της σχολικής επί‐

δοσης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό, προφυλάγοντας τον από λάθη που δρουν απο‐

τρεπτικά  στην  διαδικασία  της  μάθησης  και  διαταράσσουν  την  παιδαγωγική  σχέση  εκπαι‐

δευτικού‐ μαθητή και εκπαιδευτικού‐ γονέα. 

Με  την  χρήση μαθηματικού μοντέλου πραγματοποιείται ο υπολογισμός  της  βαθμολογίας 

των μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια βαθμολόγησης που θέτει ο εκπαιδευτικός 

και την βαρύτητα αυτών στην τελική βαθμολογία, προσαρμοσμένα στην σχολική και κοινω‐

νική πραγματικότητα  της  τάξης με  τρόπο γραμμικό ανάμεσα στις  εκάστοτε επιδόσεις  των 

επιμέρους μαθητών.   Όσα ποιο πολλά είναι τα τμήματα που διδάσκονται το συγκεκριμένο 

μάθημα από τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό τόσο ποιο πολύ φαίνεται η αξία του αλγορίθ‐

μου. Και αυτό διότι τότε μπορεί να γίνει η χρήση του αλγορίθμου διατμηματικά μηδενίζο‐

ντας τα σφάλματα αναφοράς.  

Λέξεις ‐κλειδιά: Αξιολόγηση, αντικειμενικότητα, ανατροφοδότηση, δικαιοσύνη, συμπαρα‐

στάτης, αντιπροσωπευτικότητα, επαναληψιμότητα, ευκολία, ταχύτητα, αξιοπιστία, διατμη‐

ματικότητα. 

Αναγκαιότητα της μεθόδου στην σύγχρονη σχολική 

Η φύση της εργασίας βαθμολόγησης του μαθητή στην σύγχρονη τάξη είναι απαιτητική και 

προϋποθέτει μεγάλη προσοχή και προσήλωση του εκπαιδευτικού. Τα σφάλματα που μπο‐

ρεί να υποπέφτει ακούσια ο εκπαιδευτικός είναι( Καψάλης Αχιλλέας, 1995): Σφάλματα α‐

ναφοράς κατά τα οποία η ίδια επίδοση του μαθητή βαθμολογείται διαφορετικά σε διαφο‐

ρετικές τάξεις. Επίδραση της επιείκειας (leniency‐effect) όπου ο εκπαιδευτικός βαθμολογεί 

με μεγαλύτερη επιείκεια τους μαθητές που είναι ποιο κοντά του. Τάση της προσκόλλησης 

(perseveration tendency) όπου ο εκπαιδευτικός μένει προσκολλημένος στο βαθμό που έ‐

δωσε μια φορά σε ένα μαθητή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λάθη κοινωνική αντίληψης 

82/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



(social perception) όπου ο εκπαιδευτικός επηρεάζεται από στάσεις και προκαταλήψεις του 

κοινωνικού περιβάλλοντος για τον μαθητή (π.χ. τα λάθη ενός καλού μαθητή παραβλέπονται 

ποιο συχνά από αυτά ενός μέτριου ή αδύνατου). Επίδραση της άλω (balo‐effect) όπου κα‐

τά τη διατύπωση μιας κρίσης για έναν άνθρωπο διαπιστώνεται ή τάση να κρίνονται οι επί 

μέρους Ιδιότητές του όχι καθαυτές, αλλά σύμφωνα με τη γενική πρώτη εντύπωση. Δηλαδή 

ο εκπαιδευτικός επηρεάζεται από στοιχεία της προσωπικότητας του μαθητή που δεν έχουν 

σχέση με  την  επίδοσή  του.  Και  μάλιστα όσο  λιγότερες  ευκαιρίες  έχει  ο  εκπαιδευτικός  να 

γνωρίσει τον μαθητή, τόσο περισσότερο επηρεάζεται από την αρχική πρώτη εντύπωση.  

Διαπιστώνεται λοιπόν μία αδυναμία του εκπαιδευτικού, λόγω της φύσης του εγχειρήματος, 

να  δώσει  με  αντικειμενικό  και  επαναλήψιμο  τρόπο  μία  αξία  στην  εκάστοτε  επίδοση  του 

κάθε  μαθητή.  Και  αν  αναλογιστούμε  ότι  αυτός  ο  εκπαιδευτικός  μπαίνει  ενδεχομένως  σε 

πολλαπλά  πολυπληθή  τμήματα  με  ποικιλομορφία  επιδόσεων  καταλαβαίνουμε  ότι  είναι 

πολύ δύσκολο να φέρει εις πέρας το έργο του. Για αυτό και ο εκπαιδευτικός προβληματίζε‐

ται άλλος λίγο και άλλος πολύ για την αντικειμενικότερη βαθμολογία της επίδοσης των μα‐

θητών του.  

Η αντικειμενικότερη βαθμολόγηση με καθαρά κριτήρια προκαθορισμένα από την αρχή της 

χρονιάς από τον εκπαιδευτικό σε συνεργασία με τους μαθητές, βελτιώνει το κλίμα στην τά‐

ξη καθιστώντας την διαδικασία αξιολόγησης μία αξιοκρατική διαφανής διαδικασία όπου ο 

εκπαιδευτικός  παρατηρεί  και  καταγράφει  και  ο  μαθητής  αποδίδει.  Έχει  διαπιστωθεί  δια‐

χρονικά ότι  τελικά οι μαθητές νιώθουν το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού γι΄αυτά, μειώνο‐

νται τα προβλήματα συμπεριφοράς των μαθητών στην τάξη και τελικά έχουμε ενεργοποίη‐

ση του μαθητικού δυναμικού σε ποιο μεγάλο βαθμό του αναμενόμενου. Δείχνουν οι μαθη‐

τές να προσδοκούν κάτι τέτοιο από τον εκπαιδευτικό. 

Αιτιολόγηση μαθηματικού μοντέλου  

Επειδή  η  λογική  που  ακολουθείτε  για  την  διεξαγωγή  του  αλγορίθμου  είναι  πρωτογενής 

σκέψη και δεν στηρίζεται σε οποιαδήποτε προϋπάρχουσα γνώση, θα χρησιμοποιηθούν πα‐

ραδείγματα  για  την  πλήρη αιτιολόγηση.  Έχουμε  λοιπόν  ένα  τμήμα με Ν  μαθητές  όπου  ο 

εκπαιδευτικός καλείτε να αξιολογήσει  την επίδοσή  τους. Πρώτο βήμα που γίνεται από ό‐

λους τους εκπαιδευτικούς,  είναι να θέτονται κάποια κριτήρια με την βοήθεια των οποίων 

θα εξαχθεί η τελική βαθμολογία των μαθητών (Π.χ. βαθμολογία διαγωνίσματος, τεστ, γρα‐

πτή  εργασία  και  προφορικά).  Αν  το  πλήθος  αυτών  είναι  k,  τότε  η  υπολογισμένη  αρχική 

βαθμολογία του κάθε μαθητή είναι 
1

*
k

i

f y

 =πραγματική βαθμολογία).  

Όπου:  i=αύξοντας αριθμός κριτηρίου, k=πλήθος κριτηρίων προς βαθμολόγηση,  f=ποσοστό 

που συμμετέχει η επί μέρους βαθμολογία του συγκεκριμένου κριτηρίου στην τελική βαθ‐

μολογία, y=βαθμολογία επί μέρους κριτηρίων. Με την συγκεκριμένη μεθοδολογία, προκύ‐

πτουν  βαθμολογίες  μαθητών  υπέρμετρα  χαμηλοί  (π.χ.  ο  χαμηλότερος  γύρω  στο  τέσσερα 

και ο υψηλότερος γύρω στο δεκαεφτά). Το ερώτημα που τίθεται είναι: Μπαίνουν αυτούσιοι 

οι βαθμοί που προκύπτουν στους ελέγχους της σχολικής επίδοσης των μαθητών ή πρέπει 

να αναβαθμιστούν ώστε να συνάδουν με την σχολική πραγματικότητα; Οι πλειονότητα των 

εκπαιδευτικών αποφασίζει να αυξήσει τις βαθμολογίες των μαθητών λαμβάνοντας υπόψη 
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παιδαγωγικά κριτήρια. Και κάπου σε αυτό το σημείο αρχίζουν τα προβλήματα. Αν ο κατώ‐

τερος βαθμός είναι τέσσερα (στα είκοσι) και αποφασίσει ο εκπαιδευτικός να το κάνει εννιά, 

τότε πόσες μονάδες πρέπει να ανέβει ο καλύτερος μαθητής που είχε δεκαεφτά στο συγκε‐

κριμένο παράδειγμα; Κάποιος θα έλεγε  πέντε μονάδες πρέπει να ανέβουν όλοι οι μαθητές. 

Μα τότε το δεκαεπτά θα γίνει είκοσι δύο. Και κάπου εκεί αρχίζει να μειώνεται η αντικειμε‐

νικότητα στη διαδικασία βαθμολόγησης, αφού εκ των πραγμάτων ο εκπαιδευτικός θα ανε‐

βάσει βαθμολογικά αρκετά λιγότερο τον καλύτερο μαθητή (στο παράδειγμά μας το δεκαε‐

πτά να γίνει δεκαεννιά). Έτσι γεννιέται ένα ακόμη ποιο δύσκολο ερώτημα: Αφού ο μαθητής 

με την χαμηλότερη βαθμολογία θα βαθμολογηθεί τελικά με πέντε μονάδες επιπλέον και ο 

αντίστοιχος μαθητής με την καλύτερη βαθμολογία κατά δύο μονάδες επιπλέον, πόσες μο‐

νάδες επιπλέον θα ανέβουν οι μαθητές με  την ενδιάμεση βαθμολογία; Ή κοινός  το επτά, 

εννιά κ.ο.κ πόσο θα γίνει; Αυτό είναι ένα ερώτημα που μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να απα‐

ντηθεί  από  κανέναν  αντικειμενικά.  Οι  περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  προσπαθούσαν  με  το 

μάτι  να  κλείσουν  την ψαλίδα  της  πρόσθετης  βαθμολογίας  των  μαθητών ώστε  η  επίδοση 

του χειρότερου μαθητή να ανεβαίνει τελικά κατά πέντε μονάδες, ο αμέσως καλύτερος κατά 

τέσσερεις, ώστε να κλείσει   τελικά η ψαλίδα στις δύο επιπρόσθετες μονάδες. Δηλαδή όσο 

ανεβαίνει η βαθμολογία των μαθητών, τόσο ο εκπαιδευτικός πρέπει να μειώνει τις πρόσθε‐

τες μονάδες. Αυτή η σκέψη είναι και η λογική απόδειξη ότι το φαινόμενο είναι γραμμικό. 

Αυτό λοιπόν μπορεί να γίνει αντικειμενικά και ταχύτατα με την βοήθεια των μαθηματικών 

και της χρήσης του Η/Υ. 

Στο μαθηματικό σκέλος της επίλυσης του προβλήματος έχουμε: 

Αν Max ο μεγαλύτερος πραγματικός βαθμός βάση ποσοστών (στο παράδειγμά μας δεκαε‐

πτά), Max1 ο επιθυμητός μεγαλύτερος βαθμός (στο παράδειγμά μας δεκαεννιά), Min ο χα‐

μηλότερος πραγματικός βαθμός βάση ποσοστών (στο παράδειγμά μας τέσσερα) και Min1 ο 

επιθυμητός χαμηλότερος βαθμός (στο παράδειγμά μας εννιά) τότε η σχέση που συνδέει τα 

παραπάνω μεγέθη είναι η εξίσωση της ευθείας :  

Επιθυμητή βαθμολογία = a* πραγματική βαθμολογία+b 

Η παραπάνω σχέση επαληθεύει τα δύο ζεύγη τιμών (Min, Min1), (Max, Max1). 

Έχουμε λοιπόν το εξής γραμμικό σύστημα 2Χ2: 

Min1=a*Min+b 

Max1=a*Max+b 

Λύνοντας  το  παραπάνω  γραμμικό  σύστημα  ως  προς  τους  αγνώστους  a,b  προκύπτουν  οι 

άγνωστες μεταβλητές: 

1 1Min Max
a

Min Max





, 1 *b Max Max   
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‘Έτσι η τελική βαθμολογία όλων των μαθητών προκύπτει από την σχέση:  

Επιθ. βαθμολογία =
1 1Min Max

Min Max




* πραγμ. Βαθμολογία+
1 1

1 *
Min Max

Max Max
Min Max





 

Οπότε πλέον το πρόβλημα έχει μαθηματικοποιηθεί και μπορούμε με χρήση υπολογιστικού 

φύλου excel να το αυτοματοποιήσουμε.  

Περιγραφή της καινοτόμου δράσης και διαδικασία εφαρμογής της 
στη σχολική δραστηριότητα. 

Αρχικά,  γνωστοποιείτε στους μαθητές στην αρχή της σχολικής χρονιάς ότι θα βαθμολογη‐

θούν  με  βάση  τον  αλγόριθμο. Με  αυτόν  τον  τρόπο  γίνονται  συμμέτοχοι  στη  διαδικασία. 

Στην συνέχεια ακολουθούμε τα βήματα του αλγορίθμου. Τα βήματα του αλγόριθμου υπο‐

λογισμού της βαθμολογίας των μαθητών από τον εκπαιδευτικό είναι τα εξής: 

Βήμα 1ο): Θέτουμε τις υποκατηγορίες που μας ενδιαφέρουν ως αξιολογήσιμες. Θέτουμε τα 

ποσοστά που θα ληφθούν υπόψη κατά τον υπολογισμό της τελικής βαθμολογίας των πα‐

ραπάνω υποκατηγοριών. Υπολογίζουμε την βαθμολογία που προκύπτει. 

Προβληματισμός: Οι βαθμοί που προκύπτουν με αυτό τον τρόπο είναι συνήθως πολύ χα‐

μηλοί στα επαγγελματικά λύκεια και όχι μόνο. Η πράξη έδειξε ότι αν ο καθηγητής δεν κάνει 

έκπτωση στην ποιότητα του μαθήματος και απαιτεί τα αναμενόμενα, τότε ένα τυπικό τμή‐

μα των ΕΠΑΛ θα έχει βαθμολογία, από πέντε με έξι  έως δεκαέξι με δεκαεφτά μονάδες στις 

είκοσι (τάξη μεγέθους). Το καίριο ερώτημα που τίθεται είναι μπαίνουν αυτοί καθ’ αυτοί οι 

βαθμοί στο τετράμηνο  (ή στο τρίμηνο στα γυμνάσια); Η απάντηση είναι συνήθως όχι. Και 

εκεί ξεκινά και ο προβληματισμός του εκπαιδευτικού. «Αν βάλω δέκα στην υπολογισμένη 

επίδοση πέντε, τότε πόσο θα βάλω στην υπολογισμένη επίδοση δεκαέξι, εικοσιένα; Και οι 

ενδιάμεσοι υπολογισμένοι βαθμοί πόσο θα ανέβουν;» Δύσκολα ερωτήματα προς απάντη‐

ση. Έτσι προκύπτει και η αξία του προτεινόμενου αλγορίθμου: 

Βήμα 2ο): Θέτουμε τον κατώτερο βαθμό ίσο με συγκεκριμένη τιμή που προκύπτει μετά από 

διαλογισμό  του  εκπαιδευτικού  λαμβάνοντας  υπόψη  παιδαγωγικά  κριτήρια.  Θέτουμε  τον 

ανώτερο βαθμό ίσο με συγκεκριμένη τιμή που προκύπτει μετά από διαλογισμό του εκπαι‐

δευτικού λαμβάνοντας υπόψη παιδαγωγικά κριτήρια. Όλοι οι υπόλοιποι βαθμοί των μαθη‐

τών μεταβάλλονται αναλογικά με γραμμική παρεμβολή ώστε να ανέβουν τόσο, όσο ανέβη‐

καν ο χαμηλότερος και ο υψηλότερος βαθμός της τάξης. Αν ο καθηγητής κάνει το ίδιο μά‐

θημα με τον ίδιο τρόπο σε πολλά τμήματα, η μέθοδος ακολουθείτε διατμηματικά. Δηλαδή 

όλες οι βαθμολογίες των μαθητών όλων των τμημάτων προκύπτουν αναλογικά, σύμφωνα 

με την προηγούμενη λογική, καθορίζοντας πόσο θα ανεβάσει τον χαμηλότερο και τον υψη‐

λότερο βαθμό. 

Παρατήρηση: Όποιος μαθητής απουσιάσει από γραπτή δοκιμασία  (εκτός από διαγώνισμα 

όπου υποχρεούται να γράψει)   θα βαθμολογείται με μηδέν στην επί μέρους κατηγορία α‐

φού  δεν  πραγματοποίησε  την  δοκιμασία.  Και  αυτό  γνωστοποιείται  από  την  πρώτη  μέρα 

στους μαθητές. Έτσι ο μαθητής είναι συνυπεύθυνος στο αποτέλεσμα. 
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Βήμα 3ο): Μαθηματικό μοντέλο 

Η βαθμολογία των μαθητών (επιθ. Βαθμολογία) προκύπτει από την σχέση: 

Επιθ.βαθμολογία =[
1 1Min Max

Min Max




* πραγμ. Βαθμολογία]+[
1 1

1 *
Min Max

Max Max
Min Max





] 

Όλη η παραπάνω λογική έχει ενσωματωθεί σε ένα φύλο excel για γρήγορη και αποδοτική 

χρήση του αλγορίθμου. 

Παράδειγμα 

 Στο σχολικό έτος 2011‐2012 χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος για την βαθμολογία μαθητών της 

Γ  τάξης  του 1ου  ΕΠΑΛ Δράμας. Η  κατώτερη υπολογισμένη βαθμολογία  των μαθητών ήταν 

4,45/20 και η μέγιστη 14,575/20. Αποφασίστηκε η ελάχιστη να γίνει 10 και η μέγιστη 16. Οι 

βαθμολογίες  των  υπόλοιπων μαθητών μεταβάλλονται  γραμμικά  σύμφωνα με  τις  ακραίες 

τιμές. Ακολουθούν τα αποτελέσματα σε διαγράμματα. 

 
Διάγραμμα 1: Σύγκριση υπολογισμένης τιμής σε σχέση με αυτή του αλγορίθμου. 

Και οι βαθμολογίες των μαθητών κατά αύξουσα σειρά για κάθε μαθητή: 

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟ
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Διάγραμμα 2: Σύγκριση υπολογισμένης τιμής σε σχέση με αυτή του αλγορίθμου κατά αύξο‐

ντα σειρά. 

Η στρογγυλοποιημένη τιμή έχει την έννοια ότι στους ελέγχους δεν μπορούμε να βάλουμε 

δεκαδικά,  οπότε  στρογγυλοποιείται  η  τιμή  στην  πλησιέστερη  μονάδα.  Παραπάνω  λοιπόν 

φαίνεται  τι ακριβώς κάνει ο αλγόριθμος.  Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι ο εκπαιδευτικός 

έχει την δυνατότητα να πάει τις ακραίες τιμές όπου θέλει. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να 

ξεκινήσει  την βαθμολογία  τετράμηνου από 8  μέχρι 18. Ο αλγόριθμος σχεδιάστηκε για  να 

μην αδικηθούν  οι  μαθητές  με  την  ενδιάμεση  επίδοση.  Οι  ακραίες  τιμές  είναι  προσωπική 

υπόθεση  του εκπαιδευτικού και  των παιδαγωγικών πρακτικών που εφαρμόζει στην διδα‐

σκαλία. 

Σύγκριση του αλγόριθμου με την βαθμολογία της αυτοαξιολόγησης της τάξης 

Την σχολική χρονιά 2011‐2012 επιχειρήθηκε η σύγκριση της βαθμολογίας που προκύπτει με 

τον αλγόριθμο σε σχέση με αυτή που έχουν στο μυαλό τους οι μαθητές για τους συμμαθη‐

τές  τους.  Δηλαδή  μοιράστηκε  ονομαστική  λίστα  με  όλους  τους  μαθητές  συγκεκριμένου 

τμήματος με ποιο ώριμα παιδιά (διαφορετικού από πριν) σε όλους τους μαθητές και ζητή‐

θηκε να βαθμολογήσουν τους συμμαθητές τους σύμφωνα με την επίδοση τους στο συγκε‐

κριμένο  μάθημα.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  υπολογίστηκε  ένας  μέσος  όρος  για  κάθε  μαθητή 

(βαθμολογία αυτοαξιολόγησης της τάξης). Τα αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω:  

 
Διάγραμμα 3: Σύγκριση υπολογισμένης τιμής και αλγορίθμου σε σχέση με αυτή που προκύ‐

πτει με την αυτοαξιολόγηση της τάξης. 

Παρατηρούμε την ποιοτική ομοιότητα της βαθμολογίας που δίνει η κοινή γνώμη της τάξης 

για κάθε μαθητή, σε σχέση με αυτή που εξάγεται με τον αλγόριθμο. Βέβαια υπάρχουν πε‐
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ριπτώσεις που οι μαθητές αδικούν τους συμμαθητές τους (παρατηρώντας κυρίως τις ανώ‐

τερες τιμές) αλλά είναι λίγες. Τελικά με την χρήση του αλγορίθμου στην σχολική τάξη για 

την βαθμολόγηση της επίδοσης των μαθητών, η πράξη δείχνει ότι οι μαθητές νιώθουν ότι 

υπάρχει αίσθημα δικαίου στην τάξη το οποίο φέρνει και ένα σωρό θετικές επιπτώσεις στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σύγκριση του αλγόριθμου με την παραδοσιακή μέθοδο 

Κατά την σχολική περίοδο 2011‐2012 διδάχθηκε στο παραπάνω τμήμα ένα μικτό μάθημα 

(εργαστήριο με θεωρία) από δύο καθηγητές. Αμφότεροι μπαίνουν σε όλες τις ώρες και έ‐

χουν πλήρη εικόνα για την επίδοση των μαθητών. Ζητήθηκε λοιπόν από τον ένα εκπαιδευ‐

τικό να βάλει βαθμολογίες, σύμφωνα με την εικόνα της τάξης  (με βάση τα τεστ, διαγωνί‐

σματα,  εργασίες,  βαθμός  εργαστηρίου).  Στην  συνέχεια  υπολογίστηκε  ο  βαθμός  του  κάθε 

μαθητή, σύμφωνα με τον αλγόριθμο τοποθετώντας τα αντίστοιχα ποσοστά στα αντίστοιχα 

κριτήρια. Ακολουθεί λοιπόν η οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων: 

 
Διάγραμμα 4: Σύγκριση βαθμολογίας που προκύπτει με χρήση αλγορίθμου σε σχέση με αυ‐

τή της παραδοσιακής μεθόδου και αυτής που προκύπτει με την αυτοαξιολόγηση της τάξης. 

Είναι  φανερό  από  το  παραπάνω  διάγραμμα,  πόσο  απέχει  η  εκτίμηση  του  καθηγητή  από 

αυτή των μαθητών και πόσο ποιοτικά κοντά είναι η βαθμολογία που υπολογίζεται με τον 

αλγόριθμο σε σχέση με την αίσθηση των μαθητών. Φυσικά δεν είναι απόδειξη ότι αυτό εί‐

ναι το αντικειμενικότερο, αλλά είναι μία αίσθηση ότι η κοινή γνώμη της τάξης συμβαδίζει 

με αυτήν του αλγόριθμου. 

Για να μαθηματικοποιήσουμε την διαφορά, μπορούμε να ορίσουμε το μέσο ποσοστό από‐

κλισης  της  βαθμολογίας  που προκύπτει  με  την  χρήση  του αλγορίθμου σε  σχέση με αυτή 

που έδωσαν οι μαθητές ως: 

 
Όπου Ν= αριθμός μαθητών, n= βαθμολογία με βάση τον αλγόριθμο, k=βαθμολογία με βάση 

την αυτοαξιολόγηση της τάξης, τότε το ποσοστό αυτό υπολογίζεται στα 9,27%. 
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Αν  εργαστούμε  όμοια  με  μόνη  διαφορά  ότι  το n=βαθμολογία  με  βάση  την  παραδοσιακή 

μέθοδο,  τότε  το αντίστοιχο μέσο ποσοστό απόκλισης  της βαθμολογίας που προκύπτει με 

την χρήση παραδοσιακής μεθόδου σε σχέση με αυτή που έδωσαν οι μαθητές υπολογίζεται: 

18,19%.  

Δηλαδή αυτό που φαίνεται και ποιοτικά από το διάγραμμα 4, πλέον φαίνεται και αριθμητι‐

κά. Η κοινή γνώμη της τάξης συμβαδίζει πολύ περισσότερο με την βαθμολογία που προκύ‐

πτει με την χρήση του αλγορίθμου, παρά με αυτή που προκύπτει με την παραδοσιακή μέ‐

θοδο. Βέβαια η δεύτερη, είναι προϊόν διαλογισμού του εκάστοτε καθηγητή και εξαρτάται 

από την αίσθηση και εμπειρία του καθηγητή.   

Χρήση του αλγόριθμου διατμηματικά 

Το σχολικό έτος 2011‐2012 διδάχθηκε ένα μάθημα στο 1ο ΕΠΑΛ σε τρία τμήματα της Β τά‐

ξης με τρόπο παρόμοιο. Δηλαδή τα τεστ,  τα διαγωνίσματα και οι εργασίες ήταν  ίδιας δυ‐

σκολίας.  Για  την διεξαγωγή  της βαθμολογίας  τετράμηνου  χρησιμοποιήθηκε ο αλγόριθμος 

διατμηματικά.  Αρχικά  υπολογίστηκε  ο  χαμηλότερος  και  ο  υψηλότερος  βαθμός  και  των 

τριών  τμημάτων,  θέτοντας  τα  ποσοστά  στα  επιθυμητά  κριτήρια.  Στην  συνέχεια  τέθηκε  η 

επιθυμητή μικρότερη και μεγαλύτερη βαθμολογία των μαθητών. Ακολούθησε η χρήση του 

αλγόριθμου για την μεταβολή της τελικής βαθμολογίας των μαθητών με όμοιο τρόπο. Επει‐

δή ο αλγόριθμος έχει αυτοματοποιηθεί με χρήση υπολογιστικού φύλου excel, ο χρόνος που 

απαιτείται για την βαθμολόγηση και των τριών τμημάτων είναι ο ελάχιστος δυνατός. Παρα‐

κάτω φαίνονται τα αποτελέσματα 

 
Διάγραμμα 5: Βαθμολογία μαθητών τριών τμημάτων με την χρήση του αλγορίθμου. 

Δυναμική της μεθόδου 

Η παραπάνω εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της τελικής βαθμο‐

λογίας μαθητών σε όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου, σε όλα τα μαθήματα και όλα τα 

τμήματα. Η χρησιμότητά της αυξάνεται με: 

 Την αύξηση του αριθμού των μαθητών ανά τμήμα 

 Αύξηση των κριτηρίων για την τελική βαθμολόγηση των μαθητών. 

 Αύξηση των τμημάτων που διδάσκεται ένα συγκεκριμένο μάθημα από συγκεκριμέ‐

νο καθηγητή με συγκεκριμένο τρόπο.  
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Είναι δηλαδή ένα εργαλείο, το οποίο ο εκπαιδευτικός μπορεί να το χρησιμοποιήσει για ε‐

ξοικονόμηση χρόνου, κόπου, γνωρίζοντας ότι η αξιοπιστία της διαδικασίας βαθμολόγησης 

των μαθητών μεγιστοποιείται με τα θετικά αποτελέσματα που επιφέρει αυτό. Οι μαθητές 

πλέον αισθάνονται συμμέτοχοι στην διαδικασία βαθμολόγησης τους, με συνέπεια την κα‐

τακόρυφη αύξηση εξωτερικών κινήτρων, Στο χέρι λοιπόν του εκπαιδευτικού είναι τα εξωτε‐

ρικά κίνητρα να μετατραπούν σε εσωτερικά, π.χ. με σύνδεση θεωρίας και πράξης, ανατρο‐

φοδότηση μαθητών κ.ο.κ., κάτι που είναι και το ζητούμενο. 

Στο β τετράμηνο μπορεί να προστεθεί και ακόμη ένα κριτήριο το οποίο θα βοηθήσει στην 

ακόμη μεγαλύτερη ενίσχυση των κινήτρων των μαθητών. Η ιδέα που εφαρμόζεται την σχο‐

λική χρονιά 2012‐2013  σε ένα τμήμα της Γ τάξης του 1ου ΕΠΑΛ Δράμας είναι η εξής: Τα παι‐

διά συγκροτούν ομάδες των δύο ατόμων. Η βαθμολογία λοιπόν του β τετραμήνου θα προ‐

κύψει με τον παραπάνω αλγόριθμο με την διαφορά: Αν η βελτίωση της επίδοσης της ομά‐

δας  ξεπεράσει  τις 3  μονάδες  συνολικά,  τότε  η  τελική  βαθμολογία  των  δύο  μαθητών που 

απαρτίζουν την ομάδα θα ανέβει κατά μία ολόκληρη μονάδα. Στόχος είναι να δημιουργη‐

θούν δεσμοί μεταξύ των μαθητών ώστε τελικά να διαπιστώσουν της αξία της συνεργασίας. 

Και όπως είναι παιδαγωγικά αποδεκτό: Σε μία ομάδα και αυτός που δείχνει βγαίνει κερδι‐

σμένος αφού αντιλαμβάνεται καλύτερα αυτό που στην ουσία διδάσκει στον άλλο αλλά και 

ο δεύτερος έχει κάποιον να απευθυνθεί και να τον βοηθήσει. Φυσικά πάνω από όλα είναι η 

βοήθεια και η κατανόηση του εκπαιδευτικού όπου με  το μίγμα παιδαγωγικών πρακτικών 

που ακολουθεί μπορεί να συνεισφέρει μέγιστα στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Π.Χ. Έχουμε δύο μαθητές οι οποίοι απαρτίζουν μια ομάδα και η βαθμολογίας τους το πρώ‐

το τετράμηνο είναι δέκα.   Το δεύτερο τετράμηνο, ο πρώτος ανεβάζει την επίδοσή του στο 

έντεκα και ο δεύτερος στο δώδεκα. Τότε ο πρώτος θα βαθμολογηθεί με δώδεκα και ο δεύ‐

τερος με δεκατρία.  

Είναι μία καλή ιδέα όπου η αποτελεσματικότητά της διερευνάται.  

Πάντως η πράξη δείχνει ότι τα παιδιά αρέσκονται σε κάτι τέτοιου είδους συστήματα, αλλά 

φυσικά όλα είναι σχετικά. 

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την καλύτερη ανάπτυξη του αλγόριθμου 

στη σχολική κοινότητα 

Η εφαρμογή της παραπάνω μεθόδου, προϋποθέτει από τον εκπαιδευτικό να έχει βασικές 

γνώσεις  του Microsoft office  για  την  χρήση  του  υπολογιστικού φύλλου  που  επισυνάπτω. 

Όσο ποιο πολλά είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτικός για να βαθμολογήσει, 

τόσο αυξάνει και η αξιοπιστία της τελικής βαθμολόγησης των μαθητών. Αυτό βέβαια είναι 

και  κάτι που  ισχύει  και  για  την παραδοσιακή μέθοδο βαθμολόγησης.  Καλό είναι από  την 

αρχή της σχολικής χρονιάς να αποσαφηνίζεται ότι χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος τρόπος 

βαθμολόγησης στους μαθητές για να συνειδητοποιήσουν γρήγορα τι πρέπει να κάνουν. 

Το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται στο ότι έχει μεγάλη ευκαμψία. Είναι ένα ερ‐

γαλείο για τον καθηγητή. Από αυτόν εξαρτάται αν το χρησιμοποιεί εξ’ ολοκλήρου ή βοηθη‐

τικά για την βαθμολόγηση της σχολικής επίδοσης των μαθητών. Από τον καθηγητή απαιτεί‐
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ται παιδαγωγική κατάρτιση ώστε να θέτει μόνο τα κριτήρια βαθμολόγησης και τις προδια‐

γραφές που αυτός θέλει. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει ο αλγόριθμος να εφαρμόσει στο 

ίδιο βαθμό τα κριτήρια για όλους τους μαθητές, είτε τους συμπαθεί ο καθηγητής είτε όχι, 

ανεξαρτήτου φυλής, φύλου, οικονομικής επιφάνειας οικογένειας κ.τ.λ. Φυσικά δεν παρα‐

βλέπουμε ότι στα κριτήρια βαθμολόγησης περιλαμβάνεται συνήθως και η προφορική επί‐

δοση που  είναι  υποκειμενική.  Δεν μειώνεται  όμως με αυτό η αξία  του αλγορίθμου όπου 

έχει και την πρακτική αξία να ελαχιστοποιεί τον χρόνο που ο καθηγητής προβληματίζεται με 

την μέγιστη αξιοπιστία του αποτελέσματος. 

Συμπεράσματα 

Στην  παρούσα  εργασία  προτείνεται  ένα  εργαλείο  στα  χέρια  του  καθηγητή  όπου  θα  τον 

βοηθήσει  να  αξιολογήσει  γρήγορα,  αξιόπιστα  και  με  επαναληψιμότητα  την  επίδοση  των 

μαθητών  στην  τάξη  αψηφώντας  την  ανθρώπινη φύση  που  συνοδεύει  ένα  σωρό ακούσια 

λάθη που παρατηρούνται σε αυτόν τον τομέα στην τάξη. Ποιο συγκεκριμένα, η πράξη έδει‐

ξε ότι μερικά από τα πλεονεκτήματα που συνάδουν από την χρήση του αλγορίθμου είναι: 

 Το αίσθημα δικαίου της τάξης ενισχύεται με αποτέλεσμα οι μαθητές να ενεργοποιού‐

νται σε μεγαλύτερο βαθμό από πριν  και  τελικά  να  ενισχύονται  τα  εσωτερικά  κίνητρα 

του μαθητή (εξαρτάται την περίπτωση).  

 Ο μαθητής βλέπει με άλλο μάτι τον εκπαιδευτικό. Παρατηρήθηκε βελτίωση διαπροσω‐

πικών σχέσεων μαθητών με εκπαιδευτικό. 

 Οι  μαθητές  ενεργοποιούνται  σε  τέτοιο  βαθμό  που  η  απόδοσή  τους  ορισμένες φορές 

υπερβαίνει τα αναμενόμενα. 

 Στην περίπτωση που ο καθηγητής έχει το ίδιο μάθημα σε περισσότερα του ενός τμήμα‐

τα,  η  διαδικασία  του δίνει  ευχέρεια  για  ταχύτατη αξιολόγηση με  ελαχιστοποίηση  της 

πιθανότητας σφάλματος.  

 Ενισχύει την επιχειρηματολογία του καθηγητή έναντι γονέων και μαθητών όσον αφορά 

την βαθμολογία του τετράμηνου. Όσο ποιο νέος στο επάγγελμα είναι ο εκπαιδευτικός, 

τόσο περισσότερο τον βοηθάει ο αλγόριθμος υπολογισμού της επίδοσης των μαθητών 

να μην αξιολόγηση λανθασμένα τους ορισμένους μαθητές. 

Η πράξη έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί που χειρίστηκαν τον αλγόριθμο κατά την διάρκεια του 

έτους 2012‐2013 ήταν πολύ ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα. Βέβαια τα όποια οφέλη 

εξαρτώνται από τον καθηγητή και τις παιδαγωγικές αξίες που χρησιμοποιεί. Πάντως όλη η 

παραπάνω διαδικασία είναι ένα καλό παράδειγμα πως τα μαθηματικά μπορούν να απλο‐

ποιήσουν διαδικασίες και να αυξήσουν την ποιότητα διεργασιών οι οποίες παίρνουν πολύ 

χρόνο και απαιτούν πολύ ενέργεια από τον εκπαιδευτικό. 

Βιβλιογραφία 

1) Καψάλης Αχιλλέας, 1995, Παιδαγωγική Ψυχολογία, εκδ. Κυριακίδη. 
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Περίληψη 

Ο σχολικός εκφοβισμός έχει τραβήξει το ερευνητικό ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινό‐

τητας λόγω της έκτασης που έχει λάβει αλλά και λόγω των δυσμενών συνεπειών που έχει 

για όλους του συμμετέχοντες  (θύτες, θύματα, παριστάμενοι). Ο διαδικτυακός εκφοβισμός 

αποτελεί την σύγχρονη εκδοχή του. Στην Ελλάδα δεν φαίνεται να είναι ακόμα τόσο διαδε‐

δομένος όσο η παραδοσιακή του μορφή. Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός καλείται να ανταπο‐

κριθεί  και  σε  αυτή  την  πρόκληση.  Ο  καθηγητής  πληροφορικής ως  ο  θεωρούμενος  πλέον 

αρμόδιος στις νέες τεχνολογίες θεωρούμε ότι θα κληθεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο 

στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Στη συγκεκριμένη εργασία θα αποπειρα‐

θούμε να διερευνήσουμε τις αντιλήψεις τους σχετικά με το φαινόμενο αυτό χρησιμοποιώ‐

ντας την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διαδικτυακός Εκφοβισμός, Αντιλήψεις Καθηγητών Πληροφορικής 

 

Εισαγωγή 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένα σχετικά καινούριο φαινόμενο. Η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στην κοινωνική ζωή και κατ’ επέκταση στην εκπαίδευση φαίνεται να είχε σαν συνέπεια και 

την επέκταση του φαινομένου του εκφοβισμού στην διαδικτυακή του εκδοχή. Η ψηφιακή 

του φύση επιτρέπει τη μόνιμη καταγραφή αρνητικών πληροφοριών οι οποίες έχουν τη δυ‐

νατότητα να επηρεάσουν την τρέχουσα και τη μελλοντική ψυχολογική και συναισθηματική 

κατάσταση των μαθητών. Αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά  τη μάθηση  των μαθητών 

που μπορεί να αντανακλάται σε χαμηλή σχολική δέσμευση και προβληματική συμπεριφορά 

(Patchin & Hinduja, 2006).  

 

Ερευνητικές μελέτες σχετικά με τον εκφοβισμό έχουν δείξει ότι οι σχολικές κοινότητες απο‐

τελούν σημαντικό παράγοντα για ζητήματα που σχετίζονται με τη διαδικτυακή βία(Olweus, 

2003). Μέσα στα σχολεία οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι είναι συχνά στη πρώτη γραμμή για την 

αντιμετώπιση των μαθητικών συμπεριφορών, παίζουν σημαντικό ρόλο στη καταπολέμηση 

της  παρενόχλησης  (Olweus,1991).  Μάλιστα  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  η  ευαισθητοποίηση 

των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με τη δέσμευση μπορεί να μειώσει τον εκφοβισμό κατά 

50% (Boulton, 1999).   Προηγούμενες έρευνες σχετικά με τον εκφοβισμό, υποστηρίζουν ότι 

αφού  οι  αντιλήψεις  και  οι  πεποιθήσεις  των  εκπαιδευτικών  επηρεάζουν  τη  συμπεριφορά 

τους,  η  κατανόηση  αυτών  των  αντιλήψεων  και  στάσεων  είναι  ένα  πρώτο  βήμα ώστε  να 

βοηθηθούν να αναπτύξουν τις κατάλληλες ικανότητες για την αντιμετώπιση των φαινομέ‐

νων εκφοβισμού (Pepler et. al., 2004; Siu, 2004).  
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Από τη στιγμή που ο διαδικτυακός εκφοβισμός συμβαίνει μέσα και έξω από το σχολείο, οι 

εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων μπορεί να παίξουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση 

του προβλήματος. Στη συγκεκριμένη εργασία θα εστιάσουμε τον ενδιαφέρον μας στις αντι‐

λήψεις των καθηγητών πληροφορικής σχετικά με το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβι‐

σμού  επειδή θεωρούμε ότι  οι  συγκεκριμένοι  εκπαιδευτικοί  είναι  καθ’  ύλην αρμόδιοι  του 

Διαδικτύου αλλά και γενικότερα των ΤΠΕ. 

 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα θα χρησιμοποιήσουμε την ποσοτική ερευνητική προσέγγιση. Πιο συ‐

γκεκριμένα θα χρησιμοποιήσουμε ερωτηματολόγιο ως  ερευνητικό εργαλείο συλλογής δε‐

δομένων.  Το  συγκεκριμένο  ερωτηματολόγιο  αρχικά  δημιουργήθηκε  και  χρησιμοποιήθηκε 

από  την Qing  Li  (2008)  στην  προσπάθεια  της  να  καταγράψει  τις  αντιλήψεις  μελλοντικών 

εκπαιδευτικών για  το φαινόμενο  του διαδικτυακού εκφοβισμού.  Το συγκεκριμένο  ερωτη‐

ματολόγιο χρησιμοποιήθηκε και σε άλλες έρευνες για τον ίδιο σκοπό (π.χ. Eden, Heiman & 

Olenik‐Shmesh, 2012). Το ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες χωρίζονται σε 

4 άξονες: 

 Άξονας 1ος Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικών 

 Άξονας 2ος Αυτοπεποίθηση Αντιμετώπισης Εκπαιδευτικών 

 Άξονας 3ος Αντιλήψεις για τον Ρόλο της Σχολικής Μονάδας 

 Άξονας 4ος Ακαδημαϊκή Προετοιμασία Εκπαιδευτικών για  το φαινόμενο  του εκφο‐

βισμού 

 

Σκοπός της Έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση αντιλήψεων των καθηγητών πληροφορι‐

κής σχετικά με  το φαινόμενο  του διαδικτυακού εκφοβισμού και πιο συγκεκριμένα με  την 

δική τους ετοιμότητα στην πρόληψη και αντιμετώπιση αλλά και το ρόλο του σχολείου. 

 

Ερευνητικά Ερωτήματα 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που θα μας απασχολήσουν στην παρούσα εργασία είναι: 

 Σε  ποιο  βαθμό  ανησυχούν  οι  εκπαιδευτικοί  πληροφορικής  για  την  παρενόχληση 

στον κυβερνοχώρο; 

 Πόσο  σίγουροι  αισθάνονται  οι  εκπαιδευτικοί  στη  διαχείριση  φαινομένων  διαδι‐

κτυακής βίας και εκφοβισμού; 

 Σε  ποιο  βαθμό  οι  καθηγητές  πληροφορικής  είναι  έτοιμοι  να  αντιμετωπίσουν  ένα 

περιστατικό διαδικτυακής παρενόχλησης; 

 Αισθάνονται κατάλληλα προετοιμασμένοι από τις σπουδές του για την αντιμετώπι‐

ση του φαινομένου; 

 Τι  πιστεύουν  οι  εκπαιδευτικοί  για  τον  ρόλο  του  σχολείου  είναι  σημαντική  για  τέ‐

τοιου είδους περιστατικά; 

 

Συλλογή Δεδομένων / Εργαλεία Ανάλυσης Δεδομένων 

Για τη συλλογή των δεδομένων το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από δυο εκπαιδευτικούς 

και  δημιουργήθηκε  ηλεκτρονικά  χρησιμοποιώντας  το  διαδικτυακό  εργαλείο  δημιουργίας 
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ερωτηματολόγιων Google Forms. To  συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιήθηκε για να εξα‐

σφαλίσει,  αφενός  τη συλλογή δεδομένων από μεγαλύτερο δείγμα εκπαιδευτικών,  αφετέ‐

ρου ταχύτητα στη συλλογή και επεξεργασία των απαντήσεων. Το ηλεκτρονικό ερωτηματο‐

λόγιο  αφενός  αποστάλθηκε  με  email  σε  όσους  καθηγητές  πληροφορικής  υπηρετούν  στη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ήταν γνώριμοι των συγγραφέων και αναρτήθηκε σε διάφο‐

ρες ομάδες της κοινωνικής ιστοσελίδας Facebook που αφορούν τη συγκεκριμένη ειδικότητα 

εκπαιδευτικών.  Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό  ΙΒΜ SPSS 

Statistics v20.0. 

Αποτελέσματα 

Στη  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  ανταποκρίθηκαν  συνολικά  78  Καθηγητές  Πληρο‐

φορικής  (60,26%, άνδρες και 39,74%  γυναίκες) οι οποίοι υπηρετούν σε όλες  τις βαθμίδες 

εκπαίδευσης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα  

 

Βαθμίδα  

Εκπαίδευσης 

Συχνότητα  Ποσοστό (%)

Δημοτικό  17  21,8 

Γυμνάσιο  19  24,4 

Γενικό Λύκειο  22  28,2 

ΕΠΑ.Λ  20  25,6 

Πίνακας 1:  

Βαθμίδες Εκπαίδευσης που υπηρετούν οι Καθηγητές Πληροφορικής του δείγματος 

 

Σχετικά με  το  επίπεδο σπουδών  των  Καθηγητών Πληροφορικής  που  συμμετείχαν  στην  έ‐

ρευνα το 26,9% είναι απόφοιτοι ΤΕΙ, το 24,4% είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ενώ ένα σημαντικό πο‐

σοστό  (46,2%)  είναι  κάτοχοι  μεταπτυχιακού  τίτλου ανεξάρτητα από βασικό πτυχίο.  Τέλος 

ένας καθηγητής πληροφορικής είναι κάτοχος διδακτορικού.   

 

Το Ερωτηματολόγιο το απάντησαν Καθηγητές Πληροφορικής από όλη την Ελληνική Επικρά‐

τεια όπως φαίνεται από  τον ακόλουθο πίνακα.  Βέβαια η  πλειοψηφία  των  εκπαιδευτικών 

υπηρετούν στο Νόμο Αττικής (42,3%).  

 

Νομός  Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ  1 1,3 

ΑΤΤΙΚΗΣ  33 42,3 

ΑΧΑΪΑΣ  5 6,4 

ΒΟΙΩΤΙΑΣ  2 2,6 

ΈΒΡΟΣ  2 2,6 

ΕΥΒΟΙΑΣ  2 2,6 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  1 1,3 

ΗΛΕΙΑΣ  5 6,4 

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  3 3,8 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  6 7,7 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ  1 1,3 
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ΚΥΚΛΑΔΩΝ  3 3,8 

ΛΑΡΙΣΗΣ  1 1,3 

ΛΕΣΒΟΥ  1 1,3 

ΜΑΓΝΗΣΙΑ  1 1,3 

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ  1 1,3 

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  3 3,8 

ΞΑΝΘΗΣ  1 1,3 

ΡΟΔΟΠΗΣ  1 1,3 

ΧΑΝΙΩΝ  3 3,8 

ΧΙΟΥ  1 1,3 

Πίνακας 2:  

Νομοί που υπηρετούν οι Καθηγητές Πληροφορικής του δείγματος 

 

Τα έτη υπηρεσίας των Καθηγητών Πληροφορικής που συμμετείχαν στην έρευνα φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

 

Έτη Υπηρεσίας  Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

0‐5  4 5,1

5‐10  36 46,2

10‐15  30 38,5

15‐20  3 3,8

>20  5 6,4

Πίνακας 3: 

Έτη Υπηρεσίας Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος 

 

Η ανάλυση των δεδομένων ακολουθεί τους τέσσερις άξονες του ερωτηματολόγιου. Πραγ‐

ματοποιήθηκαν επίσης συσχετίσεις ως προς το φύλο (t‐test), την βαθμίδα εκπαίδευσης που 

υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί (ANOVA) και τα έτη υπηρεσίας τους (ANOVA) προκείμενου να 

διαπιστώσουμε εάν υπάρχουν στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τους τέσ‐

σερις προαναφερόμενους άξονες του ερωτηματολόγιου.   

 

Άξονας 1ος Ενδιαφέρον Εκπαιδευτικών 

Οι Καθηγητές Πληροφορικής από τις απαντήσεις τους φαίνεται να έχουν αυξημένο ενδια‐

φέρον  για  το  φαινόμενο  του  διαδικτυακού  εκφοβισμού.  Αν  και  το  φαινόμενο  του  διαδι‐

κτυακού εκφοβισμού δεν είναι τόσο διαδεδομένο στην Ελληνική κοινωνία όσο ίσως είναι η 

παραδοσιακή μορφή  εκφοβισμού,  οι  καθηγητές πληροφορικής δείχνουν αυξημένο  ενδια‐

φέρον. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό οφείλεται εκτός των άλλων και 

στην αυξημένη ευθύνη που αισθάνονται ως οι  κατεξοχήν αρμόδιοι εκπαιδευτικοί επί  των 

ΤΠΕ και των χρήσεων τους.  

 

 

 

Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Ουδετερότητα  Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 
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Απόλυτα  Απόλυτα 

[Ο διαδικτυακός εκφοβισμός εί‐

ναι ένα πρόβλημα στο σχολείο] 

23,1%  25,6%  50% 

[Οι μαθητές επηρεάζονται από  το 

διαδικτυακό εκφοβισμό ] 

16,7%  16,7%  66,6% 

[Ανησυχώ για το διαδικτυακό εκ‐

φοβισμό ] 

10,3%  17,9%  70,6% 

Πίνακας 4: 

Ενδιαφέρον Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος για το φαινόμενο του διαδικτυακού 

εκφοβισμού 

 

Δεν παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο, τη βαθμίδα εκ‐

παίδευσης, τα έτη υπηρεσίας σχετικά με το ενδιαφέρον των εκπαιδευτικών για το φαινόμε‐

νο του διαδικτυακού εκφοβισμού. Αυτό φαίνεται να καταδεικνύει  την σημαντικότητα του 

συγκεκριμένου  φαινομένου  η  οποία  φαίνεται  να  μένει  ανεπηρέαστη  από  τις  παραπάνω 

μεταβλητές.  Το συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως θα δούμε θα συνεχίζει να υφίσταται και 

στους άλλους άξονες διαμόρφωσης και ανάλυσης του ερωτηματολογίου. 

 

Άξονας 2ος Αυτοπεποίθηση Αντιμετώπισης Εκπαιδευτικών 

Οι εκπαιδευτικοί του δείγματος ενώ παρουσιάζουν σχετική αυτοπεποίθηση στην αντιμετώ‐

πιση περιστατικών διαδικτυακού εκφοβισμού,  εντούτοις στην αναγνώριση  των περιστατι‐

κών δεν αισθάνονται την ίδια σιγουριά. Αν και είναι σχεδόν βέβαιο ότι οι περισσότεροι εκ‐

παιδευτικοί του δείγματος αν αντιλαμβάνονταν περιστατικό διαδικτυακού εκφοβισμού θα 

προχωρούσαν σε ενέργειες αντιμετώπισης του, εντούτοις είναι αμφίβολο αν το ίδιο ποσο‐

στό  μπορεί  να  το  αντιληφθεί.  Η  σχετική  αυτοπεποίθηση  μπορεί  να  οφείλεται  στη  βαθιά 

γνώση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με  την ελλιπή επιμόρφωση στην ορθή αντιμετώπιση περι‐

στατικών διαδικτυακού εκφοβισμού. Η επιτυχής αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών εκτός 

από  το  τεχνικές  δεξιότητες  τις  οποίες  κατέχουν  οι  καθηγητές  πληροφορικής  φαίνεται  να 

χρειάζεται και άλλου είδους δεξιότητες για τις οποίες δεν είναι ενήμεροι μέσω στοχευμέ‐

νων επιμορφώσεων.  

 

Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ουδετερότητα Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 

Απόλυτα 

[Αισθάνομαι  σίγουρος  για 

τον  εντοπισμό  κρουσμάτων 

διαδικτυακού εκφοβισμού] 

34,7%  35,9%  28,2% 

[Μπορώ  να  αντιμετωπίσω 

περιστατικά  διαδικτυακού 

εκφοβισμού ] 

21,8%  39,7%  37,2% 

[Εάν  γνώριζα/μάθαινα  για 

ένα  περιστατικό  διαδικτυα‐

κού  εκφοβισμού  στην  τά‐

ξη/σχολείο, θα έκανα κάτι ] 

1,3%  6,4%  92,3% 
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Πίνακας 5: 

Αυτοπεποίθηση Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος για την αναγνώριση και αντιμε‐

τώπιση  

του φαινόμενου του διαδικτυακού εκφοβισμού 

 

Δεν φαίνεται να παρατηρούνται στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το φύλο τη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας σχετικά με την αυτοπεποίθηση των εκπαιδευτικών 

στην αναγνώριση και αντιμετώπιση του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού. 

 

Άξονας 3ος Αντιλήψεις για τον Ρόλο της Σχολικής Μονάδας 

Η πλειοψηφία  των  καθηγητών πληροφορικής  θεωρούν  ότι  σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας 

πρέπει να αναληφθούν δράσεις και πρωτοβουλίες για τη αντιμετώπιση του διαδικτυακού 

εκφοβισμού. Οι δράσεις αφορούν παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο τάξης όσο και σε επίπεδο 

σχολείου σε συνδυασμό με την επικοινωνία με γονείς όσο και με κοινωνικές υπηρεσίες. 

 

Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ουδετερότητα  Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 

Απόλυτα 

[Τα  σχολεία  πρέπει  να  διαμορφώσουν 

πολιτικές  αντιμετώπισης  του  διαδι‐

κτυακού εκφοβισμού ] 

3,9%  6,4%  88,4% 

[Θα  πρέπει  να  διοργανωθούν  προ‐

γράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών 

για τον διαδικτυακό εκφοβισμό ] 

1,3%  6,4  92,3% 

[Οι  εκπαιδευτικοί  θα  πρέπει  να  διδά‐

ξουν  το  φαινόμενο  της  διαδικτυακής 

βίας στους μαθητές ] 

3,9%  2,6%  93,6% 

[Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διοργα‐

νώνουν δραστηριότητες μέσα στη τάξη 

για  τον  τρόπο  αντιμετώπισης  του  φαι‐

νομένου ] 

3,8%  10,3%  84,6% 

[Οι διευθυντές των σχολείων θα πρέπει 

να  διοργανώσουν  δραστηριότητες  σε 

επίπεδο σχολείου για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου] 

5,1%  11,5%  83,3% 

[Θα πρέπει να διεξάγονται έρευνες στα 

σχολεία  για  τον  εντοπισμό  θυμάτων 

διαδικτυακού εκφοβισμού] 

6,4%  21,8%  70,5% 

[Τα σχολεία θα πρέπει να συζητούν με 

τους γονείς για το διαδικτυακό εκφοβι‐

σμό ] 

3,8%  9,0%  87,2% 

[Τα  σχολεία  θα  πρέπει  να  συνεργάζο‐

νται  με  τις  κοινωνικές  υπηρεσίες  για 

την  αντιμετώπιση  του  διαδικτυακού 

1,3%  10,3%  87,2% 
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εκφοβισμού ] 

Πίνακας 6: 

Αντιλήψεις Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος σχετικά με το ρόλο της σχολικής μονά‐

δας στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου του διαδικτυακού εκφοβισμού 

 

Δεν φαίνεται να παρουσιάζονται ιδιαίτερα στατιστικά σημαντικές διαφορές όσον αφορά το 

φύλο  τη βαθμίδα εκπαίδευσης,  τα έτη υπηρεσίας σχετικά με  την αναγκαιότητα για λήψη 

μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου σε επίπεδο σχολικής μονάδας, γεγο‐

νός που καταδεικνύει την συμφωνία όλων των εκπαιδευτικών.  

 

Άξονας 4ος Ακαδημαϊκή Προετοιμασία Εκπαιδευτικών για το φαινόμενο του εκφοβισμού 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν αισθάνονται ότι έχουν προετοιμαστεί κατά τις ακαδημα‐

ϊκές  τους  σπουδές  για  την  αντιμετώπιση  του  διαδικτυακού  εκφοβισμού.  Οι  ακαδημαϊκές 

σπουδές φαίνεται να εστιάζουν περισσότερα σε τεχνολογικά ζητήματα και όχι τόσο σε ζη‐

τήματα κοινωνικών επιπτώσεων των ΤΠΕ.  

Ερωτήσεις  Διαφωνώ 

/Διαφωνώ 

Απόλυτα 

Ουδετερότητα Συμφωνώ 

/Συμφωνώ 

Απόλυτα 

[Οι  ακαδημαϊκές  μου  σπουδές  με 

έχουν  προετοιμάσει  για  την  αντιμε‐

τώπιση  του  φαινομένου  του  διαδι‐

κτυακού εκφοβισμού] 

59%  16,7%  23,1% 

Πίνακας 6: 

Αντιλήψεις Καθηγητών Πληροφορικής του δείγματος σχετικά με την ακαδημαϊκή προετοι‐

μασία τους για το φαινόμενο του εκφοβισμού 

 

Ανεξαρτήτως φύλου ή βαθμίδας εκπαίδευσης ή έτη υπηρεσίας οι καθηγητές πληροφορικής 

δεν θεωρούν ότι οι σπουδές τους, τους έχουν προετοιμάσει για την αντιμετώπιση του φαι‐

νομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού.  

 

Περιορισμοί της Έρευνας 

Η συγκεκριμένη  έρευνα αναμφισβήτητα υπόκειται  σε  περιορισμούς.  Βασικοί  περιορισμοί 

είναι η μη  τυχαιότητα  του δείγματος καθώς και ο περιορισμένος αριθμός εκπαιδευτικών. 

Δυο περιορισμοί που εμποδίζουν την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων και τη γενίκευση 

των αποτελεσμάτων. Βασικός περιορισμός φαίνεται να είναι και η μετάφραση του ερωτη‐

ματολογίου στα Ελληνικά. Όπως αναφέρθηκε το ερωτηματολόγιο μεταφράστηκε από δυο 

εκπαιδευτικούς όμως δεν εξασφαλίστηκε η ακρίβεια στην μετάφραση με την συνήθη τεχνι‐

κή της αντίστροφης μετάφρασης  (ελληνικά σε αγγλικά). Παρά το γεγονός ότι το ερωτημα‐

τολόγιο  αποστάλθηκε  με  email  σε  καθηγητές  πληροφορικής  και  αναρτήθηκε  σε  σελίδες 

κοινωνικής  δικτύωσης  (π.χ.  Facebook)  που  αφορούν  την  συγκεκριμένη  ειδικότητα  εκπαι‐

δευτικών,  εντούτοις  δεν  μπορούμε  να  βεβαιώσουμε  με  ακρίβεια  ότι  όσοι  απάντησαν  το 

ερωτηματολόγιο ανήκουν όντως σε αυτή την ειδικότητα.  
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Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί να εμπλουτιστεί στον τελευταίο άξονα με ερωτή‐

σεις που αφορούν διάφορα επιμορφωτικά προγράμματα του Υπουργείου για να διερευνη‐

θούν οι αντιλήψεις των εκπαιδευτικών και σε αυτή την παράμετρο. 

 

Συμπεράσματα 

Η στατιστική ανάλυση δεν έδειξε σημαντικές διαφοροποιήσεις στις αντιλήψεις εκπαιδευτι‐

κών σε κανέναν από τους άξονες διαμόρφωσης και ανάλυσης του ερωτηματολόγιου εξαρ‐

τώμενες από μεταβλητές όπως το φύλο, τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα έτη υπηρεσίας. Αυτό 

φαίνεται να υπογραμμίζει τόσο την σημαντικότητα του φαινομένου όσο και την αναγκαιό‐

τητα λήψης πρωτοβουλιών πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου σε επίπεδο σχο‐

λικής μονάδας αλλά και στον τομέα της επιμόρφωσης. Η επιμόρφωση θα πρέπει να έρθει 

να καλύψει τις ανεπάρκειες των εκπαιδευτικών όχι τόσο σε γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ, όσο 

σε  εκείνες  τις  γνώσεις  και  δεξιότητες  που  χρειάζονται  για  την  επιτυχή  αντιμετώπιση  του 

φαινομένου και για την οποία η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί ότι δεν έχει προε‐

τοιμαστεί κατάλληλα από τις ακαδημαϊκές σπουδές.  

Παρά τους περιορισμούς της συγκεκριμένης έρευνας που αναφέραμε θεωρούμε ότι τα α‐

ποτελέσματα έχουν αξία και μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν στη διαμόρφωση πολιτικών για 

την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού. Η κατανόηση των αντιλήψεων των εκπαι‐

δευτικών  θεωρείται  απαραίτητη  από  την  διεθνή  βιβλιογραφία  για  την  διαμόρφωση  των 

πολιτικών (Eden, Heiman & Olenik‐Shmesh, 2012 και οι αναφορές τους) 

Η συγκεκριμένη έρευνα αν και μπορεί να χαρακτηριστεί ως πιλοτική,  κάλλιστα μπορεί να 

αποτελέσει την αρχή περαιτέρω ερευνών διερεύνησης των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών 

διαφόρων  ειδικοτήτων που υπηρετούν  σε  σχολεία αλλά  και  πιο  εξειδικευμένων  ερευνών 

που θα εστιάζουν στους διευθυντές, προϊσταμένους, σχολικούς συμβούλους.  
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού σε σχέση με τη μαθησιακή του αποτελεσματικό‐
τητα: H περίπτωση του διαδικτυακού παιχνιδιού GREPOLIS κι η παιδαγωγική του ένταξη 

για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στη Δ΄ Δημοτικού 
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Περίληψη 

 

Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή ολοένα και περισσότεροι ερευνητές τάσσονται υπέρ της παι‐

δαγωγικής αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών θεωρώντας ότι δημιουργούν ένα ευ‐

χάριστο  διαδραστικό  περιβάλλον  «μάθησης  βασισμένης  στο  παιχνίδι»  (Game‐based 

Learning).  Πράγματι,  τα «εκπαιδευτικά ψηφιακά  παιχνίδια»  (Tang,  S., Hannegham, M., & 

Rhalibi, A., 2009: 4) κρίνονται ως  ιδανικά και ασφαλή περιβάλλοντα μάθησης και απόκτη‐

σης εκπαιδευτικών εμπειριών, αλλά παράλληλα στερούνται επαρκούς αξιολόγησης που θα 

μπορεί να κρίνει κατά πόσο τα ψηφιακά αυτά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος, επομένως, της παρούσας εισήγησης είναι να επιχειρήσει 

να αξιολογήσει το δημοφιλές διαδικτυακό παιχνίδι GREPOLIS,   που αποτελεί και εμπορικό 

παιχνίδι ρόλων μαζικής συμμετοχής, ως προς την παιδαγωγική του επάρκεια κάνοντας χρή‐

ση  ενός  πρότυπου μοντέλου ποιοτικής αξιολόγησης ώστε  να  διερευνηθεί  κατά πόσο  ένα 

τέτοιο διαδικτυακό παιχνίδι μπορεί να αποτελέσει «σοβαρό» και αξιόπιστο μεθοδολογικό 

εργαλείο για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Ιστορίας στη Δ΄ Δημοτικού.  

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: μάθηση βασισμένη στο παιχνίδι (GBL), εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια, 

παιχνίδι ρόλων μαζικής συμμετοχής, πρότυπο μοντέλο ποιοτικής αξιολόγησης, σοβαρό με‐

θοδολογικό εργαλείο 

 

Εισαγωγή 

 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που είναι ένθερμοι υποστηρικτές μίας καινοτόμου εκπαιδευτικής 

προσέγγισης  γνωστής  και ως «Μάθηση  βασισμένη  στο  παιχνίδι»  (Game‐based  Learning  ‐ 

GBL). Η μέθοδος αυτή περιλαμβάνει  τόσο την αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών που 

έχουν παιδαγωγική αξία όσο και τη χρήση διαφόρων ειδών εκπαιδευτικού λογισμικού,  το 

οποίο χρησιμοποιεί το παιχνίδι για μαθησιακούς σκοπούς, όπως είναι η υποστήριξη, η ενί‐

σχυση  και  η  αξιολόγηση  του  μαθητικού  δυναμικού.  Τα ψηφιακά  παιχνίδια  που  χρησιμο‐

ποιούνται στα πλαίσια της «Μάθησης βασισμένης στο παιχνίδι» και αποκαλούνται «εκπαι‐

δευτικά ψηφιακά παιχνίδια» έχουν τη δυνατότητα να διεγείρουν το ενδιαφέρον ακόμη και 

των πιο απαιτητικών μαθητών, εντάσσοντάς τους πλήρως στη μαθησιακή διαδικασία, μέσα 

από   δραστηριότητες εκ διαμέτρου αντίθετες από τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους 

που υιοθετούνται  στα περισσότερα σημερινά σχολεία.        Και αν  και  τέτοιες προσπάθειες 

ένταξης  παιχνιδιών  συντελούνταν  με  την  εισαγωγή  κάποιου  λογισμικού  δεν  ήταν  πάντα 

βέβαιη  και  αυτονόητη  η  παιδαγωγική  τους  επάρκεια  καθώς  μεταγενέστερη  αξιολόγηση 

λογισμικών  συχνά  αναδείκνυε  πως  η  δημιουργία  αρκετών  λογισμικών  δεν  ακολουθούσε 
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κανόνες σχεδιασμού βάσει κατάλληλων θεωριών μάθησης. Αυτό σταδιακά αναδείκνυε και 

την αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός κοινού πλαισίου αξιολόγησης του τεχνολογικού υλικού 

που σχεδιαζόταν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

Θεωρητική ανασκόπηση πεδίου 

 

Σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών παιχνιδιών για μαθησιακούς σκοπούς 

 

Μάθηση βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι 

 

Η πρώιμη ψηφιακή ενηλικίωση των μαθητών, που οφείλεται στην επαφή τους με τις νέες 

τεχνολογίες  έχει  αλλάξει  τον  τρόπο με  τον οποίο οι  μαθητές αναζητούν,  προσλαμβάνουν 

και επεξεργάζονται την πληροφορία (Prensky, 2009). H εξοικείωση των «ψηφιακά αυτοχθό‐

νων»  αυτών  μαθητών  δημιουργεί  συχνά ψηφιακό  χάσμα  ανάμεσα  στο  εκπαιδευτικό  σύ‐

στημα και την πραγματική ζωή. Σε επίπεδο διασκέδασης δε οι μαθητές επιλέγουν συχνά τα 

ηλεκτρονικά παιχνίδια σε χώρους μέσα και έξω από το σχολικό περιβάλλον (Ράπτης, Ράπτη, 

2004). Σε ένα τέτοιο διαδραστικό ψηφιακό, επομένως, περιβάλλον εντάσσεται και ο όρος 

«Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι»  που ορίζεται ως μάθηση «που πηγάζει από 

κάθε εκπαιδευτικό παιχνίδι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή ή στο Διαδίκτυο» ή πιο απλά το 

«πάντρεμα  του  εκπαιδευτικού  υλικού  με  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια»  (Prensky,  2009:174‐

175). Ως προς τη μορφή, μοιάζει από την αρχή μέχρι το τέλος με ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι, 

το περιβάλλον και το περιεχόμενο του οποίου είναι σχεδιασμένα με τρόπο τέτοιο που να 

παρέχουν στο χρήστη ένα πλούσιο μαθησιακό βίωμα σε κάποιο γνωστικό αντικείμενο. Για 

πολλούς ερευνητές «η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού παιχνιδιού για μαθησιακούς σκοπούς, 

με την κατασκευή κάποιου τύπου παιγνιώδους σεναρίου, το οποίο θα συνδυάζει την ψυχα‐

γωγία των παικτών με τη διδακτικά επιδιωκόμενη μάθηση» (Ράπτης, Ράπτη, 2004) αποτελεί 

και τον επιδιωκόμενο στόχο.  

 

Σε επίπεδο παιδαγωγικών στόχων, μια  τέτοιου  τύπου μάθηση φαίνεται να συνδυάζει  την 

παραδοσιακή  έννοια  του  ‘παιχνιδιού’,  που  σύμφωνα με  τους Diane  Αckerman  και Danny 

Hillis  αποτελεί  πρωταρχικό  τρόπο  με  τον  οποίο  μαθαίνει  κανείς  (Prensky,  2009:133‐134) 

ενώ παράλληλα αξιοποιούνται  εκπαιδευτικά  τα βασικά χαρακτηριστικά  του παιχνιδιού ό‐

πως η αίσθηση ελέγχου, η περιέργεια, η προώθηση της φαντασίας και το στοιχείο της πρό‐

κλησης (Turkle, 1984, στο Ράπτης, Ράπτη, 2004:219).  

 

Τι είναι τα ψηφιακά παιχνίδια 

 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν το συγκερασμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή με το παι‐

χνίδι (Prensky, 2009), συνδυάζοντας διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως τα γραφικά, τη 

φυσική και την κίνηση (engine) με σκοπό να δημιουργήσουν περιβάλλοντα εικονικής πραγ‐

ματικότητας, δηλαδή περιβάλλοντα προσομοίωσης του πραγματικού κόσμου (Price, 2009). 

Θεωρούνται σημαντικό μέσο καθημερινής ψυχαγωγίας  των παιδιών  και συγκαταλέγονται 

πλέον ως  κομμάτι  του  σύγχρονου πολιτισμού  (Kirriemuir & McFarlane, 2004)  κυρίως  των 

νέων  οι  οποίοι  αφιερώνουν ατελείωτες ώρες  προσπαθώντας  να  χειριστούν  ένα ψηφιακό 

παιχνίδι και να μοιραστούν συμβουλές και κόλπα με την υπόλοιπη διαδικτυακή κοινότητα 
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(Prensky, 2002). Έτσι οι παίκτες παίρνουν πληροφορίες από πολλές πηγές και αποφασίζουν 

γρήγορα τις κινήσεις τους μέσα στο παιχνίδι, ανάγουν τους κανόνες παίζοντας το παιχνίδι 

αντί να ακολουθούν υπαγορευμένους κανόνες, δημιουργούν στρατηγικές για να προσπερ‐

νούν τα εμπόδια, καταφέρνουν να καταλάβουν τα πολύπλοκα συστήματα παρουσίασης του 

παιχνιδιού μέσω πειραματισμού, ενώ μαθαίνουν να συνεργάζονται και με άλλους παίκτες 

(Prensky, 2003).  

 

Σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής  αξιοποίησης,  τα  ηλεκτρονικά  εκπαιδευτικά  παιχνίδια  είναι  «ε‐

φαρμογές που χρησιμοποιούν τα χαρακτηριστικά τόσο των βιντεοπαιχνιδιών (video games) 

όσο και των παιχνιδιών που παίζονται στον υπολογιστή (computer games) για να δημιουρ‐

γήσουν ελκυστικές εμπειρίες μάθησης που ανταποκρίνονται με επιτυχία σε συγκεκριμένους 

παιδαγωγικούς στόχους και αποτελέσματα» (Sara de Freitas, 2007:9).  

 

Κατασκευαστικές αρχές σχεδιασμού ηλεκτρονικών παιχνιδιών για μαθησιακούς σκοπούς 

Τα ψηφιακά παιχνίδια όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως εκπαιδευτικά εργαλεία θα 

πρέπει να πληρούν ορισμένες προδιαγραφές και να είναι σχεδιασμένα με γνώμονα τις ακό‐

λουθες  κατασκευαστικές  αρχές,  τις  οποίες  πρέπει  να  λαμβάνουν  υπόψη  τους  αφενός  οι 

σχεδιαστές  των  εν  λόγω ψηφιακών παιχνιδιών  και αφετέρου οι  εκπαιδευτικοί που θα  τα 

αξιοποιήσουν στην πράξη.  

 

Αρχικά, η ισορροπία αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό, ούτως ώστε το παιχνίδι να μην είναι 

ούτε υπερβολικά εύκολο, αλλά ούτε υπερβολικά δύσκολο. Επιπρόσθετα, η αναπαράσταση 

του φανταστικού  κόσμου πρέπει  να  γίνεται με  τέτοιο  τρόπο ώστε  να διεγείρονται συναι‐

σθηματικά  οι  παίκτες  (Μalone, 1981,  in  Squire, 2003:3).  Ιδιαίτερα  σημαντική  αρχή  κατα‐

σκευής  επιτυχημένων ψηφιακών  παιχνιδιών  είναι  η  προσαρμοστικότητα  (Prensky, 2009), 

που επιτυγχάνεται μέσα από το σχεδιασμό πολλαπλών επιπέδων δυσκολίας όπου και προ‐

σφέρουν προσαρμογή στις δυνατότητες και τις ανάγκες κάθε παίκτη (Csikszentmihalyi, 1991 

; Μalone, 1981, in Squire 2003:3). Το παιχνίδι θα πρέπει να προσφέρει ευκολία στην εκμά‐

θηση, αλλά δυσκολία στην απόλυτη εξοικείωση (Μalone, 1981, in Squire 2003:3). Οι συχνές 

επιβραβεύσεις,  η  απουσία  ποινών  και  η  παροχή  αμοιβαίας  βοήθειας  συνιστούν  βασικές 

αρχές  σχεδιασμού  (Prensky, 2009).  Δεν  πρέπει  να  παραληφθεί  η  αναφορά  στο  εύχρηστο 

περιβάλλον διεπαφής, όπου θα δίνει τη δυνατότητα για έλεγχο των δυνατοτήτων του παι‐

χνιδιού από το χρήστη, αλλά και την ευκαιρία να αποθηκεύσει κάποιος την κεκτημένη του 

πρόοδο (Prensky, 2009). Απαραίτητη κρίνεται και η συνεχής παροχή ανατροφοδότησης για 

την  ενημέρωση  της  επίδοσης  του  μαθητή  (feedback)  (Csikszentmihalyi,  1991  ;  Μalone, 

1981,  in  Squire  2003:3).  Ένα  εξίσου  σημαντικό  κριτήριο  που  λαμβάνουν  υπόψη  οι  κατα‐

σκευαστές ψηφιακών παιχνιδιών είναι η δημιουργία κόσμων παιχνιδιού που φέρουν κοινά 

στοιχεία οργάνωσης με τα υπαρκτά κοινωνικά περιβάλλοντα.  

 

Οι δύο βασικές διαστάσεις της επιτυχίας της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι 

είναι η διάσταση  της  ελκυστικότητας  και η διάσταση  της μάθησης  (Prensky, 2009). Όπως 

αποτυπώνεται και στο σχήμα 1  προκειμένου να επιτύχουμε μία αποτελεσματική και εποι‐

κοδομητική ψυχαγωγική εκπαίδευση  (edutainment) θα πρέπει  τόσο  το στοιχείο  της ελκυ‐

στικότητας όσο και της μάθησης να βρίσκονται σε υψηλό επίπεδο. 
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Σχήμα 1: Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι (Prensky, 2009:179) 

 

                        Παιδαγωγικά οφέλη ένταξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην τάξη 

 

Η ψηφιακή μάθηση και συγκεκριμένα η μερική,  συμπληρωματική ή  καθολική  ένταξη  των 

ψηφιακών παιχνιδιών στη διδακτική διαδικασία παρέχει στους μαθητές σημαντικά οφέλη 

που άπτονται του τρόπου που προσλαμβάνουν τη γνώση και που την εφαρμόζουν. Τα οφέ‐

λη αυτά μπορούν να ταξινομηθούν σε εκπαιδευτικά και σε κοινωνικά αναπτυξιακά οφέλη 

(Malliet, 2004). Ως εκπαιδευτικά οφέλη σύμφωνα με τον Malliet (2004) ορίζονται η εξάσκη‐

ση της μνήμης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων οπτικοκινητικού συντονισμού, η ενίσχυση της χωρι‐

κής αντίληψης, αλλά και ο προσανατολισμός της σκέψης σε συγκεκριμένους στόχους. Αντί‐

στοιχα, η δυνατότητα που προσφέρεται μέσα από την αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά περι‐

βάλλοντα για κοινωνικοποίηση, συνεργατικότητα και δημιουργική έκφραση ανάγει τα ψη‐

φιακά παιχνίδια σε αρωγούς της κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών (Μalliet, 2004). 

 

Η ηθική διάσταση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών για μαθησιακούς σκοπούς 

Όσον αφορά στην καταλληλότητα του εκάστοτε ψηφιακού παιχνιδιού ως προς την ηλικία 

και το περιεχόμενο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά στην επιλογή του από 

το σύστημα ηλικιακών διαβαθμίσεων του Πανευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ‐ PEGI (Felicia, 2009), το οποίο λαμβάνει υπόψη την καταλληλότη‐

τα ενός παιχνιδιού για μια ηλικία και όχι το επίπεδο δυσκολίας ή τις ικανότητες που απαι‐

τούνται για ένα παιχνίδι (Felicia, 2009 ˙ Σαμαρά, 2011).  

 

Ο συγκεκριμένος πίνακας (http://www.pegi.info) περιλαμβάνει ετικέτες ηλικιακής διαβάθμι‐

σης και ετικέτες χαρακτηρισμού περιεχομένου οι οποίες καθοδηγούν γονείς και εκπαιδευτι‐

κούς στην επιλογή του κατάλληλου για την ηλικία του παιδιού ψηφιακού παιχνιδιού.  

 

                                              Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

                                        Αναγκαιότητα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

Για  κάποιους  εκπαιδευτικούς  τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται ως αποδεκτά,  αποτε‐

λεσματικά μαθησιακά εργαλεία ενώ για άλλους παραμένουν ακόμα  ‘εξειδικευμένα προϊό‐

ντα’  των οποίων η χρήση καθίσταται μια επίπονη και  χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί 

υψηλού βαθμού τεχνολογική εξοικείωση και ρίσκο ως προς τα αποτελέσματα που επιφέρει. 
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Για τους εκπαιδευτικούς όμως αυτούς που αντιλαμβάνονται τα ψηφιακά παιχνίδια ως πι‐

θανά τεχνολογικά εργαλεία που οδηγούν στην ενθάρρυνση της μάθησης και στην ανάπτυξη 

δεξιοτήτων και ικανοτήτων κρίνεται αναγκαία η υιοθέτηση ενός κοινού πλαισίου κατανόη‐

σης των ποιοτικών χαρακτηριστικών κάθε παιχνιδιού που με σαφή και ευκόλως εννοούμε‐

νο τρόπο ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των μαθητών όσο και του κάθε γνωστικού α‐

ντικειμένου.  

 

Με βάση ένα τέτοιο πλαίσιο θα δύναται ο κάθε τεχνολογικά εγγράμματος εκπαιδευτικός να 

αποφασίσει  ποιο  λογισμικό  να  χρησιμοποιήσει  και  με ποιο  τρόπο  (D.Squires &  J. Preece, 

1999).  

 

                                           Μοντέλα αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

Στις πιο διαδεδομένες μορφές αξιολογικών μοντέλων κατατάσσονται το μοντέλο της συνο‐

λικής/ ολιστικής μεθόδου και στο μοντέλο της αναλυτικής μεθόδου (Dondi & Moretti, 2007: 

508‐9). Κατά το πρώτο, ο ερευνητής‐ εκπαιδευτικός καλείται να αξιολογήσει όλα τα χαρα‐

κτηριστικά του λογισμικού ή ψηφιακού μέσου μαζί. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυ‐

τής, όμως, είναι ότι υποκρύπτει μεγάλου βαθμού ανακρίβεια λόγω υποκειμενικότητας του 

τρόπου αξιολόγησης. Η δεύτερη κατά σειρά, μορφή αξιολόγησης είναι η αναλυτική,  κατά 

την οποία ο ερευνητής/ εκπαιδευτικός κάνει ανάλυση κάθε στοιχείου του λογισμικού/ παι‐

χνιδιού ξεχωριστά, τα οποία  στοιχεία τελικώς κρίνονται σε συγκεντρωτικό επίπεδο. Κοινό 

χαρακτηριστικό και των δύο προτεινόμενων μοντέλων, πάντως, αποτελεί η χρήση μιας ταξι‐

νόμησης/ κατηγοριοποίησης του λογισμικού με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων αξιολόγη‐

σης που συχνά αναφέρονται με τον όρο ‘κριτήρια κατηγοριών’ ή ‘ερωτήματα λίστας’ αξιο‐

λόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών ενός λογισμικού‐ παιχνιδιού (checklist criteria). 

 

Το προτεινόμενο μοντέλο ποιοτικής αξιολόγησης ενός ψηφιακού 
παιχνιδιού για τη διδασκαλία ενός διδακτικού αντικειμένου 

 

Με βάση,  επομένως, αυτές  τις διαπιστώσεις  χωρίσαμε το μοντέλο ποιοτικής αξιολόγησης 

σε τρεις άξονες: 

 

Ι. ‘Παιδαγωγική Μέθοδο ένταξης του ψηφιακού παιχνιδιού’:  

 

A. ‘Mαθησιακές ανάγκες των παικτών/ μαθητών του’  

B. ‘Γλωσσικές θεωρίες προσέγγισης του διδακτικού του αντικειμένου’  

Β.1. ‘Παιδαγωγικά οφέλη για το μαθητή’  

Β.2. ‘Ρόλο του εκπαιδευτικού’  

Γ. ‘Διδακτικοί σκοποί και επιμέρους στόχοι του διδακτικού αντικειμένου’  

 

ΙΙ. ‘Κριτήρια Περιεχομένου’ του ψηφιακού παιχνιδιού:  

 

Δ. ‘Οργάνωση και Περιεχόμενο πληροφοριών του παιχνιδιού’  

 

ΙΙΙ. ‘Τεχνικά Κριτήρια’ του ψηφιακού παιχνιδιού:  
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Ε. ‘Προϋποθέσεις Σύνδεσης και χρήσης του παιχνιδιού’  

ΣΤ. ‘Οργάνωση της Διεπιφάνειας του χρήστη’  

Ζ. ‘Ασφάλεια του ψηφιακού παιχνιδιού’ 

Η. ‘Διαφάνεια του ψηφιακού παιχνιδιού’  

 

Η περίπτωση του GREPOLIS ως συνεργατικό διαδικτυακό παιχνίδι στρατηγικής 

και ρόλων μαζικής συμμετοχής 

 

Το παιχνίδι GREPOLIS ανήκει σε μία υποκατηγορία ηλεκτρονικών παιχνιδιών γνωστά και ως 

παιχνίδια  στρατηγικής.  Στα  περισσότερα  από  αυτά  τα  παιχνίδια,  ο  παίχτης  υποδυόμενος 

έναν ρόλο, καλείται να χτίσει πόλεις, να διοικήσει ολόκληρους στρατούς και να εξουσιάσει 

περιοχές του παιχνιδιού. 

 

Σκοπός του παιχνιδιού είναι να υπερισχύσει ενάντια σε άλλους παίκτες/ πολιτισμούς κάνο‐

ντας την καλύτερη δυνατή χρήση των διαθέσιμων πόρων που του δίνονται.  

 

Ιδιαίτερο  χαρακτηριστικό  του GREPOLIS αποτελεί η συνεργατική  του φύση και διεξαγωγή 

του σε υπαρκτό χρόνο και το γεγονός ότι η έκβαση του παιχνιδιού είναι αβέβαιη μέχρι και 

το τέλος του (Amato, Shani 2010 :1).  

 

Οι δοκιμασίες/αποστολές του παιχνιδιού, που εξελίσσονται κατά την πολιτισμική περίοδο 

της  Αρχαίας  Ελλάδας,  ενθαρρύνουν  τον  έλεγχο  του  παιχνιδιού  από  το  μαθητή‐  παίκτη  ο 

οποίος καλείται να βρει το δικό του μαθησιακό προφίλ, χαρακτηριστικό πολλών παιχνιδιών 

στρατηγικής που εξελίσσονται πάνω σε διαδικτυακές πλατφόρμες (web browsers) όπου οι 

παίκτες καλούνται να αναζητούν κι ανασύρουν πληροφορίες και να συζητούν ζητήματα με 

άλλους παίκτες (μέσω διαλόγου) (Murray, 1997).  

 

Ως  παιχνίδι  ρόλων  μαζικής  συμμετοχής  θεωρείται  πιο  κατάλληλο,  σε  σχέση  με  άλλα,  για 

ενδεχόμενη επιλογή ένταξής τους στη σχολική τάξη (Nordlinger, J σε Schrier & Gibson, 2010: 

102‐107) καθώς οι παίκτες μαθαίνουν να κατανοούν την ανθρώπινη φύση μέσα από κοινω‐

νική  αλληλεπίδραση,  αυθεντικά  σενάρια  που  τους  παρέχουν  τη  δυνατότητα  να  κατανοή‐

σουν τις επιπτώσεις των πράξεών τους, να βιώσουν ευκαιρίες στον εικονικό κόσμο που δεν 

προσφέρει ο φυσικός  κόσμος,  να  κατανοήσουν ηθικές αξίες που υφίστανται από  την αρ‐

χαιότητα με ένα νέο διαδραστικό τρόπο.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση παιδαγωγικής επάρκειας του GREPOLIS  
με το προτεινόμενο μοντέλο ποιοτικής αξιολόγησης 
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Μέσα από τη συνολική θεώρηση όλων των κριτήριων προκύπτει ότι το διαδικτυακό παιχνί‐

δι GREPOLIS ανταποκρίνεται σε ένα  ικανοποιητικό βαθμό ως προς τα παιδαγωγικά οφέλη 

που μπορεί να αποκομίσει o μαθητής και εντάσσεται στους μαθησιακούς στόχους τους ο‐

ποίους  θέτει  το  Αναλυτικό Πρόγραμμα  για  το  μάθημα  της  Ιστορίας. Eιδικότερα,  με  βάση 

τους συγκεκριμένους παιδαγωγικούς στόχους, οι μαθητές μπορούν να επισκεφθούν εικονι‐

κά ιστορικά μνημεία, δηλαδή να πλοηγηθούν εικονικά και να κατανοήσουν τον τρόπο ανά‐

πτυξης των αρχαίων πολιτισμών, τη συμπεριφορά, τις αξίες τους και τον τρόπο σκέψης των 

αρχαίων Ελλήνων.  

 

Επιπρόσθετα, ο τρόπος παρουσίασης και οργάνωσης των πληροφοριών και του περιεχομέ‐

νου του παιχνιδιού ανταποκρίνονται στο προφίλ των μαθητών και δημιουργούν το πλαίσιο 

για την ένταξή του στην τάξη χωρίς να αντικαθιστούν τις ιστορικές πληροφορίες που πρέπει 

να μεταδώσει ο εκπαιδευτικός έχοντας ως βάση το σχολικό εγχειρίδιο.  

 

Όσον αφορά στην οργάνωση της διεπιφάνειας χρήστη, αυτή παρέχει ένα σχεδόν τέλειο ερ‐

γαλείο για την καλύτερη πλοήγηση του παίκτη και την αύξηση της παιγνιακής του εμπειρί‐

ας. Δεν πρέπει στο σημείο αυτό να παραληφθεί ότι το παιχνίδι πληροί απόλυτα τις αυστη‐

ρές προδιαγραφές τήρησης κανόνων ασφάλειας και ορθής χρήσης λογαριασμού οι οποίοι 

είναι απαραίτητοι για παίκτες τόσο μικρής ηλικίας. Ωστόσο, είναι συνετό να αναφέρουμε 

ότι μαθητές δημοτικού δεν πρέπει να έχουν λογαριασμούς με κωδικό χρήσης, καθώς αυτό 

εμπίπτει στον ηλικιακό περιορισμό που θα πρέπει να υφίσταται για μαθητές κάτω των 12 

ετών. Στο ίδιο σημείο όμως πρέπει να τονιστεί ότι η αξιολόγηση του ως άνω ψηφιακού παι‐

χνιδιού προκύπτει μέσα από την παράλληλη αξιολόγηση όλων των κριτηρίων που τέθηκαν 

και σε συνδυασμό με τις ήδη κατεχόμενες γνώσεις των εκπαιδευτικών και την τεχνολογική 

εξοικείωση τους σε κάποιο βαθμό με τις νέες τεχνολογίες. Κρίνεται όμως απαραίτητο εκτός 

από αυτά τα στοιχεία ο κάθε εκπαιδευτικός να λαμβάνει υπόψη του και κάποιος περιορι‐

σμούς όπως αυτό της διδακτικής πράξης, τις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή καθώς και 

το αυστηρά περιοριστικό τρόπο που εφαρμόζεται η διδακτέα ύλη.  
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Μία επιπλέον σημαντική παράμετρος που θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψιν του ο 

εκάστοτε εκπαιδευτικός που σχεδιάζει να ενσωματώσει στη διδασκαλία του κάποιο ψηφια‐

κό παιχνίδι με μαθησιακούς στόχους και παιδαγωγικό περιεχόμενο, συνιστά το γεγονός ότι 

στις περισσότερες των περιπτώσεων το ψηφιακό παιχνίδι δεν είναι σχεδιασμένο ώστε «να 

σηκώνει ολόκληρο το βάρος της εκπαίδευσης» (Prensky, 2009:176). Το ασφαλέστερο είναι 

να χρησιμοποιήσει το παιχνίδι στο πλαίσιο ευρύτερων διδακτικών προσεγγίσεων, συνδυα‐

στικά με άλλες εκπαιδευτικές μεθόδους και εργαλεία. Επιπλέον χρειάζονται περισσότερες 

εμπειρικές  μελέτες  που  να  ασχολούνται  με  τον  τομέα  της  αξιολόγησης  της  παιδαγωγική 

επάρκειας του παιχνιδιού και των λογισμικών καθώς και τη σχεδίαση λειτουργικών μοντέ‐

λων αξιολόγησης με βάση τους διδακτικούς στόχους,  τα μαθησιακά αποτελέσματα και το 

ίδιο τον παιγνιακό χαρακτήρα του τεχνολογικού μέσου που χρησιμοποιείται. Αυτά τα στοι‐

χεία  θα  οδηγήσουν  στην  απαραίτητη  διασφάλιση  της  ποιότητας  της  ψηφιακής  μάθησης 

που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι και η οποία κρίνεται αναγκαία καθώς οδηγεί στην άρ‐

ση κάποιων κοινωνικών, ψυχολογικών και πολιτισμικών αντιστάσεων που μπορούν να αρ‐

θούν απλά με την απόδειξη μέσω επιτυχούς αξιολόγησης ότι  τα ψηφιακά παιχνίδια είναι 

‘σοβαρά’, ‘αξιόπιστα’ και αποτελεσματικά, ώστε να στηρίξουν τη μαθησιακή και διδακτική 

διαδικασία (Dondi & Moretti, 2007: 509‐512).  
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Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Λογισμικού 
 «Μαθηματικά Α΄& Β΄ Δημοτικού» 

 
 

Σ. Δεμερτζή, Κ. Χιοκτουρίδη 

Μεταπτυχιακές φοιτήτριες του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
stavrdem88@hotmail.com, chioktouridi@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία επιχειρεί, αρχικά, μια σύντομη περιγραφή του εκπαιδευτικού λογισμι‐

κού «Μαθηματικά  Α΄&  Β΄  Δημοτικού».  Το  συγκεκριμένο  λογισμικό  αποτελεί  συνοδευτικό 

των αντίστοιχων διδακτικών εγχειριδίων του δημοτικού σχολείου. Στη συνέχεια, γίνεται μια 

προσπάθεια αξιολόγησής του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τέθηκαν από το Παιδα‐

γωγικό Ινστιτούτο (1998), από τις σκοπιές: του περιεχόμενου, της διδακτικής και παιδαγω‐

γικής προσέγγισης, της αλληλεπίδρασης και διεπαφής χρήστη και της τεχνολογίας. Έπειτα, 

προτείνονται  τρόποι  αξιοποίησης  του  λογισμικού  από  τον/την  εκπαιδευτικό  στη  σχολική 

τάξη. Συνολικά, διαγράφονται οι δυνατότητες και οι αδυναμίες του λογισμικού, καθώς και η 

χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική πράξη. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Αξιολόγηση, Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Μαθηματικά, Α΄‐ Β΄ δημοτικού. 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί μεγάλος όγκος υλικού ΤΠΕ  (Τεχνολογιών Πληροφορίας 

και  Επικοινωνιών)  με  σκοπό  την  αξιοποίησή  του  στην  εκπαίδευση.  Δημιουργείται  έτσι  η 

ανάγκη να τεθεί υπό αξιολόγηση τόσο από τις πλευρές της τεχνολογίας και της παιδαγωγι‐

κής, όσο και με βάση την αποτελεσματικότητά του κατά την εκπαιδευτική διαδικασία  (δι‐

δασκαλία και μάθηση). Ειδικότερα, οι αξιολογήσεις εκπαιδευτικών λογισμικών μπορούν να 

αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για τους συμμετέχοντες στην εκπαιδευτική διαδικασία (εκ‐

παιδευτικούς,  μαθητές/τριες)  προκειμένου  να  εξασφαλιστούν  τα  καλύτερα  μαθησιακά α‐

ποτελέσματα.   

 

Στην παρούσα εργασία, επιλέξαμε το εκπαιδευτικό λογισμικό «Μαθηματικά Α΄& Β΄ Δημοτι‐

κού», που δημιουργήθηκε με σκοπό να συνοδεύσει τα διδακτικά εγχειρίδια που συντάχθη‐

καν στα πλαίσια  του Διαθεματικού Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ)  και  του α‐

ντίστοιχου Αναλυτικού Προγράμματος  Σπουδών  (ΑΠΣ)  ‐ΦΕΚ  (303/13‐3‐2003).  Επιλέγοντας 

το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, εστιάσαμε στις δύο πρώτες τάξεις του δημοτι‐

κού. Το συγκεκριμένο λογισμικό είναι ιδιαίτερα ελκυστικό στις μικρές ηλικίες, εξαιτίας των 

πλούσιων σκίτσων και χρωμάτων. Αφήνοντας στην άκρη τους σοβαρούς ενδοιασμούς μας, 

αν  και  κατά  πόσο  πρέπει  οι  ηλεκτρονικοί  υπολογιστές  και  τα  εκπαιδευτικά  λογισμικά  να 

εντάσσονται και να χρησιμοποιούνται στις πρώτες σχολικές ηλικίες, αξιολογήσαμε το λογι‐

σμικό με την παραδοχή ότι το εντάσσουμε στη σχολική τάξη.  

 

Τέλος, συμπεραίνουμε αν είναι απαραίτητο και καινοτόμο για τη διδασκαλία και τη μάθηση 

στις τάξεις αυτές, αλλά και με ποιους τρόπους θα μπορούσε να αξιοποιηθεί αποτελεσματι‐

κά.  
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Σύντομη Περιγραφή της Δομής του Λογισμικού «Μαθηματικά Α΄& Β΄ Δημοτικού» 

Με την εκκίνηση της εφαρμογής, εμφανίζεται στην αρχική οθόνη του προγράμματος o χάρ‐

της  ενός  νησιού  που  περιλαμβάνει  τις  ενότητες: Μαθηματικά Α΄  Δημοτικού:  με  ασκήσεις 

και δραστηριότητες (Πρόσθετο υλικό) σχετικές με τα μαθηματικά της Α΄ Δημοτικού, Μαθη‐

ματικά Β΄ Δημοτικού: με ασκήσεις και δραστηριότητες (Πρόσθετο υλικό) σχετικές με τα μα‐

θηματικά  της  Β΄  Δημοτικού,  Διαθεματικές  δραστηριότητες  Α΄  Δημοτικού,  Διαθεματικές 

δραστηριότητες  Β΄  Δημοτικού,  Σχέδια  εργασίας.  Οι  ασκήσεις  και  οι  δραστηριότητες  που 

αφορούν στην Α΄ τάξη, ταξινομούνται σε επιμέρους θεματικές ενότητες, π.χ. 0 –20: αριθμοί 

και πράξεις, Μετρήσεις κ.ά., καθώς και Πρόσθετο υλικό με επιπλέον δραστηριότητες σχετι‐

κές με  τα μαθηματικά  της Α΄  δημοτικού.  Αντίστοιχα  και  οι  δραστηριότητες που αφορούν 

στην Β΄  τάξη ταξινομούνται σε άλλες επιμέρους θεματικές, π.χ. Δεκάδες, 0  ‐ 100: αριθμοί 

και πράξεις κ.ά., καθώς και Πρόσθετο υλικό που περιέχει επιπλέον ασκήσεις. Σε κάθε μία 

από  τις  παραπάνω  θεματικές  ενότητες,  υπάρχουν  δραστηριότητες  –  παιχνίδια,  οι  οποίες 

εμφανίζουν  τη  δυνατότητα  επιλογής  επιπέδου  δυσκολίας  (Εύκολο‐  Δύσκολο)  από  τον/τη 

μαθητή/τρια.  Με  την  επιλογή  της  ενότητας  Διαθεματικές  δραστηριότητες  Α΄  Δημοτικού, 

γίνεται μεταφορά σε ένα παράθυρο που περιέχει δύο δραστηριότητες: 1) Αγώνες στην αυ‐

λή του σχολείου, όπου προσεγγίζεται διαθεματικά η έννοια της μεταβολής και 2) Στο πολυ‐

κατάστημα, επεξεργάζονται οι έννοιες της ομοιότητας, της διαφοράς, του πολιτισμού. Αντί‐

στοιχα οι Διαθεματικές δραστηριότητες Β΄ Δημοτικού είναι: 1) Το πάρτι του Άγγελου, στην 

οποία προσεγγίζονται διαθεματικά οι έννοιες ομοιότητα και διαφορά, 2) Επίσκεψη σε ένα 

μουσείο, γίνεται επεξεργασία των εννοιών του πολιτισμού, της μεταβολής, του χώρου, χρό‐

νου, ομοιότητας, διαφοράς. Επιλέγοντας τα Σχέδια Εργασίας της Αρχικής οθόνης του λογι‐

σμικού, γίνεται μεταφορά σ’ ένα παράθυρο το οποίο περιέχει σχέδια εργασίας: για την Α΄: 

Παιχνίδια με τα μέσα μεταφοράς, για την Α΄ ‐ Β΄: Το Ρολόι, για τη Β΄: Έλα να επισκεφτούμε 

μαζί ένα μουσείο, για την Α΄‐ Β΄: Το κουτί με τα προβλήματα και το κάθε ένα από τα παρα‐

πάνω, ανοίγει μια ιστοσελίδα με στοιχεία όπως  τον σκοπό και την εννοιολογική ανάλυση, 

δραστηριότητες, υλικά ‐ εργαλεία που απαιτούνται για την εκπόνησή του κλπ. 

 

Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού «Μαθηματικά Α΄& Β΄ Δημοτικού» 

Περιεχόμενο 

Το περιεχόμενο του λογισμικού εναρμονίζεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τις 

Α’ και Β’ τάξεις του Δημοτικού ως προς τους άξονες γνωστικού περιεχομένου και τους στό‐

χους που εξυπηρετούν σε γενικές γραμμές. Είναι κατάλληλο για την ηλικία των μαθητών. Η 

ποσότητα των πληροφοριών δεν είναι υπερβολική για την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο 

των παιδιών, αλλά ικανοποιητική για να την αφομοιώσει ο/η μαθητής/τρια.  

 

Κατά την πλοήγηση παρατηρήθηκαν σημαντικές επιστημονικές ανακρίβειες. Καταρχάς, δεν 

υπάρχει συνέπεια ως προς το σύμβολο του πολλαπλασιασμού. Στο βιβλίο της Β’ τάξης πα‐

ρουσιάζεται το σύμβολο «x», στο λογισμικό χρησιμοποιούν την τελεία «.» ως τελεστή πολ‐

λαπλασιασμού. Στις ασκήσεις μέτρησης μήκους τα αντικείμενα που συγκρίνονται (το αντι‐

κείμενο που μετράμε και η μονάδα μέτρησης) δεν αντιστοιχούν στην πραγματική τους ανα‐

λογία.  Έτσι ο/η μαθητής/τρια βλέπει ένα μολύβι να έχει μήκος  ίσο με μια ή δύο ξύστρες, 
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αναλογία που απέχει πολύ από τον πραγματικό κόσμο. «Στην άσκηση μέτρησης του μήκους 

δεν λαμβάνεται υπόψη ότι το φιδάκι είναι “ζαρωμένο” κατά τη σύγκρισή του με το αντικεί‐

μενο  που  αποτελεί  τη  μονάδα  μέτρησης  του  μήκους,  την  ξύστρα»  (Κρεμμυδιώτη &  Μα‐

κρανδρέου, 2008). Στη δραστηριότητα της αριθμοζυγαριάς, δεν δίνεται η δυνατότητα πει‐

ραματισμού στους/στις μαθητές/τριες και εξοικείωσης με τη λειτουργία της, ώστε να αντι‐

ληφθούν τη χρησιμότητά της στα μαθηματικά. Επίσης, δεν είναι σαφείς οι οδηγίες της συ‐

γκεκριμένης δραστηριότητας. 

 

Στην επίλυση προβλημάτων το λογισμικό δέχεται αυστηρά ως μοναδική σωστή απάντηση‐

λύση συγκεκριμένη διατύπωση. Η θέση που δίνεται για μία ή δύο πράξεις (ανάλογα με το 

πρόβλημα) κατευθύνει τον/τη μαθητή/τρια καθορίζοντας τoν αριθμό και το είδος των πρά‐

ξεων, και δεν δίνει περιθώρια για διαφορετικούς τρόπους επίλυσης. Για παράδειγμα, σ’ ένα 

πρόβλημα τεσσάρων πράξεων αν ένας μαθητής δεν είναι εξοικειωμένος με τον πολλαπλα‐

σιασμό και θέλει να χρησιμοποιήσει το άθροισμα  (αντί για 3x5 να γράψει 5+5+5), τον δε‐

σμεύουν οι δυο όροι που απαιτούνται στην πρώτη πράξη. Επιβάλλεται άμεση προσέγγιση 

με μια και μοναδική λύση και στερεί τη δυνατότητα πολλαπλής επεξεργασίας του προβλή‐

ματος.  

 

Στο περιεχόμενο του λογισμικού δεν επιδιώκεται η κατάρριψη στερεοτύπων, συγκεκριμένα 

φυλετικών. Τα στερεότυπα μεταξύ των δύο φύλων είναι εμφανή στις εικόνες και μπορούμε 

να τα συνοψίσουμε σ’ αυτό που ορίζεται ως «κοινωνικό φύλο» και, στην πιο κοινή του χρή‐

ση,  αποτελεί  «την  πολιτισμική  διαφορά  των  γυναικών  από  τους  άνδρες,  βασισμένη  στο 

βιολογικό  διαχωρισμό  μεταξύ  αρσενικού  και  θηλυκού»  (Connell,  2006).  Έτσι  η  πωλήτρια 

ρούχων είναι γυναίκα, ο πωλητής συσκευών και ειδών τεχνολογίας ή ο φύλακας του μου‐

σείου  είναι  άνδρας.  Στο  γλωσσικό  μέρος  έχουμε  αναφορά  σε  «μαθητές»  κι  όχι  «μαθη‐

τές/τριες», ωστόσο παρουσιάζονται ισόποσα γυναικεία και αντρικά ονόματα στις εκφωνή‐

σεις. Επιπρόσθετα, δεν προάγεται η καλλιέργεια υπεύθυνων ατόμων με ελευθερία έκφρα‐

σης και ικανότητα κριτικής σκέψης. Ένα λογισμικό όμως συμπεριφοριστικού τύπου σαν αυ‐

τό  δεν  προάγει  τέτοια  χαρακτηριστικά,  ιδιαίτερα  όταν  κατευθύνει  έμμεσα  το  μαθητή  να 

επιλέγει στην τύχη τις απαντήσεις μέχρι να βρει τη σωστή στο πλαίσιο του προτύπου μάθη‐

σης «δοκιμή και πλάνη» (Κολιάδης, 1996). 

 

Συγκεκριμένα για το γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών, δεδομένου ότι το λογισμικό 

ανήκει στα συστήματα καθοδήγησης και διδασκαλίας δεν χρησιμοποιεί μεθόδους επίλυσης 

προβλημάτων  για  οικοδόμηση  της  γνώσης,  αρκείται  σε  τυπικές  μηχανιστικές  ασκήσεις  ε‐

μπέδωσης,  δεν προωθεί  τη διερεύνηση ανοιχτών προβλημάτων. Αντίθετα  ενθαρρύνει  έμ‐

μεσα την επιλογή απαντήσεων στην τύχη, χωρίς ουσιαστική ανατροφοδότηση  (επεξήγηση 

του λάθους) ή καλλιέργεια στρατηγικών και δεξιοτήτων για μελλοντική επιτυχία και κατά‐

κτηση στρατηγικών και γνώσης. Το λογισμικό ενθαρρύνει τη διαθεματική προσέγγιση και τη 

διεπιστημονική διερεύνηση εννοιών, όπως η μεταβολή, η ομοιότητα και η διαφορά. Επίσης  

συνδέει το περιεχόμενο των Μαθηματικών με πραγματικές καταστάσεις και γεγονότα από 

τις εμπειρίες των μαθητών και την καθημερινή ζωή. Δεν ακολουθεί τα πορίσματα της σύγ‐

χρονης  διδακτικής  των Μαθηματικών,  που  στοχεύει  στην  οικοδόμηση  της  γνώσης,  αλλά 

παλαιότερα συμπεριφοριστικά πρότυπα. Τέλος, δε συνάδει με τη φιλοσοφία που διαπνέει 
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το Αναλυτικό Πρόγραμμα και δεν λαμβάνει υπόψη τις κατάλληλες και μαθησιακά αποτελε‐

σματικές στρατηγικές διδασκαλίας. 

 

Διδακτική και Παιδαγωγική Προσέγγιση 

Το λογισμικό Μαθηματικά Α΄ ‐ Β΄ Δημοτικού κατατάσσεται στην κατηγορία των εκπαιδευτι‐

κών λογισμικών που αποτελούν Συστήματα Καθοδήγησης & Διδασκαλίας ή συστήματα εξά‐

σκησης. Τα λογισμικά αυτά είναι   “κλειστού”  τύπου, καθώς εμπεριέχουν δεδομένο περιε‐

χόμενο, υποστηρίζουν συγκεκριμένα διδακτικά σενάρια χρήσης και δεν ευνοούν διαφορο‐

ποιήσεις στη διδακτική παρέμβαση. Να τονιστεί ότι αφορούν κυρίως γνώσεις και δεξιότη‐

τες  χαμηλού  επιπέδου.  Χρησιμοποιούνται  ως  εποπτικά  μέσα  διδασκαλίας  ή  για  την  εξά‐

σκηση &  αξιολόγηση  των  μαθητών,  καθώς  βασίζονται  στη  θεωρία  του  συμπεριφορισμού 

(Σολομωνίδου, 2009). Έρευνες έχουν δείξει ότι οι μαθητές/τριες έχουν θετική στάση γι’ αυ‐

τά τα λογισμικά και υλοποιούν τις δραστηριότητές τους. Ωστόσο, τα μαθησιακά οφέλη δεν 

είναι  πάντα  καλύτερα  συγκριτικά  με  την  παραδοσιακή  διδασκαλία  ή  αφορούν  συνήθως 

γνώσεις και δεξιότητες χαμηλού επιπέδου  (Μπαλκίζας, 2013). Επίσης, ανήκει και στην κα‐

τηγορία των Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και αποτελεί Λογισμικό Πολυμέσων. Το περιβάλλον 

του παιχνιδιού δίνει την αίσθηση στο μαθητή ότι παίζει καθιστώντας με τον τρόπο αυτό πιο 

ελκυστική τη διαδικασία μάθησης. 

 O βασικός σκοπός της αξιοποίησης αυτού του λογισμικού είναι να εμπεδώσουν τη γνώση 

οι μαθητές/τριες μέσα από δραστηριότητες εξάσκησης, που είναι οργανωμένες με γραμμι‐

κό τρόπο και υποστηρίζουν αντίστοιχη διαδικασία μάθησης, ενώ, δίνεται η δυνατότητα να 

χρησιμοποιηθεί ως εφαλτήριο για έρευνα, μέσω των σχεδίων εργασίας. Όσον αφορά στην 

καθοδήγηση που παρέχεται από το λογισμικό, θα λέγαμε ότι είναι επαρκής ώστε να μπο‐

ρούν τα παιδιά να προσεγγίσουν σταδιακά τη γνώση. Οι απαιτήσεις  των δραστηριοτήτων 

είναι  αντίστοιχες  των  ικανοτήτων  των  μαθητών/τριών  και  ανταποκρίνονται  στην  ηλικία 

τους. Το σύστημα διαθέτει δυνατότητα ρύθμισης του βαθμού δυσκολίας (Εύκολο – Δύσκο‐

λο), που καλύπτει τις γνωστικές ανάγκες ενός συνόλου μαθητών/τριών μιας τυπικής τάξης. 

Ωστόσο, το λογισμικό δεν παρέχει τη δυνατότητα στον/στην εκπαιδευτικό να παρακολουθεί 

και να ελέγχει την πρόοδο των μαθητών/τριών. Ο/η μαθητής/τρια δεν έχει τη δυνατότητα 

να παρακολουθεί (συγκεντρωτικά σε κάποιο πίνακα) και να αξιολογεί την επίδοση και την 

πρόοδό του/της. Επίσης, επιτρέπεται στον/στη μαθητή/τρια να προσπαθήσει περισσότερες 

από μία φορές για να απαντήσει σωστά σε μία ερώτηση. Η μάθηση αυτή είναι εξατομικευ‐

μένη γιατί  το κάθε παιδί προχωρά με  το δικό  του ρυθμό.  Το σύστημα του εκπαιδευτικού 

λογισμικού παρέχει άμεση ανατροφοδότηση για κάθε σωστή ή λάθος απάντηση, ωστόσο, 

όμως,  δεν  είναι  σαφής  και  συγκεκριμένη ώστε  τα  παιδιά  να  καταλαβαίνουν  πού  έκαναν 

λάθος και πώς μπορούν να βελτιωθούν. Επίσης, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν αποθαρρύνε‐

ται η  τυχαία απάντηση του/της μαθητή/τριας από το σύστημα του λογισμικού. Ακόμη,  το 

σύστημα του λογισμικού δεν αντιμετωπίζει με κάποιο τρόπο τις κατ’ επανάληψη κακές επι‐

δόσεις. 

 

Τέλος,  το  εκπαιδευτικό αυτό  λογισμικό δεν  ενθαρρύνει  την αυτενέργεια  των παιδιών  και 

την ενεργή συμμετοχή, την ανακάλυψη ή τον πειραματισμό και δεν ευνοεί τη συνεργατική 

μάθηση, καθώς δεν περιέχει ασκήσεις που μπορούν να γίνουν ομαδικά.  
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Διεπαφή κι Αλληλεπίδραση 

Τα κείμενα είναι ευανάγνωστα  για μαθητές/τριες Α’  και Β’ δημοτικού.  Σε κάθε νέο μενού 

υπάρχουν ηχητικές οδηγίες· έτσι αποφεύγεται ένας μεγάλος όγκος γραπτού κείμενου, που 

ενδεχομένως θα κούραζε τους μαθητές/τριες. Άλλωστε «σε μαθητές/τριες μικρής ηλικίας η 

ανάγνωση κειμένου με την ταυτόχρονη εμφάνισή του στην οθόνη βοηθά στην παρακολού‐

θηση της ροής» (Μικρόπουλος, 2000). Το λογισμικό είναι απαλλαγμένο από γραμματικά και 

συντακτικά λάθη. Η γλώσσα είναι απλή και κατανοητή στις εκφωνήσεις, αλλά κάποιες κα‐

τηγορίες ασκήσεων, όπως για παράδειγμα «Διάταξη» ή «Αντιστοίχιση Συμβόλου‐Πλήθους», 

είναι  πιο  δύσκολες  στην  κατανόηση  με  την  πρώτη  επαφή  –όταν  προχωρήσει  ο/η  μαθη‐

τής/τρια  στις  δραστηριότητες  καταλαβαίνει  πρακτικά  περί  τίνος  πρόκειται.  Επιπλέον,  σε 

κάποιες  ασκήσεις  του  εύκολου  επιπέδου,  τα  εικονίδια  αναπαράστασης  είναι  πολύ  μικρά 

και πιθανόν να δυσκολεύουν παρά να βοηθούν τους/τις μαθητές/τριες στις μετρήσεις και 

τους υπολογισμούς. Το λογισμικό χρησιμοποιεί κυρίως εικονίδια επιλογών, οι συμβολικές 

αναπαραστάσεις των οποίων είναι κατανοητές και κατάλληλες για τους/τις μαθητές/τριες. 

Η επιλογή των εικονιδίων και των σχημάτων πλήκτρων είναι προφανής και υπαινίσσεται τη 

χρήση  τους  (Μικρόπουλος,  2000),  οπότε  είναι  ελάχιστες  οι  πιθανότητες  παρανόησης.  Η 

σχετική με τους υπολογιστές ορολογία είναι απαλλαγμένη από δυσνόητους όρους. Το λογι‐

σμικό δεν παρέχει τη δυνατότητα αποθήκευσης δραστηριοτήτων  (σε περίπτωση διακοπής 

της ενασχόλησης και για μετέπειτα συνέχισή τους) ή αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων, 

παρά  μόνο  στην  ενότητα «Σχέδια  εργασίας»,  όπου  οδηγούμαστε  σε  αρχεία  ιστοσελίδων. 

Αντίθετα,  η  εκτύπωση είναι δυνατή σ’  όλα  τα μενού  των ασκήσεων,  στις  δραστηριότητες 

και στα αποτελέσματά τους. Τα αποτελέσματα μετά το τέλος της δραστηριότητας χάνονται, 

δεν συγκεντρώνονται δηλαδή όλα μαζί, ίσως σε κάποιο πίνακα, για κάθε παίχτη.  

 

Το  λογισμικό  εμφανίζει  μηνύματα  επιβεβαίωσης  ενεργειών  μόνο  στην  περίπτωση  που  ο 

χρήστης πατήσει στο εικονίδιο της εξόδου. Αν πατήσει οποιαδήποτε άλλη επιστροφή, με‐

ταβαίνει κατευθείαν στην αντίστοιχη θέση χωρίς να μπορεί να ξανασκεφτεί ή να αναιρέσει 

αυτή  την ενέργεια.  Σε κάποιες δραστηριότητες δίνεται η επιλογή «Καθαρισμός»  κι ο  χρή‐

στης μπορεί να ξαναγράψει τη λύση της άσκησης. Ωστόσο, αν έχει απαντήσει λάθος (έστω 

κι από κεκτημένη ταχύτητα), δεν υπάρχει βοηθητικό μήνυμα του τύπου «είσαι σίγουρος;». 

Ακόμα κι αν διορθώσει την απάντηση μετά, έχει ήδη καταχωρηθεί ως λανθασμένη. Τα μη‐

νύματα που εμφανίζονται  γενικά είναι απλά ως προς τη γλώσσα και κατανοητά κι από χρή‐

στες/ριες μικρών ηλικιών. Η επιστροφή πληροφορίας, που στο συγκεκριμένο λογισμικό συ‐

νίσταται  στην  ανατροφοδότηση  της  απάντησης  στην  άσκηση,  γίνεται  ηχητικά  κι  έχει  τη 

μορφή Σωστού‐Λάθους. Είναι υποστηρικτική για το μαθητή, με την έννοια ότι ενημερώνεται 

για τη σωστή απάντηση, αλλά σε καμιά περίπτωση εποικοδομητική, καθώς δεν παρέχει ε‐

πεξήγηση και κατευθύνσεις στο μαθητή. 

 

Ο/Η μαθητής/τρια έχει ευχέρεια στον έλεγχο της ροής, μπορεί να επιλέγει μόνος του πώς 

θα  κινηθεί  και  τι  θα  κάνει  (στα καθορισμένα πλαίσια  των  επιλογών που  του παρέχονται) 

ανάλογα με  τις διδακτικές ανάγκες,  τα  ενδιαφέροντά  του, αλλά και  το  επίπεδο γνώσεων. 

Έχει  τη δυνατότητα εξόδου από το πρόγραμμα από οποιοδήποτε σημείο, όχι όμως και τη 

δυνατότητα  επιστροφής  στο  σημείο  όπου  έγινε  η  διακοπή.  Κάθε  φορά  που  ο/η  μαθη‐

τής/τρια επαναλαμβάνει το ίδιο τμήμα του λογισμικού, όπως για παράδειγμα μια κατηγο‐
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ρία ασκήσεων, παρουσιάζονται διαφορετικές ερωτήσεις, ασκήσεις ή προβλήματα, ή αν εί‐

ναι οι ίδιες, παρουσιάζονται με διαφορετική σειρά, τυχαία δηλαδή. Αν θέλει, μπορεί είτε να 

αλλάξει κάτι πριν την οριστική του απάντηση, πατώντας «Καθαρισμός» κι απαντώντας από 

την αρχή, είτε να ξαναπροσπαθήσει αν έχει απαντήσει λάθος.  

 

Οι  τρόποι  εισαγωγής  δεδομένων  είναι  περιορισμένοι,  ο  χρήστης  υποχρεώνεται  μόνο  στη 

χρήση  ποντικιού  με  εξαίρεση  την  εισαγωγή  του  ονόματος  παίχτη  και  τη  δραστηριότητα 

«Μαγικά τετράγωνα», οπότε μπορεί να χρησιμοποιήσει και το πληκτρολόγιο. Η διαδικασία 

εισαγωγής δεδομένων  είναι απλή,  αλλά  γίνεται  χρονοβόρα και  κουραστική στις περιπτώ‐

σεις που απαιτεί σύρσιμο του ποντικιού για μεταφορά στοιχείων και δεδομένων. 

 

Αναφορικά με τη χρήση πολυμέσων κυριαρχεί ισορροπία (εικόνα, ήχος, κινούμενη εικόνα) 

και δεν επηρεάζεται η αισθητική ποιότητα του περιβάλλοντος. Η ποιότητα των εικόνων ως 

προς τη φωτεινότητα, τα χρώματα, καθώς και η ποιότητα του ήχου ως ομιλία του βοηθού 

Άσσου, μουσική και ηχητικά σήματα είναι ικανοποιητικές. Ωστόσο, δεν παρέχεται η δυνα‐

τότητα αποκοπής του ήχου κατά βούληση του χρήστη. Επίσης, σε κάποιες περιπτώσεις αν ο 

χρήστης μεταβεί γρήγορα και διαδοχικά σε μενού και εικονίδια, ο Άσσος δεν προλαβαίνει 

να  του  επισημάνει πού βρίσκεται  γιατί παρά  τις μεταβάσεις  εξακολουθεί  να ακούγεται η 

πρώτη ηχητική οδηγία και «χάνονται» οι ενδιάμεσες, με αποτέλεσμα να ακούμε κατευθείαν 

την  τελευταία.  Το κείμενο παρουσιάζεται με διαφορετικές μορφοποιήσεις ανάλογα με  τη 

χρήση  του,  άλλη  μορφοποίηση  έχουν  οι  εκφωνήσεις,  άλλη  οι  κατηγορίες  ασκήσεων,  και 

πολλές φορές όταν το κείμενο αποτελεί επιλογή, όπως οι ενδείξεις «Εντάξει» και «Καθαρι‐

σμός», συνοδεύεται κι από εικονίδιο. 

 

Η βοήθεια κατά την πλοήγηση παρέχεται μέσω των οδηγιών του Άσσου. Ανάλογα με τις ε‐

νέργειές του, ο χρήστης βρίσκεται μπροστά σε νέες οδηγίες‐επιλογές. Το εγχειρίδιο χρήσης 

και το εξώφυλλο του CD του λογισμικού δίνουν σαφείς τεχνικές οδηγίες για τις απαιτήσεις 

σε υλικό και λογισμικό όπως επίσης και τεχνικές οδηγίες για την εγκατάσταση και λειτουρ‐

γία του λογισμικού. Οι οδηγίες είναι γραμμένες σε απλή γλώσσα. 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Χρήσης του Λογισμικού (2008), το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με το 

Macromedia Flash MΧ. Μοναδική προϋπόθεση για τη λειτουργία του είναι η ύπαρξη ενός 

ειδικού πρόσθετου λογισμικού (Macromedia Flash Player) το οποίο διατίθεται δωρεάν και 

μπορεί  να  ενσωματωθεί σε όλους  τους δημοφιλείς πλοηγούς  (web browsers). Μπορεί  να 

χρησιμοποιηθεί σε όλα τα διαδεδομένα λειτουργικά συστήματα προσωπικών υπολογιστών 

(Windows, Mac, OS και Linux) και να εγκατασταθεί στον εξυπηρετητή του παγκόσμιου ιστού 

για  οποιοδήποτε  λειτουργικό  σύστημα.  Το  λογισμικό μπορεί  να  εγκατασταθεί  και  να  λει‐

τουργήσει στα σχολικά εργαστήρια και σε άλλα εργαστηριακά περιβάλλοντα, αρκεί να δια‐

θέτουν  μονάδες  ήχου.  Διατίθεται  και  στο  Διαδίκτυο  (online),  στη  διεύθυνση 

http://ts.sch.gr/repo/online‐packages/dim‐mathimatika‐a‐b/d04/cd/maths/startup.swf. 

Το  λογισμικό  κρίνεται  αξιόπιστο  υπό  την  έννοια  ότι  δεν  παρουσιάστηκαν  προβλήματα  ή 

σφάλματα κατά τη διάρκεια χρήσης του. Το μόνο πρόβλημα ήταν εκείνο του ήχου, που α‐

ναφέρθηκε,  ωστόσο  το  σύστημα  διατηρεί  ένα  ικανοποιητικό  βαθμό  απόδοσης,  καθώς  ο 
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βοηθός (Άσσος) εκφωνεί εντέλει ό,τι αντιστοιχεί στη θέση που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγ‐

μή. Επιπλέον, οι χρόνοι απόκρισης στις εντολές του χρήστη κυμαίνονται σε  ικανοποιητικά 

πλαίσια. 

 

Αναφορικά  με  την  Ευχρηστία  (Usability),  είναι  φιλικό  και  εύκολο  να  χρησιμοποιηθεί  από 

χρήστες χωρίς μεγάλη εμπειρία στους υπολογιστές και χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη προ‐

σπάθεια και χρόνος για την εκμάθησή του. Οι κατηγορίες που εμφανίζουν θεματική αντι‐

στοιχία  (π.χ. «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α’ Δημοτικού»  και «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β’ Δημοτικού»)  έχουν και 

αντίστοιχη λειτουργική δομή, ενώ οι γενικές επιλογές εμφανίζονται με τα ίδια εικονίδια σε 

όλη την εφαρμογή. Η δομή των σελίδων και των μενού διέπεται από τους ίδιους κανόνες. 

Χρησιμοποιούνται  οι  ίδιοι  επιστημονικοί  όροι  σε  όλα  τα  θεματικά  πεδία.  Ο  συνδυασμός 

των παραπάνω εξασφαλίζει την εύκολη πλοήγηση του χρήστη.  

 

Ζητήματα ασφάλειας του λογισμικού δεν τίθενται, καθώς πρόκειται για λογισμικό που δια‐

τίθεται και διανέμεται ελεύθερα.  

 

Αξιοποίηση του λογισμικού στη σχολική τάξη 

Μέσα από την αξιολόγηση συμπεράναμε ότι το λογισμικό προσφέρει περιορισμένες δυνα‐

τότητες αξιοποίησής του στη σχολική τάξη. Σε γενικές γραμμές, οι δραστηριότητες  που πε‐

ριέχει μπορούν να πραγματοποιηθούν στην τάξη χωρίς τη χρήση του συγκεκριμένου λογι‐

σμικού, διότι δεν θεωρούμε ότι θα επιφέρει καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα. Ωστόσο, 

συμβάλλει σε μια πιο διασκεδαστική επαφή των παιδιών με τις μαθηματικές δραστηριότη‐

τες στα πλαίσια της ατομικής εξάσκησης, αλλά και της εμπέδωσης χαμηλού επιπέδου γνώ‐

σεων και δεξιοτήτων και  της αυτόνομης,  προσωπικής  ενασχόλησης. Αναφορικά με  την α‐

ξιολόγηση  των  μαθητών/τριών,  θεωρούμε  ότι  δεν  είναι  κατάλληλο,  τουλάχιστον  όχι  σαν 

μοναδικό ή κύριο μέσο της αξιολόγησής τους. 

 

Από τις δραστηριότητες του λογισμικού, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι Διαθεματι‐

κές, μέσα από τις οποίες ο/η μαθητής/τρια μπορεί να έχει μια ολιστική αντίληψη των εν‐

νοιών (μεταβολής, ομοιότητας/διαφοράς, χώρος, χρόνος κ.ά.), καθώς μέσα απ’ το παιχνίδι 

προσεγγίζεται κάθε έννοια από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Επίσης, κάθε επιμέρους δρα‐

στηριότητα οργανώνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε η γνώση να αντιμετωπίζεται ως ολότητα με 

χαρακτήρα ενιαίο,  χωρίς όμως να καταργείται η αυτοτέλεια των μαθημάτων όσον αφορά 

στις  γνώσεις  που  αυτά  προσφέρουν.  Επιπλέον,  το  Πρόσθετο  Υλικό  θα  μπορούσε  να  ε‐

μπλουτίσει το υλικό παιγνιωδών δραστηριοτήτων (π.χ. μαγικά τετράγωνα) του εκπαιδευτι‐

κού. Αντίστοιχα και τα σχέδια εργασίας μπορούν να αποτελέσουν υλικό για εφαρμογή στην 

τάξη. Η  ενότητα Μέτρηση  (Σύγκριση μήκους)  μπορεί  να συμβάλει στην  εξοικείωση με  τις 

έννοιες σύγκρισης αποστάσεων, μέσα από αναπαραστάσεις, καθώς το εγχειρίδιο δεν δίνει 

πολλές ευκαιρίες προς την κατεύθυνση αυτή. Η ενότητα του Χρόνου θα μπορούσε να χρη‐

σιμοποιηθεί  για εξάσκηση της διάταξης εικόνων με χρονική σειρά.  Στην Γεωμετρία  της Β΄ 

τάξης, ενδιαφέρον παρουσιάζει μια δραστηριότητα που θυμίζει το χειραπτικό υλικό γεωπί‐

νακα.  Ο  καμβάς  αυτός  θα  μπορούσε  να  αξιοποιηθεί  σε  συνεργατικές  δραστηριότητες  με 

ομάδες μαθητών ή με την ολομέλεια της τάξης, για το σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων 
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και γραμμών, αλλά και διδασκαλία μαθηματικών εννοιών (π.χ. εμβαδού), ως μία προέκτα‐

ση της δραστηριότητας.  

 

Κατά τη γνώμη μας, το λογισμικό αποτελεί περισσότερο ένα εμπορικό προϊόν παρά ένα λο‐

γισμικό που καλείται να συνοδεύσει τα διδακτικά εγχειρίδια των Μαθηματικών των πρώ‐

των  τάξεων  του  δημοτικού σχολείου.  Εν  κατακλείδι,  κρίνουμε  σημαντικό  να  αναφέρουμε 

ότι η παρούσα εργασία προκύπτει από την προσωπική μας θεώρηση που αφορά στην αξιο‐

λόγηση του συγκεκριμένου λογισμικού, με γνώμονα πάντα τα κριτήρια του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου, καθώς ελλείπει η εφαρμογή του σε πραγματική σχολική τάξη και η μετέπειτα 

ερμηνεία των αποτελεσμάτων αξιοποίησής του. 
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Περίληψη 

 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι μια βιβλιογραφική αναφορά αξιοποίησης των 

ΤΠΕ σε άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Συχνά οι παραδοσιακοί τρόποι διδασκαλί‐

ας  αποτυγχάνουν  να  διεγείρουν  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών/τριών,  με  αποτέλεσμα  την 

επιδερμική γνώση των μαθητών, την άκριτη αποστήθιση κανόνων την ελλιπή σύνδεση της 

γνώσης  με  καταστάσεις  πραγματικής  ζωής.  Υπάρχουν  διάφορες  θεωρίες  μάθησης  που  ε‐

μπνέουν  τη  χρήση  σύγχρονης  τεχνολογίας  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  το  πώς  ο  ηλε‐

κτρονικός  υπολογιστής  βοηθάει  τα  άτομα  με  ειδικές  ανάγκες.  Σημαντικό  επίσης  κομμάτι 

στην επιλογή ενός εκπαιδευτικού λογισμικού, είναι να πληροί κάποιες προδιαγραφές που 

να στηρίζονται σε έγκυρα και αξιόπιστα ερευνητικά δεδομένα.  

 

Λέξεις‐κλειδιά: ΤΠΕ,  ειδικές  εκπαιδευτικές ανάγκες,  θεωρίες μάθησης,  ηλεκτρονικός υπο‐

λογιστής, προδιαγραφές εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 

Σύντομη περιγραφή θεωριών μάθησης που εμπνέουν τη χρήση 
της σύγχρονης τεχνολογίας στη εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Τρεις  είναι  οι  κύριες ψυχολογικές  θεωρίες  που  επηρεάζουν  την ανάπτυξη  εκπαιδευτικών 

λογισμικών, αλλά και  τη θέση τους στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.: ο συμπερι‐

φορισμός, ο εποικοδομητισμός και οι κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις (Κόμης, 2004). 

 

Για  το συμπεριφορισμό η μάθηση  είναι αποτέλεσμα συνδέσεων μεταξύ  ερεθισμάτων  και 

αντιδράσεων. Η συμπεριφορά που ενισχύεται θετικά από το περιβάλλον έχει μεγαλύτερες 

πιθανότητες επανάληψης, σε αντίθεση με αυτή που ενισχύεται αρνητικά. (Κόμης, 2004). Για 

να έχει αποτέλεσμα η ενίσχυση πρέπει να είναι άμεση. (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Oι θεωρίες 

της  συμπεριφοράς  δεν  ασχολήθηκαν  με  τις  εσωτερικές  διεργασίες  και  τις  γνωστικές  λει‐

τουργίες του ατόμου, καθώς αυτός μαθαίνει, καθώς θεωρούν την συμπεριφορά ως αποτέ‐

λεσμα  αντιδράσεων  σε  εξωτερικά  ερεθίσματα,  αγνοώντας  τις  ιδιαιτερότητες  του  μαθητή 

και  τα  εσωτερικά  του  κίνητρα.  Οι  θεωρίες  της  συμπεριφοράς  ταιριάζουν περισσότερο  σε 

απλές  προσεγγίσεις  θεμάτων  που  αναφέρονται  σε  μικρές  ηλικίες  (Παναγιωτακόπουλος, 

2003). 
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Οι επoικοδομηστικές και γνωστικές θεωρίες προέκυψαν ως απόρροια προβληματισμού έ‐

ναντι των θεωριών συμπεριφοράς, και εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στις διανοητικές δια‐

δικασίες και στη δομή και λειτουργία του γνωστικού συστήματος. Εδώ η μάθηση, η οποία 

εξαρτάται  από  τις  προϋπάρχουσες  γνώσεις,  συνίσταται  ακριβώς  στην  τροποποίηση  των 

γνώσεων  (Κόμης, 2004). Οι γνωστικές θεωρίες αποτελούν εποικοδομηστικές προσεγγίσεις 

οι  οποίες  βλέπουν  τη μάθηση ως μια  ενεργή διαδικασία οικοδόμησης  νοήματος μέσω ε‐

μπειριών,  και  όχι  απλή  απομνημόνευση  εννοιών.  Γι’  αυτούς  η  γνώση  δεν  μεταβιβάζεται, 

αλλά κατασκευάζεται, οικοδομείται από τα ίδια τα άτομα με βάση την εμπειρία τους  (Κό‐

μης, 2004). Βασικές αρχές που ορίζουν τη μάθηση κάτω από το πρίσμα του εποικοδομητι‐

σμού θεωρούνται οι παρακάτω: το κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του αναπαραστάσεις, ο 

κάθε μαθητής μαθαίνει με το δικό του τρόπο μέσω ενεργού γνωστικής εξερεύνησης, η μά‐

θηση λαμβάνει χώρα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, η γνώση που είναι αλληλένδετη με την ε‐

μπειρία και τη δράση, δεν χρειάζεται να κατακερματίζεται, ενώ τέλος ο μαθητής προσεγγί‐

ζεται ως όλον, που αναζητεί νοήματα, έχει κίνητρα και προσωπική αξία μοναδική (Ράπτης & 

Ράπτη, 2004). 

 

Οι  κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες  περιλαμβάνουν  επιμέρους  προσεγγίσεις,  οι  κυριότερες 

από τις οποίες είναι οι εξής: Ο κοινωνικός εποικοδομητισμός και η συνεργατική μάθηση, η 

κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η εγκαθιδρυμένη γνώση, η κατανεμημένη γνώ‐

ση, η θεωρία της δραστηριότητας. Βασικές αρχές του κοινωνικού εποικοδομητισμού είναι 

ότι  η  οικοδόμηση  των  γνώσεων  λαμβάνει  χώρα σε  ομαδοσυνεργατικά  περιβάλλοντα,  και 

οικοδομείται  τόσο μέσω συζητήσεων ανάμεσα σε άτομα ή και ομάδες, όσο και μέσω της 

από κοινού υλοποίησης δραστηριοτήτων. Εδώ οι μαθητές οικοδομούν τις γνώσεις τους και 

τα  νοήματά  τους,  μέσω  των αλληλεπιδράσεών  τους  (Κόμης, 2004).  Το  εποικοδομητιστικό 

λογισμικό  συμβάλλει  στο  να  αναπτύξουν  τα  παιδιά  την  ικανότητα  για  αυτόνομη  μάθηση 

μέσω αναζήτησης, ανάλυσης και αξιολόγησης της πληροφορίας, εμπλέκοντας τους μαθητές 

σε συνεργατικές και συμμετοχικές μορφές μάθησης (Μακράκης, 2000).  

 

Η  συνεργατική  μάθηση  οδηγεί  σε  καλύτερα  μαθησιακά  αποτελέσματα,  ενώ  παράλληλα 

βοηθάει  τους  μαθητές/τριες  να  αναπτυχθούν  γνωστικά,  να  κοινωνικοποιηθούν,  να  εντα‐

χθούν  στα  σχολικά  δρώμενα  εξασφαλίζοντας  καλύτερες  προϋποθέσεις  ισότητας  μεταξύ 

παιδιών, ενώ τέλος συμβάλλει και στην καλύτερη διαχείριση της ανομοιογένειας του μαθη‐

τικού πληθυσμού που υπάρχει σε κάθε τάξη. Η συνεργατική μάθηση βοήθησε όλους τους 

μαθητές/τριες και ιδιαίτερα αυτούς με χαμηλή επίδοση να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. 

Παράλληλα,  τονώνεται  η  αυτοεκτίμηση  των παιδιών,  οι  κοινωνικές  τους δεξιότητες  όπως 

και η στάση τους απέναντι στη μάθηση (Σταυρίδου, 2003). 

 

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

 

Μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή 

ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαι‐

τίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευ‐

ροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν 

τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης.  
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Στους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 

παρουσιάζουν (νόμος 3699, 2008): 

 

 Νοητική αναπηρία 

 Αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση) 

 Αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι) 

 Κινητικές αναπηρίες 

 Χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα 

 Διαταραχές ομιλίας − λόγου 

 Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία,  δυσγραφία,  δυσαριθμησία, 

δυσαναγνωσία,  δυσορθογραφία,  σύνδρομο  ελλειμματικής  προσοχής  με  ή 

χωρίς υπερκινητικότητα 

 Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού) 

 Ψυχικές διαταραχές 

 Πολλαπλές αναπηρίες 

 Χαρισματικοί μαθητές 

 

Νέες τεχνολογίες στην ειδική αγωγή 

 

Ενδεικτικά λογισμικό και υπολογιστικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για άτομα με α‐

ναπηρίες και κινητικά προβλήματα είναι τα εξής (Παπακωνσταντίνου, 2010): 

 Εναλλακτικά πληκτρολόγια 

 Συσκευή ηλεκτρονικής στίξης 

 Συστήματα ρόφησης και εισπνοής 

 Ειδικοί μοχλίσκοι (joysticks) 

 Σφαιρίδια καθοδήγησης (trackballs) 

 Οθόνες αφής 

 Προγράμματα  ανάγνωσης  και  εκμάθησης  εργαλείων  (reading  tools  and 

learning disabilities programms) 

 Προγράμματα αναγνώρισης φωνής και ομιλίας 

 Συστήματα που συνθέτουν ομιλία (Text‐to‐speech or speech synthesizers) 

 Εξαρτήματα μεγέθυνσης οθόνης 

 Λογισμικά για πολλαπλές αναπηρίες 

 

Ηλεκτρονικός Υπολογιστής και παιδιά με Ειδικές Ανάγκες. 

 

Η εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό και προσωπικό αγαθό στο οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης, ανεξάρτητα από την καταγωγή ή τις φυσικές αδυναμίες που παρου‐

σιάζουν. Με την πρόοδο τόσο των κοινωνικών σπουδών, όσο και της τεχνολογίας ανακαλύ‐

πτονται  συνεχώς  νέοι  τρόποι  αντιμετώπισης  διαφόρων  δυσκολιών  των  μαθητών/τριών. 

Διαφωνώντας  με  το  ιατρικό  μοντέλο  όπου  εντοπίζει  το  πρόβλημα  στο  κάθε  μεμονωμένο 

άτομο, πεποίθησή μας είναι ότι οι σοβαρότερες δυσκολίες απορρέουν από τον τρόπο ορ‐

γάνωσης και των ευκαιριών που παρέχει το διδακτικό και μαθησιακό περιβάλλον. Η χρήση 
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του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  στη  διδασκαλία  και  μάθηση,  μπορεί  να  διαδραματίσει  όχι 

μόνο έναν ανασταλτικό ρόλο άρσης δυσκολιών, αλλά και ένα ισχυρό μέσο προώθησης της 

γνώσης και παροχής ευκαιριών για τη μάθηση των μαθητών/τριων.  

 

Ο Η/Υ μπορεί λοιπόν να αποτελέσει και ένα  ισχυρό εργαλείο στα χέρια του δασκάλου/ας 

για  τη μάθηση  και ανάπτυξη  των παιδιών με  ειδικές ανάγκες  (Ράπτης &  Ράπτη, 2004). H 

χρήση του υπολογιστή έχει θετικά αποτελέσματα για την ανάπτυξη της ανάγνωσης και της 

γραφής, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν λαμβάνει χώρα σε ομαδοσυνεργατικά περιβάλλο‐

ντα (Σολωμονίδου, 2001). Ακόμα βρέθηκε ότι η χρήση των υπερμέσων μπορεί να αποτελέ‐

σει μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία για την ανάπτυξη της προ‐αναγνωστικής ικανότητας 

των παιδιών με ειδικές ανάγκες  (Boone et al., 1997). Πολλά παιδιά με αναπηρίες αρέσκο‐

νται στο να χρησιμοποιούν τον Η/Υ. Άτομα με σοβαρές αναπηρίες ανακαλύπτουν τη χαρά 

της ανακάλυψης  και  της  επικοινωνίας μέσω  της  τεχνολογίας. Οι  βάσεις  δεδομένων  και  ο 

δικτυακός πίνακας ανακοινώσεων (bulletin board networks), μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

από άτομα με ειδικές ανάγκες (Getskow & Konczal, 1996). 

 

Όταν τα άτομα δεν μπορούν: Ο Η/Υ μπορεί να παρέχει: 

 

1.Να πληκτρολογήσουν με   Προγράμματα  πρόβλεψης  λέξεων  σταθερά 

δάκτυλα (word predictions programms).  

2.Να μιλήσουν  Οθόνες αφής. 

3.Να μιλήσουν καθαρά  Συνθεσαϊζερ λόγου (speech synthesizer) 

4.Να κουνήσουν τα χέρια τους  Σαρωτές  ειδώλου  (scanners,  optical  charac‐

ter recognition) 

5.Nα κουνήσουν τα σώματά τους  Οθόνη μεγέθυνσης (screen enlargment) 

6.Nα δουν καλά ή καθόλου  Φωνητική αναγνώριση 

7.Να δουν καθαρά  Χειριστήριο παιχνιδιών ή μπάλες ανίχνευσης 

(joystick or track balls) 

8.Nα προφέρουν  Key guards  

9.Να γράψουν  Προγράμματα Braille 

10.Nα υπολογίσουν  Μετατροπές (switches) 

11.Nα ακούσουν.  Έλεγχο προφοράς 

12.Να χρησιμοποιήσουν και  τα δυο χέ‐

ρια 

Εναλλακτικά πληκτρολόγια 

 

Ειδικότερα: 
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 Μαθητές/τριες που παρουσιάζουν δυσκολίες συντονισμού, ακοής, όρασης, είναι δυνα‐

τό  με  ειδικά  προσαρμοσμένο  τεχνολογικό  υλικό  να  αποκτήσουν  πρόσβαση  στο  κοινό 

Αναλυτικό Πρόγραμμα, ικανοποιώντας τις ανάγκες τους (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

 Υπάρχουν απλοποιημένα πληκτρολόγια, πληκτρολόγια που λειτουργούν με το σύστημα 

ανάγνωσης των τυφλών, συστήματα σύνθεσης ήχου, οθόνες αφής, λογισμικό που βοη‐

θάει στην ανάπτυξη του λόγου όπως και στην αντιμετώπιση μνημονικών προβλημάτων 

και διάσπασης προσοχής που συχνά αντιμετωπίζουν μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες 

(Brown et al, 1989). 

 Ιδιαίτερα, σε σχέση με τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ο Η/Υ έχει θετικά αποτελέ‐

σματα, καθώς τα άτομα αυτά συγκεντρώνονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Πα‐

ράλληλα, τα οπτικά και ακουστικά ερεθίσματα που παρέχει ο υπολογιστής, η οργανω‐

μένη  εμφάνιση  του  κειμένου,  η  χρήση λογισμικού ορθογραφικού και  γραμματικού υ‐

πόβαθρου ενισχύει τη μάθηση των μαθητών (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

 Και άτομα με φυσικές αναπηρίες βοηθιούνται με τη χρήση του υπολογιστή. Για παρά‐

δειγμα οι τυφλοί μπορούν να εργαστούν με πληκτρολόγια αφής, να ακούν τα μηνύματα 

αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε ολόκληρη τη βιβλιογραφία, με λογισμικό που χρησιμο‐

ποιεί τα λεγόμενα υπερμέσα. Οι παράλυτοι επίσης, μπορούν μόνο με τη φωνή τους ή 

με το να ανοιγοκλείνουν τα βλέφαρά τους (έχουν κατασκευαστεί ειδικές συσκευές που 

προσαρτώνται στο κεφάλι) να χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκτώντας 

ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

 Τα υπερμέσα, τα πολυμέσα και τα κινούμενα σχέδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη 

διδασκαλία της ανάγνωσης και γραφής σε παιδιά με προβλήματα ακοής ώστε να ανα‐

πτύξουν τις αντίστοιχες δεξιότητες. Για παράδειγμα, μπορούν να συντελέσουν ενισχυτι‐

κά στη λογοθεραπεία, της χειλεανάγνωσης, στη διδασκαλία λεξιλογίου και μορφο  ‐ συ‐

ντακτικής δομής (Aedo et al, 1994).  

 H  σύγχρονη  εκπαιδευτική  τεχνολογία  μπορεί  να  προσφέρει  αρκετές  δυνατότητες  για 

την  αντιμετώπιση  των  μαθησιακών  δυσκολιών  στα  μαθηματικά.  Οι  Η/Υ  υπολογιστές 

μπορούν να  χρησιμοποιηθούν για μια πιο  εξειδικευμένη διδασκαλία που να συναντά 

τις ανάγκες των μαθητών (Rivera & Smith, 1997). Μέσω της χρήσης εκπαιδευτικών τε‐

χνολογιών  μπορούν  να  αμβλυνθούν  επίσης,  διάφορα  δευτερογενή  προβλήματα  που 

συνήθως  συνοδεύουν  τους  μαθητές/τριες  με  μαθησιακές  δυσκολίες:  οι  αδυναμίες 

προσληπτικού και εκφραστικού λόγου, ο αργός ρυθμός μάθησης, η ανάγκη για πολλές 

και συνεχείς επαναλήψεις, το χαμηλό αυτοσυναίσθημα και η αδυναμία έκθεσης σε κρι‐

τική (Αγαλιώτης, 2000).  

 Σημαντική πρόοδο και στα μαθηματικά μπορούν να πετύχουν παιδιά με λιγότερο σο‐

βαρές γνωστικές αδυναμίες με τη χρήση του υπολογιστή. Για παιδιά όμως με σοβαρό‐

τερες γνωστικές ή φυσικές αναπηρίες φαίνεται πως δεν υπάρχει ακόμη ένα μεγάλο εύ‐

ρος  εφαρμογών  με  τη  χρήση  εκπαιδευτικού  λογισμικού.  Οι  περισσότερο  χρησιμοποι‐

ούμενοι μέθοδοι είναι τα πληκτρολόγια που αντιστοιχούν σε εικόνες ή έννοιες, η Logo 

και η χελώνα εδάφους όπως και άλλα παιχνίδια προσομοίωσης. Η χρήση και η ανάπτυ‐

ξη λογισμικού βάσης δεδομένων ή λογιστικών φύλλων, μπορεί να αποβεί αποτελεσμα‐

τική για τη μάθηση μαθηματικών εννοιών (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

 Πολλά προγράμματα επίσης χρησιμοποιούνται από μαθητές με Νοητική Καθυστέρηση. 

Χάρη στο Πρόγραμμα Best Budies  στην Αμερική,  οι  υπηρεσίες  του e‐mail  είναι πλέον 

μια καθημερινή σχολική πραγματικότητα για παιδιά με Νοητική Καθυστέρηση. Αυτό το 
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πρόγραμμα βοήθησε παιδιά με Ν.Κ. να επικοινωνούν με άλλα άτομα σε όλη τη χώρα, 

ενώ παράλληλα βοήθησε την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων με άτομα με ή και χωρίς ειδι‐

κές ανάγκες. (Smith, 2004). Και άλλες εφαρμογές της τεχνολογίας βοηθούν τα άτομα με 

Ν.Κ. Οι Herb Rieth και Chuck Kinzer χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να εμπλουτίσουν 

τη διδασκαλία με σχετικά και πλούσια σε νόημα παραδείγματα, που βοηθούν τους μα‐

θητές/τριες  να  βελτιώσουν  τις  μνημονικές  τους  ικανότητες  όπως  και  να αυξήσουν  τη 

διάρκεια προσοχής τους (Glaser et al, 1999; Rieth & Colburn, 2003).  

 

Ωστόσο όμως δεν βοηθάει ο υπολογιστής όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατά τον  ίδιο 

τρόπο. Γι’ αυτό θα πρέπει οι δάσκαλοι/ες που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν μέσο που 

μεγιστοποιεί  τις δυνατότητες των μαθητών/τριών να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα εκ‐

παιδευτικά λογισμικά, και να μάθουν να δοκιμάζουν τα διάφορα εργαλεία και τις σχετικές 

εφαρμογές (Βiklen, 1990; Nolan, 1990).  

 

Γενικές προδιαγραφές για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

Η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού λογισμικού συνδέεται με την ανάγκη ανανέωσης των με‐

θόδων διδασκαλίας και μάθησης και είναι στενά συνδεδεμένη με το γενικότερο εκπαιδευ‐

τικό σχεδιασμό και την εκπόνηση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών. ΟΙ προδιαγραφές 

δημιουργίας εκπαιδευτικού λογισμικού, με βάση τις οποίες θα γίνει και η αιτιολόγησή τους, 

αναφέρονται στους παρακάτω τομείς (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003): 

 

 Περιεχόμενο  (Το  περιεχόμενο  θα  πρέπει  να  μην  περιέχει  επιστημονικές  ανακρίβειες, 

μεροληπτικές απόψεις, να παρέχει πληροφορίες που βρίσκονται σε αντιστοιχία με την 

ηλικία των μαθητών, να περιέχει θεματικές ενότητες και να ακολουθεί τις γενικές αρχές 

του Α.Π.Σ., να εμπεριέχει διαθεματικά σενάρια).  

 Διδακτική και Παιδαγωγική καταλληλότητα (Θα πρέπει να αναφέρονται ο σκοπός και οι 

στόχοι που αναμένεται να επιτευχθούν μετά τη χρήση του λογισμικού, οι προαπαιτού‐

μενες γνώσεις των μαθητών για επιτυχή χρήση του λογισμικού, να εξηγούνται πως θα 

επιτευχθούν  οι  στόχοι,  να  προτείνεται  πρόσθετο  υλικό,  να  εμφανίζεται  στο  χρήστη  ο 

μέσος  όρος  που  απαιτείται  για  εκπαίδευση.  Το  λογισμικό  θα  πρέπει  επίσης  να  δη‐

μιουργεί κίνητρα στο μαθητή και να ενθαρρύνει την ενεργητική, συνεργατική, διερευ‐

νητική και δημιουργική προσέγγιση της γνώσης. Η γλώσσα πρέπει να είναι συμβατή με 

το ηλικιακό και γνωστικό επίπεδο των μαθητών και να μην χρησιμοποιούνται τεχνικοί 

όροι χωρίς να επεξηγούνται. Τέλος,  να δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα αυτοαξιολό‐

γησης). 

 Αλληλεπίδραση με το χρήστη  (Η αλληλεπίδραση θα πρέπει να είναι πολυεπίπεδη. Να 

υπάρχει  έλεγχος  της  πληροφορίας  όσον  αφορά  την  ποσότητα  της  πληροφορίας  που 

παρέχεται,  στον  έλεγχο  της  κίνησης,  στην  επανεκκίνηση,  στα  επίπεδα  δυσκολίας  και 

στον έλεγχο παράδοσης. Θα πρέπει επίσης να γίνεται επιβεβαίωση ενεργειών, κατηγο‐

ριοποίηση επιλογών, επιστροφή της πληροφορίας, απομνημόνευση πληροφοριών, πα‐

ρουσίαση  μηνυμάτων,  να  προτείνεται  εκπαιδευτική  διαδρομή,  χρήση  πολυμέσων  και 

να είναι κατανοητός στο μαθητή ο τρόπος που θα ανταποκρίνεται σε κάθε ερώτηση).  

 Δομή‐Οργάνωση  (Θα  πρέπει  το  διδακτικό  υλικό  να  είναι  οργανωμένο  σε  ενότητες,  η 

σχεδίασή του να είναι σπονδυλωτή ώστε κάθε τμήμα να υλοποιεί μια συγκεκριμένη εκ‐
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παιδευτική ενότητα, να παρέχεται βοήθεια ως προς τη διαδρομή στο λογισμικό, δυνα‐

τότητα αποθήκευσης – εκτύπωσης, παρουσίαση μόνο σχετικών πληροφοριών και χρο‐

νική διάρκεια). 

 Αισθητική (Η παρουσίαση των εικόνων, συμβόλων, πινάκων θα πρέπει να είναι ομοιό‐

μορφη. Το επίπεδο σχεδίασης να είναι υψηλής ποιότητας και σύμφωνο με την ηλικία 

των μαθητών, να δίνεται η δυνατότητα χρήσης κινούμενων σχεδίων και η κίνηση να εί‐

ναι απλή για να είναι όσο το δυνατόν πιο αντιληπτή.  

 Τεχνική  Αρτιότητα  (ΟΙ  τεχνικές  προδιαγραφές  του  λογισμικού  ταξινομούνται  σε  τρεις 

βασικές κατηγορίες: 

 Α).  Λειτουργικότητα:  καταλληλότητα,  αξιοπιστία,  αποδοτικότητα,  χρηστικότητα,  συμ‐

μόρφωση). 

 Β).  Υποστήριξη  λογισμικού:  αναλυτικότητα,  δυνατότητα αλλαγής,  σταθερότητα,  δυνα‐

τότητα δοκιμών. 

 Γ).  Συμβατότητα λογισμικού:  δυνατότητα μεταφοράς,  δυνατότητα  επαναχρησιμοποίη‐

σης, διαλειτουργικότητα).  

 Περιβάλλον λειτουργίας του λογισμικού (Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα πρέπει να ανα‐

πτυχθεί σε πλατφόρμα Web, να αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες, ώστε να επιτρέπει 

τη χρήση και αξιοποίηση του από την εκπαιδευτική κοινότητα μέσω του διαδικτύου και 

να είναι συμβατό προς την υπάρχουσα υποδομή του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζεται μια πρόταση αξιοποίησης των ψηφιακών πειραμα‐

τικών συσκευών Labdisc gensci στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικά» της Στ' Δημοτικού. Η 

προσέγγιση  της  παρέμβασης  βασίζεται  στο  μοντέλο  της  διερευνητικής  μάθησης  (Inquiry 

Based Learning ‐ IBL) και αφορά την ενότητα «Οξέα ‐ Βάσεις ‐ Άλατα».  Για  το σκοπό αυτό 

σχεδιάστηκε,  αναπτύχθηκε  και  εφαρμόστηκε  ένα  εκπαιδευτικό  σενάριο  –το  οποίο  περι‐

γράφεται αναλυτικά στη συνέχεια– βασισμένο στο διδακτικό μοντέλο  των   Schmidkunz & 

Lindemann (1992). Η προστιθέμενη αξία του συγκεκριμένου σεναρίου έγκειται αφενός στην 

αξιοποίηση των Labdisc μέσω δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης, αφετέρου  στο γε‐

γονός, ότι καθοδηγεί τον εκπαιδευτικό, εφαρμόζοντας συνδυασμό ποικίλων μοντέρνων τε‐

χνικών αξιολόγησης, να αποτιμήσει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα 

την  ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών του.  

 

Λέξεις‐κλειδιά: Φυσικά, διερευνητική μάθηση, Labdisc, μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης της 

επίδοσης των μαθητών 

 

Εισαγωγή 

Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών επισημαίνει ως βασικό πλεονέ‐

κτημα του  εργαστηρίου, το γεγονός ότι επιτρέπει στους μαθητές να αλληλεπιδρούν πειρα‐

ματικά με υλικά και μοντέλα ενισχύοντας την παρατήρηση και την κατανόηση των φυσικών 

φαινομένων (Kind et al., 2011; Ding et al., 2011). Στη σύγχρονη παιδαγωγική τα πειράματα 

θεωρούνται ως οργανικό και αναπόσπαστο μέρος του μαθήματος και ως ένα δυναμικό ερ‐

γαλείο  που  εμπλουτίζει  και  ενδυναμώνει  της  διαδικασία  της  μάθησης  (Bond‐Robinson, 

2005).  

 

Μολονότι η  διδασκαλία με χρήση πραγματικών αντικειμένων έχει αποδειχτεί ότι είναι πε‐

ρισσότερο αποτελεσματική σε σχέση με τη διδασκαλία μέσω εικονικών πειραμάτων (Ολυ‐

μπίου & Ζαχαρία, 2009), πολλά είναι τα σχολεία εκείνα στα οποία ακόμη και σήμερα λείπει 

ο απαραίτητος εξοπλισμός για την πραγματοποίηση πειραμάτων (Κουμαράς, 2002). Εξίσου 

σημαντική με την υλικοτεχνική υποδομή είναι και η διδακτική προσέγγιση που ακολουθεί‐

ται προκειμένου τα πειράματα να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά στην καθημερινή σχολική 

πρακτική.  Στη σύγχρονη παιδαγωγική θεωρία  και  πράξη η    διερευνητική μάθηση  (Inquiry 
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Based Learning) έχει ήδη εδραιωθεί ως μια από τις πολλά υποσχόμενες διδακτικές προσεγ‐

γίσεις καθώς προάγει την ανάπτυξη σύνθετης κριτικής σκέψης,  την ενεργό μάθηση και τη 

σε βάθος επεξεργασία της πληροφορίας  (Hu et al., 2008; Minner et al., 2010; Bolte et al., 

2012). 

 

Αν και τα τελευταία χρόνια τόσο στην ελληνική όσο και στη διεθνή βιβλιογραφία συναντά‐

ται  ένα σημαντικό πλήθος σεναρίων διερευνητικής μάθησης  για μαθήματα Φυσικών Επι‐

στημών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, η βασική τους αδυναμία έγκειται στο γεγο‐

νός ότι δεν εμπεριέχουν τεχνικές‐τρόπους αποτίμησης της επίδοσης των μαθητών. Για τον 

εκπαιδευτικό η αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών σε διερευνητικά σενάρια μάθησης 

αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο εγχείρημα, αφού θα πρέπει να λάβει υπό‐

ψη του, να μετρήσει και να αποτιμήσει μια πλειάδα παραμέτρων  (Petropoulou et al., 2009; 

Darling‐Hammond & Adamson, 2010).  

 

Ανταποκρινόμενοι σε αυτήν την πρόκληση η παρούσα εργασία έχει διττό σκοπό: α) αφενός 

να παρουσιάσει αναλυτικά τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και εφαρμογής ενός πρωτό‐

τυπου διερευνητικού σεναρίου μάθησης που αξιοποιεί τις ψηφιακές πειραματικές συσκευ‐

ές Labdisc (ψηφιακό εργαστήριο), β) αφετέρου να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να αποτι‐

μήσει, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότητα,   την  ατομική και ομαδική 

επίδοση των μαθητών του αξιοποιώντας συνδυασμό μοντέρνων τεχνικών αξιολόγησης.  

Στη συνέχεια παρουσιάζεται αναλυτικά το διδακτικό σενάριο που αναπτύχθηκε και εφαρ‐

μόστηκε πιλοτικά καθώς επίσης και οι τεχνικές αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών από 

τις οποίες πλαισιώνεται. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση των μελλοντικών μας 

στόχων. 

 

Νέες τεχνολογίες και Labdisc 

 

Αρκετοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η χρήση της τεχνολογίας στη διδασκαλία των Φυσι‐

κών Επιστημών βελτιώνει  την απόδοση των μαθητών  (Cepni et al., 2006). Ως εκ  τούτου ο 

εκπαιδευτικός σχεδιασμός πρέπει να κινείται με γνώμονα την αποτελεσματική ενσωμάτω‐

ση των νέων τεχνολογιών στη εκπαιδευτική διαδικασία. Το Labdisc αποτελεί ένα διεπιστη‐

μονικό «ψηφιακό εργαστήριο» με εφαρμογή σε όλο το πεδίο των Φυσικών Επιστημών.  

Ενσωματώνει αισθητήρες  που μπορούν  να αντικαταστήσουν παραδοσιακά  κομμάτια  εξο‐

πλισμού  μετατρέποντας  την  κάθε  τάξη  σε  ένα  επιστημονικό  εργαστήριο.  Έτσι  λύνεται  το 

πρόβλημα της μη επαρκούς επάνδρωσης των σχολικών εργαστηρίων, ενώ παράλληλα  ελα‐

χιστοποιείται    ο απαραίτητος  χρόνος  για  την προετοιμασία  ενός  εργαστηριακού μαθήμα‐

τος. Τέλος η συμβατότητα με τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία που έχουν διεισδύσει 

στα σχολεία, όπως οι διαδραστικοί πίνακες και τα netbook, δίνει τη δυνατότητα στους μα‐

θητές να αξιοποιήσουν περαιτέρω τα δεδομένα των μετρήσεών τους. 

 

Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός Σεναρίου 

Πρωταρχικές Ιδέες μαθητών 

Τα οξέα οι βάσεις και  τα άλατα αποτελούν βασικά υλικά της καθημερινής «οικιακής»  χη‐

μείας. Οι μαθητές είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με την έννοια του οξέως παρά με την 
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έννοια  της βάσης  λόγω της καθημερινής  τους εμπειρίας  (π.χ.  δοκιμή  τροφίμων με υψηλή 

οξύτητα). Σε αντιδιαστολή λοιπόν με τον όρο «οξύ», ο όρος «βάση» απαντάται σπάνια στην 

καθημερινότητα και ως εκ  τούτου οι μαθητές  είναι  λιγότερο πιθανό να έχουν σχηματίσει 

ιδέες προτού τις διδαχθούν.  

 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

 

Γνώσεις 

Οι μαθητές να γνωρίζουν: (i) πώς μπορούμε να ανιχνεύσουμε εάν μια ουσία περιέχει οξύ ή 

βάση, (ii) τα ονόματα τουλάχιστον δύο οξέων και δύο βάσεων, (iii) ότι οι ουσίες που προκύ‐

πτουν από την εξουδετέρωση, είναι τα άλατα και να ονοματίζουν τουλάχιστον τρία από αυ‐

τά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητα, (iv) να γνωρίζουν τί είναι μια ενδόθερμη και 

τί μια εξώθερμη αντίδραση. 

 

Δεξιότητες 

Οι μαθητές: (i) να διαπιστώνουν πειραματικά εάν μια ουσία περιέχει οξύ ή βάση χρησιμο‐

ποιώντας δείκτη από λάχανο, (ii) να εντοπίζουν ποιες από τις ουσίες που χρησιμοποιούμε 

καθημερινά περιέχουν οξέα και ποιες βάσεις,  (iii) να καταγράφουν  τιμές ph χρησιμοποιώ‐

ντας τα Labdiscs, (iv) να κατασκευάζουν τη δική τους πεχαμετρική κλίμακα, (v) να διαπιστώ‐

νουν πειραματικά την αντίδραση εξουδετέρωσης,  (vi) να διαπιστώνουν πειραματικά με τη 

χρήση του Labdisc εάν η αντίδραση εξουδετέρωσης είναι ενδόθερμη ή εξώθερμη.  

 

Στάσεις  

Οι μαθητές:  (i) να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στη χρήση της επιστημονικής μεθο‐

δολογίας και της εξαγωγής έγκυρων αποτελεσμάτων.  

 

Επιλογή Διδακτικού Μοντέλου 

Η ύπαρξη πρωταρχικών ιδεών των μαθητών για τα οξέα και όχι για τις βάσεις μας οδήγησε 

στην  επιλογή  του  «ερευνητικά  εξελισσόμενου  διδακτικού  μοντέλου»  των  Schmidkunz  & 

Lindemann (1992)  το οποίο έχει υιοθετηθεί στα προγράμματα σπουδών αρκετών σχολείων 

της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. στην Ελλάδα και την Κύπρο) (Sotiriou et al. 2010). Το 

συγκεκριμένο μοντέλο περιλαμβάνει  τέσσερα στάδια διδασκαλίας:  (i)Εισαγωγή ερέθισμα‐ 

Διατύπωση υποθέσεων, (ii) Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος, (iii) Εξαγωγή συ‐

μπεράσματος, (iv) Εμπέδωση ‐ Γενίκευση. 

 

Περιγραφή  Διδακτικού Σεναρίου 

Το πρότυπο διδακτικό σενάριο αποτελείται από τέσσερις διακριτές φάσεις και η υλοποίηση 

του ολοκληρώθηκε σε 3,5 διδακτικές ώρες. Στη συνέχεια παρατίθενται αναλυτικά οι φάσεις 

ανάπτυξης  και  εφαρμογής  του  σεναρίου,  καθώς  επίσης  και  ο  συνδυασμός  των  τεχνικών 

αξιολόγησης  (π.χ.  τεστ,  ρουμπρίκες  αξιολόγησης,  ετερο‐αξιολόγηση,  φάκελος  εργασιών, 

κλπ) που αξιοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό για την αποτίμηση της ατομικής και ομαδι‐

κής επίδοσης των μαθητών του. 
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Φάση 1η : Εισαγωγή ερέθισμα‐ Διατύπωση υποθέσεων 

 

Οι μαθητές εργάζονται ομαδικά (3 με 4 άτομα ανά ομάδα) ξεκινώντας με μια δραστηριότη‐

τα αφόρμησης, στην οποία ο εκπαιδευτικός δίνει σε κάθε ομάδα  ποτήρια τα οποία περιέ‐

χουν ξύδι, λεμόνι, πορτοκαλάδα, γιαούρτι, μαγειρική σόδα διαλυμένη σε νερό και οδοντό‐

κρεμα  διαλυμένη  σε  νερό.  Δοκιμάζουν  κάθε  ένα  από  αυτά  και  καταγράφουν  σε  σχετικό 

φύλλο εργασίας τη γεύση που τους αφήνει. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη σχετικά με τις 

εμπειρίες τους με αντίστοιχες ουσίες και το εάν γνωρίζουν τις ονομασίες τους. Στη συνέχεια 

διατυπώνουν σε μορφή ελεύθερου κειμένου στα φύλλα εργασίας τις  ερευνητικές  τους υ‐

ποθέσεις σχετικά με το: (i) ποιες ουσίες μοιάζουν μεταξύ τους, (ii) ποια είναι τα κοινά τους 

χαρακτηριστικά και (iii) εάν γνωρίζουν άλλες τέτοιες ουσίες. Στη συνέχεια καλούνται να κά‐

νουν 4 τυχαίες αναμείξεις και να σημειώσουν τις παρατηρήσεις τους στο φύλλο εργασίας. 

(Διάρκεια : 20 λεπτά) 

 

 

Φάση 2η : Πειραματική αντιμετώπιση του προβλήματος 

 

Οι μαθητές πραγματοποιούν πειράματα ομαδικά για να ελέγξουν τις υποθέσεις τους. 

 

1ο Πείραμα‐ποιοτική κατηγοριοποίηση των ουσιών με χρήση δείκτη από κόκκινο λάχανο. 

Στις ουσίες‐δείγματα κάθε ομάδας ο εκπαιδευτικός προσθέτει νερό με απορρυπαντικό, νε‐

ρό με μαγειρική σόδα,  νερό με αμμωνία,  σάλιο,  γάλα  και  νερό,  προκειμένου  να υπάρχει 

όλο το φάσμα του ph. Οι μαθητές στάζουν στο δείκτη μια σταγόνα από κάθε ουσία‐δείγμα 

και καταγράφουν σε σχετικό φύλλο εργασίας το χρώμα που παίρνει. Έτσι τις κατηγοριοποι‐

ούν αρχικά με βάση τη μεταβολή του χρώματος. (Διάρκεια : 10 λεπτά) 

 

2ο Πείραμα‐οι μαθητές μετρούν με τα Labdiscs την αριθμητική τιμή του ph κάθε ουσίας‐

δείγμα.  Τις  τιμές αυτές  τις αντιστοιχίζουν με  το  χρώμα που πήρε ο δείκτης  (το λογισμικό 

των  labdisc επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και την αντιστοίχισή τους με τις αριθμητικές 

μετρήσεις). Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη και στη συνεχεία οι μαθητές καταγράφουν στα 

φύλλα εργασίας τα συμπεράσματά τους, όσον αφορά τα ονόματα των ουσιών, τις μεταβο‐

λές  που  προκαλούν  στους  δείκτες  και  τί  υποδηλώνει  η  κατάταξή  τους  στην  κλίμακα  ph. 

(Διάρκεια : 30 λεπτά) 

Κατασκευή  πεχαμετρικής  κλίμακας:  Η  κάθε  ομάδα  χρησιμοποιεί  τις  καταγραφές  από  το 

πρώτο και το δεύτερο πείραμα και κατασκευάζει με τη βοήθεια σχετικού φύλλου εργασίας 

τη δική της πεχαμετρική κλίμακα με αριθμητική και χρωματική διαβάθμιση. Για να ελεγχθεί 

η ορθότητα των κατασκευών τους τις ανταλλάσσουν με δύο άλλες ομάδες  (σε περίπτωση 

που εντοπίσουν κάποια απόκλιση πραγματοποιούν επαναληπτικές μετρήσεις). Για το σκοπό 

αυτό  χρησιμοποιούν φύλλο  αξιολόγησης  που  αποτυπώνει  τη  διαδικασία  και  τα  κριτήρια 

αξιολόγησης των πεχαμετρικών κλιμάκων. (Διάρκεια : 20 λεπτά)  

 

Το φύλλο αξιολόγησης εμπεριέχει μια ολιστική ρουμπρίκα (holistic rubric) για να αποτιμη‐

θεί η ορθότητα και η γενική εικόνα της κλίμακας. Ενδεικτικά κριτήρια της ρουμπρίκας είναι  

η ακρίβεια των αριθμητικών και των χρωματικών τιμών του ph, η ορθή αντιστοίχηση μεταξύ 
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τους,  η ακρίβεια στην  τοποθέτησή  τους στην κλίμακα,  η ύπαρξη μετρήσεων από όλες  τις 

ουσίες‐δείγματα και οι ευδιάκριτες τιμές. Επιπλέον παρέχεται σαφής οδηγός για τη βαθμο‐

λόγηση  της κλίμακας με βάση τη βαρύτητα των κριτηρίων. Στο τέλος της ρουμπρίκας δίνε‐

ται επίσης η δυνατότητα για σχόλια ανατροφοδότησης (μονάδες 1,5/10). 

 

3ο  Πείραμα‐οι  μαθητές  παρακολουθούν  αντιδράσεις  εξουδετέρωσης.  Σε  ένα  ποτήρι  με 

μωβ δείκτη ρίχνουν διάλυμα αμμωνίας, η οποία τον χρωματίζει πράσινο. Στη συνέχεια ρί‐

χνουν σταγόνα‐σταγόνα ξίδι, μέχρι που το διάλυμα παίρνει πάλι το αρχικό μωβ χρώμα του 

δείκτη. Οι μαθητές επαναλαμβάνουν το πείραμα μια φορά ακόμη με οξέα και βάσεις της 

επιλογής τους, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους σε σχετικό φύλλο εργασίας. Ακολου‐

θεί συζήτηση στην τάξη όπου οι μαθητές καταλήγουν σε συμπεράσματα για τη δράση των 

οξέων  και  των  βάσεων  και  τη  λειτουργία  της  αντίδρασης  εξουδετέρωσης.  (Διάρκεια  :  15 

λεπτά) 

 

4ο Πείραμα‐οι μαθητές διαπιστώνουν πειραματικά μια εξώθερμη αντίδραση. Ο εκπαιδευ‐

τικός δίνει σε κάθε ομάδα ένα ποτήρι με ισχυρό οξύ και ένα άλλο με ισχυρή βάση. Αρχικά οι 

μαθητές καταγράφουν ομαδικά σε φύλλο εργασίας το ph των ουσιών καθώς και τη θερμο‐

κρασία  τους με  τη βοήθεια  του Labdisc.  Στη συνέχεια αναμειγνύουν  τις ουσίες σε ποτήρι 

από αφρολέξ με καπάκι ‐για θερμομόνωση‐ και παρατηρούν με τη βοήθεια του αισθητήρα 

την αύξηση της θερμοκρασίας. Επαναλαμβάνουν το πείραμα με μια πιο ασθενή βάση και 

ένα πιο ασθενές οξύ, όπου η εκλυόμενη θερμότητα είναι μικρότερη.   Ακολουθεί συζήτηση 

στην  τάξη  όπου  εξάγονται  συμπεράσματα    για  τη  λειτουργία  της  εξώθερμης  αντίδρασης 

(Διάρκεια : 20 λεπτά). 

 

Φάση 3η : Εξαγωγή συμπεράσματος 

Στη φάση αυτή οι ομάδες συνοψίζουν μέσα από συζήτηση στην τάξη τις καταγραφές τους 

και  εξάγουν τα τελικά τους συμπεράσματα τα οποία και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας. 

Αυτά αφορούν:  (i) την κατηγοριοποίηση των ουσιών σε δυο μεγάλες ομάδες τα οξέα και τις 

βάσεις,  (ii)  την αντιστοίχισή  τους στην κλίμακα ph  που κατασκεύασαν,  (iii)  τα οξέα και οι 

βάσεις  έχουν «αντίθετη»  λειτουργία  (αντίδραση  εξουδετέρωσης),  (iv)  κατά  την  εξουδετέ‐

ρωση απελευθερώνεται θερμότητα (εξώθερμη αντίδραση) η οποία εξαρτάται από τα αντι‐

δρώντα. Στη συνέχεια οι ομάδες επιστρέφουν με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού στις αρχι‐

κές  υποθέσεις  που  είχαν  θέσει  στην  πρώτη  φάση  και  τις  ελέγχουν‐διορθώνουν‐

συμπληρώνουν όπου χρειάζεται. (Διάρκεια : 20 λεπτά) 

 

Φάση 4η : Εμπέδωση ‐ Γενίκευση 

Στην παρούσα φάση γίνεται σύνδεση με την καθημερινότητα. Κάθε ομάδα απαντά σε ερω‐

τήματα σύντομης απάντησης (φύλλο εργασίας) βγαλμένα από την καθημερινή ζωή σχετικά 

με τα οξέα και τις βάσεις. (Διάρκεια : 25 λεπτά). 

Στη συνέχεια κάθε ομάδα ανταλλάσσει το φύλλο εργασίας της με μια άλλη ομάδα ‐που επι‐

λέγεται τυχαία‐ και προχωρά στην αξιολόγηση των απαντήσεων (ετερο‐αξιολόγηση), αιτιο‐

λογώντας μόνο  τις λανθασμένες απαντήσεις. Ακολουθεί ο  έλεγχος  της  ετερο‐αξιολόγησης 

μέσα από συζήτηση με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και αναπροσαρμόζεται αναλόγως το 

τελικό αποτέλεσμα της. (Διάρκεια : 25 λεπτά) 
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Η αξιολόγηση  του φύλλου εργασίας  γίνεται με  τη βοήθεια ολιστικής ρουμπρίκας  (holistic 

rubric) που αποτιμά την ορθότητα και την πληρότητα των απαντήσεων. Στους μαθητές πα‐

ρέχεται  σαφής  οδηγός  για  τη  βαθμολόγηση  των φύλλων  εργασίας  με  βάση  τη  βαρύτητα 

του κάθε κριτηρίου. Ακολουθεί συζήτηση στην τάξη με τον εκπαιδευτικό να προσδιορίζει τις 

σωστές απαντήσεις προκειμένου οι ομάδες να ελέγξουν τις αρχικές τους εκτιμήσεις. Αφού 

γίνει η τελική διόρθωση η κάθε ομάδα βάζει τον τελικό της βαθμό (μονάδες 3/10). 

 

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου κάθε μαθητής συμπληρώνει ατομικά ένα τεστ με ερωτή‐

σεις  πολλαπλής  επιλογής,  αντιστοίχισης,  σωστού  λάθους  και  σύντομής  απάντησης  μέσω 

του οποίου αποτιμάται  η ατομική του επίδοση (μονάδες 4/10). 

 

Επιπρόσθετα ο εκπαιδευτικός αξιολογεί τους φακέλους με τα φύλλα εργασιών‐αξιολόγησης 

των ομάδων στους οποίους και αποδίδει ένα βαθμό. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολο‐

γούνται τα φύλλα εργασίας είναι: η ακρίβεια των μετρήσεων, η γενική εικόνα φύλλων ερ‐

γασίας, η διατύπωση συμπερασμάτων, η επιχειρηματολογία‐αιτιολόγηση απαντήσεων (μο‐

νάδες 1,5/10). 

 

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από ποσόστωση κάθε μιας από τις παραπάνω 

επιδόσεις  (βαθμολογίες). Αναλυτικότερα η  τελική ατομική βαθμολογία κάθε μαθητή προ‐

κύπτει από τον ακόλουθο τύπο:  

 

Τελικός βαθμός = [αξιολόγηση Φάση 2η]*0,15 + [αξιολόγηση Φάση 4η]*0,3 + [αξιολόγηση      

Τεστ]*0,4 + [αξιολόγηση φακέλων] *0,15 

 

Συμπεράσματα  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η πιλοτική 

εφαρμογή ενός πρωτότυπου διδακτικού σεναρίου διερευνητικής μάθησης που αξιοποιεί τις 

ψηφιακές πειραματικές συσκευές Labdisc gensci στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικά» της 

Στ' Δημοτικού. Η αποτίμηση των ευρημάτων της πιλοτικής εφαρμογής  καταδεικνύει ότι: α) 

οι  μαθητές  ανταποκρίθηκαν  πολύ  θετικά  και  με  ιδιαίτερο  ενθουσιασμό  στην  αξιοποίηση 

του Labdisc στην σχολική τους πρακτική, β) η αξιοποίηση του Labdisc μέσω των πολλαπλών 

δραστηριοτήτων διερευνητικής μάθησης βελτίωσε αισθητά τη διαδικασία αναδόμησης των 

πρωταρχικών  ιδεών  των  μαθητών  και  γ)  ο  εκπαιδευτικός  εφαρμόζοντας  συνδυασμό  μο‐

ντέρνων τεχνικών αξιολόγησης αποτίμησε με όσον το δυνατόν μεγαλύτερη πληρότητα την 

ατομική και ομαδική επίδοση των μαθητών του. Άμεσος μελλοντικός μας στόχος αποτελεί ο 

σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή περαιτέρω διδακτικών σεναρίων που θα αξιοποι‐

ούν  την προστιθέμενη αξία  του ψηφιακού  εργαστηρίου  Labdisc  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της 

εκπαίδευσης. 

 

Ευχαριστίες   

Η ερευνητική αυτή εργασία έχει υποστηριχτεί από τα έργα: α) SAILS που χρηματοδοτείται 

από το έβδομο πρόγραμμα‐πλαίσιο έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  (Seventh Framework 

Programme). Ο δικτυακός τόπος του έργου είναι: http://www.sails‐project.eu/, β) Comenius 

«PREATY: Proposing modern e‐assessment approaches and tools to young and experienced 
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in‐service  teachers»   (n° 526965‐LLP‐1‐2012‐1‐GR‐COMENIUS‐CMP)  που  συγχρηματοδοτεί‐

ται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος LifeLong Learning. 
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Περίληψη 

Για την δημιουργία ψηφιακών βιβλιοθηκών τα τελευταία χρόνια, οι ακαδημαϊκές αλλά και 

μη  κερδοσκοπικές,  και  εμπορικές  οργανώσεις  χτίζουν  τις  ανοικτές ψηφιακές  βιβλιοθήκες 

τους με  τη βοήθεια  του DSPACE  [4].  Το DSPACE  είναι  ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα  και 

υλοποιήθηκε από  τις βιβλιοθήκες  του Massachusetts  Institute of Technology  (MIT)  και  τα 

εργαστήρια Hewlett‐Packard. Είναι ελεύθερο και εύκολο στην εγκατάσταση του, «out of the 

box»,  και απολύτως  εξατομικεύσιμο  για  να ανταποκριθεί στις ανάγκες  των ψηφιακών βι‐

βλιοθηκών [12]. Το DSPACE επιτρέπει την εύκολη και ανοικτή πρόσβαση σε όλους τους τύ‐

πους  ψηφιακών  αρχείων  όπως  κείμενο,  εικόνες,  κινούμενες  εικόνες, mpegs  και  σύνολα 

στοιχείων  (data  sets).  Διαθέτει  μια  αναπτυσσόμενη  κοινότητα  από  προγραμματιστές,  οι 

οποίοι συνεχώς επεκτείνουν και βελτιώνουν το λογισμικό. Σε αυτή την εργασία θα αναφερ‐

θούμε πρώτα στο DSPACE, τους λόγους που το έχουν καταστήσει την πρώτη επιλογή για τη 

δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου,  στον  τρόπο εγκατάστασής  του,  στο περιβάλλον 

του και πώς παραμετροποιείται και θα παρουσιάσουμε τη δημιουργία μιας ψηφιακής βι‐

βλιοθήκης με τη βοήθεια του DSPACE και τον εμπλουτισμό της με μεταδεδομένα. 

 

Λέξεις – κλειδιά:   Ψηφιακή βιβλιοθήκη, DSPACE,  Ανοικτό Λογισμικό, Μεταδεδομένα. 

 

Εισαγωγή 

 

Ψηφιακή βιβλιοθήκη  είναι η βιβλιοθήκη που παρέχει όλο της το υλικό σε ψηφιοποιημένη 

μορφή μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Οι ψηφιακές βιβλιοθήκες μπορεί να μην υφί‐

στανται ως φυσικά κτήρια αλλά να λειτουργούν μόνο ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου. Οι βι‐

βλιοθήκες  παρέχουν  ουσιαστικά  στον  χρήστη  εύκολη  και  γρήγορη  πρόσβαση  στη  γνώση 

από οποιοδήποτε σημείο χωρίς να απαιτείται φυσική παρουσία. Από τις πρώτες ενέργειες 

ψηφιοποίησης στις βιβλιοθήκες ήταν η εισαγωγή του ηλεκτρονικού καταλόγου. Σε ορισμέ‐

νες περιπτώσεις η βιβλιοθήκη μπορεί να διατηρείται και κτιριακά αλλά παράλληλα να δια‐

θέτει  και  μέρος  του υλικού  της  σε ψηφιοποιημένη μορφή.  Η  συλλογή  των ψηφιακών βι‐

βλιοθηκών μπορεί να απαρτίζεται τόσο από ψηφιοποιημένα όσο και από ψηφιακά γεννη‐

μένα τεκμήρια τα οποία οργανώνονται με εργαλεία που εξυπηρετούν τις ανάγκες για οργά‐

νωση, πρόσβαση και διαχείριση της συλλογής [10].  

 

Το DSpace παρουσιάστηκε σαν λογισμικό ανοικτού κώδικα το Νοέμβριο του 2002. Πριν δη‐

μιουργηθεί αυτή η ιδέα, υπήρχε έντονα η ανάγκη για να βρεθεί μία λύση για το περιεχόμε‐

νο της πολιτιστικής κληρονομιάς όλων αυτών των διεθνών πανεπιστημίων και ερευνητικών 

ιδρυμάτων. Είχαν πάρα πολύ υλικό το οποίο δεν υπήρχε η δυνατότητα να δει κάθε μέλος 

μιας  ακαδημαϊκής  κοινότητας.  Σε  ένα  αποθετήριο  λοιπόν  μπορούσαν  να  αποθηκευτούν 

διάφορες κατηγορίες περιεχομένου: ερευνητικά άρθρα, γκρίζα βιβλιογραφία, ηλεκτρονικές 

διατριβές, πολιτιστικό υλικό, επιστημονικές βάσεις δεδομένων, εγγραφές ενός πανεπιστη‐
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μίου, εκπαιδευτικό υλικό κ.α. Ένα αποθετήριο όμως για να είναι εύχρηστο χρειαζόταν ένα 

λογισμικό και συγκεκριμένα ένα λογισμικό ανοικτού κώδικα. Βέβαια υπήρχαν έντονες αντι‐

δράσεις γενικά στην ιδέα των αποθετηρίων στην Ελλάδα από τους βασικούς συντελεστές. 

Παρόλα αυτά όμως αρκετά πανεπιστήμια έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν το Dspace και να 

δημιουργούν ψηφιακά αποθετήρια [Μπίζου, 2007](Παντή‐Παντούδη, 2008)[13].  

 

Οι λόγοι για να επιλέξει κανείς  το DSPACE είναι πολλοί: 

 

1. «Διαθέτει την μεγαλύτερη κοινότητα χρηστών και developers παγκοσμίως». 

Το DSpace το  χρησιμοποιούν πάνω από 1000 οργανώσεις  αυτήν  την  περίοδο.  Η  πιο  κοινή 

χρήση  είναι  από  τις  ερευνητικές  βιβλιοθήκες  ως  πανεπιστημιακά  αποθετή‐

ρια, εντούτοις υπάρχουν πολλές οργανώσεις που χρησιμοποιούν το λογισμικό για να φιλο‐

ξενήσουν και να οργανώσουν ψηφιακά αποθετήρια οργανωμένα κατά τίτλο, data sets ή ως 

αποθετήριο πολυμεσικών εφαρμογών (media). Για έναν πλήρη κατάλογο των εγγεγραμμέ‐

νων  χρηστών  μπορεί  κανείς  να  δει  μέσα  από  το  site  του  DSPACE  (www.dspace.org). 

Μια απογραφή των  πανεπιστημιακών αποθετηρίων στις Ηνωμένες  Πολιτείες  που  πραγμα‐

τοποιήθηκε το 2007 από την CLIR διαπίστωσε ότι το DSpace το χρησιμοποιούν 446 πανεπι‐

στημιακά ιδρύματα. 

 

2.  «Ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα» 

Η ανοικτή πλατφόρμα πηγής DSPACE είναι διαθέσιμη δωρεάν στον καθέναν και μπορεί να 

μεταφορτωθεί από την αποθήκη λογισμικού ανοιχτού κώδικα  sourceforge. Ο κώδικας χο‐

ρηγείται αυτή την περίοδο με άδεια ανοικτής πηγής BSD. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε 

οργάνωση μπορεί να χρησιμοποιήσει, να τροποποιήσει, και να ενσωματώσει ακόμη και τον 

κώδικα στην εμπορική εφαρμογή τους χωρίς πληρωμή οποιωνδήποτε τελών αδείας. Φυσι‐

κά, η κοινότητα ευελπιστεί ότι εάν κάποιος βελτιώσει το λογισμικό θα κοινοποιήσει τον κώ‐

δικα πίσω στην κοινότητα. Σήμερα υπάρχουν περισσότεροι από 100 συνεισφέροντες γύρω 

από την βελτίωση του κώδικα και του όλου λογισμικού. Το DSPACE ρυθμίζεται από μια μι‐

κρότερη ομάδα εθελοντών (commiters) οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την ενσωμάτωση του 

βελτιωμένου νέου κώδικα και την διοχέτευση του σε όλη την κοινότητα.  

Για να δει κανείς μια πλήρη λίστα με τους συνεισφέροντες στην ανάπτυξη του DSPACE θα 

πρέπει να μπει στο site www.dspace.org. 

 

3. «Απολύτως εξατομικεύσιμο ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες» 

Μερικοί  από  τους  βασικούς  τρόπους  που  μπορούμε  να  προσαρμόσουμε  την  εφαρμογή 

DSPACE για να ανταποκριθεί στις ανάγκες μας: 

 

 Δυνατότητα προσαρμογής του γραφικού περιβάλλοντος. 

Το DSPACE παρέχει την δυνατότητα τροποποίησης του γραφικού περιβάλλοντος έτσι ώστε 

να προσαρμόζεται στις αισθητικές προτιμήσεις των χρηστών που το χρησιμοποιούν. Παρέ‐

χει δύο κύριες επιλογές interfaces με τον χρήστη: την παραδοσιακή (βασισμένη σε JSP) διε‐

παφή, και την Manakin (βασισμένη σε XML). 

 

 Δυνατότητα προσαρμογής των μεταδεδομένων. 
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Ο πυρήνας του dublin είναι το προεπιλεγμένο σχήμα μεταδεδομένων  μέσα στην εφαρμογή 

DSPACE,  εντούτοις  παρέχεται  η  δυνατότητα  τροποποίησης  του  ως  άνω  σχήματος  με  την 

προσθήκη ή αλλαγή οποιουδήποτε στοιχείου ώστε να προσαρμοστεί στις εκάστοτε ιδιαίτε‐

ρες  ανάγκες  της  εφαρμογής.  Το DSPACE  υποστηρίζει  αυτήν  την  περίοδο  οποιοδήποτε  μη 

ιεραρχικό,  flat name space.  Εντούτοις,  είναι δυνατό να ληφθούν άλλα  ιεραρχικά σχήματα 

μεταδεδομένων  όπως το MARK και MODS. Αυτό απαιτεί όμως κάποια ειδική γνώση πάνω 

σε αυτά. 

 

 Συμβατό σύστημα προτύπων.  

Το DSPACE ακολουθεί τα περισσότερα γνωστά είδη προτύπων προσβασιμότητας για εισα‐

γωγή  και  εξαγωγή.  Υποστηρίζει  τα  πρωτόκολλα:  OAI‐PMH,  OAI‐ORE,  SWORD, WebDAV, 

OpenSearch, OpenURL, RSS, ATOM  

 

 Δυνατότητα διαμόρφωσης της αναζήτησης και της περιήγησης. 

Μπορούμε να ορίσουμε ποια πεδία θα είναι searchable [11] στο site του και ποια εμφανί‐

σιμα, π.χ. συγγραφέας, τίτλος, ημερομηνία κλπ. Αυτό είναι εφικτό γιατί όλα τα μεταδεδο‐

μένα είναι συνδεδεμένα με συγκεκριμένα πεδία στον πυρήνα του DSPACE. 

  

 Δυνατότητα χρησιμοποίησης τοπικών μηχανισμών πιστοποίησης. 

Το DSPACE έρχεται με διάφορα plugins για την πιστοποίηση διαφόρων μεθόδων που χρη‐

σιμοποιούν τα περισσότερα πανεπιστημιακά  ιδρύματα. Μερικά από αυτά περιλαμβάνουν 

LDAP  (και  ιεραρχικό  LDAP),  Shibboleth, X.509,  IP‐based.  Έρχεται,  επίσης,  και  με  δικό  του 

μηχανισμό πιστοποίησης  (authentication). Μπορούμε να συνδυάσουμε περισσότερες από 

μία μεθόδους για authentication ή να δημιουργήσουμε κάποιον εξ ολοκλήρου δικό μας μη‐

χανισμό.  

 

 Διαμορφώσιμη βάση δεδομένων. 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είτε την PostgreSQL είτε την Oracle για βάση δεδομένων 

όπου το DSPACE θα διαχειρίζεται τα μεταδεδομένα του.  

 

 Δυνατότητα προεπιλογής γλώσσας. 

Το διαδικτυακό περιβάλλον του DSPACE είναι διαθέσιμο σε περισσότερες από 20 γλώσσες. 

Εάν τα αγγλικά δεν είναι η τοπική μας γλώσσα, τότε μπορούμε να ορίσουμε ποια γλώσσα 

να χρησιμοποιεί το Dspace. Μπορούμε επίσης να ορίσουμε περισσότερες από μία γλώσσες, 

έτσι ώστε η γλώσσα που βλέπει ο χρήστης να είναι η «προτεινόμενη γλώσσα» που έχει ορί‐

σει στον περιηγητή του. 

 

4. «Χρησιμοποιείται  από  εκπαιδευτικά,  κυβερνητικά,  ιδιωτικά  και  εμπορικά  ιδρύ‐

ματα.» 

Η πλατφόρμα DSPACE χρησιμοποιείται από τα  τριτοβάθμια  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  για τα 

οποία εξάλλου αρχικά αναπτύχθηκε η συγκεκριμένη πλατφόρμα. Το λογισμικό έχει  χρησι‐

μοποιηθεί από μουσεία, από  υπηρεσίες  σχετικά  με  τα  κρατικά αρχεία, από  τις  εθνι‐

κές βιβλιοθήκες, από περιοδικά, κοινοπραξίες και από εμπορικές επιχειρήσεις. Ένας πλήρης 

κατάλογος εγγραμμένων χρηστών υπάρχει στο site www.dspace.org  

5. «Εγκαθίσταται και λειτουργεί αμέσως (install out of the box)» 
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Το DSPACE διατίθεται με ένα εύκολο διαμορφώσιμο γραφικό περιβάλλον το οποίο ο δια‐

χειριστής μπορεί να εγκαταστήσει εύκολα σε Linux, Mac OSX ή Windows. Υπάρχει η δυνα‐

τότητα  πριν  το  κατεβάσουμε  και  το  εγκαταστήσουμε  να  το  δοκιμάσουμε  μέσα  από  το 

Dspace Demonstration  Site,  το  οποίο  είναι  απόλυτα  λειτουργικό. Μία  πλήρη  λίστα  με  τα 

προαπαιτούμενα  προγράμματα  για  την  εγκατάσταση  υπάρχει  στο  documentation  του 

DSPACE. 

 

6. «Μπορεί να διαχειριστεί και να συντηρήσει όλους τους τύπους ψηφιακού περιε‐

χομένου» 

Το DSPACE μπορεί να αναγνωρίσει και να διαχειριστεί έναν μεγάλο αριθμό αρχείων όπως 

PDF, Word, JPEG, MPEG, TIFF κ.α. Παρέχει την δυνατότητα δημιουργίας νέου τύπου format 

αρχείου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί και θα χαρακτηρισθεί στο μέλλον. 

 

Εγκατάσταση του dspace σε windows 

  

Η  διαδικασία  εγκατάστασης  του DSPACE  στα windows  είναι  παρόμοια με  την  διαδικασία 

εγκατάστασης σε άλλες πλατφόρμες, εξαιρουμένου κάποιων μικρών διαφορών. Στα επόμε‐

να περιγράφουμε την διαδικασία εγκατάστασης του DSPACE στην πλατφόρμα των windows 

καθώς κρίνεται σημαντικό να γνωρίζει κάποιος επακριβώς την διαδικασία. Αναλυτικές λε‐

πτομέρειες για την εγκατάσταση κανείς μπορεί να βρει στην βιβλιογραφία [4] και στο δια‐

δίκτυο [10]. 

 

Προ‐απαιτούμενο λογισμικό 

 

Καταρχήν θα πρέπει να εγκαταστήσουμε κάποια υποστηρικτικά – απαραίτητα προγράμμα‐

τα πριν προχωρήσουμε στην εγκατάσταση του DSPACE. Αυτά περιγράφονται στα ακόλουθα 

βήματα:  

 

1. Εγκατάσταση της Java SDK 6 (προσοχή! Της έκδοσης 6 και όχι της 7) 

2. Εγκατάσταση του ANT (http://ant.apache.org/bindownload.cgi) 

Το ΑΝΤ είναι μία βιβλιοθήκη της java. Την εγκαθιστούμε στο C:\ANT 

3. Εγκατάσταση του APACHE MAVEN (http://maven.apache.org/download.html) 

Απαραίτητο  εργαλείο  για  το πρώτο στάδιο  της διαδικασίας  εγκατάστασης  του DSPACE  το 

οποίο μας δίνει την δυνατότητα να παραμετροποιήσουμε το DSPACE. Το εγκαθιστούμε στο 

C:\MAVEN 

4. Ρύθμιση των Path setting.  

Στην μεταβλητή PATH των Windows προσθέτουμε: 

 ;C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_23\bin;C:\ANT\bin;C:\MAVEN\bin 

Δημιουργούμε  τη  μεταβλητή,  εάν  δεν  υπάρχει,  JAVA_HOME  και  της  δίνουμε  την  τιμή: 

C:\Program  Files\Java\jdk1.6.0_23  (είναι  η  διαδρομή  που  εγκαταστήσαμε  την  java).  Δη‐

μιουργούμε τη μεταβλητή ANT_HOME και της δίνουμε την τιμή: C:\ANT 

5. Εγκατάσταση της βάσης POSTgreSQL 

Δημιουργούμε ένα χρήστη με όνομα dspace με πλήρη δικαιώματα στην  βάση δεδομένων 

dspace που δημιουργούμε επίσης. 
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6. Εγκατάσταση  του  server  APACHE  TOMCAT.  Τον  εγκαθιστούμε  στην  διαδρομή 

C:\Tomcat 

 

Εγκατάσταση του dspace 

 

Πλέον, εφόσον εγκαταστήσαμε όλα τα προαπαιτούμενα προγράμματα, είμαστε σε θέση να 

προχωρήσουμε  στην  εγκατάσταση  του DSPACE.  Την  εφαρμογή  μπορούμε  να  την  κατεβά‐

σουμε από το site: http://www.dspace.org/latest‐release/ . 

 

Ακολουθούμε τις οδηγίες εγκατάστασης από το site. Έτσι, δημιουργούμε έναν κενό φάκελο 

με όνομα Dspace στην διαδρομή C:\.  

 

Αποσυμπιέζουμε  το  φάκελο  που  κατεβάσαμε  στην  ίδια  διαδρομή  (C:\dspace‐3.0‐src‐

release).  

 

Τροποποιούμε  το αρχείο build.properties  το  οποίο βρίσκεται  μέσα στον αποσυμπιεσμένο 

φάκελο και αλλάζουμε τις επόμενες παραμέτρους. Προσοχή, για τις διαδρομές των φακέ‐

λων χρησιμοποιούμε ‘/’: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι παράμετροι αυτοί θα πρέπει να ανταποκρίνονται στο ψηφιακό αποθετήριο που θέλουμε 

να δημιουργήσουμε [10]. 

 

Από  την  γραμμή  εντολών  των  windows  πλοηγούμαστε  στο  ‘C:\dspace‐3.0‐src‐

release\dspace’  και εκτελούμε την εντολή: “mvn package”. Θα πρέπει να υπάρχει σύνδεση 

στο internet για να εκτελεστεί η παραπάνω εντολή.  

 

Στην  συνέχεια  πλοηγούμαστε  στο  “C:\dspace‐3.0‐src‐release\dspace\target\dspace‐3.0‐

build” και εκτελούμε την εντολή: “ant fresh_install”.  

 

Όταν  ολοκληρωθεί  η  διαδικασία  δημιουργούμε  τον default  system administrator  εκτελώ‐

ντας την επόμενη εντολή: C:\dspace\bin\dspace create‐administrator.  

 

Το επόμενο βήμα είναι να αντιγράψουμε τους φακέλους “jspui”, “xmlui”, “oai”, “swordv2”, 

“solr”, “Ini” και “sword” που βρίσκονται στην διαδρομή ‘C:\dspace\webapps’ εις τον φάκε‐

λο ‘webapps’ του φακέλου εγκατάστασης του Tomcat. 

 

 

 

dspace.dir = C:/Dspace.  
dspace.name = "My Dspace Repository".  
mail.server = mail.yourinstitute.ac.in  
mail.from.address = you@yourinstitute.ac.in  
feedback.recipient = you@yourinstitute.ac.in  
mail.admin = you@yourinstitute.ac.in
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Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα από το ψηφιακό μας αποθετήριο 

 

 

 

Εκτέλεση του dspace 

Εφόσον  σηκώσουμε  τον Apache  Server  μας,  πηγαίνουμε  στον  περιηγητή  μας  (firefox,  IE, 

Chrome) και πληκτρολογούμε τη διεύθυνση: 

http://localhost:8080/jspui ή http://localhost:8080/xmlui 

Αμέσως, ανοίγει το ψηφιακό μας αποθετήριο, όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Οργάνωση του ψηφιακού μας αποθετηρίου 

 

Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του DSPACE έχουμε ένα κενό ψηφιακό αποθετήριο (ει‐

κόνα 1.) το οποίο θα πρέπει να το παραμετροποιήσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύψει 

τις ανάγκες μας.  

 

Το DSPACE μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε Κοινότητες και ύπο‐Κοινότητες. Σε 

κάθε Κοινότητα ή υπο‐Κοινότητα μπορούμε να δημιουργήσουμε όσες Συλλογές επιθυμού‐

με. Μία Συλλογή περιέχει μία ομάδα από αντικείμενα.  Για παράδειγμα μπορεί να έχουμε 

μία  Συλλογή  από  pdf  papers  όλα  σχετικά  με  το  περιβάλλον.  Ο  Διαχειριστής  του DSPACE 

μπορεί να ορίσει ποιοι θα είναι σε θέση να υποβάλλουν κάποιο αντικείμενο σε μία Συλλο‐

γή. Κάθε Συλλογή έχει ιδιαίτερα ξεχωριστά χαρακτηριστικά. Για παράδειγμα μπορεί σε μία 

Συλλογή  να  ζητάμε,  εκτός  από  το  pdf  αρχείο,  στοιχεία  όπως  Τίτλος,  Συγγραφείς,  Λέξεις 

Κλειδιά, Έτος και σε μία άλλη Συλλογή να ζητάμε στοιχεία όπως Τίτλος, Περίληψη, Συγγρα‐

φείς, Γλώσσα κλπ.  

 

Η βάση λοιπόν στην οργάνωση του DSPACE είναι οι Συλλογές, οι οποίες  ιεραρχικά μπορεί 

να ανήκουν σε κάποια Κοινότητα ή ακόμη και υπο‐Κοινότητα, εξαρτάται πάντα από το βά‐

θος της οργάνωσης του αποθετηρίου που επιθυμούμε (Κάντας, 2013).  
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Εδώ,  θα περιγράψουμε  τη διαδικασία με  την οποία  έχουμε φιλοξενήσει  την πληροφορία 

του υπάρχοντος site  www.iemss.org. Το IEMSS είναι μία διεθνής κοινότητα για το περιβάλ‐

λον  [12]  η  οποία  διοργανώνει  ένα  συνέδριο  κάθε  δύο  χρόνια,  αρχής  γεννωμένης  από  το 

2002. Τα papers που συγκεντρώνονται από τα sessions ή workshops του συνεδρίου ανεβαί‐

νουν στο site του IEMSs. Κάθε φορά ο τρόπος που ανεβαίνουν και προβάλλονται είναι δια‐

φορετικός. Για να αναζητήσει κάποιος μια συγκεκριμένη πληροφορία από κάποιο paper θα 

πρέπει να αφιερώσει αρκετό χρόνο ψάχνοντας μέσα στο site.  

 

Γεννιέται λοιπόν η ανάγκη για μία καλύτερη οργάνωση του ιστοτόπου. Ο καλύτερος τρόπος 

είναι η δημιουργία ενός ψηφιακού αποθετηρίου, στο οποίο θα αποθηκευτεί όλη η πληρο‐

φορία που έχει συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια η κοινότητα του IEMSS. Το ψηφιακό απο‐

θετήριο  θα  περιλαμβάνει  έξι  Συλλογές,  μία  για  κάθε  χρονιά  Συνεδρίου.  Έτσι  λοιπόν  δη‐

μιουργούμε στο DSPACE έξι Συλλογές (collections) οι οποίες βρίσκονται υπό μία Κοινότητα, 

αυτή του International Environmental Modeling and Software Society (Εικόνα 2.) 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Η Κοινότητα και οι έξι Συλλογές του DSPACE για την κάλυψη των αναγκών του 

iEMSs. 

 

Με τη βοήθεια του εργαλείου της μαζικής εισαγωγής που μας παρέχει το πρόγραμμα [11] 

δημιουργούμε τις δικές μας συλλογές στο DSPACE, όπου κάθε Συλλογή (Collection) περιέχει 

όλα  τα papers,  με  τα μεταδεδομένα  τους,  κάθε συνεδρίου  (Κάντας 2013).    Στην  εικόνα 3 

απεικονίζονται τα αντικείμενα του Collection iEMSs 2002: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3. Τα αντικείμενα του Collection iEMSs 2002. 

 

Φυσικά κανείς μπορεί να χρησιμοποιήσει το μηχανισμό αναζήτησης του DSPACE για να βρει 

στοχευμένη πληροφορία. Τα πεδία που είναι searchable μπορούν να καθορισθούν από το 

138/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Διαχειριστή [12].   Στην Εικόνα 4 απεικονίζοντται τα στοιχεία του πρώτου αντικειμένου της 

λίστα της εικόνας 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Τα στοιχεία ενός αντικειμένου του Collection iEMSs 2002. 

 

Συμπεράσματα 

 

Το DSPACE, ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία ψη‐

φιακών  βιβλιοθηκών  επειδή  οι  δυνατότητες  παραμετροποίησης  του  είναι  πάρα  πολλές. 

Μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιο πεδίο ως searchable  [12], να προσθέσουμε styling 

και html κείμενο σε επίπεδο Κοινότητας αλλά και Συλλογής. Επίσης να τροποποιήσουμε τη 

φόρμα υποβολής αντικειμένου σε ένα collection  [13][11],  να δημιουργήσουμε χρήστες με 

διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης, να εξαγάγουμε σε csv αρχείο τα μεταδεδομένα ενός col‐

lection  [12],  να  τα  επεξεργαστούμε  και  στην  συνέχεια  να  τα  εισαγάγουμε  ξανά  πίσω στο 

DSPACE και πολλά άλλα [4](Κάντας, 2013). Οι δυνατότητες του DSPACE συνεχώς επεκτείνο‐

νται  από  την  πολυπληθή  κοινότητα  των  χρηστών  και  προγραμματιστών  του.  Πολλές  από 

αυτές  τις  δυνατότητες  έχουν  ενσωματωθεί  στο  ψηφιακό  αποθετήριο  της  κοινότητα  του 

IEMSS  το οποίο μπορεί να γίνει οδηγός για τη δημιουργία και νέων ψηφιακών αποθετηρί‐

ων τα οποία θα έχουν καλλίτερη οργάνωση και αποτελεσματικότητα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Η αναζήτηση στο DSPACE. 
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Περίληψη 

Στη σύγχρονη εποχή η δυνατότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης μορφών της μαζικής κουλ‐

τούρας  υπαγορεύει την από κοινού εξέταση των κειμενικών ειδών της διαφήμισης και του 

παραμυθιού σε μια συγκριτική μελέτη που κερδίζει το ενδιαφέρον των παιδιών ενώ ταυτό‐

χρονα απηχεί τις νεότερες τάσεις στο χώρο της λογοτεχνίας. Το γεγονός ότι  τα παραμύθια 

εισβάλλουν ξανά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή τη φορά μέσα από διαφημίσεις που 

προβάλλονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, καθιστά δυνατή τη διδακτική τους  αξιοποίη‐

ση με ποικίλους τρόπους και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ανάμεσα στο πλήθος 

των  σχετικών  διδακτικών  εφαρμογών  ενδεικτικά  προτείνονται:  η  μελέτη  της  διαμεσικής 

μεταφοράς των παραμυθιών στο πλαίσιο του σύγχρονου επικοινωνιακού τοπίου,  ο εντοπι‐

σμός των τρόπων  με τους οποίους η διαφήμιση επιδιώκει να πείσει τους αποδέκτες της, η 

κατανόηση  της σημασίας των βασικών αφηγηματικών κατηγοριών (θέμα, πλοκή, χαρακτή‐

ρες, οπτική γωνία, σκηνικό) καθώς και η εξοικείωση με τη διαδικασία της επαναδιήγησης 

μιας ιστορίας και τη δυνατότητά της να παραμείνει «ζωντανή» δια μέσου των αιώνων. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: παραμύθια, διαφήμιση, ποπ κουλτούρα, οικειοποίηση, μετα‐αφηγήσεις.   

Εισαγωγή 

 Η μεγάλη οθόνη (δες Beastly, Blanca Nieves, Snow White and the Huntsman), η μικρή (π.χ. 

Once Upon a Time),  αλλά  και  εκείνη  του  υπολογιστή  συχνά φιλοξενούν  γνωστούς  ήρωες 

αγαπημένων παραμυθιών σε καινούργιες, νεόκοπες εκδοχές.   Από τα οnline παιχνίδια και 

τα βιντεάκια στο Youtube μέχρι τα doodles της Google, τα Twitter feeds και τις προσωπικές 

ιστοσελίδες, τα παραμύθια συνεχώς ταξιδεύουν, διασχίζουν γεωγραφικά σύνορα, γλώσσες 

και  μέσα  επικοινωνίας  και  συναντούν  κάθε  αναγνώστη‐θεατή‐χρήστη  (Robertson,  2012). 

Από  την  άλλη,  δεν  αποτελεί  έκπληξη  ότι  συχνά  η  διαφήμιση  χρησιμοποιεί  το  παραμύθι, 

αφού οι δυο τους συνδέονται μεταξύ τους με μια σχέση τόσο στενή ώστε να περιγράφεται 

η πρώτη με όρους του δεύτερου∙ η διαφήμιση θεωρήθηκε μια μεταφορά του γνωστού πα‐

ραμυθιού,  του Αυλητή  του Χάμελιν,  ενός παντοδύναμου συμβόλου σαγήνης και  χειραγώ‐

γησης (Mieder στο Haase, 2008: 3).  

Η διαφήμιση συναντά συχνά το παραμύθι κυρίως εξαιτίας της γοητείας που εκείνο ασκεί σε 

ένα ιδιαίτερα διευρυμένο κοινό, αφού σύμφωνα με τον Zipes (2006: 91‐107), το παραμύθι 

αποτελεί ένα είδος «πολιτισμικού γονιδίου» και καθίσταται αναγνωρίσιμο από όλους, ανε‐

ξαρτήτως φυλής, φύλου ή ηλικίας. Στους ενήλικες το παραμύθι εξυπηρετεί τη νοσταλγία –

«nostalgia  escapism»  σύμφωνα  το  περιοδικό  Time  (McMillan,  30/5/2012)–  μιας  χαμένης 
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παιδικότητας  και  λειτουργεί  ως  το  αντίδοτο  σε  μια  δύσκολη  και  άχαρη  καθημερινότητα, 

ενώ για τα παιδιά αποτελεί μια μονίμως αγαπημένη αναγνωστική επιλογή. Από την άλλη, 

το καλό τέλος των παραμυθιών εμπνέει εμπιστοσύνη και αισιοδοξία που εμμέσως μεταφέ‐

ρεται στο προϊόν, καθιστώντας έτσι το παραμύθι μια απολύτως θετική αναφορά. Μάλιστα 

στα παραμύθια, όλα,  καλοσύνη, ομορφιά,  εξυπνάδα, συναντώνται στο έπακρο, μια υπερ‐

βολή που αγαπά η διαφήμιση,  ενώ οι  ευκολομνημόνευτες φράσεις  του  (π.χ. «Καθρέφτη, 

καθρεφτάκι  μου  ποια  είναι  η  ομορφότερη;»)  περνούν  εύκολα  στο  χώρο  της  διαφήμισης 

που πάντοτε αποζητά τα δυνατά σλόγκαν. Άλλωστε η μαγεία του παραμυθιού μάλλον λει‐

τουργεί ως το ιδανικό ρομαντικό αντίβαρο στη πεζότητα μιας εμπορικότητας που εξυπηρε‐

τεί η διαφημιστική καμπάνια.  

Διαφημίσεις με παραμύθια στην εκπαίδευση 

Δεδομένου του γεγονότος ότι παραμύθια φιλοξενούνται πολλές φορές σε διαφημίσεις, θα 

ήταν  ίσως ενδιαφέρον να οργανωθούν διδακτικές παρεμβάσεις με βάση το συγκεκριμένο 

υλικό,  ειδικά  στις  μέρες  μας,  όπου  η  παρουσία  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  μπορεί  να 

λειτουργήσει τόσο ως πηγή άντλησης πληροφοριών και τρόπος παρουσίασης, όσο και στη 

δημοσιοποίηση πρωτότυπων εργασιών. Μάλιστα σε αυτήν την περίπτωση ο ηλεκτρονικός 

υπολογιστής καθίσταται ‘αόρατος’, αφού αποτελεί το αναγκαίο μέσον ώστε οι διαφημίσεις 

να συναντήσουν τα παιδιά, χωρίς όμως η χρήση του να βασίζεται στη γοητεία που ένα νέο 

μέσον ασκεί πάνω τους.  

Σε μια εποχή σα τη δική μας, όπου η καθαρότητα των ειδών είναι πλέον ανέφικτη (culture 

of fusion), διαφορετικά είδη συναντώνται, και ως εκ τούτου μελετώνται, ταυτόχρονα. Η δυ‐

νατότητα εκπαιδευτικής αξιοποίησης μορφών της μαζικής κουλτούρας,  ιδιαίτερα στη δια‐

πλοκή  τους  με  τη  λογοτεχνία,  παρουσιάζει  μεγάλο  ενδιαφέρον  και  έχει  γίνει  αντικείμενο 

σπουδών σε πολλά πανεπιστήμια του κόσμου. Σε αυτές τις περιπτώσεις οι μαθητές «μπο‐

ρούν να χρησιμοποιήσουν ό,τι γνωρίζουν για τον κόσμο προκειμένου να ανακαλύψουν πε‐

ρισσότερα για τις ιδέες και τις νοοτροπίες που ακόμη δεν γνωρίζουν» (Penrod, 1987). Η μα‐

ζική κουλτούρα προβάλλει ως το εκπαιδευτικό εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τα παιδιά 

να ανακαλύψουν αλλά και να αμφισβητήσουν τον κόσμο γύρο τους στο πλαίσιο μιας τάξης 

που λειτουργεί ως φόρουμ δημόσιου διαλόγου και μελέτης σύγχρονων πολιτιστικών θεμά‐

των. 

Καθώς τα παραμύθια ξαναεισβάλλουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αυτή τη φορά μέσα 

από διαφημίσεις που προβάλλονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, το εξωσχολικό καθίστα‐

ται ενδοσχολικό και η διδακτέα ύλη ‐διαφημίσεις με θέμα παραμύθια‐ αποκτά την οικειό‐

τητα μιας δικής τους καθημερινότητας. Με αυτόν τον τρόπο δύο κειμενικά είδη, διαφήμιση 

και παραμύθι, εξετάζονται από κοινού σε μια συγκριτική μελέτη που κερδίζει το ενδιαφέ‐

ρον των παιδιών.  

Άλλωστε  αυτή  καθαυτή  η  διαφήμιση  αποτελεί  ένα  εξαιρετικό  πολυτροπικό  κείμενο  που 

μπορεί να αξιοποιηθεί διδακτικά σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Καθώς στη σημερινή 

εποχή γίνεται πλέον λόγος για πολυγραμματισμούς  (π.χ. οπτικός, ψηφιακός, λεκτικός, δες 

Kalatzis &  Cope,  2000)  πολυτροπικά  κείμενα,  όπως  οι  διαφημίσεις,  προετοιμάζουν  κριτι‐

κούς αναγνώστες που θα είναι σε θέση να διαβάσουν όχι μόνο  τις  λέξεις, αλλά και  κάθε 
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άλλη τροπικότητα που εμπλέκεται στην κατασκευή του κειμενικού μηνύματος (π.χ. χρώμα, 

γραμματοσειρά, εικόνα). Επιπλέον, ο κριτικός αναγνώστης δεν περιορίζεται μόνο στην ανά‐

γνωση των λογοτεχνικών βιβλίων, αλλά περνά και στα άλλα μέσα, σε μια προσέγγιση που 

ενδιαφέρεται περισσότερο για πολίτες που θα είναι σε θέση να διαβάζουν, όχι αποκλειστι‐

κά τα βιβλία τους, αλλά τον κόσμο ολόκληρο. Γιατί ο κριτικός αναγνώστης των λέξεων, των 

κειμένων, των μέσων και της κουλτούρας φαίνεται να είναι το μόνο αντίδοτο σε μια εποχή 

όπου το διαδίκτυο έκανε εφικτή την πρόσβαση σε ένα τεράστιο εύρος πληροφοριακού υλι‐

κού και αναξιολόγητης πληροφορίας.  

Από την άλλη, η μελέτη κειμένων της ποπ κουλτούρας, όπως για παράδειγμα διαφημίσεων 

με  παραμύθια,  απηχεί  τις  νεότερες  τάσεις  στο  χώρο  της  λογοτεχνίας  (δες  Nodelman  & 

Reimer, 2003), όπου το σχολείο δεν περιορίζεται πλέον στον κανόνα, δηλαδή στα λογοτε‐

χνικά κείμενα με πανθομολογούμενη αισθητική αξία, όπως τα λεγόμενα κλασικά, αλλά γί‐

νεται  δεκτικό  στο  σύνολο  της  μυθοπλασίας  καταστρατηγώντας  τη  διάκριση  ανάμεσα  σε 

υψηλή και  ευτελή λογοτεχνία/ παραλογοτεχνία.  Ταυτόχρονα η αναζήτηση συγκεκριμένων 

κειμένων, π.χ.  των παραμυθιών, σε όλο  το εύρος της κουλτούρας, από κινηματογραφικές 

ταινίες και έργα τέχνης, μέχρι γραμματόσημα και διαφημίσεις προϊόντων, μπορεί να προ‐

σφέρει στη μελέτη του λογοτεχνικού είδους όχι μόνο στην κινητοποίηση των μαθητών/ μα‐

θητριών, αλλά και στη διεύρυνση των επιπέδων προσέγγισής του.  

Επειδή  αρκετές  από  τις  διαφημίσεις  που  μπορούν  να  αλιευτούν  στο  διαδίκτυο  δεν  είναι 

ελληνικές, οι συγκεκριμένες αποτελούν ένα πρώτης τάξεως υλικό για τα μαθήματα ξένων 

γλωσσών, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διεθνή παρουσία των ίδιων κειμένων. Το αίσθημα 

μιας παγκόσμιας κοινότητας, όπου, από το Καράκας και τη Βραζιλία μέχρι την Ιαπωνία και 

τις ΗΠΑ διαφορετικοί άνθρωποι  βρίσκουν  χαρά στις  ίδιες,  παλιές  ιστορίες,  επιτρέπει  στα 

παιδιά να αισθανθούν ότι τελικά αυτά που ενώνουν τους λαούς είναι μάλλον περισσότερα 

και ουσιαστικότερα από όσα τους χωρίζουν.  

Ακόμη,  διαφημίσεις  ενδέχεται  να  χρησιμοποιηθούν σε διάφορους  τομείς  του αναλυτικού 

προγράμματος, από τα μαθήματα του Γυμνασίου για την πολυτροπικότητα μέχρι την εικα‐

στική έκφραση στο Νηπιαγωγείο ή τα μαθηματικά του Δημοτικού  (π.χ. δες τη μαθηματική 

μετεγγραφή της ιστορίας της Σταχτοπούτας στην έντυπη διαφήμιση Brain Candy Toys).   Οι 

προτάσεις είναι πραγματικά πολλές, αλλά θα περιοριστούμε σε κάποιες από αυτές: 

Ενότητα πρώτη: Δια‐μεσικές μεταφορές 

Η πορεία  και  οι  μεταλλαγές  των παραμυθιών ως  κειμενικού  είδους  είναι  πραγματικά  εν‐

διαφέρουσες,  αφού  στο  μακραίωνο  ταξίδι  τους  παρακολούθησαν  τις  ευρύτερες  αλλαγές 

στο γενικότερο επικοινωνιακό τοπίο. Έτσι, ενώ αρχικά υπήρξαν κείμενα προφορικής λογο‐

τεχνίας,  όπου  επαρκούσε  αποκλειστικά  ο  προφορικός  λόγος  για  τη  μετάδοσή  τους,  εξα‐

σφάλισαν την επιβίωσή τους μεταναστεύοντας στο χώρο του βιβλίου και κυρίως του εικο‐

νογραφημένου. Τότε η μετάδοση του κειμενικού μηνύματος απαίτησε τη συνδρομή της ει‐

κόνας και τα παραμύθια μεταλλάχθηκαν σε κείμενα πολυτροπικά, όπου η ύπαρξη ενός ο‐

πτικού κειμένου έδειξε ότι η εικόνα των πραγμάτων αποκαλύπτει και επηρεάζει την ουσία 

τους (δες Γιαννικοπούλου, 2013). Όμως οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ, αφού στη νεότευ‐

κτη πραγματικότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, τα παραμύθια μεταπηδούν ξανά, αυτή 
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τη φορά στις οθόνες του υπολογιστή, με τη μορφή ηλεκτρονικής λογοτεχνίας (δες για πα‐

ράδειγμα Fair e‐Tales των Joline Blais, Keith Frank).  

Ίσως το πιο επιτυχημένο παράδειγμα αυτής της νέας διαμεσικής μεταφοράς, που θα άξιζε 

να έβλεπαν και να σχολίαζαν τα παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού και σίγουρα της 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,  είναι η περίπτωση της πολυβραβευμένης  τηλεοπτικής δια‐

φήμισης  της  εφημερίδας Guardian  (πρωτοπαίχθηκε 29/2/2012), που επιστρατεύει όλα  τα 

σύγχρονα μέσα –τηλεόραση, έντυπο αλλά και online τύπο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης– για 

να αναδείξει όλες τις πτυχές της γνωστής ιστορίας των τριών γουρουνιών και του λύκου.  

Η δίλεπτη διαφήμιση που προβάλλει την ιδέα της ‘ανοιχτής δημοσιογραφίας’, ξεκινά με την 

είδηση ότι τα τρία γουρουνάκια έκαψαν ζωντανό το λύκο στο σπίτι τους. Και ενώ τα τηλεο‐

πτικά  δίκτυα  καλύπτουν  την  επέμβαση  της  αστυνομίας  για  τη  σύλληψή  τους,  τον  αρχικό 

αποτροπιασμό  διαδέχεται  η  αποκάλυψη  ότι  βρίσκονταν  σε  νόμιμη  άμυνα  εναντίον  ενός 

κακόβουλου  εισβολέα.  Αυτό  πυροδοτεί  μια  σειρά  σχολίων  από  απλούς  ανθρώπους  στο 

διαδίκτυο, κυρίως μέσω twitter, που εκφράζουν ακόμη και τη συμπάθειά τους για τα θύμα‐

τα της επίθεσης του λύκου. Ώσπου καινούργιες αποκαλύψεις δείχνουν ότι ο υποτιθέμενος 

εισβολέας έπασχε από άσθμα και ως εκ τούτου τού ήταν αδύνατο να προκαλέσει τόσο ε‐

κτεταμένες καταστροφές στα σπίτια των  ‘θυμάτων’. Φαίνεται ότι τα τρία γουρουνάκια ευ‐

θύνονται τα ίδια για τις καταστροφές και συλλαμβάνονται για απάτη κατά της ασφαλιστι‐

κής εταιρείας. Όμως η ιστορία γνωρίζει και μια ακόμη ανατροπή∙ οι πράξεις τους δείχνουν 

να  οφείλονται  σε απόγνωση  εξαιτίας  των απεχθών όρων αποπληρωμής  των στεγαστικών 

τους δανείων.  Αυτό πυροδοτεί  διεθνώς διαδηλώσεις  εναντίον  των  τραπεζών από απλούς 

ανθρώπους που φορώντας μάσκες γουρουνιών συμπάσχουν με τα τρία γουρουνάκια, αυτή 

τη φορά ως θύματα του οικονομικού κατεστημένου.  

Η  παρουσίαση  της  γνωστής  ιστορίας,  αυτή  τη  φορά  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  τηλεοπτικού 

ντοκουμέντου  (docudrama), ανοίγει μια σειρά από σύγχρονα ζητήματα που καλό είναι να 

συζητηθούν, μια και οι απαντήσεις κάθε άλλο παρά εύκολες είναι: 

 Η παρουσία του κακού είναι τελικά αρχετυπική; Ακόμη κι όταν ο λύκος απαλλαγεί 

από το αρνητικό του στερεότυπο, τη θέση του παίρνει κάποιος άλλος∙ εν προκειμέ‐

νω οι τράπεζες! 

 Πόσο πολύπλευρα πολύπλοκη  και  πόσο  πολυφωνική  μοιάζει  να  είναι  η  αλήθεια! 

Τελικά η ολοκληρωμένη εικόνα (‘The Whole Picture’, σύμφωνα με το γνωστό λογό‐

τυπο του Guardian) δε φαίνεται να είναι ποτέ τόσο εύκολη! 

 Πόσο μικρός έχει τελικά γίνει ο κόσμος και με πόση ταχύτητα διαδίδονται τα νέα σε 

κάθε γωνιά του πλανήτη! 

 Πόσο εύκολο είναι πλέον στον καθένα να βρίσκεται στην καρδιά των γεγονότων και 

με θαυμαστή αμεσότητα να αντιδρά στα συμβάντα την ώρα που συμβαίνουν! 

 Ποια είναι τελικά η θέση της έντυπης δημοσιογραφίας μέσα στο νέο επικοινωνιακό 

τοπίο; Μήπως η παλιά ιστορία και η μετάλλαξη των τριών μικρών γουρουνιών λέει 
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κάτι για την ίδια την εφημερίδα που οφείλει να στηριχθεί στα νέα μέσα αν θέλει να 

εξακολουθήσει να υπάρχει; 

 Μήπως το ίδιο ισχύει και για τη λογοτεχνία ή έστω τα παραμύθια; Είναι δυνατόν να 

επιβιώσουν έξω από τα νέο ηλεκτρονικό περιβάλλον; 

Ενότητα δεύτερη: Τα όπλα της διαφήμισης 

Τα παιδιά συγκεντρώνουν από το διαδίκτυο διαφημίσεις με θέματα παρμένα από τα παρα‐

μύθια. Τις κατηγοριοποιούν, τις μελετούν και προσπαθούν να απομονώσουν τους τρόπους 

με τους οποίους η διαφήμιση επιδιώκει να κερδίσει και να πείσει τους αποδέκτες της:  

Η προσοχή: H διαφήμιση επιθυμεί διακαώς να στρέψει τα μάτια πάνω της. Και ποιος δεν θα 

προσέξει  τα  προϊόντα  περιποίησης  ξύλου,  όταν  ο  ίδιος  ο  Πινόκιο  εγγυάται  την  απόδοσή 

τους; 

 

Εικόνα 1 

Η  έκπληξη:  Η  απομάκρυνση  από  την  πεπατημένη  των  παραμυθιών  αποτελεί  την  μεγάλη 

έκπληξη που καθένας επιθυμεί να διαλευκάνει διανύοντας όλη την απόσταση από την αγα‐

πημένη ιστορία στο διαφημιζόμενο προϊόν. Γιατί οι νάνοι εγκατέλειψαν τη Χιονάτη στη μέ‐

ση του πουθενά; Μα προφανώς επειδή το αυτοκίνητό τους είχε μόνο επτά θέσεις (διαφή‐

μιση Volvo). Μάλιστα κάποιες φορές το ξάφνιασμα φτάνει μέχρι το πραγματικό σοκ, όταν 

επίτηδες  επιλέγονται  τα  πρότυπα  της  παιδικής  αθωότητας  προκειμένου  να  δείξουν  ότι  η 

ζωή συχνά δεν είναι παραμύθι ακόμη και για τα παιδιά. Ενδεικτική η βραζιλιάνικη καμπά‐

νια  για  την  ευαισθητοποίηση  του  κοινού στον παιδικό  καρκίνο,  όπου η  Χιονάτη,  η  μικρή 

γοργόνα και ο Πινόκιο έχουν χάσει τα μαλλιά τους λόγω χημειοθεραπειών.  

Το χιούμορ: Κάθε διαφημιστής γνωρίζει ότι όταν η διαφήμιση προκαλεί γέλιο, ένας σημα‐

ντικός στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Η Ραπουνζέλ που ρίχνει τα μαλλιά της για να ανέβει το 

παιδί που φέρνει έτοιμο φαγητό και ο παραμυθικός λύκος που εγκαταλείπει τα τρία γου‐
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ρουνάκια και τη γιαγιά της Κοκκινοσκουφίτσας για χάρη του ίδιου εδέσματος σίγουρα απο‐

σπούν το χαμόγελο του αποδέκτη (δες King Burger, It’s another story).  

Η  γοητεία:  Παραμυθικά  πλάσματα  είναι  ιδιαίτερα  ελκυστικά  και  σαγηνεύουν  αμέσως  ό‐

ποιον τα κοιτάζει. Γι’ αυτό δεν είναι περίεργο ότι η μικρή γοργόνα επιλέχθηκε ως κεντρική 

γυναικεία φιγούρα για να διαφημίσει από ποτά, ακριβά αξεσουάρ και αρώματα μέχρι απλό 

νεράκι.   

Ενότητα τρίτη: Τα στοιχεία των παραμυθιών 

Το θέμα,  η πλοκή,  οι  χαρακτήρες,  η οπτική  γωνία  και  το σκηνικό,  θεωρούνται οι  βασικές 

αφηγηματικές κατηγορίες με βάση τις οποίες μελετάται κάθε λογοτεχνικό κείμενο (Lukens, 

1995), μηδέ εξαιρουμένου του παραμυθιού. Η μελέτη των σχετικών διαφημίσεων είναι πο‐

λύ  πιθανό  να  βοηθήσει  τα  παιδιά  να  κατανοήσουν  την  κεφαλαιώδη  σημασία  αυτών  των 

στοιχείων για την κατασκευή της ιστορίας.  

Το θέμα: Αν στα κλασικά παραμύθια το θέμα είναι η νίκη του καλού πάνω στο κακό, στη 

διαφήμιση μετατοπίζεται εξολοκλήρου στο διαφημιζόμενο προϊόν. Έτσι για παράδειγμα, τα 

κλασικά  παραμύθια  της  Σταχτοπούτας  και  την  Χιονάτης  αναπροσανατολίζονται  προς  την 

ανάδειξη  ενός ακριβού αυτοκινήτου  (Mercedes E Class, 2007 Ολλανδία)  που  στην πρώτη 

περίπτωση  θα πάρει  τη  θέση  της  χρυσής άμαξας,  ενώ στη  δεύτερη  θα μεταφέρει  το  νέο 

ζευγάρι στο παλάτι.  

 

Εικόνα 2 

Η πλοκή: Συνήθως οι διαφημίσεις υποβάλλουν το παραμύθι σε μια σειρά από καινοτομίες 

‘σεναρίου’, παραλλάσσοντας αρκετά τη συμβατική διαδοχή των γεγονότων. Τις περισσότε‐

ρες φορές οι αλλαγές αφορούν στο τέλος, όπου το κλασικό «έζησαν αυτοί καλά» μεταφρά‐

ζεται  μάλλον …  καταναλωτικά,  ενώ με  τον  ίδιο  τρόπο  εξασφαλίζεται  και  το  δυσκολότερο 

«και  εμείς  καλύτερα».  Χαρακτηριστική  η  σκοτσέζικη  διαφήμιση  λουκάνικων  (Hall’s Wee 

Willie Winkies),  όπου σε  τρεις παραλλαγές,  ‐Κοκκινοσκουφίτσα,  Χρυσομαλλούσα και Χάν‐

σελ και Γκρέτελ‐, όλες οι παρεξηγήσεις λύνονται με βραδινά γεύματα πιο ευτυχισμένα από 

ποτέ.  
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Οι χαρακτήρες:  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν όσες ανατροπές αφορούν κυρίως στα 

στερεότυπα  που  καθορίζουν  τους  συμβατικούς  χαρακτήρες  των  παραμυθικών  ηρώων.  Ε‐

πειδή στον παραμυθικό κόσμο και κυρίως αναφορικά με τις γυναικείες φιγούρες η ομορφιά 

αποτελεί  εγγύηση  επιτυχίας,  η  διαφήμιση αποφασίζει  να  εκμεταλλευτεί αποκαλύπτοντας 

τη γενική υστερία στο θέμα της εξωτερικής εμφάνισης. Κλινική πλαστικής χειρουργικής στο 

Καράκας  (Clinica Dempere) ανεβάζει  στο  χειρουργικό  τραπέζι  τη μικρή γοργόνα,  το  τέρας 

της Πεντάμορφης και την κακιά μάγισσα και κάνει το όνειρο της ομορφιάς πραγματικότητα.    

Η οπτική γωνία: Η οπτική γωνία από την οποία λέγονται τα θέματα αποτελεί έναν πανίσχυ‐

ρο ιδεολογικό μηχανισμό, αφού ο καλός είναι αυτός από του οποίου την πλευρά λέγεται η 

ιστορία (Hourihan, 1997: 38).   Σε σύγχρονες εικονογραφημένες αναδιηγήσεις (π.χ. The un‐

told story of Snow White), όπως και σε αρκετές εμπορικές διαφημίσεις, συμβαίνει τα γνω‐

στά γεγονότα να παρουσιάζονται από την πλευρά του κακού. Έτσι στη Βραζιλία (2010) με‐

τασχηματίζονται  το παραμύθι  της Κοκκινοσκουφίτσας,  με  εκείνη να στήνει δόκανο για  το 

λύκο, των τριών γουρουνιών που επιτίθενται με αλυσοπρίονα στο σπίτι ενός ανυπεράσπι‐

στου λύκου και της Χιονάτης που με τη βοήθεια των επτά νάνων πετροβολούν με τα  ίδια 

της  τα μήλα  την αθώα μητριά.  Συνοδεύονται  όλα από  το  λογότυπο «Γνώρισε  και  τις  δύο 

πλευρές της ιστορίας» και χρησιμοποιούνται στη διαφήμιση εφημερίδας (novo journal).  

Το σκηνικό: Η σημασία  του σκηνικού,  δηλαδή της  χωροχρονικής πλαισίωσης  της  ιστορίας 

δεν  φαίνεται  μόνο  σε  εικονογραφημένες  αναδιηγήσεις  γνωστών  παραμυθιών,  π.χ.  Snow 

White in New York, αλλά και σε διαφημιστικές καμπάνιες όπως εκείνες της Greenpeace για 

την προστασία του περιβάλλοντος, όπου η Κοκκινοσκουφίτσα περπατά σε ένα υλοτομημέ‐

νο δάσος, η μικρή γοργόνα κολυμπά σε μια θάλασσα γεμάτη σκουπίδια και το παπί του Ά‐

ντερσεν είναι άσχημο γιατί βγαίνει καταλερωμένο από την πετρελαιοκηλίδα της λίμνης.  

Ενότητα τέταρτη: Μετασχηματιστικοί μηχανισμοί αναδιηγήσεων 

 Η  δυναμική  της  μετασχηματιστικής  αυτής  διαδικασίας,  γνωστής  ως  ‘λαθροθηρία’ 

(‘poaching’, Jenkins 2006: 40) ή  ‘οικειοποίηση’  (‘appropriation’, Zipes, 2002: 32) ενυπάρχει 

σε όλες τις φάσεις της ιστορικής διαδρομής του παραμυθιού, στους ‘επαναλαμβανόμενους 

κύκλους των μετενσαρκώσεών του’ στην πορεία των αιώνων (Μερακλής, 1993: 191). Παρά 

τη σταθερότητα της δομής και των χαρακτηριστικών του (Propp, 1991) το παραμύθι κατα‐

φέρνει  μέσα  από  πολλαπλές  διασκευές,  μεταγραφές  και  επανερμηνείες  ή  ανατροπές  να 

ανανεώνεται διαρκώς και αποκτώντας μια φύση σχεδόν πρωτεϊκή να μεταλλάσσεται σε μια 

καινούργια  ιστορία  ικανή  να  μεταδώσει  διαφορετικά  ιδεολογικά  μηνύματα.  Κάθε  επανα‐

συγγραφή αποτελεί μια νέα ερμηνεία και, σε διάσταση διαχρονική,  κάθε  ιστορία αριθμεί 

ένα εύρος από διαφορετικές αναγνώσεις (Tatar, 1987). 

Η παρουσία παραμυθικών μοτίβων και ηρώων στις σύγχρονες διαφημίσεις δίνει στα  παι‐

διά  την ευκαιρία να εξοικειωθούν με  τη διαδικασία  της επαναδημιουργίας μιας  ιστορίας, 

να κατανοήσουν τη δυναμική της και να συνειδητοποιήσουν τη δυνατότητά της να παρα‐

μείνει  ‘ζωντανή’  παρά  τις  αλλαγές που υπόκειται  δια μέσου  των αιώνων.  Παρακολουθώ‐

ντας την πλοκή να αλλάζει, τους ρόλους να αντιστρέφονται και τα στερεότυπα να καταρρί‐

πτονται  οι  νεαροί  αναγνώστες  αρχίζουν  να  αντιλαμβάνονται  κάποιους  από  τους  μηχανι‐

σμούς με τους οποίους καινούργιες διασκευές γεννιούνται μέσα από τα ήδη γνωστά παρα‐

μύθια.   

147/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Ανατροπές:  Η  αμφισβήτηση  κάθε αφηγηματικού στοιχείου,  από  τους  χαρακτήρες  και  την 

οπτική γωνία, μέχρι το σκηνικό και σημεία πλοκής και η αντικατάστασή τους από νέα συνι‐

στά μια ανατροπή και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης μιας καινούργιας ιστορίας. Μάλιστα 

η κάθε είδους αλλαγή στην οπτική γωνία, στη χωροχρονική πλαισίωση, στα χαρακτηριστικά 

ή  τις  σχέσεις  των ηρώων,  που μπορεί  να  γίνει  και  με  τη βοήθεια σχετικών διαφημίσεων, 

αποτελεί μια ενδιαφέρουσα άσκηση για τα παιδιά (Malafantis & Ntoulia, 2011). 

Παραμυθοσαλάτες:  Η  συσσώρευση  ηρώων  από  διαφορετικά  παραμύθια  σε  μια  ιστορία 

έδωσε όχι μόνο ενδιαφέροντα εικονογραφημένα βιβλία (π.χ. Ο λύκος ξαναγύρισε) αλλά και 

διαφημίσεις.  Για παράδειγμα η συγκέντρωση πολλών παραμυθικών ηρώων σε διαφήμιση 

της NOVA για χαμηλή χρέωση («28 ευρώ το μήνα όλα τα’ άλλα είναι παραμύθια») καταφά‐

σκει μια περίεργη συγκατοίκηση.  

 

Εικόνα  3 

Αναχρονισμοί: Ένας από τους συνηθέστερους τρόπους αναδιηγήσεων, ακόμη και στο εικο‐

νογραφημένο βιβλίο ή τον κινηματογράφο, είναι η μεταφορά των παραμυθικών διηγήσεων 

στο  σήμερα.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα  η  Κοκκινοσκουφίτσα  που  χρησιμοποιήθηκε  σε 

καμπάνια για την προστασία από τους ‘λύκους’ του διαδικτύου τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό. 

Ρεαλισμός: Η προσθήκη όρων της πραγματικότητας στο φανταστικό χώρο του παραμυθιού, 

αποτελεί μια ενδιαφέρουσα αποκάλυψη των συμβάσεων του παραμυθιού όπου το συνηθι‐

σμένο καθίσταται εντελώς απίθανο και το εξωπραγματικό θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό 

(suspense of disbelief).  Σε μια έρευνα στο νηπιαγωγείο  (Γιαννικοπούλου, 1996), όταν από 

παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  ζητήθηκε  να  μαντεύσουν  πώς  ξύπνησε  η  Ωραία  Κοιμωμένη, 

εκείνα, εκτός από το γνωστό παραμυθικό μοτίβο του φιλιού, πρότειναν και εκδοχές όπως 

«τη φώναξε η μαμά της» ή «χτύπησε το ξυπνητήρι». Παρόμοιες και οι απαντήσεις της δια‐

φήμισης, αφού ένα αναψυκτικό που χύνεται πάνω στην Ωραία Κοιμωμένη μπορεί να  την 

ξυπνήσει  χωρίς  τη  μεσολάβηση  κανενός  πρίγκιπα  (Κ‐fee, 2007).  Από  την άλλη παραμένει 

πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο, ακόμη και αν ο πρίγκιπας καταφτάσει, να μην την ξυπνήσει, 
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ίσως γιατί το στρώμα είναι πολύ μαλακό και θέλει να κοιμηθεί και αυτός  (Sealy Mattress, 

2010),  είτε  γιατί  μυρίζει  η  αναπνοή  της  (τσίχλες Cloret),  ακόμη  και  λόγω  τσιγάρου  (Utah 

Quit, 2008), είτε από το φόβο επιχείλιου έρπητος (Fenistil, 2008).  

Ενότητα πέμπτη: Παραμύθια και Πολιτική ορθότητα 

 Μερικές φορές οι διαφημίσεις αποτελούν ένα πολύ πρόσφορο μέσον για την ευαισθητο‐

ποίηση  των  παιδιών  στην  υφέρπουσα  ιδεολογία  των  γνωστών παραμυθιών.  Ιδιαίτερα αν 

συνδυαστούν με θεωρητικές συζητήσεις για το κίνημα της πολιτικής ορθότητας (Κανατσού‐

λη,  2000),  τα  παιδιά  ενδέχεται  να  επιχειρήσουν  την  ανίχνευση  των  μη  πολιτικώς  ορθών 

στοιχείων σε γνωστά παραμύθια.  

Παίρνοντας ως παράδειγμα τη Χιονάτη, γνωστή έντυπη διαφήμιση (Nivea Tan) που παρου‐

σιάζει  μια  σκουρόχρωμη  ηρωίδα  αποκαλύπτει  με  τρόπο  χιουμοριστικό  πόσο  ρατσιστική 

υπήρξε η επιθυμία της βασίλισσας για μια κόρη που η ομορφιά της θα στηρίζεται στη λευ‐

κότητα του δέρματός της.  

Από  την  άλλη  το  στερεότυπο  του  νάνου,  που  εξαιτίας  σωματικού  ελλείμματος,  στερείται 

βασικών ανθρώπινων δικαιωμάτων, όπως η συμμετοχή του στην κοινότητα, ο έρωτας και η 

δημιουργία οικογένειας, εμφανίζεται και σε σχετικές διαφημίσεις όπου νάνοι παρουσιάζο‐

νται ψηλοί (Daisy Hi‐lo Milk, 2001 Σιγκαπούρη) ή αποτελούν το αντικείμενο του πόθου όχι 

μιας Χιονάτης αλλά επτά (The Axe Effect).   

Τέλος, η διατροφική αστοχία του μήλου που σκοτώνει μάλλον διορθώνεται από την αντι‐

καπνιστική καμπάνια όπου η κακιά μητριά δηλητηριάζει την αφελή Χιονάτη προσφέροντάς 

της ένα τσιγάρο (στο μετρό της Νότιας Κορέας, 2003).  

 

Εικόνα 4 

149/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Φαίνεται ότι το μυστικό της ανθεκτικότητας και της επιβίωσης των παραμυθιών βρίσκεται 

και στην ικανότητα της αναδημιουργίας και προσαρμογής τους σε κάθε κοινωνία και κάθε 

εποχή (Zipes, 1979: 5, Rodari, 1985: 14‐15). Πληθώρα  μετα‐αφηγήσεων, φεμινιστικών, πο‐

λιτικά ορθών, χιουμοριστικών, σκοτεινών ή ψυχολογικών, εγκαταλείπουν την αοριστία του 

χώρου και του χρόνου που χαρακτηρίζει την αρχετυπική ιστορία, υιοθετούν νέες αφηγημα‐

τικές τεχνικές, μεταμορφώνουν τους κλασικούς ήρωες και, πειραματιζόμενες με κάθε μορ‐

φή  τέχνης  και  οποιοδήποτε  μέσον,  ανατρέπουν  παραδοσιακά  στερεότυπα  και  αντικατο‐

πτρίζουν ιδέες μιας νέας εποχής.  
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Περίληψη 

Η  ραγδαία  ανάπτυξη  της  ηλεκτρονικής  τεχνολογίας  δημιουργεί  νέους  προβληματισμούς  και 

ερωτήματα σχετικά με την εισαγωγή της στην εκπαίδευση,  τις νέες δυνατότητες που παρέχει, 

τους νέους ρόλους που διαμορφώνει αλλά και τα μεθοδολογικά και παιδαγωγικά ζητήματα που 

προκύπτουν από αυτή τη χρήση. Το δημιουργημένο λογισμικό έχει απώτερο σκοπό την παροχή 

στο μαθητή της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου ενός χρήσιμου εργαλείου για την κατανόηση της ύλης του 

μαθήματος  «Μαθηματικά».  Απώτερος  σκοπός  τέθηκε  η  σύνδεση  της  τεχνολογίας  με  τη 

διδασκαλία  των  μαθηματικών  και  η  ανάδειξη  της  ανάγκης  για  δημιουργία  διδακτικών 

εφαρμογών (Πνευματικός, 1997). Όλα αυτά σε συνδυασμό με μια αρκετά σημαντική διδακτική 

έννοια των μαθηματικών, τη χρήση βοήθειας, η οποία είναι ένα σημαντικό εργαλείο επίλυσης 

και κατανόησης ασκήσεων, ακόμη και για τους πιο αδύνατους φοιτητές (Σάλτας, 2008). 

Λέξεις ‐ Κλειδιά: μαθηματικό λογισμικό, διδασκαλία μαθηματικών διαγνωστική εξέταση 

Βασικές αρχές υλοποίησης μαθηματικού λογισμικού 

Για  την  υλοποίηση  του  εν  λόγω  λογισμικού  προγράμματος  διδασκαλίας  των  μαθηματικών, 

ελήφθησαν υπόψη τα ακόλουθα: 

1) Θεωρητική  μελέτη  των  μαθηματικών  λογισμικών  προγραμμάτων  που  συνοδεύουν  τα 

σχολικά βιβλία Μαθηματικών της Γ΄ Τάξης Γυμνασίου.  

2) Ανάλυση  της  θέσης  και  του  ρόλου  των μαθηματικών  λογισμικών  στη  δευτεροβάθμια 

ελληνική εκπαίδευση. 

3) Μελέτη της θεωρίας και των ασκήσεων που συμπεριλήφθησαν στο λογισμικό  

4) Δημιουργία διαγωνισμάτων εξάσκησης. 

Υλοποίηση μαθηματικού λογισμικού  

Το  μαθηματικό  λογισμικό  που  δημιουργήθηκε  βασίζεται  στα  ακόλουθα  δύο  βιβλία: 

«Μαθηματικά  Γ΄  Γυμνασίου»  Τεύχος  1ο  Άλγεβρα  και  Τεύχος  2ο  Γεωμετρία,  του  Ευθύμιου 

Κωστόγιαννου, Εκδόσεις «Κωστόγιαννος» Χαλκίδα (Κωστόγιαννος, 2008).  

Για  τη  δημιουργία  της  εφαρμογής  χρησιμοποιήθηκαν  τα  ακόλουθα  λογισμικά  εφαρμογών 

(Arsenovski, 2008 and Halvorson, 2008): 

 Microsoft Visual Studio 2010 Express (για τη δημιουργία του χώρου εργασίας) 

 Adobe Photoshop CS6 (για την επεξεργασία των εικόνων) 

 Adobe Dreamweaver (για τη δημιουργία των απαιτούμενων σελίδων html) 

 Adobe Acrobat (για την ανάγνωση των αρχείων με τη θεωρία και τις ασκήσεις) 
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 Adobe Flash (για τα ηλεκτρονικά διαγωνίσματα) 

 Internet Explorer ή Firefox 

Για  την  ορθή  λειτουργία,  του  κατασκευασμένου  μαθηματικού  λογισμικού,  κρίνονται 

απαραίτητες οι ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, όσο αφορά το σύστημα – υπολογιστή και τα 

χρησιμοποιημένα λογισμικά. Συγκεκριμένα:  

 Λειτουργικό Σύστημα.: Microsoft Windows XP   

 Επεξεργαστής:  1.4 GHz  
 Μνήμη RAM: 1 GB 

 Σκληρός Δίσκος: 250 GB 
 Ανάλυση οθόνης 1024 x 768 
 CD‐ROM ή DVD‐ROM 

Το λογισμικό και οι δυνατότητές του 

Για  την  είσοδο  –  εκτέλεση  του  λογισμικού,  ο  χρήσης  θα  πρέπει  να  πατήσει  διπλό  κλικ  στην 

εντολή Setup.exe ώστε να ξεκινήσει η εκτέλεσή του. Δεν απαιτείται εγκατάσταση στον Η/Υ. Στην 

εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζεται ένα  τμήμα του κώδικα, όπως αυτός έχει συνταχθεί στο 

πρόγραμμα Visual Basic 2010 Express (Εικόνα 1). 

 

Εικόνα 1: Ο κώδικα εισόδου στο λογισμικό 

Με την εκτέλεση του προγράμματος εμφανίζεται η Εικόνα 2 και αφού ολοκληρωθεί η εκτέλεση, 

η αρχική σελίδα του λογισμικού (Εικόνα 3 και Εικόνα 4). 
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Εικόνα 2: 

Είσοδος στο λογισμικό 

 

Εικόνα 3: Εισαγωγικό περιβάλλον λογισμικού 

 

 

Εικόνα 4: Αναφορά προδιαγραφών του λογισμικού 
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 Ο χρήστης έχει  τη δυνατότητα επιλογής βιβλίου και συγκεκριμένα «Άλγεβρα» ή «Γεωμετρία» 

(Εικόνα 3). Πατώντας το πρώτο εμφανίζεται η Εικόνα 5, ενώ το δεύτερο – η Εικόνα 6. 

 

Εικόνα 5: Είσοδος στην Άλγεβρα 

 

Εικόνα 6: Είσοδος στη Γεωμετρία 

Η  δομή  και  τον  δύο  βιβλίων  είναι  ίδια  και  βασίζεται  πάντα  στα  τυπωμένα  βιβλία, 

χρησιμοποιώντας ακριβώς τόσο τις θεωρητικές έννοιές τους, όσο και τις ασκήσεις τους (λυμένες 

και άλυτες). Ακολουθεί επιγραμματική αναφορά στη δομή τους. 

ΚεφάλαιαΕνότητες και αυτές διαιρούνται σε: 

1) Ερωτήσεις και σχόλια στη θεωρία – Μεθοδολογία 
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2) Ασκήσεις λυμένες 

- Εκφωνήσεις 

- Λύσεις 

3) Ερωτήσεις κατανόησης – online test 

4) Ασκήσεις λυμένες 

- Εκφωνήσεις 

- Λύσεις 

5) Απαντήσεις  –  Υποδείξεις  –  Λύσεις  στις  Ερωτήσεις  –  Ασκήσεις  –  Προβλήματα  του 

σχολικού βιβλίου  

Στην  εικόνα  που  ακολουθεί  φαίνεται  η  εν  λόγω  δομή  του  1ου  κεφαλαίου  του  βιβλίου  της 

Άλγεβρας (Εικόνα 7) 

 

Εικόνα 7: Δυνατότητες λογισμικού ανά ενότητα 

Στην προαναφερόμενη Εικόνα 7 μεταξύ  των άλλων υπάρχουν και αρχεία  τύπου pdf  τα οποία 

προέρχονται  από  στα  χρησιμοποιημένα  δύο  μαθηματικά  βιβλία.  Αν  πατήσουμε  το  σύνδεσμο 

«Εκφωνήσεις»  θα δούμε  τις  εκφωνήσεις  των ασκήσεων  (Εικόνα 8),  ενώ με  το σύνδεσμο –  τη 

λύση τους (Εικόνα 9). 

 

Εικόνα 8: Εκφωνήσεις ασκήσεων 
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Εικόνα 9: Λύσεις ασκήσεων 

Αν πατήσουμε Ερωτήσεις Κατανόησης – online tests (βάσει την Εικόνα 7), τότε θα μεταβούμε σε 

ηλεκτρονικό  διαγώνισμα  το  οποίο  εκ  νέου  αναφλέρεται  ότι  βασίζεται  σε  αντίστοιχο  του 

τυπωμένου  βιβλίου.  Η  αρχική  του  σελίδα  περιέχει  περιοχή  φόρμας  στην  οποία  ο  χρήστης 

πληκτρολογεί το όνομά του (Εικόνα 10). Το εν λόγω διαγώνισμα περιέχει ερωτήσεις σχετικές με 

το  κεφάλαιο  και  οι  οποίες  εμφανίζονται  με  τυχαία  σειρά  κάθε  φορά  που  εκτελείται  το 

διαγώνισμα – test. 

 

Εικόνα 10: Διαγώνισμα αξιολόγησης 

Βασικά στάδια υλοποίησης της εφαρμογής 

Αφού δημιουργηθεί νέο Project για Visual Basic και επιλέξουμε Windows Form Application κατά 

την εκκίνηση του Visual Studio  ξεκινάμε το «χτίσιμο» της εφαρμογής από επίπεδο σε επίπεδο 

(Εικόνα 11). 
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Εικόνα 11: Το «χτίσιμο» της εφαρμογής 

Όταν δημιουργηθεί η φόρμα προσθέτουμε την process bar. Μόλις τελειώσει το load να ανοίξει η 

εφαρμογή από τον browser (Εικόνα 12). 

 

Εικόνα 12: Προσθήκη της process bar 

Σε  περιεχόμενα  μέσα  παρουσιάζεται  και  μια  επιλογή  που  αφορά  το  online  test,  για  την 

δημιουργία του χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Wondershare QuizCreator (Εικόνα 13). 

 

Εικόνα 13: το πρόγραμμα Wondershare QuizCreator 
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Συμπεράσματα 

Στόχος  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  παρουσίαση  μίας  μαθηματικής  εφαρμογής  η  οποία 

προσφέρει  στον  υπεύθυνο  καθηγητή  μαθηματικών  ένα  εργαλείο  για  τη  διαχείριση  του 

μαθήματος  των μαθηματικών  της  Γ΄ Τάξης  του Γυμνασίου, με γνώμονα τη σωστή αξιολόγησή 

τους.  

Επιπλέον  να  προσφέρει  στον  καθηγητή  επιλογή  για  αποθήκευση  των  λαμβανόμενων 

αποτελεσμάτων αξιολόγησης, έτσι ώστε να έχει συγκριτική δυνατότητα και εκτίμησης απόδοσης.  

Θα  πρέπει  να  επισημάνουμε  ότι  παρέχει  δυνατότητα  αλλαγής  των  ασκήσεων  και  των 

θεωρητικών  αναφορών  μετατρέποντας  τα  σχετικά  αρχεία  που  βρίσκονται  σε  συγκεκριμένο 

φάκελο του λογισμικού. Θα πρέπει να προσέξουμε να μην αλλάξουμε το όνομα του εκάστοτε 

αρχείου ή τον τύπου του. 

Η εφαρμογή είναι ένα πολύτιμο εργαλείο αυτόεκπαίδευσης και αυτοαξιολόγησης, μεταξύ των 

άλλων,  που  βοηθά  το  χρήστη  να  κατανοήσει  και  να  εξασκηθεί  σε  πλήθος  μαθηματικών 

ασκήσεων με απώτερο σκοπό την εμπέδωση των μαθηματικών εννοιών. 

Επίσης  διαφοροποιώντας  τη  μαθησιακή  ύλη  η  εφαρμογή  συνίσταται  και  για  άλλες  σχολικές 

τάξεις  και  βιβλία  μαθηματικών,  καθιστώντας  την  ευέλικτη  διότι  είναι  διαθέσιμη  για 

διαφορετικές  τάξεις  και  ανανεώσιμη  διότι  μπορεί  να  εμπλουτισθεί  με  πληθώρα  νέων 

ερωτήσεων  και  ασκήσεων.  Παρακολουθώντας  βέβαια    την  προσπάθεια  για  συσχέτιση  της 

τεχνολογίας  με  τις  διδακτικές  μεθόδους,  η  εφαρμογή  συνδυάζει  τις  ικανότητες  των 

πληροφοριακών συστημάτων με τις διδακτικές μεθόδους δίνοντας στον χρήστη την δυνατότητα 

μιας ολοκληρωμένης και εύκολης εφαρμογής. 

Τέλος  ευελπιστούμε  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  εξάσκηση  των  μαθητών  και  να  δώσει  το 

έναυσμα  για  τη  σύνδεση  τεχνολογίας  και  διδασκαλίας  μαθηματικών  με  απώτερο  σκοπό  τη 

δημιουργία νέων διδακτικών προγραμμάτων.  
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Διδάσκοντας το wiki με wiki! Παραδείγματα εφαρμογών στην επιμόρφωση καθηγητών 
Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης. 

 
Κωσταρίδης Β. Παναγιώτης 

Δρ. Βιολογίας ΕΚΠΑ, Msc Διδακτικής της Βιολογίας, Επιμορφωτής Β΄ Επιπέδου στις Ν.Τ., Κα‐
θηγητής Δ/θμιας Εκπαίδευσης  
panakost1967@gmail.com  

 
Θεοχαρόπουλος Ιωάννης 

Φυσικός, ΜΒΑ, Δρ Πληροφορικής, Διευθυντής 10ου Γυμνασίου Ιλίου Επιμορφωτής Β’ Επι‐
πέδου στις Ν.Τ.,  

ioannistheo@yahoo.com  
 

Περίληψη 

Στην εργασίας μας παρουσιάζουμε μία μέθοδο διδασκαλίας του wiki που εφαρμόσαμε σε 

επιμορφώσεις  καθηγητών Α/θμιας  και  Δ/θμιας  εκπαίδευσης.  Λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  το 

wiki ως εργαλείο του Web 2.0 προσφέρει συνεργατικό περιβάλλον για αλληλεπίδραση και 

επικοινωνία, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό ότι για την εκμάθησή του απαιτείται μεγά‐

λο  χρονικό  διάστημα  και  συνθήκες  συνεργασίας  μεταξύ  των  εμπλεκομένων  ατόμων.  Σε 

διάφορες όμως  επιμορφώσεις,  σεμινάρια ή βιωματικά  εργαστήρια,  που αφορούν στη  δι‐

δασκαλία του wiki, ο διαθέσιμος χρόνος αφενός μεν είναι ελάχιστος και αφετέρου οι συν‐

θήκες επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των επιμορφούμενων πρακτικά δεν υπάρ‐

χουν. Στην προσέγγισή μας λαμβάνοντας υπόψη τις έρευνες σχετικά με την εκπαίδευση και 

επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών,  προτείνουμε  ένα  τρόπο  διδασκαλίας  του wiki,  χρησιμο‐

ποιώντας ένα wiki που έχουμε δημιουργήσει για τον συγκεκριμένο σκοπό. Τέλος αναλύου‐

με και περιγράφουμε την προτεινόμενη διαδικασία σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: wiki, επιμόρφωση, ΤΠΕ, διερευνητική εργασία (project), προγράμματα Α‐

γωγής Υγείας. 

 

Εισαγωγή (γενικά για το wiki)‐ Σκοπός 

Είναι γνωστό ότι το Web 2.0 δίνει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς αλλά και τους μα‐

θητές  για  συνεργασία,  ανταλλαγή  γνώσης,  δημιουργικότητα,  κοινωνικοποίηση  αλλά  και 

επίτευξης στόχων και δραστηριοτήτων σε αυθεντικές  καταστάσεις  (Greenhow, 2009).  Ένα 

από τα εργαλεία του Web2 είναι και το Wiki. Ενα Wiki επιτρέπει στους χρήστες του όχι μόνο 

να προσθέτουν υλικό και περιεχόμενο αλλά και να επεξεργάζονται, να τροποποιούν ή και 

να διαγράφουν στοιχεία  (μερικές φορές  χωρίς  κανένα περιορισμό). Ο όρος έχει προέλθει 

από τη Χαβανέζικη γλώσσα όπου το “wiki wiki” σημαίνει «γρήγορα». Μερικές πιθανές εκ‐

παιδευτικές χρήσεις ενός wiki είναι  (Duffy, 2006): Ανάπτυξη ερευνητικών έργων όπως στο 

μάθημα διερευνητική εργασία (project), καθώς το wiki ενεργεί ως συνεχής ανατροφοδότης 

της εργασίας τους. Συνεργασία μαθητών ώστε να δημιουργήσουν ένα συνεργατικό κείμενο 

ή εργασία προσθέτοντας σκέψεις και αποσπάσματα ενδεικτικής βιβλιογραφίας. Στην εξ α‐

ποστάσεως εκπαίδευση λειτουργεί ως χώρος όπου ο δάσκαλος εναποθέτει αρχεία μαθημά‐

των, όπως διδακτέα ύλη και φυλλάδια, και οι μαθητές μπορούν να τα επεξεργαστούν και να 

τα σχολιάσουν ενώ τα αποτελέσματα να είναι εμφανή σε όλους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
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ως βάση γνώσεων για τους εκπαιδευτικούς, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να μοιραστούν τις 

σκέψεις  τους σχετικά με  τις  πρακτικές  διδασκαλίας  και αξιολόγησης.  Ένα Wiki  μπορεί  να 

συμβάλλει στην κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη. Να χρησιμεύσει ως το μέσο για κα‐

ταιγισμό  ιδεών  για  ένα  θέμα  (brainstorming),  για  συγγραφή  αλλά  και  για  την  παραγωγή 

ενός δικτύου πηγών. Ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια παρουσίαση ενός θέματος 

αντί ενός συμβατικού λογισμικού, ενώ οι μαθητές να είναι σε θέση να σχολιάζουν άμεσα 

και  να αναθεωρούν    την παρουσίαση,  ενώ αυτή  λαμβάνει  χώρα.  Το Wiki  μπορεί  να  γίνει 

εργαλείο για τη συγγραφή ενός άρθρου από ομάδες, παρακάμπτοντας την επίπονη διαδι‐

κασία αποστολής συνεχών emails στα διάφορα μέλη της ομάδας μετά από επεξεργασία των 

κειμένων στον προσωπικό υπολογιστή  του καθενός.  Τέλος  τα Wikis  μπορούν να  χρησιμο‐

ποιηθούν για την αξιολόγηση του μαθήματος: οι μαθητές ανεβάζουν τις εργασίες τους, δη‐

μιουργούν φακέλους (π.χ. ο ηλεκτρονικός φάκελος στις ερευνητικές εργασίες) δέχονται και 

κάνουν  σχόλια,  εκφράσουν  τις  εντυπώσεις  τους,  δέχονται  κριτική  από  τον  καθηγητή  και 

τους συμμαθητές τους.  

Σκοπός της εργασίας μας είναι η παρουσίαση ενός μοντέλου διδασκαλίας του wiki, που ε‐

φαρμόσαμε σε επιμορφώσεις  καθηγητών Α/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης  και  ιδιαίτερα 

σε περιπτώσεις που η χρονική διάρκεια  της επιμόρφωσης ήταν περιορισμένη. Η προσπά‐

θεια  υλοποιείται  με  τη  δημιουργία  ενός wiki,  μέσω  του  οποίου  ολοκληρώνονται  όλες  οι 

φάσεις της επιμόρφωσης. Τέλος με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο wiki γίνεται η απο‐

τίμηση και η αξιολόγηση της μεθόδου. 

 

Wikis και εκπαίδευση 

Στη χώρα μας έχει αρχίσει μία προσπάθεια που ξεκινά από το Υπουργείο Παιδείας και επε‐

κτείνεται και σε άλλους φορείς που εμπλέκονται στην εκπαίδευση, για τη διδασκαλία, την 

επιμόρφωση και τελικά την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών κατά τη μαθησιακή εκπαι‐

δευτική διαδικασία. Όμως όπως πολλές φορές, οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν τα αναμε‐

νόμενα αποτελέσματα  γιατί  γίνονται  αποσπασματικά  και  επιδιώκονται  θεαματικά  αποτε‐

λέσματα με ελάχιστο κόπο και κόστος, σε ελάχιστο χρόνο. 

Κατά την εκπαίδευση των καθηγητών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών οι προσεγγίσεις 

που επιχειρούνται συνοψίζονται στις: 

 Προσεγγίσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επι‐

κοινωνίας). 

 Παιδαγωγικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ, Προσεγγίσεις με ειδική θεματολογία και 

 Προσεγγίσεις που περιλαμβάνουν κάποια εξάσκηση (Steketee, 2005).  

Οι  καθηγητές  προκειμένου  να  ενδιαφερθούν  για  το  υλικό  που  τους  προσφέρεται  σε  μία 

επιμόρφωση, θα πρέπει να πειστούν ότι θα το αξιοποιήσουν στην εκπαιδευτική τους πρά‐

ξη. Μόνο τότε δείχνουν ενδιαφέρον και αυξάνονται οι πιθανότητες να το εφαρμόσουν στην 

τάξη τους (Yu & Wang, 2006). 

Υπάρχει πλούσια βιβλιογραφία σχετικά με τι διδασκαλία του wiki στην εκπαιδευτική διαδι‐

κασία  (Parker & Chao, 2007, Piotr Konieczny, 2007, Sook Lim, 2009, Crane, 2012).  Σε όλες 

όμως τις περιπτώσεις απαιτείται ικανό χρονικό διάστημα για τη εφαρμογή και εκτέλεση των 
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διαφόρων δραστηριοτήτων, αλλά κυρίως απαιτείται η αλληλεπίδραση και συνεργασία των 

εμπλεκόμενων σπουδαστών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση προκειμένου να προσελκύσουμε 

το ενδιαφέρον για το θέμα μας, παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της εφαρμογής wikis σε 

προγράμματα  αγωγής  υγείας  και  διερευνητικής  εργασίας  (project) 

(http://grecyp2012.pbworks.com),.(http://propeirpro1.pbworks.com).  Για παράδειγμα στην 

επικοινωνία μας μέσω wiki με ένα σχολείο της Κύπρου σε διακρατικό πρόγραμμα, μπορεί 

κανείς  να  διακρίνει  τα  θετικά  σχόλια  των  υπεύθυνων  προγραμμάτων  αγωγής  υγείας  της 

Κύπρου και  της χώρας μας,  για  τον συγκεκριμένο  τρόπο επικοινωνίας.  Σημειώνεται ότι οι 

ηλεκτρονικές διευθύνσεις που αναφέρονται δεν είναι ανοιχτές, αλλά μπορεί να δοθεί πρό‐

σβαση αν ζητηθεί. 

 

Περιγραφή δραστηριότητας – Διαδικασία ‐ Μεθοδολογία 

Η διαδικασία διδασκαλίας του wiki που προτείνουμε εφαρμόστηκε σε δύο 15μελή τμήματα 

επιμόρφωσης χρονικής διάρκειας τριών και δύο ωρών αντίστοιχα. Το πρώτο τμήμα αποτε‐

λείτο αποκλειστικά από καθηγητές ΠΕ04 κατά την επιμόρφωσή τους στις Ν.Τ. Β΄ επιπέδου 

(ΚΣΕ),  ενώ  το  δεύτερο  ήταν  μεικτό  τμήμα  καθηγητών  Α/θμιας  και  Δ/θμιας  εκπαίδευσης 

διαφόρων ειδικοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργαλείο είχε διδαχθεί και στο παρελθόν 

σε αντίστοιχα τμήματα, αλλά με τελείως διαφορετική μεθοδολογία (μετωπική παρουσίαση) 

και με τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να εξαχθούν συμπεράσματα και να γίνει οποιαδήποτε 

σύγκριση, καθώς δεν είχε γίνει κάποια προσπάθεια έρευνας. 

Αρχικά παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες του wiki και οι τρόποι που μπορεί να αξιοποιηθεί 

στην τάξη, κυρίως κατά την εφαρμογή του μαθήματος ερευνητική εργασία (project) και σε 

προγράμματα αγωγής υγείας. Με αυτό τον τρόπο, όπως έχει αναφερθεί παραπάνω, αυξά‐

νεται το ενδιαφέρον και ενισχύεται η διάθεση για εμπλοκή, συνεργασία και εφαρμογή. 

Ολοι  οι  επιμορφούμενοι  είχαν  στη  διάθεσή  τους  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  και  πρόσβαση 

στο διαδίκτυο, αλλά σχεδόν στο σύνολο των περιπτώσεων εργάστηκαν σε ομάδες των δύο 

ατόμων. Είναι σημαντικό στην εκμάθηση δεξιοτήτων που αφορούν στη χρήση Νέων Τεχνο‐

λογιών ο εκπαιδευόμενος να χειρίζεται ο ίδιος τον υπολογιστή, παρά να δέχεται μετωπικά 

πληροφορίες με μορφή εισηγήσεων, όπως επίσης είναι σημαντική η συνεργασία σε περι‐

πτώσεις που κάποιος έχει μεγαλύτερη ευχέρεια στη χρήση των ΝΤ σε σχέση με το συνεργά‐

τη του. 

Για την επίτευξη του στόχου μας δημιουργήσαμε σε κάθε περίπτωση ένα wiki ειδικά για τη 

συγκεκριμένη επιμόρφωση. Οι ενέργειες της επιμορφωτικής διαδικασίας καθώς και όλες οι 

δραστηριότητες γίνονταν on line. Κάθε φορά που ολοκληρώνονταν ένα στάδιο της διαδικα‐

σίας, υπήρχε η δυνατότητα σε όλους (και στον εκπαιδευτή) να βλέπουν αν είχε ολοκληρω‐

θεί  και  από  τους  υπόλοιπους  συμμετέχοντες  σωστά  ή  αν  κάποιος  είχε  μείνει  πίσω  και 

χρειαζόταν βοήθεια. Για τους επιμορφούμενους είχαν δημιουργηθεί λογαριασμοί πρόσβα‐

σης με κωδικό εισόδου. Με την είσοδό τους στο wiki βρίσκονταν μπροστά σε μια σειρά ο‐

δηγιών‐βημάτων  που  θα  έπρεπε  να  ολοκληρωθούν  ώστε  να  προχωρήσουν  στο  επόμενο 

βήμα‐ενέργεια.  Η  οργάνωση  στο wiki  ήταν  τέτοια ώστε  τα  διάφορα  βήματα  (σελίδες)  να 

συνδέονται με υπερσυνδέσεις και κάθε φορά υπήρχαν οδηγίες για την ολοκλήρωση και τη 

συνέχεια (http://pasykaga2013.pbworks.com, http://kseieksinoi.pbworks.com). 
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Οι ενέργειες χωρίστηκαν σε τρεις φάσεις:  

 Στην πρώτη φάση οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν ως μαθητές: Εμαθαν δηλαδή να κατα‐

σκευάζουν ηλεκτρονικούς φακέλους, σελίδες, να κατεβάζουν αρχεία και να τα επεξεργά‐

ζονται, να απαντούν, να σχολιάζουν, να γράφουν, να κάνουν υπερσυνδέσεις. Ότι δηλαδή 

χρειάζονται οι μαθητές που εργάζονται σε ομάδες στις ερευνητικές εργασίες  (projects) 

(Ματσαγγούρας, 2011). 

 Στη δεύτερη φάση οι εκπαιδευόμενοι με μορφή άσκησης έμαθαν τα χαρακτηριστικά του 

wiki που πρέπει να γνωρίζει ο δημιουργός‐καθηγητής. Δηλαδή τις ρυθμίσεις ασφαλείας 

(ποιος θα έχει πρόσβαση, ποιος θα μπορεί να γράφει, να σβήνει ή μόνο να διαβάζει το 

περιεχόμενο),  τη βελτίωση  της  εμφάνισής  του  και  τον  τρόπο να καλούν και  να δίνουν 

πρόσβαση  και  αρμοδιότητες  σε  νέα  μέλη.  Επιπλέον  τους  δόθηκαν  ερωτήσεις  (γενικού 

περιεχομένου ή ειδικότητας και συγκεκριμένα σε θέματα Βιολογίας) για να τις απαντή‐

σουν και να τις ανεβάσουν στο φάκελο της ομάδας τους. Στο τέλος, ο κάθε ένας έφτιαξε 

το δικό του wiki για να το διαμορφώσει, να το επεξεργαστεί και να καλέσει τους μαθητές 

του ή τους συναδέλφους του για συνεργασία και επικοινωνία.  

 Στην τρίτη φάση δόθηκαν ερωτήματα και εργασίες που θα έπρεπε να διεκπεραιωθούν 

στο σπίτι. 

 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα ‐Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση ενός wiki περιλαμβάνει αξιολόγηση του υλικού που δημιουργούν οι επιμορ‐

φούμενοι ή οι μαθητές, αλλά και αξιολόγηση της διαδικασίας, της συμμετοχής και της συ‐

νεισφοράς στο τελικό αποτέλεσμα. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί κλίμακες αξιολό‐

γησης (ρουμπρίκες). Στο Σχήμα 1 βλέπετε μία τέτοια ρουμπρίκα (Crane, 2012). 

 

 
Σχήμα 1  Παράδειγμα κλίμακας αξιολόγησης wiki (ρουμπρίκας) 

Στην περίπτωσή μας δεν έγινε δυνατό (λόγω χρόνου και συνθηκών) να αξιολογήσουμε πολ‐

λές παραμέτρους και περιοριστήκαμε στα αποτελέσματα που υπάρχουν στα wiki. Δηλαδή 

ελέγξαμε το ποσοστό συμμετοχής και παραγωγής υλικού στις τρείς φάσεις της διαδικασίας. 

Τα αποτελέσματα φαίνονται στο Σχήμα 2. 
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Σχήμα 2 Στο γράφημα απεικονίζεται η συμμετοχή των επιμορφούμενων στις διάφορες φά‐

σεις της επιμόρφωσης με βάση το υλικό που έχουν ανεβάσει στο wiki. 

 

Συνοπτικά φαίνεται  ότι  το  σύνολο  σχεδόν  των  εκπαιδευομένων  συμμετείχαν  στην  πρώτη 

φάση και δημιούργησαν φακέλους, ανέβασαν υλικό κλπ.  Στην επόμενη φάση το ποσοστό 

συμμετοχής  άρχισε  να  μειώνεται,  ενώ  στην  τρίτη  και  τελευταία φάση  η  συμμετοχή  ήταν 

σχεδόν  μηδαμινή.  Εξήγηση  για  τα  παραπάνω  αποτελέσματα  μπορεί  να  δοθεί  αν  συγκρί‐

νουμε τη συμμετοχή των επιμορφούμενων στη δεύτερη φάση των δύο τμημάτων επιμόρ‐

φωσης (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3 Στο γράφημα απεικονίζεται η συμμετοχή των επιμορφούμενων στη δεύτερη φάση 

της επιμόρφωσης όπου φαίνονται οι διαφορές ανάμεσα στα δύο τμήματα (ΠΕ04 και μεικτό 

τμήμα διαφόρων ειδικοτήτων) 

 

Στο τμήμα των καθηγητών ειδικότητας ΠΕ04 υπάρχει μειωμένη συμμετοχή καθώς οι ερω‐

τήσεις αφορούσαν βιολογικά θέματα, και στο τμήμα βρίσκονταν εκτός από τους βιολόγους 

και φυσικοί, χημικοί και γεωλόγοι. Ετσι το ποσοστό των απαντήσεων μειώθηκε, καθώς μόνο 

οι βιολόγοι απάντησαν (ο αριθμός των οποίων στο σύνολο ήταν μικρός, τέσσερις σε σύνολο 

δέκα πέντε). Αντίθετα στο τμήμα των καθηγητών διαφόρων ειδικοτήτων οι ερωτήσεις ήταν 

γενικού περιεχομένου (για την κρίση που περνά αυτή την περίοδο η χώρα μας) και απαντή‐

θηκαν από το σύνολο σχεδόν των επιμορφούμενων. Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι ο καθηγη‐

τής ασχολείται ή όταν τον ενδιαφέρει κάτι προσωπικά και του κινεί το ενδιαφέρον ή όταν 

διαπιστώνει ότι μπορεί να εφαρμόσει το νέο που μαθαίνει, στην τάξη. Τέλος στην τρίτη φά‐

ση, είναι λογικό να μην υπάρχει συνέχεια, καθώς με το σύνολο σχεδόν των καθηγητών δεν 
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υπήρχαν  αντίστοιχες  προϋποθέσεις  για  περαιτέρω  επικοινωνία  και  συνεργασία.  Τα  τρία 

άτομα που συμμετείχαν στη φάση αυτή  (Σχήμα 2)  ήταν  καθηγητές βιολόγοι,  από  τους ο‐

ποίους ο ένας μόνο συνέχισε με δική του πρωτοβουλία να ανεβάζει υλικό και γενικά να έχει 

διάθεση για συνέχεια.  

Τέλος δεν φαίνεται να υπάρχουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών αν και ο αριθμός 

των υπό εξέταση ατόμων δεν είναι αρκετά μεγάλος. 

Συμπερασματικά  τα  αποτελέσματα  κρίνονται  θετικά  και  ενθαρρυντικά  και  σε  επόμενη  έ‐

ρευνά μας θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το ποσοστό των εκπαιδευτικών που θα 

αναπτύξουν το δικό τους wiki και θα το αξιοποιήσουν στη διδακτικής τους πράξη. 
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Περίληψη 

 
Στην παρούσα εργασία περιγράφεται μία έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και η οποία στο‐

χεύει  στη  διερεύνηση  των αντιλήψεων  των    παιδιών προσχολικής  ηλικίας  σχετικά με  την 

αφηρημένη έννοια του ελεύθερου χρόνου, μέσω της τεχνικής της εννοιολογικής χαρτογρά‐

φησης. Ως μέσο συλλογής δεδομένων χρησιμοποιείται  το εμπορικό λογισμικό εννοιολογι‐

κής χαρτογράφησης Kidspiration 3. Συμμετέχοντες στην έρευνα είναι τα νήπια ενός συγκε‐

κριμένου νηπιαγωγείου διαφορετικού φύλου, ηλικίας και θρησκείας. Δεδομένου ότι η εν‐

νοιολογική χαρτογράφηση ως εκπαιδευτική στρατηγική στην προσχολική ηλικία έχει ελάχι‐

στα χρησιμοποιηθεί και διερευνηθεί, η παρούσα έρευνα έρχεται να καλύψει το κενό που 

διαπιστώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία. Τέλος η έρευνα θα συμβάλλει στο να γίνει κατα‐

νοητό  πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας την έννοια του ελεύθερου χρό‐

νου ανάλογα με  την ηλικία,  το φύλο και  την πολιτισμική κουλτούρα τους, ώστε οι  εκπαι‐

δευτικοί  να  σχεδιάσουν  διδακτικές  παρεμβάσεις  σωστής  και  ενεργητικής  διαχείρισης  του 

ελεύθερου χρόνου από αυτά. 

 

Λέξεις‐Κλειδιά : εννοιολογικός χάρτης, νηπιαγωγείο, αναψυχή, τεχνολογία 
 

Εισαγωγή 
 

Η εννοιολογική  χαρτογράφηση αποτελεί  μια από  τις  εκπαιδευτικές  τεχνικές  που  έχουν  ε‐

φαρμοστεί  τόσο  για  την αναπαράσταση  της  γνώσης,  όσο  και  για  την αναπαράσταση  των 

αντιλήψεων των μαθητών. Χρησιμοποιείται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, είτε με 

χαρτί  και  μολύβι,  είτε  με  τη  χρήση  κατάλληλου  λογισμικού  (Novak  &  Gowin,  1984; 

McAleese, 1998; Komis et al, 2002; Wheeldon & Faubert, 2009). Ως μαθησιακό  εργαλείο, 

στο πλαίσιο κατάλληλα σχεδιασμένων δραστηριοτήτων, βοηθά το μαθητή να μάθει ουσια‐

στικά, οργανώνοντας και δομώντας τις γνώσεις του και δίνοντας του τη δυνατότητα να ε‐

ντοπίσει γνώσεις που δεν έχουν πλήρως οικοδομηθεί ή έχουν οικοδομηθεί εσφαλμένα. Ως 

διδακτικό και διερευνητικό εργαλείο, βοηθά τον εκπαιδευτικό να εμπλουτίσει τη διδακτική 

του προσέγγιση και να διερευνήσει τις αντιλήψεις του παιδιού, ώστε να συμβάλλει ουσια‐

στικά στη διεργασία της μάθησης. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία στην προσχολική αγωγή 

κρίνεται απαραίτητη η κατανόηση όχι μόνο του τρόπου με τον οποίο οργανώνονται και οι‐

κοδομούνται τα νέα εννοιολογικά σχήματα, αλλά και του τρόπου με τον οποίο οι υπάρχου‐

σες γνωστικές δομές των παιδιών μεταβάλλονται, ανασχηματίζονται ή αντικαθίστανται. 
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Οι  Τεχνολογίες  της Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε)  έχουν βοηθήσει  πολύ  την ανά‐

πτυξη της εννοιολογικής χαρτογράφησης με τη δημιουργία αντίστοιχων εργαλείων. Σύμφω‐

να με τους Riley και Åhlberg (2004), η χρήση των Τ.Π.Ε βελτιστοποιεί τη χρήση της εννοιο‐

λογικής χαρτογράφησης και προάγει παιδαγωγικά αξιοποιήσιμες δημιουργικές πρακτικές.  

Ένα  κατάλληλο  λογισμικό  καθιστά πολύ πιο  εύκολη  τη διαδικασία  κατασκευής,  ανακατα‐

σκευής και αναθεώρησης ενός εννοιολογικού χάρτη σε σχέση με την ίδια διαδικασία, όταν 

αυτή γίνεται με μολύβι και χαρτί. Είναι πιθανόν η εννοιολογική χαρτογράφηση σε λογισμικό 

να βοηθά στην «αναδιοργάνωση νοητικών λειτουργιών», με τρόπο που δε συμβαίνει εκτός 

του ηλεκτρονικού μέσου  (Anderson‐Imman et al, 1998).  Η Gallenstein  (2005)  συστήνει  τη 

χρήση  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης από  την  προσχολική  ηλικία,  καθώς αυξάνει  την 

ικανότητα των νηπίων να οργανώνουν και να αναπαριστούν τις σκέψεις τους. 

 

Παρά το γεγονός όμως της ολοένα και μεγαλύτερης χρήσης των εννοιολογικών χαρτών και 

στις  τρεις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης,  της  συνεχώς  αναπτυσσόμενης  ερευνητικής  βιβλιο‐

γραφίας στον τομέα αυτό, της ουσιαστικής βοήθειας των νέων τεχνολογιών με τη δημιουρ‐

γία αντίστοιχων λογισμικών και εφαρμογών διαδικτύου, στο χώρο της προσχολικής αγωγής 

η χρήση των εννοιολογικών χαρτών είναι ελάχιστη. 

 

O  ελεύθερος  χρόνος αποτελεί  ένα πολύτιμο αγαθό,  το  οποίο οι  άνθρωποι πρέπει  να μά‐

θουν  να αξιοποιούν  και  να διαχειρίζονται σωστά προς όφελος  τους.  Στην περίπτωση  των 

παιδιών  οι  δραστηριότητες  ελεύθερου  χρόνου  επιδρούν  καταλυτικά  στη  μετάβαση  τους 

από το ένα αναπτυξιακό στάδιο στο άλλο,  βοηθώντας στην καλύτερη προσαρμογή μεταξύ 

παιδικής και  ενήλικης  ζωής  (McHale, Crouter & Tucker, 2001).  Το προσωπικό στιλ βέβαια 

του  ελεύθερου  χρόνου  επηρεάζεται  και  διαμορφώνεται  αρχικά  από  την  οικογένεια,  τους 

φίλους και γνωστούς, το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, από το ίδιο το άτομο και τις κοι‐

νωνικοοικονομικές, μορφωτικές ή γενετικές «προδιαγραφές» του, αλλά ως ένα βαθμό και 

από το σχολείο, που αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα της δευτερογενούς κοινωνικοποί‐

ησης του παιδιού. Είναι πολύ πιο εύκολο κατά τη διάρκεια των πρώτων χρόνων της  ζωής 

του ανθρώπου να διαμορφωθούν αντιλήψεις,  στάσεις  και συμπεριφορές  εκεί που δεν υ‐

πάρχουν, παρά να τροποποιηθούν εκ των υστέρων οι ήδη υπάρχουσες. Σχετική έρευνα έ‐

δειξε,  ότι  ένας ενήλικας συνθέτει  την έννοια  του  ελεύθερου  χρόνου από  την παιδική  του 

ηλικία (Shaw, Kleiber & Caldwell, 1995). Οι Gill και Persson (2008) χρησιμοποίησαν την εν‐

νοιολογική χαρτογράφηση για να μελετήσουν το πώς γίνεται αντιληπτή η έννοια του ελεύ‐

θερου χρόνου από παιδιά δημοτικού σχολείου σε μη υπολογιστικό περιβάλλον. Κατέληξαν 

στο συμπέρασμα,  ότι οι αντιλήψεις  των παιδιών διαφοροποιούνται με βάση  το φύλο και 

την ηλικία  και  ότι  οι  εννοιολογικοί  χάρτες μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν με  επιτυχία στη 

μελέτη αφηρημένων εννοιών, όταν πρόκειται για παιδιά. Ομοίως οι Δραγατογιάννη και Συ‐

ρακούλης (2007) διαπίστωσαν, ότι οι δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου των μαθητών δια‐

φοροποιούνται ανάλογα με το φύλο, την ηλικία, την περιοχή κατοικίας, τη μόρφωση και το 

επάγγελμα των γονέων.  

 

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό, ότι μία μελέτη των πρώιμων αντιλήψεων των παιδιών 

προσχολικής ηλικίας σχετικά με την αφηρημένη έννοια του ελεύθερου χρόνου σε υπολογι‐

στικό  περιβάλλον,  θα  πρόσφερε  σημαντικές  πληροφορίες  στο  σχεδιασμό  διδακτικών  πα‐
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ρεμβάσεων  σωστής  και  ενεργητικής  διαχείρισης  του  ελεύθερου  χρόνου  προς  όφελος  της 

φυσικής τους δραστηριότητας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να διερευνήσει τις αντιλήψεις παιδιών προσχολι‐

κής ηλικίας σχετικά με  την αφηρημένη έννοια  του ελεύθερου χρόνου, με  τη βοήθεια  του 

λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration 3. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Η έννοια του εννοιολογικού χάρτη αναπτύχθηκε από τον Novak (Novak & Gowin, 1984) υπό 

το πρίσμα των ψυχολογικών απόψεων της θεωρίας ουσιαστικής μάθησης του Ausubel. Ένας 

εννοιολογικός  χάρτης  αποτελεί  μια  γραφική  αναπαράσταση  εννοιών,  όπου  κόμβοι  αντι‐

προσωπεύουν τις έννοιες και συνδέσεις τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η τριάδα έννοια‐

σύνδεση‐έννοια  δημιουργεί  μια  πρόταση.  Οι  συνδέσεις  μεταξύ  των  εννοιών  γίνονται  με 

τόξα ή γραμμές και μπορεί να είναι μονόδρομες, αμφίδρομες ή μη κατευθυντικές.  Η κατα‐

σκευή ενός χάρτη πραγματοποιείται για να δοθεί απάντηση σε μια ερώτηση που οριοθετεί 

το πρόβλημα ή το θέμα και το οποίο θα αναπαρασταθεί μέσω της κατασκευής του εννοιο‐

λογικού χάρτη. 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση στην προσχολική αγωγή 

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας επιβεβαιώνει, ότι οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν αξιοποι‐

ηθεί  σε  ποικίλα  επιστημονικά  πεδία  και  ηλικιακές  ομάδες  μαθητών,  ελάχιστα  όμως  στην 

προσχολική ηλικία. Σύμφωνα με την Gallenstein (2005), αν και οι δεξιότητες της γραφής και 

ανάγνωσης είναι θεμελιώδεις για την κατανόηση των εννοιών ενός παραδοσιακού εννοιο‐

λογικού χάρτη, η κατασκευή του μπορεί να τροποποιηθεί στα παιδιά της ηλικίας αυτής, τα 

οποία βρίσκονται στο στάδιο ανάπτυξης των δεξιοτήτων αυτών. Συγκεκριμένα, όπως προ‐

κύπτει από την ανασκόπηση σχετικών ερευνών (Figueiredo et al., 2004; Cassata και French, 

2006;  Gomez,  2006;  Cassata‐Widera,  2008,  Hunter  et  al.,  2008,  Lecea,  2008, Mancinelli, 

2008) οι έννοιες αντικαθίστανται με εικόνες λέξεων ή αντικειμένων, ζωγραφιές και φυσικά 

αντικείμενα, ενώ οι συνδέσεις με σκοινιά, κομμάτια χαρτοταινίας, σύρματα πίπας ή βέλη. 

Οι έννοιες των χαρτών προέρχονται κατά κύριο λόγο από το χώρο των φυσικών επιστημών 

(Aquilino, 2006; Τσεκούρα, 2006; Hunter et al., 2008; Mancinelli, 2008) και της καθημερινό‐

τητας  των νηπίων  (Cassata & French, 2006; Figueiredo et al. 2004; Gomez, 2006; Cassata‐

Widera, 2008; Lecea, 2008;). Πρόκειται για απλές, οικείες έννοιες με τις οποίες έχει έρθει σε 

επαφή το παιδί προσχολικής ηλικίας σε προηγούμενο στάδιο, μέσω άμεσης παρατήρησης ή 

χειρισμού πραγματικών αντικειμένων. Αξιοσημείωτο είναι ότι κανένας ερευνητής με εξαί‐

ρεση την Τσεκούρα  (2006) δεν κάνει χρήση των νέων τεχνολογιών για την κατασκευή των 

χαρτών στην προσχολική ηλικία, παρά το γεγονός ότι διευκολύνουν σημαντικά τη χρήση της 

εννοιολογικής χαρτογράφησης (Riley & Åhlberg, 2004). 

 

 

Δείγμα 

 

Στην έρευνα συμμετέχουν παιδιά προσχολικής ηλικίας, τα οποία φοιτούν σε ένα συγκεκρι‐

μένο νηπιαγωγείο της Κομοτηνής και είναι εξοικειωμένα με την τεχνική της εννοιολογικής 
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χαρτογράφησης  με  χαρτί  και  μολύβι,  καθώς  και  τη  χρήση  υπολογιστή.  Συγκεκριμένα  το 

δείγμα αποτελείται από 20  (Ν = 20)  παιδιά διαφορετικού φύλου  (10  αγόρια  και 10  κορί‐

τσια),  ηλικίας  (12  νήπια  και  8  προνήπια)  και  θρησκείας  (10  χριστιανοί  ορθόδοξοι  και  10 

μουσουλμάνοι).  

 

Μέσο συλλογής  δεδομένων 

 

Τα ερευνητικά δεδομένα συλλέγονται με τη βοήθεια του λογισμικού εννοιολογικής χαρτο‐

γράφησης Kidspiration 3,  ο  παιδαγωγικός  σχεδιασμός  του  οποίου  στηρίζεται  στη  θεωρία 

της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομητισμό (Ράπτης & Ράπτη, 2003). Πρόκειται για ένα 

εμπορικό ανοικτό λογισμικό το οποίο απευθύνεται σε μαθητές νηπιαγωγείου έως και τρίτης 

τάξης δημοτικού και τους βοηθά να εκφράσουν, να οργανώσουν και να αναπτύξουν τις ιδέ‐

ες τους. Στο λογισμικό αυτό το παιδί έχει τη δυνατότητα να κατασκευάσει το δικό του εν‐

νοιολογικό χάρτη κάνοντας χρήση των εικόνων που υπάρχουν στις βιβλιοθήκες συμβόλων 

του λογισμικού. Οι βιβλιοθήκες συμβόλων περιέχουν κατηγοριοποιημένες εικόνες. Υπάρχει 

όμως η δυνατότητα να προστεθούν και άλλες εικόνες στις ήδη υπάρχουσες κατηγορίες του 

λογισμικού ή να δημιουργηθεί μία καινούρια κατηγορία εικόνων. Επιπλέον, η ηχητική υπο‐

στήριξη όλων των εντολών και όλων των εργαλείων σε συνδυασμό με τη δυνατότητα ηχο‐

γράφησης το καθιστούν ιδιαίτερα εύχρηστο ακόμη και από παιδιά που δε γνωρίζουν ανά‐

γνωση  και  γραφή,  όπως  είναι  τα  παιδιά  του  νηπιαγωγείου  (Βέμμου &  Γλέντζος, 2011).  Η 

εγκυρότητα  και αξιοπιστία  των  εννοιολογικών χαρτών ως μέσο συλλογής δεδομένων έχει 

αποδειχτεί σε αρκετές έρευνες (Markham, Mintzes & Jones, 1994; Gill & Person, 2008).Για 

τις ανάγκες  της  συγκεκριμένης  έρευνας δημιουργείται    μία  καινούρια  κατηγορία  εικόνων 

στη βιβλιοθήκη με το όνομα «ελεύθερος χρόνος», η οποία περιλαμβάνει εικόνες φυσικής 

δραστηριότητας και μη.  

 

Σημασία της έρευνας 

 

Με την παρούσα έρευνα, γίνεται προσπάθεια να διερευνηθούν οι αντιλήψεις παιδιών προ‐

σχολικής ηλικίας μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης στο λογισμικό kidspiration 3, ώ‐

στε να διαπιστωθεί αν η έννοια του ελεύθερου χρόνου νοείται από τα νήπια αναφορικά με 

την ύπαρξη ή μη φυσικής δραστηριότητας. Λαμβάνοντας υπόψη, ότι στη σημερινή εποχή η 

φυσική δραστηριότητα  (άσκηση και παιχνίδι)  των παιδιών στον  ελεύθερο  χρόνο  τους πε‐

ριορίζεται, καθώς με την σύγχρονη τεχνολογία γίνονται παθητικοί δέκτες των τηλεοράσεων, 

των βίντεο και των υπολογιστών, η αξία της έρευνας μεγιστοποιείται. Επιπρόσθετα, καθώς 

οι ερευνητικές προσπάθειες στον τομέα της εννοιολογικής χαρτογράφησης σε υπολογιστικό 

περιβάλλον παιδιών προσχολικής ηλικίας  είναι μηδαμινές,  η παρούσα έρευνα έρχεται  να 

καλύψει  το  κενό που διαπιστώνεται  στη διεθνή βιβλιογραφία.  Τέλος  γνωρίζοντας  το πώς 

αντιλαμβάνονται τα παιδιά προσχολικής ηλικίας την έννοια του ελεύθερου χρόνου ανάλογα 

με την ηλικία, το φύλο και την πολιτισμική κουλτούρα τους θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί 

να σχεδιάσουν διδακτικές παρεμβάσεις σωστής και ενεργητικής διαχείρισης του ελεύθερου 

χρόνου από  τα  νήπια.  Επίσης  θα προσέφερε  χρήσιμες  πληροφορίες  στους  ερευνητές  της 

αναψυχής αναφορικά με την κατανόηση  του ελεύθερο χρόνου από τα νήπια.  
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Περίληψη 

 
Η  παρούσα  εργασία  εξετάζει  τα  οφέλη  της  εφαρμογής  προσομοιώσεων  και  εικονικών 

πειραμάτων  στο  μάθημα  των Φυσικών  Επιστημών,  μέσα  από  μια  συγκριτική  προσέγγιση 

δύο  τμημάτων  πέμπτης  τάξης  δημοτικού  ενός  σχολείου.  Στο  πρώτο  τμήμα  οι  νέες 

τεχνολογίες χρησιμοποιήθηκαν ευρέως ενώ στο δεύτερο όχι. Το Πρόγραμμα Σπουδών του 

Ελληνικού Δημοτικού Σχολείου προωθεί  την καλλιέργεια  τόσο  του επιστημονικού και  του 

ψηφιακού γραμματισμού, όσο και την καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη μάθηση. Η 

παρούσα  εργασία,  μέσα  σ’  αυτό  το  πλαίσιο  ιδεών  εξετάζει  αν  η  χρήση  εικονικών 

πειραμάτων  και  προσομοιώσεων  προωθεί:  1)  την  καλλιέργεια  επιστημονικού 

γραμματισμού,  2)  την  καλλιέργεια  ψηφιακού  γραμματισμού,  3)  την  προώθηση  νέων 

στάσεων απέναντι στη μάθηση. Μέσα από την προσέγγιση της έρευνας δράσης,  η εργασία 

καταλήγει  στο  συμπέρασμα  ότι  η  χρήση  εικονικών  πειραμάτων  βοηθά  στον  τομέα  του 

επιστημονικού  γραμματισμού.  Ωστόσο,  σε  ότι  αφορά  τον ψηφιακό  γραμματισμού  και  τις 

στάσεις απέναντι στη μάθηση, δεν ισχύει το ίδιο, καθώς το ευρύτερο πλαίσιο φαίνεται να 

επηρεάζει περισσότερο.   

 
Λέξεις  κλειδιά:  Λογισμικά,  Εικονικά  Πειράματα,  Διδακτική  Φυσικών  Επιστημών, 

Εκπαιδευτικές Εφαρμογές 

Πρόλογος 

 

Η  μελέτη  αυτή  έχει  στόχο  να  ερευνήσει  το  εκπαιδευτικό  κέρδος  της  χρήσης  εικονικών 

πειραμάτων  και  προσομοιώσεων  κατά  τη  διδασκαλία  των  Φυσικών  Επιστημών, 

συγκρίνοντας  δύο  τμήμα  πέμπτης  τάξη,  στο  πρώτο  από  τα  οποία  έγινε  χρήση  των 

εφαρμογών αυτών, ενώ στο δεύτερο όχι.   

 

Οι  Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  έχουν  διευρύνει  τις  δυνατότητες  των 

ανθρώπων  για  επικοινωνία  και  πληροφόρηση.  Τις  τελευταίες  δεκαετίες  η  ιδέα  ότι  το 

διαδίκτυο, τα πολυμέσα και οι ψηφιακές εφαρμογές έχουν ανοίξει νέες ευκαιρίες για νέες 

προσεγγίσεις  σε  πολλά  κοινωνικά  πεδία,  όπως  ο  χώρος  της  εκπαίδευσης  (Cook,  2006; 

Karagiorgi,  2011).  Ο  Ridgways  (1997)  εύστοχα  προέβλεψε  ότι  θα  υπάρξει  έντονη 

προσπάθεια στις ανεπτυγμένες χώρες να εντάξουν τις ΤΠΕ στα σχολικά προγράμματα.  

 

Η  ένταξη  αυτή  γίνεται  σε  δύο  επίπεδα.  Το  πρώτο  περιλαμβάνει  την  ένταξη  των  ΤΠΕ  στο 

σχολείο  ως  αυτόνομο  μάθημα.  Το  δεύτερο  επίπεδο  αναφέρεται  στη  χρήση  των  ΤΠΕ  ως 
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μέσο  διδασκαλίας  άλλων  γνωστικών  αντικειμένων.  Σε  ότι  αφορά  το  δεύτερο  επίπεδο, 

υπάρχει  πληθώρα  μέσων,  εφαρμογών  και  προγραμμάτων  που  μπορούν  να 

χρησιμοποιηθούν  στη  διδασκαλία  συγκεκριμένων  μαθημάτων.  Επίσης,  υπάρχει  ποικιλία 

διδακτικών  δραστηριοτήτων  για  τη  χρήση  των  εφαρμογών  αυτών.  Στο  μάθημα  των 

Φυσικών  Επιστημών,  συγκεκριμένα,  η  διδασκαλία  μπορεί  να  βοηθηθεί  από  ηλεκτρονικά 

φύλλα εργασίας, ιστοσελίδες, μετρητές δεδομένων, προσομοιωτές και εικονικά πειράματα. 

Ανάλογα  με  τους  στόχους  διδασκαλίας,  αυτά  τα  μέσα  μπορεί  να  βοηθήσουν  σημαντικά 

(Williams & Easingwood, 2003). Το θέμα της εργασία αυτής συσχετίζεται με τη βοήθεια που 

προσφέρουν τα εικονικά πειράματα και οι προσομοιώσεις.  

 

Φυσικές Επιστήμες και Νέες Τεχνολογίες 

 

Οικοδομώντας Επιστημονική Γνώση: Οι Σύγχρονες Προσεγγίσεις του Επιστημονικού Γραμ‐

ματισμού 

 

Στις  περισσότερες  χώρες,  το  μάθημα  των  Φυσικών  Επιστημών,  έχει  κεντρικό  ρόλο  στο 

Αναλυτικό  Πρόγραμμα.  Σύμφωνα  με  τον  ΟΟΣΑ  (2007,  σ.  698),  ο  επιστημονικός 

γραμματισμός  ορίζεται  ως:  «Η  ικανότητα  ων  μαθητών  να  χρησιμοποιούν  επιστημονική 

γνώση ώστε να εντοπίζουν ερωτήματα,  να διατυπώνουν συμπεράσματα με βάση στοιχεία 

και  να  συμβάλλουν  στη  λήψη  αποφάσεων  για  το  Φυσικό  Κόσμο  και  τις  αλλαγές  η 

ανθρώπινη δραστηριότητα προκαλεί σ’ αυτόν.» 

 

Οι  σύγχρονες  προσεγγίσεις,  ιδιαίτερα  ο  κονστρουκτιβισμός,  υποστηρίζουν  ότι  η 

επιστημονική γνώση δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται απλά ως σύνολο πληροφοριών για να 

κατανοήσουν  και  να  απομνημονεύσουν  οι  μαθητές.  Πρέπει  να  εστιάζεται  και  στην 

ανάπτυξη δεξιοτήτων των μαθητών, ώστε εκείνοι να απαντούν ερωτήσεις και να επιλύουν 

προβλήματα, και στην καλλιέργεια στάσεων φιλικών προς την έρευνα.  

 

Η πραγματοποίηση αυτών των στόχων, γίνεται με σωστό προγραμματισμό του μαθήματος. 

Το μάθημα ξεκινάει με τη φάση του προσανατολισμού, όπου εστιάζεται το ενδιαφέρον των 

μαθητών στο αντικείμενο του μαθήματος. Κατόπιν, στη φάση της εκμαίευσης, οι ιδέες και 

αντιλήψεις  των μαθητών για  το αντικείμενο  της διδασκαλίας εκμαιεύονται.  Στη συνέχεια, 

στη  φάση  της  αναδόμησης,  οι  ιδέες  αυτές  αναδομούνται  ως  προς  τη  γνώση  που  είναι 

αποδεκτή  και  αναγνωρισμένη  ως  σωστή  από  τη  σύγχρονη  επιστημονική  κοινότητα.  Η 

αναδόμηση  μπορεί  να  γίνει  μέσα  από  διάφορες  δραστηριότητες  όπως  τα  πειράματα. 

Ακολουθεί  η  φάση  της  εφαρμογής,  όπου  οι  μαθητές  εφαρμόζουν  τη  νέα  γνώση  σε 

καταστάσεις που συσχετίζονται με την καθημερινή ζωή και εμπειρία τους. Τέλος στη φάση 

της  αναθεώρησης  γίνεται  μια  μεταγνωστική  προσέγγιση,  όπου  οι  μαθητές  εξετάζουν  και 

συνειδητοποιούν πως άλλαξαν οι γνώσεις, οι ιδέες, οι αντιλήψεις και οι στάσεις τους κατά 

τη διάρκεια της διδασκαλίας (Driver κα, 2000).  

 

Υπάρχουν  λοιπόν  δεξιότητες  που  πρέπει  να  καλλιεργηθούν  και  να  εφαρμοστούν  στο 

μάθημα,  όπως  η  παρατήρηση,  ανταλλαγή  ιδεών,  ο  πειραματισμός,  η  επεξήγηση.  Η 

ανάπτυξη  των  δεξιοτήτων  αυτών  γίνεται  σταδιακά  και  αθροιστικά  με  διάφορες 
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δραστηριότητες.  Οι  ΤΠΕ  μπορούν  να  βοηθήσουν  μέσα  από  την  επεξεργασία  πηγών,  την 

προώθηση απορίας και ανταλλαγή πληροφοριών (Williams & Easingwood, 2003). 

 

Προαγωγή του Ψηφιακού Γραμματισμού 

 

Οι Saphiro και Highes (1996), όπως και ο Cagel (1997) ορίζουν τον ‘ψηφιακό γραμματισμό’ 

ως συνδυασμό τεσσάρων δεξιοτήτων: 1) η ικανότητα διαρκούς ενημέρωσης της ασταμάτη‐

της και συνεχούς προόδου των νέων τεχνολογιών, 2) η  ικανότητα επίλυσης προβλημάτων 

τεχνολογικής φύσεως, 3) η χρήση μέσων τεχνολογίας, 4) η αξιολόγηση θεωριών και ιδεών 

για τη χρήση νέων τεχνολογιών, καθώς και της επίδρασης τους στην καθημερινή ζωή. Σχετι‐

κά με αυτό,  οι Martin and Grudziecki  (2006)  περιγράφουν ότι  η ανάπτυξη  του ψηφιακού 

γραμματισμού κινείται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο αναφέρεται στην εφαρμογή δεξιοτήτων, 

χρήσεις και προσέγγιση. Το δεύτερο αναφέρεται στην εφαρμογή λογισμικών και εργαλείων 

στην καθημερινή ζωή. Τέλος, το τρίτο επίπεδο αναφέρεται στο μετασχηματισμό ή στην και‐

νοτομία, όπως σε περιπτώσεις εφευρέσεων, η προαγωγής τεχνολογικών μέσων ή ιδεών.   

 

Η  Αμερικάνικη  Ένωση  Πανεπιστημιακών  και  Ερευνητικών  Βιβλιοθηκών  (2004)  όρισε  έξι 

κριτήρια  που  αντικατοπτρίζουν  αυτές  τις  ιδέες.  Με  βάση  τα  κριτήρια  αυτά,  το  ψηφιακά 

εγγράμματο άτομο, όταν προσεγγίζει ένα πρόβλημα: 1) προσδιορίζει το εύρος και είδος των 

απαιτούμενων  πληροφοριών,  2)    συλλέγει  πληροφορίες,  3)  αξιολογεί  πληροφορίες  και 

πηγές,  4)  συνδέει  τις  πληροφορίες  με  την  ευρύτερη  γνώση,  5)  χρησιμοποιεί  γνώσεις  και 

πληροφορίες ώστε  να  δώσει  λύση  στο  αρχικό  πρόβλημα,  και 6)  αναγνωρίζει  οικονομικά, 

κοινωνικά,  νομικά  και  ηθικά  θέματα  σχετικά  με  το  πρόβλημα  αυτό  και  τη  συλλογή  και 

ανάλυση  σχετικών  πληροφοριών.  Ο  Schrimsaw  (2003)  τονίζει  ότι  υπάρχουν  αρκετοί 

παράγοντες  που  δυσκολεύουν  τη  διαδικασία  αυτή.  Τέτοιοι  είναι,  η  πληθώρα  μέσων  της 

νέας  τεχνολογίας,  η  διαφορετικότητα  ανάμεσα  σε  εκπαιδευτικούς,  εκπαιδευόμενους, 

συστήματα  και  προσεγγίσεις.  Πράγματι,  η  πολυδιάστατη  φύση  των  Νέων  Τεχνολογιών, 

τροφοδοτεί  αρκετή  σκέψη  σχετικά  με  τη  βοήθεια  που  μπορούν  να  προσφέρουν  στον 

εκπαιδευτικό και την εκπαιδευτική πράξη. Κάθε εφαρμογή τεχνολογική, θέλει μελέτη ώστε 

να  εντοπισθούν  τα  οφέλη  και  οι  προκλήσεις  που  παρουσιάζονται  από  τη  χρήση  της 

(Karagiorgi, 2011). 

 

Οι ΤΠΕ στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών‐ Διαδραστικές Προσομοιώσεις και Εικονικά 

Πειράματα 

 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας βοηθούν το δάσκαλο να παρουσιάσει στους 

μαθητές,  καταστάσεις,  φαινόμενα  και  γεγονότα  του  κόσμου,  ώστε  εκείνοι  να 

παρατηρήσουν,  να  συζητήσουν,  να  ρωτήσουν,  να  αναλύσουν  και  με  αυτό  τον  τρόπο  να 

κατασκευάσουν  γνώση.  Βοηθούν  τους  μαθητές  να  ανταλλάξουν  ιδέες  και  πληροφορίες 

μέσα  από  τηλεδιάσκεψη  ή  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο.  Αυτό  μπορεί  να  γίνει  με  τη  χρήση 

ιστοσελίδων  από  ινστιτούτα  ή  οργανισμούς,  όπως  είναι  τα  μουσεία  φυσικής  ιστορίας, 

ενυδρεία, επιστημονικά κέντρα, ή με προσομοιώσεις ή εικονικά πειράματα (Harlen, 2001).  

 

Τα  εικονικά  πειράματα  είναι  λογισμικά  που  παρέχουν  διαδραστική  προσομοίωση 

φαινομένων και περιλαμβάνουν ευκαιρίες πειραματισμού. Προσφέρουν ευκαιρίες δοκιμής 
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και να έρευνας εννοιών και σχέσεων μεταξύ εννοιών και παραμέτρων. Με αυτά, οι μαθητές 

μπορούν να αναλύσουν σχέσεις ανάμεσα σε φαινόμενα της καθημερνής ζωής και εμπειρίας 

με  την  επιστημονική  γνώση  και  θεωρία  που  τα  διέπει.  Συνήθως  περιλαμβάνουν  και 

δραστηριότητες  όπως  ‘παιχνίδια’,  όπου  ο  μαθητής  μπορεί  με  διασκεδαστικό  τρόπο  να 

επιλέξει  συνθήκες  και  να  δει  πως  εξελίσσεται  το  φαινόμενο  σ’  αυτές.  Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα είναι η εικονική κατασκευή ηλεκτρικού κυκλώματος που έχει δραστηριότητες 

που δείχνουν πώς ένα κύκλωμα λειτουργεί ή και πώς μπορεί να καταστραφεί. Ο μαθητής 

διαχειρίζεται υλικά και βλέπει μέσα από την οθόνη τα αποτελέσματα των πειραματισμών 

του, όπως θα είναι στην πραγματικότητα. Ο μαθητής έτσι μαθαίνει να πειραματίζεται μέσα 

από  τη  σχέση  αιτίου‐αιτιατού  (PhET,  2011).  Επομένως  τα  πειράματα  αυτά  μπορούν  να 

βοηθήσουν  στο  μάθημα  των  Φυσικών  Επιστημών.  Αυτό  φυσικά  δε  γίνεται  αυτόματα.  Ο 

εκπαιδευτικού πρέπει να αξιολογεί τι κέρδος υπάρχει από τη χρήση μέσων τεχνολογίας.  

 

Στο  θέμα  της  προώθησης  του  ψηφιακού  γραμματισμού  ωστόσο,  υπάρχουν  και  άλλες 

παράμετροι  που  πρέπει  να  εξετασθούν.  Ο  Joint  (2003)  διατυπώνει  το  συμπέρασμα  ότι  η 

καλλιέργεια  δεξιοτήτων  σχετικά  με  τις  ΤΠΕ  δεν  γίνεται  παρά  μόνο  μέσα  στα  πλαίσια  της 

παραδοσιακής μετωπικής διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, οι μαθητές δε θα εξοικειωθούν με 

τη χρήση των ΤΠΕ αν τις χρησιμοποιεί ο δάσκαλος ως μέσα διδασκαλίας άλλων μαθημάτων. 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στο γενικότερο προσανατολισμό του μαθήματος. Αν οι στόχοι 

της διδασκαλίας δεν περιλαμβάνουν στόχους σχετικά με τις νέες τεχνολογίες, το μάθημα δε 

θα συμβάλλει στην προώθηση ψηφιακού γραμματισμού.  

 

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο ιδεών, υπάρχει έντονος προβληματισμός, αν τέτοια μέσα βοηθούν 

την  υιοθέτηση  νέων  στάσεων  απέναντι  στη  μάθηση.  Το  θέμα  αυτό,  προσεγγίζεται  στην 

εκπαιδευτική  έρευνα  μέσα  από  τέσσερα  χαρακτηριστικά  από  τη  μεριά  των  μαθητών.  Το 

πρώτο είναι το κίνητρο για υιοθέτηση νέων στάσεων. Το δεύτερο είναι η αυτοπεποίθηση. 

Το  τρίτο  είναι  ο  συναισθηματικός  παράγοντας.  Τέλος,  το  τέταρτο  συσχετίζεται  με 

στρατηγικές και μεθόδους μάθησης των μαθητών. Συνοπτικά, η θεωρία δείχνει ότι η χρήση 

εικονικών  πειραμάτων  στο  μάθημα  των  Φυσικών  επιστημών  επιφέρει  οφέλη  αλλά  και 

προκλήσεις.  

 

Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο 

 

Οι Φυσικές Επιστήμες είναι βασικό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών του Ελληνικού δημο‐

τικού σχολείου, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα του ανεπτυγμένου κόσμου. Ως ανεξάρτητο 

μάθημα υπάρχει μόνο στην Πέμπτη και την Έκτη τάξη. Τα προηγούμενα χρόνια τα θέματα 

των Φυσικών  Επιστημών προσεγγίζονται  μέσα από  ένα μάθημα διεπιστημονικής φύσεως 

που περιλαμβάνει επίσης μαθήματα κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσεως. 

Σύμφωνα με  το Αναλυτικό Πρόγραμμα,  το μάθημα διδάσκεται  για  τρεις διδακτικές ώρες, 

των 45 λεπτών η κάθε μία, την εβδομάδα. Όπως και με όλα τα άλλα μαθήματα, υπάρχει το 

διδακτικό  πακέτο  που  περιλαμβάνει  βιβλίο  μαθητή,  βιβλίο  εργασιών,  βιβλίο  δασκάλου. 

Παράλληλα παρέχεται ηλεκτρονικό υλικό, δομημένο με βάση τις προδιαγραφές του αναλυ‐

τικού προγράμματος, που περιλαμβάνει ασκήσεις, δραστηριότητες όπως και εικονικά πει‐

ράματα (ΥΠΕΠΘ, 2000).  
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Υπάρχει έντονος προβληματισμός για τον ακριβή ρόλο του μαθήματος. Υπάρχει συμφωνία 

ότι  προσεγγίζοντας  τις  Φυσικές  Επιστήμες,  οι  μαθητές  λαμβάνουν  εφόδια  να  επιλύουν 

προβλήματα  και  καταστάσεις  της  καθημερινής  ζωής,  να  κατανοούν  την  εξέλιξη  της 

επιστήμης  και  της  τεχνολογίας,  καθώς  και  να  κατανοούν  τις  προκλήσεις  και  τα  ζητήματα 

που συσχετίζονται με τις επιστήμες και την ανάπτυξή τους.  

 
Τα κεφάλαια που περιλαμβάνονται είναι κυρίως η μηχανική, τα ζώα, τα φυτά, η ενέργεια, ο 

ηλεκτρισμός και η ανατομία του ανθρώπινου σώματος. Τα κεφάλαια αυτά βέβαια είναι ευ‐

ρεία και πολυδιάστατα. Οι περιορισμοί του χρόνου και του χώρου επιτρέπουν μόνο τη δι‐

δασκαλία των βασικών μαθημάτων και μια κριτική προσέγγισή τους (ΥΠΕΠΘ, 2000). 

 

Οι ερωτήσεις έρευνας 

 

Όπως  ήδη  αναφέρθηκε  οι  ΤΠΕ  δίνουν  ευκαιρίες  για  διερεύνηση,  παρατήρηση,  ανάλυση 

συζήτηση,  έρευνα  και  οικοδόμηση  της  γνώσης.  Οι  δυνατότητες  αυτές  μπορούν  να 

βοηθήσουν τόσο το σχετικό μάθημα όσο και  τις Φυσικές Επιστήμες. Μπορούν επίσης,  να 

προωθήσουν την καλλιέργεια νέων στάσεων θετικών προς τη μάθηση από την πλευρά των 

μαθητών. Ωστόσο, η χρήση των ΤΠΕ δεν εγγυάται πάντα επιτυχές αποτέλεσμα (Williams & 

Easingwood, 2003).  

 

Η  προώθηση  επιστημονικού  γραμματισμού,  ψηφιακού  γραμματισμού  και  νέων 

μαθησιακών στάσεων περιλαμβάνονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΥΠΕΠΘ, 2000). Έχοντας 

υπόψη  τα  παραπάνω,  διαμορφώνονται  οι  εξής  ερωτήσεις  έρευνας:  1)  Βοηθά  η  χρήση 

εικονικών  πειραμάτων  την  καλλιέργεια  επιστημονικού  γραμματισμού;  2)  Βοηθά  η  χρήση 

εικονικών  πειραμάτων  την  καλλιέργεια  ψηφιακού  γραμματισμού;  3)  Βοηθά  η  χρήση 

εικονικών πειραμάτων την καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη μάθηση; 

 

Μεθοδολογία 

 

Προσδιορίζοντας την Κατάλληλη Μεθοδολογική Προσέγγιση 

 

Η  συγκεκριμένη  εργασία  εστιάζεται  περισσότερο  σε  ανθρώπινες  συμπεριφορές  και 

αντιδράσεις, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, παρά στη χρήση στατιστικών μετρήσεων για την 

επαλήθευση  κάποιας  υπόθεσης.  Επομένως  έχει  περισσότερο  ποιοτικό  παρά  ποσοτικό 

χαρακτήρα  (Strauss  &  Corbin,  1997).  Η  έρευνα  δράση  φάνηκε  να  είναι  περισσότερο 

κατάλληλη,  καθώς  περιλαμβάνει  την  προσωπική  συμμετοχή  εκπαιδευτικών  σε  μια 

περίπτωση  επίλυσης  προβλήματος.  Η  αξιολόγηση  μαθησιακών  προσεγγίσεων  και 

νεωτερισμών θεωρείται γενικά μια κατάλληλη περίπτωση για έρευνα δράση. Ο εντοπισμός 

θετικών αποτελεσμάτων από τη χρήση εικονικών πειραμάτων σε αντίθεση με τη μη‐χρήση 

τους, επιτυγχάνεται καλύτερα μέσα από μια συγκριτική μελέτη (Cohen κα., 2000).  

 

Λαμβάνοντας υπόψη  την  ταυτότητα  της  έρευνας  και  τα  ερευνητικά  ερωτήματα,  οι  πλέον 

κατάλληλες τεχνικές συλλογής δεδομένων ήταν έγγραφά, παρατήρηση και ημι‐δομημένες 

συνεντεύξεις    (Bell,  2001).  Τα  έγγραφά  που  αναλύθηκαν  ήταν  το  Πρόγραμμα  Σπουδών, 

σχέδια  μαθήματος  σημειώσεις  για  τις  εφαρμογές,  απαντήσεις  και  εργασίες  μαθητών.  Οι 
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συνεντεύξεις  και  η  παρατήρηση,  εστιάστηκαν  σε  τρεις  άξονες  της  συμπεριφοράς  και  των 

στάσεων των μαθητών κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  

 

Ο πρώτος αφορούσε  το ενδιαφέρον  των μαθητών,  την επιθυμία  τους να συμμετέχουν σε 

δραστηριότητες και τις απαντήσεις τους σε έννοιες και φαινόμενα των φυσικών επιστημών. 

Οι  ερωτήσεις  αυτές  δείχνουν  το  επίπεδο  του  επιστημονικού  γραμματισμού  που 

κατακτήθηκε από τους μαθητές (Driver κα, 2000). 

 

Ο  δεύτερος  αφορούσε  τις  απαντήσεις  και  στάσεις  των  μαθητών  σχετικά  με  τις  ΤΠΕ.  Οι 

μαθητές  απαντούσαν  σχετικά  με  τον  τρόπο  και  τους  λόγους  που  τις  χρησιμοποιούσαν. 

Επίσης, παρακολουθήθηκαν να τις χρησιμοποιούν. Πιο συγκεκριμένα δόθηκε προσοχή: 1) 

στον  τρόπο  που αποφάσιζαν  το  είδος  των πληροφοριών που  χρειάζονταν, 2)  στον  τρόπο 

που  συνέλλεγαν  τις  πληροφορίες,  3)  στον  τρόπο  που  αξιολογούσαν  την  εγκυρότητα  και 

χρησιμότητά τους, 4) στον τρόπο που τις χρησιμοποιούσαν, και 5) στα συμπεράσματα που 

κατέληγαν. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στις αλλαγές που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια 

του  έτους  και  κατά  πόσο  αυτά  μπορούσαν  να  συσχετιστούν  με  τη  χρήση  εικονικών 

πειραμάτων.  Αυτού  του  είδους  οι  πληροφορίες  έδιναν  στοιχεία  για  το  επίπεδο  του 

ψηφιακού γραμματισμού που κατακτήθηκε από τους μαθητές (Martin & Grudziecki, 2006, 

ACRL, 2013).  

 

Ο  τρίτος  αφορούσε  τα  χαρακτηριστικά  των  στάσεων  απέναντι  στη  μάθηση.  Υπήρχαν 

ερωτήσεις που αφορούσαν το κίνητρο και ήταν σχετικές με το ενδιαφέρον για μάθηση, την 

επιβράβευση για τη μάθηση και γενικά το σχολείο. Υπήρχαν ερωτήσεις που αφορούσαν την 

αυτοπεποίθηση και ήταν σχετικές με την αυτοαξιολόγησή τους και  τις προσδοκίες από το 

μάθημα.  Υπήρχαν  ερωτήσεις  που  αφορούσαν  το  συναισθηματικό  παράγοντα  και  ήταν 

σχετικές με θέματα ασφάλειας,  ικανοποίησης και άγχους.  Τέλος,  υπήρχαν  ερωτήσεις που 

αφορούσαν  στρατηγικές  μάθησης  και  ήταν  σχετικές  με  απομνημόνευση,  κατανόηση, 

συνεργασία  και  επεξεργασία.  Όπως  και  με  τους άλλους άξονες,  εξετάσθηκε  κατά πόσο η 

χρήση εικονικών πειραμάτων βοηθά τα παραπάνω θέματα (OECD, 2004).  

   

Το δείγμα της έρευνας 

 

Τα δεδομένα συλλέχθηκαν  κατά  το ακαδημαϊκό  έτος 2012‐2013.  Το συγκεκριμένο δείγμα 

επιλέχθηκε επειδή ήταν διαθέσιμο άμεσα. Αποτελούταν από δύο τμήματα Πέμπτης τάξης 

με  22  μαθητές  το  καθένα.  Δεν  υπήρχαν  περιπτώσεις  παιδιών  με  μαθησιακές  δυσκολίες. 

Υπήρχαν  δίγλωσσα  παιδιά  που  όμως  δεν  είχαν  πρόβλημα  επάρκειας  με  την  Ελληνική 

γλώσσα.  Η  αναλογία  αγοριών  προς  κοριτσιών  ήταν  περίπου  ένα  προς  ένα.  Τα 

χαρακτηριστικά αυτά κατέστησαν το δείγμα κατάλληλο (ΕΛ. ΣΤΑΤ, 2011).  

 

Τόσο  στο  πρώτο  όσο  και  στο  δεύτερο  τμήμα  το  μάθημα  των  Φυσικών  Επιστημών 

διδασκόταν  από  τον  ίδιο  δάσκαλο,  που  ήταν  και  ο  αρμόδιος  για  το  πρώτο  τμήμα.  Στο 

δεύτερο ωστόσο δίδασκε μόνο το συγκεκριμένο μάθημα. Η βασική διαφορά ανάμεσα στα 

τμήματα  ήταν  ότι  στο  πρώτο  υπήρχε  εξοπλισμός  για  συχνότερη  χρήση  των  ΤΠΕ,  όπως 

διαδραστικός  πίνακας,  ενώ  στη  δεύτερο  ο  εξοπλισμός  ήταν  λιγότερος  επομένως  και  η 

χρήση τους περιορισμένη. Αυτή η διαφορά συνέβαλε αρκετά στο σχεδιασμό της έρευνας. Η 
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διδασκαλία  των  μαθημάτων  αυτά  ακολούθησε  γενικά  τις  απαιτήσεις  του  Αναλυτικού 

Προγράμματος (ΥΠΕΠΘ, 2000).  

 

Αποτελέσματα 

 

1η ερώτηση: 

Βοηθά η χρήση εικονικών πειραμάτων την καλλιέργεια επιστημονικού γραμματισμού; 

 

Οι  απαντήσεις  στο  πρώτο  ερευνητικό  ερώτημα,  έδειξαν  ότι  οι  μαθητές  του  πρώτου 

τμήματος,  όπου  χρησιμοποιούταν  ιδιαίτερα  τα  εικονικά  πειράματα  έδειξαν  βαθύτερη 

κατανόηση  εννοιών  και  γενικότερα  καλύτερες  επιδόσεις  στο  μάθημα  σε  σχέση  με  το 

δεύτερο τμήμα. 

 

Πρώτον,  οι  μαθητές  του  πρώτου  τμήματος  ήταν  περισσότερο  πρόθυμοι.  Οι  εφαρμογές 

κέντρισαν  το  ενδιαφέρον  των  παιδιών.  Στους  μαθητές  του  δεύτερου  τμήματος,  η 

προσέκλυση ενδιαφέροντος έγινε μέσα από εικόνες και ερωτήσεις αφόρμησης όπως αυτές 

του σχολικού βιβλίου, και ήταν πιο δύσκολη. 

 

Δεύτερον, τα κεφάλαια που συσχετίζονταν με το μικρόκοσμο, κατανοήθηκαν καλύτερα από 

τους  μαθητές  του  πρώτου  τμήματος.  Φαινόμενα  που  είχαν  σχέση  με  μόρια  και  άτομα, 

διάλυση  και  ανάμειξη  ουσιών  προβλήθηκαν  στους  μαθητές,  που  μπόρεσαν  έτσι  να  τα 

κατανοήσουν σε βάθος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η εφαρμογή προσομοίωσης του 

ηλεκτρικού  κυκλώματος  που  δείχνει  χαρακτηριστικά  πώς  γίνεται  ακριβώς  η  ροή 

ηλεκτρονίων στο κύκλωμα. Oι μαθητές του δεύτερου τμήματος δεν έδειξαν τον ίδιο βαθμό 

κατανόησης,  ενώ  απαντώντας  σε  σχετικές  ερωτήσεις  έδειξαν  ότι  διατηρούν  εσφαλμένες 

αντιλήψεις.  

 

Τρίτον κεφάλαια που συσχετίζονταν με το μακρόκοσμο, κατανοήθηκαν καλύτερα από τους 

μαθητές του πρώτου τμήματος. Όταν διδάσκονταν, για παράδειγμα το ηλιακό σύστημα, οι 

προσομοιώσεις αυτές βοήθησαν  καλύτερα  την  κατανόηση  της  κίνησης πλανητών  και  των 

εννοιών όπως η βαρύτητα. Στο δεύτερο τμήμα, η χρήση κυρίως του σχολικού βιβλίου και 

έντυπου υλικού δεν είχε τα επιτυχή αποτελέσματα.  

 

Το  βασικό  συμπέρασμα  ήταν  πως  η  βοήθεια  από  τα  εικονικά  πειράματα  είχε  δύο 

διαστάσεις.  Η  πρώτη  που  διατυπώθηκε  ήδη  έχει  να  κάνει  με  την  παρουσίαση  στους 

μαθητές  φαινομένων  που  δε  θα  μπορούσαν  να  παρακολουθήσουν  διαφορετικά.  Το 

δεύτερο είχε σχέση με  τη δυνατότητα που προσέφερε στους μαθητές  να πειραματιστούν 

στα φαινόμενα αυτά.  Στην περίπτωση  της προσομοίωσης  του ηλεκτρικού  κυκλώματος,  οι 

μαθητές μπορούσαν να πειραματιστούν με καλώδια, μπαταρίες, διακόπτες, λάμπες και να 

συμπεράνουν  πως  λειτουργούν  και  κατασκευάζονται  κυκλώματα,  έχοντας  αμέσως 

ανατροφοδότηση από το πρόγραμμα. Παρόμοιο παράδειγμα ήταν η παραγωγή πυρηνικής 

ενέργειας  μέσα  από  το  βομβαρδισμό  των  πυρήνων  ατόμων.  Οι  προσομοιώσεις  και  οι 

παιγνιώδεις  δραστηριότητες  πειραματισμού  δείχνουν  ακριβώς  εξελίσσονται  τα 

συγκεκριμένα φαινόμενα και να κατανοήσουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν.  

178/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

 

Συνοπτικά,  τα  εικονικά  πειράματα,  μπορούν  να  βοηθήσουν  ως  υποκατάστατα  ή 

συμπληρώματα του κλασσικού πειράματος προβάλλοντας φαινόμενα και πλαίσια έρευνας 

που  οι  μαθητές  δύσκολα  θα  μπορούσαν  να  επεξεργαστούν  διαφορετικά  (Harlen,  2001; 

Driver κα, 2000).  

 

2η Ερώτηση: 

Βοηθά η χρήση των εικονικών πειραμάτων την καλλιέργεια Ψηφιακού Γραμματισμού; 

 

Σε  ότι  αφορά  το  δεύτερο  ερώτημα,  τα  αποτελέσματα  δεν  ήταν  εξίσου  θετικά.  Ορισμένοι 

μαθητές  από  το  πρώτο  τμήμα  είπαν  ότι  χρησιμοποιούσαν  τα  εικονικά  πειράματα  όταν 

μελετούσαν ή έκαναν εργασίες στο σχολείο ή στο σπίτι. Κάποιοι εμπνεύστηκαν από αυτά 

και ασχολήθηκαν με δραστηριότητες και εργασίες με θέματα σχετικά με φυσικές επιστήμες 

όπως  ανανεώσιμες  πηγές  ενέργειας  ή  το  φαινόμενο  του  θερμοκηπίου.  Στα  πλαίσια  των 

εργασιών  αυτών,  οι  μαθητές  χρησιμοποίησαν  τους  υπολογιστές  για  συλλογή,  ανάλυση, 

ανταλλαγή και αξιολόγηση πληροφοριών,  κατακτώντας έτσι ορισμένες από  τις δεξιότητες 

του ψηφιακού γραμματισμού (Harlen, 2001; Williams & Easingwood, 2003).  

 

Αυτό  όμως  δεν  παρατηρήθηκε  μόνο  στο  πρώτο  τμήμα.  Υπήρχαν  και  στο  δεύτερο  τμήμα 

ισάριθμοι περίπου μαθητές που χρησιμοποιώντας τα εικονικά πειράματα, αποφάσισαν να 

τα  χρησιμοποιήσουν  καθώς  και  άλλες  εφαρμογές  των  ΤΠΕ  για  μαθησιακούς  σκοπούς.  Οι 

περισσότεροι από τους μαθητές και στα δύο τμήματα, όμως, απάντησαν ότι τόσο στην αρχή 

όσο και στο τέλος της χρονιάς, χρησιμοποιούσαν τον υπολογιστή κυρίως για ψυχαγωγία ή 

για κοινωνική δικτύωση.  

 

Καθώς  και  στα  δύο  τμήματα  παρατηρήθηκε  ο  μικρός  αριθμός  μαθητών  που  εμβάθυναν 

περισσότερο  σε  θέματα  ΤΠΕ,  δεν  είναι  βέβαιο  ότι  αυτό  μπορεί  να  παρακινήθηκε  από  τη 

χρήση εικονικών πειραμάτων ή από κάποιο ευρύτερο προϋπάρχον ενδιαφέρον (Cohen κα, 

2000; Lin, 2003). 

 

3η ερώτηση: 

Βοηθά η χρήση εικονικών πειραμάτων την υιοθέτηση νέων στάσεων απέναντι στη μάθηση; 

 

Όπως και στο δεύτερο ερώτημα, έτσι και στο τρίτο, δεν παρατηρήθηκε ιδιαίτερη διαφορά 

σε σχέση με τις ιδέες, τις αντιλήψεις και τις στάσεις των μαθητών απέναντι στη μάθηση. Στο 

πρώτο  τμήμα,  για  παράδειγμα,  λίγοι  μαθητές  άλλαξαν  τις  ιδέες  τους  για  το  πώς 

επιτυγχάνεται  η  μάθηση  και  τις  δυνατότητες  που  προσφέρουν  οι  ΤΠΕ  στο  συγκεκριμένο 

θέμα. Οι μαθητές αυτοί, χαρακτηριστικά ανέφεραν ότι με αφορμή τα εικονικά πειράματα, 

άρχισαν να χρησιμοποιούν  τις ΤΠΕ για να βοηθηθούν όταν δεν καταλάβαιναν κάτι  για  τα 

μαθήματά  ή  τις  εργασίες  τους.  Είχε  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  η  ιδέα  τους  να  αρχίσουν  να 

χρησιμοποιούν  σχήματα,  ή  μοντέλα  παρόμοια  με  αυτά  που  έβλεπαν  στα  εικονικά 

πειράματα,  τα  οποία  ετοίμαζαν  οι  ίδιοι,  επειδή  όπως  είπαν  τους  βοηθούν  πιο  πολύ  να 

μάθουν.  Αυτά  ήταν  ορισμένα  παραδείγματα  που  έδειξαν  πώς  η  χρήση  εικονικών 

πειραμάτων παρακίνησε την υιοθέτηση νέων ιδεών και στάσεων απέναντι στη μάθηση.   
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Παρόμοια όμως εικόνα παρουσιάστηκε και στο δεύτερο τμήμα. Υπήρχαν και εκεί ορισμένοι 

μαθητές που άλλαξαν τις ιδέες τους για τη μάθηση κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 

και  συγκεκριμένα  τη  διαδικασία  κατανόησης  ή  απομνημόνευσης.  Κάποιοι  από  αυτούς 

προσδιόρισαν ότι άλλαξαν τις ιδέες τους εμπνευσμένοι από τις νέες τεχνολογίες, άλλοι το 

απέδωσαν  σε  ιδέες  από  άλλα  άτομα.  Φυσικά,  όπως  διατυπώθηκε  ήταν  λίγα  άτομα  που 

συνέδεσαν τη χρήση εικονικών πειραμάτων με την οικοδόμηση της γνώσης ή το διάβασμά 

τους. Είναι λοιπόν αβέβαιο αν η υιοθέτηση νέων ιδεών και στάσεων απέναντι στη μάθηση 

μπορούν να αποδοθούν σ’ αυτά (Cohen κα, 2000; ΟΟΣΑ, 2004). 

 

Συμπεράσματα 

 

Η  συγκεκριμένη  εργασία  εξετάζει  συγκριτικά  τα  οφέλη  που  έχει  η  χρήση  εικονικών 

πειραμάτων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών. Τα οφέλη εστιάστηκαν στην καλλιέργεια 

επιστημονικού γραμματισμού, ψηφιακού γραμματισμού και νέων μαθησιακών στάσεων. 

 

Σε  ότι  αφορά  το  πρώτο  τα  εικονικά  πειράματα,  προσέφεραν  σημαντική  υποστήριξη. 

Φαινόμενα που πραγματοποιούνται και οι μαθητές δεν μπορούν να τα βιώσουν μέσα από 

την καθημερινότητά τους, μπορούν να παρουσιαστούν με τα εικονικά πειράματα και έτσι οι 

μαθητές μπορούν να τα δουν, να τα επεξεργαστούν, να τα αναλύσουν, να τα κατανοήσουν 

σε βάθος  και  έτσι  να οικοδομήσουν  νέα  γνώση  (Driver  κα, 2000; Williams & Easingwood, 

2003).  Ο  ψηφιακός  γραμματισμός  θα  μπορούσε  επίσης  να  βοηθηθεί  καθώς  οι  μαθητές 

εξοικειώνονται  περισσότερο  με  τις  ΤΠΕ  και  τον  εκπαιδευτικό  τους  ρόλο.  Ωστόσο  τα 

αποτελέσματα δεν  τεκμηριώνουν αυτή  την υπόθεση.  Το  ίδιο συμβαίνει  και στο θέμα  της 

υιοθέτηση  νέων  μαθησιακών  στάσεων.  Η  απλή  χρήση  μιας  εφαρμογής  των  ΤΠΕ  σε  ένα 

γνωστικό  αντικείμενο  δεν  αρκεί  να  αλλάξει  τις  ιδέες  και  στάσεις  των  μαθητών  για  τη 

μάθηση και κατάκτηση γνώσης. Προφανώς ο ψηφιακός γραμματισμός και η ανάπτυξη νέων 

στάσεων  απαιτεί  ευρύτερες  βαθύτερες  και  πιο  μακροπρόθεσμες  προσπάθειες    (ΟΟΣΑ, 

2004;  Tonder  κα,  2007).  Συμπερασματικά,  η  χρήση  εικονικών  πειραμάτων  προώθησε 

αρκετά  την  κατάκτηση  επιστημονικού  αλφαβητισμού,  αλλά  όχι  τόσο  την  κατάκτηση 

ψηφιακού γραμματισμού και τη διαμόρφωση νέων μαθησιακών στάσεων. 

 

Κάθε  προσπάθεια  γενίκευσης  των  παραπάνω  συμπερασμάτων,  πρέπει  να  λάβει  υπόψη 

τους περιορισμούς της συγκεκριμένης εργασίας. Πρώτον, το δείγμα περιλαμβάνει μαθητές 

από  ένα  δημοτικό  σχολείο  και  η  συλλογή  δεδομένων  έγινε  κατά  τη  διάρκεια  μιας 

ακαδημαϊκής  χρονιάς.  Ίσως  το δείγμα  να ήταν  το  κατάλληλο  κάτω από  τις  συγκεκριμένες 

συνθήκες και τους περιορισμούς χρόνου,  χώρου και στόχων της έρευνας. Δεν αρκεί όμως 

για να καταστήσει τα αποτελέσματα ικανά για γενικεύσεις και τεκμηριωμένες προβλέψεις 

για παρόμοιες έρευνες. Δεύτερον, η έρευνα εξετάζει μια συγκεκριμένη εφαρμογή των ΤΠΕ 

σε  ένα  μόνο  γνωστικό  αντικείμενο  του  Αναλυτικού  Προγράμματος.  Αρκεί  βέβαια  να 

πιστοποιήσει ότι η χρήση εικονικών πειραμάτων στο μάθημα των Φυσικών Επιστημών έχει 

θετικά  και  αρνητικά  αποτελέσματα,  ανάλογα  μάλλον  με  τις  στάσεις  και  δράσεις  των 

δασκάλων (Cohen κα, 2000).  

 

Προφανώς το σημαντικότερο θέμα σχετικά με τη χρήση των εικονικών πειραμάτων έχει να 

κάνει με την ατομικότητα του δασκάλου και τη σημασία που αποδίδει στους υπολογιστές 
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(Williams  &  Easingwood,  2003;  Cook,  2006).  Αυτά  τα  συμπεράσματα  καθώς  και  οι 

περιορισμοί  μπορούν  να  αποτελέσουν  κίνητρα  για  περαιτέρω  έρευνες.  Γνώση  χωρίς 

βεβαιότητα πρέπει να είναι πάντα ανοιχτή σε κριτική (Cohen κα, 2000).  
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Περίληψη 

Η έρευνα που παρουσιάζεται εστιάζει στην αξιολόγηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατ‐

φόρμας SimAULA, που βασίζεται στην τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Πρόκειται 

για μια προσομοίωση τάξης που στοχεύει στην εκπαίδευση και επιμόρφωση εν υπηρεσία 

και  μελλοντικών  εκπαιδευτικών  σε  θέματα  διαχείρισης  της  σχολικής  τάξης  (classroom 

management). Για την αξιολόγηση της πλατφόρμας χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο 

για τη συλλογή των δημογραφικών στοιχείων των συμμετεχόντων, ένα για την αξιολόγηση 

θεμάτων τεχνικής φύσεως και ένα τρίτο για την αξιολόγηση των παιδαγωγικών πτυχών του 

SimAULA.  Τα  δεδομένα  που  προέκυψαν  αναλύθηκαν  με  τη  χρήση  του  στατιστικού  προ‐

γράμματος SPSS 17 και δείχνουν ότι παρά τα τεχνικά προβλήματα της πλατφόρμας, πρόκει‐

ται για ένα καινοτόμο εργαλείο για τον εκπαιδευτικό που μπορεί να συμπληρώσει την εκ‐

παίδευση και την κατάρτιση του. Οι συμμετέχοντας αξιολόγησαν το SimAULA ως ένα παι‐

χνίδι φιλικό και εύκολο στη χρήση με πολλά οφέλη για την πρακτική τους, ενώ η συντριπτι‐

κή πλειοψηφία δήλωσε πως επιθυμεί επέκταση του SimAULA και σε άλλα μαθήματα πέραν 

της βιολογίας που είναι το μόνο διαθέσιμο θέμα προς το παρόν.   

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Εκπαιδευτικοί, SimAULA, Διαχείριση τάξης 

 

Εισαγωγή 

Η ψηφιακή επανάσταση των  τελευταίων χρόνων άλλαξε  το εκπαιδευτικό  τοπίο και έθεσε 

νέες προκλήσεις  στο  εκπαιδευτικό σύστημα. Όλες αυτές  οι  αλλαγές  είχαν  σημαντική  επί‐

πτωση και στον ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος θεωρείται ο βασικός μοχλός για τη βελ‐

τίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η επαγγελματική του ανάπτυξη αποτελεί προτε‐

ραιότητα στην ευρωπαϊκή ατζέντα για την Ευρώπη του 2020. Δυστυχώς όμως, η εκπαίδευ‐

ση των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους περιορίζεται σε θεωρητική κα‐

τάρτιση και έχει τη μορφή της παρατήρησης σε σχολική τάξη και όχι της πρακτικής άσκη‐

σης,  που  ενισχύει  τις  δεξιότητες  λήψης  αποφάσεων  σε  θέματα  διαχείρισης  της  σχολικής 

τάξης (Woolfolk, 2005). Έτσι όταν ξεκινάει  τη σταδιοδρομία του ένας εκπαιδευτικός αντιμε‐

τωπίζει το «σοκ της πραγματικότητας»  (Veenman, 1984) λόγω της έλλειψης εμπειρίας και 

γνώσης. 

 

Ένα από τα σύγχρονα εργαλεία που μπορεί να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

να καλύψει  την ανάγκη για  την εκπαίδευση και  κατάρτιση  των  εκπαιδευτικών και  να συ‐

μπληρώσει την έλλειψη πρακτικής άσκησης είναι το εκπαιδευτικό παιχνίδι (Gibson, 2011). 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια αποτελούν έναν ‘μικρόκοσμο’ που αναπαριστά μια πραγματική 
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κατάσταση  (Van Staalduinen & De Freitas, 2011),  παρέχοντας  έτσι  στον  εκπαιδευτικό μια 

ρεαλιστική εμπειρία και συμβάλλοντας στην απόκτηση και εξάσκηση γνωστικών,  κοινωνι‐

κών και συναισθηματικών δεξιοτήτων που αργότερα θα κληθεί να εφαρμόσει σε πραγματι‐

κές συνθήκες σχολικής τάξης (Foley & McAllister, 2005; Gibson, 2011). 

 

Η  έλλειψη  γνώσεων  και  πρακτικής  εξάσκησης αποτέλεσε  τη βάση  για  την ανάπτυξη  ενός 

εκπαιδευτικού  λογισμικού  που  θα  επιτρέπει  σε  εν  ενεργεία  και  υποψήφιους  εκπαιδευτι‐

κούς να εξασκούνται σε ένα τρισδιάστατο εικονικό περιβάλλον σχολικής τάξης. Το SimAULA 

αξιοποιώντας την τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών και βασισμένο στη θεωρία του 

κονστρουκτιβισμού, εμπλέκει ενεργά τους χρήστες εκπαιδευτικούς στη διαδικασία της μά‐

θησης, ενώ μέσω της αλληλεπίδρασης με τους εικονικούς μαθητές τους δίνει τη δυνατότη‐

τα να πειραματιστούν και να αποκτήσουν εμπειρία στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, να δια‐

χειριστούν ποικίλες συμπεριφορές στην τάξη και μέσω της αυτοκριτικής και του αναστοχα‐

σμού να αναγνωρίσουν τα λάθη και τις αδυναμίες τους. Ο κύριος στόχος του SimAULA είναι 

να  καταστεί  ένα  εργαλείο  που  θα  ενδυναμώσει  την  επαγγελματική  ανάπτυξη  των  εκπαι‐

δευτικών και θα ενισχύσει την εμπειρία τους ώστε να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της αυ‐

ριανής πραγματικής σχολικής τάξης.  

  

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια: Ορισμός και Πλεονεκτήματα 

Με  τον  όρο  ‘εκπαιδευτικά  παιχνίδια‐edutainment  games’  ή  ‘σοβαρά  παιχνίδια‐serious 

games’ εννοούμε εκείνα που ενισχύουν τη μάθηση και επιτρέπουν στο χρήστη να αναπτύ‐

ξει τις δεξιότητες του σε ένα ψυχαγωγικό περιβάλλον (Ratan & Ritterfeld, 2009). Το σημα‐

ντικότερο χαρακτηριστικό των εκπαιδευτικών παιχνιδιών είναι το ότι αναπαριστούν πραγ‐

ματικές καταστάσεις, δίνοντας έτσι στον χρήστη τη δυνατότητα να εφαρμόσει και να ανα‐

πτύξει  τις  δεξιότητες  του  σε  πραγματικές  συνθήκες  αλλά  σε  ένα  ασφαλές  περιβάλλον 

(Oliveira et al., 2011). Μέσω των εκπαιδευτικών παιχνιδιών οι χρήστες συμμετέχουν ενεργά 

στη  διαδικασία  της  μάθησης  και  ανακαλύπτουν  τη  γνώση μέσα από  την  πράξη  (learn by 

doing), (Anolli et al., 2010; Oliveira et al., 2011).  

 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα στους χρήστες τόσο σε γνω‐

στικό όσο  και σε ψυχοκοινωνικό  επίπεδο  (Freitas & Liarokapis, 2011).  Κάνουν  τη μάθηση 

πιο  ελκυστική,  ενώ  οι    προκλήσεις  των  διαφόρων  δραστηριοτήτων  ενισχύουν  τα  κίνητρα 

των μαθητών για μάθηση (Anolli et al., 2010). Επιπροσθέτως, η χρήση παιχνιδιών ενισχύει 

τις  δεξιότητες  επίλυσης  προβλήματος  (problem‐solving)  και  λήψης  αποφάσεων  (decision‐

making skills) και τις διαπραγματευτικές ικανότητες (negotiation skills) των χρηστών (Freitas 

& Liarokapis, 2011; Mansour & El. Said, 2009). 

 

SimAULA: Μια προσομοίωση τάξης για την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 

Το  SimAULA  αξιοποιώντας  την  τεχνολογία  των  εκπαιδευτικών  παιχνιδιών,  προσφέρει  μια 

τρισδιάστατη εικονική τάξη βιολογίας δημοτικού σχολείου (βλέπε σχήμα 1 και 2)  με διαθέ‐

σιμο θέμα προς το παρόν το βιολογικό κύτταρο για την 5η  τάξη  (μαθητές 11‐12 ετών).  Το 

παιχνίδι  απευθύνεται  σε  υποψήφιους αλλά  και  σε  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικούς,  στοχεύο‐

ντας στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων τους σε θέματα διαχείρισης προβληματικών συμπε‐

ριφορών.  
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Σχήμα 1:                                                                                           Σχήμα 2: 

Το εικονικό περιβάλλον τάξης του SimAULA                                Το εικονικό περιβάλλον τάξης 

του SimAULA 

 

Η πρώτη έκδοση  του παιχνιδιού  είναι  διαθέσιμη σε πέντε  γλώσσες  (Ελληνικά,  Αγγλικά,  Ι‐

σπανικά, Ιταλικά και Βουλγάρικα) για δοκιμή και οι χρήστες μπορούν να ενημερωθούν σχε‐

τικά από την ιστοσελίδα  http://simaulaproject.eu/. Πρόκειται για ένα ελεύθερο λογισμικό 

που στοχεύει μελλοντικά να λειτουργεί συμπληρωματικά με άλλα εκπαιδευτικά κοινωνικά 

δίκτυα,  προάγοντας  τη  συνεργασία  μεταξύ  των  εκπαιδευτικών  και  την  ανταλλαγή  βέλτι‐

στων  πρακτικών  (Fernàndez & Peytcheva‐Forsyth, 2012).  Προς  το  παρόν  οι  χρήστες  μπο‐

ρούν να παίξουν  το παιχνίδι σε online mode  όμως στο μέλλον θα είναι διαθέσιμο και σε 

offline mode. 

 

Οι παίχτες δεν χρειάζεται να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία για να παίξουν το SimAULA. 

Στο παιχνίδι o  χρήστης  ελέγχει  το  εικονικό  είδωλο  του  καθηγητή  (teacher avatar),  (βλέπε 

σχήμα 3) και αλληλεπιδρά με το εικονικό είδωλο του μαθητή που ελέγχεται από τον υπολο‐

γιστή (student avatar), (βλέπε σχήμα 4). Στα πλαίσια του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικός μπορεί 

να επιλέξει τη μέθοδο διδασκαλίας  (ομαδοσυνεργατική, προβληματοκεντρική, διερευνητι‐

κή), την τεχνολογία που θα χρησιμοποιήσει, τις δραστηριότητες και να καθορίσει το χρόνο 

που θα χρειαστεί. Οι επιλογές του αυτές θα καθορίσουν την έκβαση του παιχνιδιού.  

 

                        
Σχήμα 3:                                                                 Σχήμα 4: 

Το εικονικό είδωλο του καθηγητή                Το εικονικό είδωλο του μαθητή 

 

Το SimAULA αναπαράγει καταστάσεις που οι εκπαιδευτικοί αντιμετωπίζουν σε πραγματικές 

συνθήκες τάξης και οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν τις κατάλληλες επιλογές προκειμένου 

να εξασφαλίσου την αρμονία της τάξης, λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική της διδασκαλί‐

ας, το προφίλ των μαθητών, τον τύπο της τάξης κλπ. Ανάλογα με τις επιλογές του χρήστη οι 

μαθητές θα αντιδράσουν. Στο τέλος του παιχνιδιού ο εκπαιδευτικός μπορεί να δει την αξιο‐
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λόγηση του σχετικά με τη συμμετοχή των μαθητών κατά τη διάρκεια της τάξης και  τις επι‐

λογές του όσον αφορά τη διδακτική μεθοδολογία,  τα διδακτικά μέσα,  τις δραστηριότητες 

μάθησης κα το χρόνο που ανάλωσε σε κάθε δραστηριότητα.  

 

Το SimAULA αποσκοπεί να βελτιώσει τα προσόντα των εκπαιδευτικών σε θέματα διαχείρι‐

σης της σχολικής τάξης (classroom management) μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, που θα 

αναπτύξει  τις δεξιότητες τους και θα τους επιτρέψει να δοκιμάσουν τις  ιδέες  τους και να 

μάθουν από τα λάθη τους. Μέσω των διαφόρων δραστηριοτήτων ο παίχτης θα πρέπει να 

αναλύσει τις ανάγκες του μαθητή και θα μπορεί να πειραματιστεί (experimentation) και να 

βελτιώσει  (refinement)  τις  μεθόδους  διδασκαλίας  του,  να  πάρει  αποφάσεις  (decision‐

making) και να αναπτύξει νέες στρατηγικές (development of new strategies).  

 

Το SimAULA  αποσκοπεί  στο  να  καταστεί  στο  μέλλον  ένα υποστηρικτικό  εργαλείο  που θα 

συμπληρώσει  την πρακτική  και  θα  ενταχθεί στους οδηγούς σπουδών  των πανεπιστημίων 

και σε διάφορους φορείς κατάρτισης. Ένα καινοτόμο εργαλείο σαν το SimAULA θα βοηθή‐

σει  τα  εκπαιδευτικά  ιδρύματα  να  προσφέρουν  πρακτική  σε  πραγματικές  συνθήκες  τάξης 

στον τεράστιο όγκο φοιτητών που δεν μπορούν να απορροφηθούν σε σχολικές μονάδες.  

 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να διερευνήσει και να αξιολογήσει την πιλοτική εφαρμο‐

γή της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας SimAULA από Έλληνες εκπαιδευτικούς και εν 

ενεργεία και φοιτητές. Οργανώθηκαν πιλοτικές δοκιμές σε  τρείς  χώρες,  στην Ελλάδα,  την 

Ιταλία και τη Βουλγαρία, προκειμένου να αξιολογηθεί η πλατφόρμα με στόχο να βελτιωθεί 

ώστε  να  καταστεί στο μέλλον  ένα  λειτουργικό  και  χρηστικό  εργαλείο  για  την  εκπαίδευση 

και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται μόνο τα αποτελέ‐

σματα από  την αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα  το Δεκέμβριο  του 2012. 

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι ο στόχος του SimAULA δεν ήταν ο σχεδιασμός μιας πλατφόρ‐

μας έτοιμης προς χρήση, αλλά να αποδείξει ότι οι τεχνολογίες προσομοίωσης μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Η πλατφόρμα α‐

ξιολογήθηκε ενώ ήταν ακόμα υπό ανάπτυξη, συνεπώς οι συμμετέχοντες δεν αξιολόγησαν 

μια πλήρως λειτουργική πλατφόρμα, αλλά ένα δυνητικό εργαλείο.  

 

Συμμετέχοντες 

Τριάντα  τέσσερις Έλληνες υποψήφιοι  και  εν  ενεργεία  εκπαιδευτικοί πήραν μέρος στην έ‐

ρευνα, εκ των οποίων 28 γυναίκες και 6 άντρες. Η ηλικία των συμμετεχόντων κυμαινόταν 

από 22 έως 45 ετών. Το 44,1% των συμμετεχόντων είχε διδακτική εμπειρία από 1 έως 5 έτη, 

το 14,7% μεταξύ 5 και 10 ετών, το 35,3% λιγότερο από ένα χρόνο και το 5,9% είχε διδακτική 

εμπειρία πάνω από 10 έτη. Όσον αφορά τη χρήση νέων τεχνολογιών το 50% των ερωτηθέ‐

ντων απάντησε πως χρησιμοποιεί μερικές φορές, το 35,3% πως συνήθως χρησιμοποιεί νέες 

τεχνολογίες και το 14,7% πως δεν χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία. 
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Ερευνητικά Εργαλεία 

Η συλλογή των στοιχείων της έρευνας έγινε μέσω τριών ερωτηματολογίων με κλειστού και 

ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να συμπληρώσουν το πρώτο ερωτη‐

ματολόγιο,  που στόχευε στη συλλογή προσωπικών στοιχείων  των  χρηστών  (ηλικία, φύλο, 

επαγγελματική εμπειρία, χρήση τεχνολογίας). Στη συνέχεια έπρεπε να παίξουν το παιχνίδι 

και να συμπληρώσουν το δεύτερο ερωτηματολόγιο, που περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά 

με θέματα τεχνολογικής και χρηστικής φύσης του SimAULA. Μετά έπρεπε οι συμμετέχοντες 

να παίξουν το παιχνίδι για δεύτερη φορά και να συμπληρώσουν το τρίτο ερωτηματολόγιο, 

που είχε ως στόχο να αξιολογήσει τις παιδαγωγικές, μαθησιακές και διαδραστικές πτυχές 

του SimAULA. 

 

Αποτελέσματα 

Από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι το 60% των συμμετεχόντων θεωρεί πως ο 

σχεδιασμός της πλατφόρμας είναι σαφής, το 30% κρατάει ουδέτερη στάση και το 10% δια‐

φωνεί. Το 20%  των συμμετεχόντων πιστεύει πως υπάρχουν αρκετά λάθη στην εφαρμογή, 

το 50%  είναι ουδέτερο και  το 30%  διαφωνεί.  Στο 43,3%  των συμμετεχόντων δεν άρεσε ο 

τρόπος  σχεδιασμού  των  χαρακτήρων  και  των  αντικειμένων,  το  33,3%  κράτησε  ουδέτερη 

στάση και το 20% απάντησε θετικά. Σύμφωνα με τα δεδομένα το 33,4% των συμμετεχόντων 

βρήκε το παιχνίδι ρεαλιστικό, το 33,3% είναι ουδέτερο και το 33,3 διαφωνεί.  

 

Ως προς την διαδικτυακή σύνδεση και ταχύτητα του παιχνιδιού, το 73,3% δήλωσε πως δεν 

αντιμετώπισε προβλήματα, το 3,3% κράτησε ουδέτερη στάση και το 23,3% των συμμετεχό‐

ντων  αντιμετώπισε  προβλήματα.  Το 70%  των  ερωτηθέντων  δήλωσε  πως  είχε  εύκολη  και 

γρήγορη πρόσβαση στο παιχνίδι, σε αντίθεση με το 16,7% που συνάντησε δυσκολίες.  

 

Στην ερώτηση σχετικά με το αν οι συμμετέχοντες χρειάστηκαν πολύ προσπάθεια για να μά‐

θουν να παίζουν με το παιχνίδι, το 83,3% διαφώνησε, το 3,3% κράτησε ουδέτερη στάση και 

μόλις το 13,3% δήλωσε ότι το δυσκολεύτηκε να παίξει το παιχνίδι. Το 73,4% των ερωτηθέ‐

ντων απάντησε πως το παιχνίδι προσέφερε αρκετές πληροφορίες για το πώς να παίξουν, το 

20%  ήταν  ουδέτερο  και  μόλις  το  6,6%  βρήκε  τις  πληροφορίες  ανεπαρκείς.  Ωστόσο,  η 

πλειοψηφία των συμμετεχόντων (50%) θεωρεί πως οι χρήστες χρειάζονται την υποστήριξη 

ενός καθοδηγητή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην ερώτηση σχετικά με το αν η εφαρ‐

μογή ανταποκρίνεται στις κινήσεις των χρηστών ακαριαία και άνετα,  το 60% συμφώνησε, 

το 20% κράτησε ουδέτερη στάση και το 20% διαφώνησε. Με βάση τα δεδομένα το 60% των 

ερωτηθέντων  θεωρεί  πως  ο  τρόπος  χρήσης  του  SimAULA  είναι  παραπλήσιος  με  άλλες  ε‐

φαρμογές  ή  παιχνίδια,  διευκολύνοντας  έτσι  το  παιχνίδι  (το  23,3%  είναι  ουδέτερο  και  το 

16,7% διαφωνεί).  

 

Ένα μεγάλο ποσοστό των ερωτηθέντων (56,7%) θεωρεί πως το SimAULA μπορεί να βοηθή‐

σει το χρήστη να εξοικονομήσει χρόνο στην πρακτική, ενώ το 73,3% των ερωτηθέντων απά‐
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ντησε  πως  θα  ξαναέπαιζε  το  SimAULA  εξαιτίας  του  διδακτικού  οφέλους  που  μπορεί  να 

προσφέρει (μόλις το 13,3% δήλωσε πως δεν επιθυμεί να ξαναπαίξει το παιχνίδι).  

 

Οι ερωτηθέντες έπρεπε να αξιολογήσουν το SimAULA σε μια κλίμακα από το 0‐10 ως προς 

τα τεχνολογικής φύσεως θέματα. Από τα δεδομένα (πίνακας 1) φαίνεται πως η δημοφιλέ‐

στερη βαθμολογία είναι το 7 (mode=7), ενώ η μικρότερη βαθμολογία (mimimum) είναι το 2 

και  η  μέγιστη  (maximum)  το 9.  Η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  (58,8%)  έμειναν  πολύ 

ικανοποιημένοι  από  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό SimAULA  καθώς  το  βαθμολόγησαν από 7 

έως 9, το 29,4% ικανοποιήθηκε λιγότερο δίνοντας βαθμολογίες από 4‐6, ενώ το 11,8% των 

συμμετεχόντων δεν ικανοποιήθηκε δίνοντας βαθμολογίες από 0‐3.  

 

N 
Valid  34 

Missing  0 

Mean  6,29 

Mode  7 

Std. Deviation  1,883 

Minimum  2 

Maximum  9 

Πίνακας 1: 

 Βαθμός ικανοποίησης από το SimAULA για τεχνικής φύσεως θέματα 

 

Στην ερώτηση αν το SimAULA μπορεί να είναι ένα καλό συμπλήρωμα για τη επιμόρφωση 

των εκπαιδευτικών το 76,7% των συμμετεχόντων φαίνεται να συμφωνεί, το 20% είναι ου‐

δέτερο  και  μόλις  το 3,3%  διαφωνεί.  Η  πλειοψηφία  των  συμμετεχόντων  (56,7%)  θεωρούν 

πως  τα  περιεχόμενα  και  οι  δραστηριότητες  του  SimAULA  αντιπροσωπεύουν  πραγματικές 

συνθήκες τάξης,  ενώ το 20% είναι ουδέτερο και το 16,7% διαφωνεί. Το 53,3% των ερωτη‐

θέντων δηλώνει πως ο τρόπος που όλο το παιχνίδι είναι δομημένο είναι επαρκής από παι‐

δαγωγικής άποψης, το (36,7% είναι ουδέτερο και το 10% διαφωνεί). Ωστόσο,  το 43,4% των 

ερωτηθέντων θεωρεί πως τα περιεχόμενα και οι δραστηριότητες του SimAULA δεν ανταπο‐

κρίνονται σε αυτές που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί σε πραγματικές συνθήκες (το 30% 

είναι ουδέτερο και το 26,7% πιστεύει ότι οι καταστάσεις ανταποκρίνονται σε πραγματικές 

συνθήκες). Στην ερώτηση αν ο τρόπος που το SimAULA είναι σχεδιασμένο προωθεί τις με‐

ταγνωστικές δεξιότητες, το 53,4% συμφωνεί, το 36,7% είναι ουδέτερο και το 10% διαφωνεί. 

Όσον  αφορά  την  αξιολόγηση  που  παρέχεται  από  το  SimAULA  μετά  την  ολοκλήρωση  του 

παιχνιδιού, το 33,3% την βρίσκει επαρκή, το 43,3% είναι ουδέτερο και το 23,4% τη θεωρεί 

ανεπαρκή.  

 

Το 70%  των συμμετεχόντων δηλώνουν πως αξίζει  να παίξουν  το   SimAULA πάνω από μια 

φορά και πως θα το έπαιζαν ξανά. Επίσης, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (93,3%) επι‐

θυμεί το SimAULA να επεκταθεί και σε άλλα μαθήματα.  Παρά τις δυσκολίες που συνάντη‐

σαν οι παίχτες, το 63,3% βρήκαν το SimAULA ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Όμως στην ερώτηση 

αν απορροφήθηκαν από αυτό,  το 40%  κράτησε ουδέτερη στάση,  ενώ το 33,4% απάντησε 
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θετικά και το 26,7% αρνητικά. Επίσης όπως φαίνεται από τα δεδομένα το 26,7% των ερω‐

τηθέντων παίζοντας SimAULA αισθάνθηκε ότι βρέθηκε σε πραγματικές συνθήκες τάξης, το 

46,7%  δήλωσε  ουδέτερο  και  το 26,7%  δεν  ένιωσε  ότι  βρέθηκε  σε  πραγματικές  συνθήκες 

τάξης.  

 

Οι ερωτηθέντες έπρεπε να αξιολογήσουν το SimAULA σε μια κλίμακα από το 0‐10 ως προς 

τα παιδαγωγικά και μαθησιακά θέματα. Από τα δεδομένα (πίνακας 2) φαίνεται πως η δη‐

μοφιλέστερη βαθμολογία είναι το 7 (mode=7), ενώ η μικρότερη βαθμολογία είναι το 3 και η 

μέγιστη το 9. Με βάση τα αποτελέσματα το 58,8% των ερωτηθέντων έμειναν πολύ ικανο‐

ποιημένοι βαθμολογώντας το SimAULA από 7  έως 9.  Το 38,3  ικανοποιήθηκε λιγότερο κα‐

θώς το βαθμολόγησαν από 4‐6, ενώ το  2,9% βαθμολόγησε το εκπαιδευτικό λογισμικό από 

0 έως 3.   

 

N 
Valid  34 

Missing  0 

Mean  6,50 

Mode  7 

Std. Deviation  1,562 

Minimum  3 

Maximum  9 

Πίνακας 2: 

Βαθμός ικανοποίησης από το SimAULA για παιδαγωγικά και μαθησιακά θέματα 

 

Η ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων έδειξε, ότι το SimAULA επιτρέπει στους εκπαιδευτι‐

κούς  να  πειραματιστούν  με  τις  διάφορες  μεθόδους  και  στρατηγικές  διδασκαλίας  σε  ένα 

ασφαλές περιβάλλον και να βιώσουν διάφορες πραγματικές καταστάσεις της σχολικής τά‐

ξης. Το παιχνίδι απομακρύνει τον εκπαιδευτικό από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκα‐

λίας και  τον ωθεί  να πειραματιστεί με περισσότερο διαδραστικές μεθόδους διδασκαλίας, 

όπως η ομαδοσυνεργατική και η διερευνητική μέθοδος. Επιπροσθέτως, το παιχνίδι παρέχει 

στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δεξιότητες τους σε θέματα οργά‐

νωσης και σχεδιασμού των μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 

Τα ποιοτικά δεδομένα ανέδειξαν ως  το σημαντικότερο πρόβλημα  το  γραφικό περιβάλλον 

του παιχνιδιού καθώς οι συμμετέχοντες δεν έμειναν ικανοποιημένοι από το σχεδιασμό των 

εικονικών ειδώλων (avatars) και των διαφόρων αντικειμένων. Οι συμμετέχοντες δεν ένιω‐

σαν να βρίσκονται σε πραγματικές συνθήκες τάξης και δεν μπόρεσαν να ταυτιστούν με το 

εικονικό  είδωλο  του  καθηγητή  και  να  απορροφηθούν  από  το  παιχνίδι.  Επιπροσθέτως,  οι 

συμμετέχοντες δήλωσαν πως ήθελαν περισσότερη ποικιλία όσον αφορά τις προβληματικές 

συμπεριφορές των μαθητών αλλά και μεγαλύτερη ελευθερία όσον αφορά τις επιλογές του 

εκπαιδευτικού.  
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα έρευνα είχε ως στόχο να αξιολογήσει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και κατάρτι‐

σης των εκπαιδευτικών μέσω μιας εικονικής τάξης που βασίζεται στην τεχνολογία των εκ‐

παιδευτικών παιχνιδιών.  Αν  και  το SimAULA  αξιολογήθηκε ως  ένα δυνητικό  εργαλείο  και 

όχι ως μια τελική εφαρμογή, τα έως τώρα ευρήματα έδειξαν ότι πρόκειται για ένα καινοτό‐

μο  εργαλείο  στο  βαθμό  που  δημιουργεί  πραγματικές  συνθήκες  τάξης  και  ενισχύει  την  ε‐

μπειρία και τις δεξιότητες του εκπαιδευτικού στη διαχείριση της σχολικής τάξης. 

Η βασική αδυναμία του SimAULA είναι ο σχεδιασμός του γραφικού περιβάλλοντος που δεν 

έκανε  το  παιχνίδι  αρκετά  ρεαλιστικό,  με  αποτέλεσμα  οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί  να 

μην μπορούν να εμπλακούν συναισθηματικά και να νιώσουν πως βρίσκονται σε πραγματι‐

κές συνθήκες τάξης. Ωστόσο, τα αποτελέσματα έδειξαν πως είναι δυνατόν να χρησιμοποιη‐

θεί η τεχνολογία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκπαίδευση και κατάρτιση των εκ‐

παιδευτικών.  

 

Χωρίς αμφιβολία η τρέχουσα έκδοση του SimAULA έχει περιορισμένες λειτουργίες και πολ‐

λά προβλήματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Αναμφισβήτητα είναι το πρώτο βήμα που α‐

νοίγει το δρόμο για τη δημιουργία ενός δυναμικού και ενισχυτικού εργαλείου που  θα προ‐

σφέρει υψηλή θεωρητική και πρακτική κατάρτιση του εκπαιδευτικού ανθρώπινου δυναμι‐

κού σε ένα ευχάριστο, φιλικό αλλά και ταυτόχρονα ασφαλές περιβάλλον μάθησης.   
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Εκπαιδευτική παρέμβαση με χρήση του παιχνιδιού Lure of the Labyrinth για τη διδασκα‐
λία των μαθηματικών της ΣΤ’ δημοτικού 
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Περίληψη 

Η  παρούσα  εργασία  παρουσιάζει  το  σχεδιασμό  και  τα  αποτελέσματα  έρευνας  η  οποία 

υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας της πρώτης εκ των συγγραφέων, υπό 

την  καθοδήγηση  του  δεύτερου,  στο  Διαπανεπιστημιακό  Διατμηματικό  ΠΜΣ  «Τεχνολογίες 

της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  για  την  Εκπαίδευση»  (http://icte.ecd.uoa.gr). 

Ερευνητικός στόχος ήταν να εφαρμοστεί στην εκπαιδευτική βαθμίδα το ψηφιακό παιχνίδι 

μαθησιακού σκοπού «Lure of the Labyrinth», παραγωγής του Αμερικανικού MIT Education 

Arcade, το οποίο και σχεδιάστηκε με στόχο την εξοικείωση των μαθητών με συγκεκριμένες 

μαθηματικές δεξιότητες. Διερευνώντας βιβλιογραφικά τις αρχές λειτουργίας των σοβαρών 

παιχνιδιών,  σύγχρονες  διδακτικές  μεθόδους  της  μαθηματικής  εκπαίδευσης  αλλά  και 

μεθόδους  αξιολόγησης  ψηφιακών  παιχνιδιών  μαθησιακού  σκοπού,  σχεδιάστηκε  και 

υλοποιήθηκε  εκπαιδευτική  παρέμβαση  με  στόχο  να  ενταχθεί  στο  καθημερινό  σχολικό 

πρόγραμμα το συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι. Στην παρέμβαση συμμετείχαν 38 μαθητές 

και  μαθήτριες  της  Στ’  τάξης  δύο  δημόσιων  Δημοτικών  Σχολείων  στην  Αθήνα.  Κατά  τη 

διάρκεια  της  παρέμβασης  συλλέχθηκαν  πρωτογενή  δεδομένα  αξιοποιώντας  κριτήρια 

εκπαιδευτικής αξιολόγησης, φύλλα εργασίας,  ημερολόγια παρατήρησης,  ερωτηματολόγια 

που  συμπληρώθηκαν  από  τους  μαθητές  αλλά  και  από  τους  εκπαιδευτικούς  τους.  Τα 

αποτελέσματα  της  έρευνας  έδειξαν  ότι  η  ένταξη  του  ψηφιακού  παιχνιδιού  στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  ενίσχυσε  την επίδοση  των μαθητών,  κέντρισε  την προσοχή  τους 

και  επίσης  συνέβαλλε  στη  διαμόρφωση  ενός  θετικού  κλίματος  ως  προς  το  μάθημα  των 

Μαθηματικών. 

Λέξεις‐κλειδιά: διδασκαλία βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι  (games based  teaching), μα‐

θηματικά, Δημοτικό Σχολείο, ελεύθερο διαδικτυακό παιχνίδι, Lure of the Labyrinth, σχολική 

επίδοση μαθητών. 

Ευχαριστίες 

Στο σημείο αυτό θα επιθυμούσαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους μαθητές της Στ1  τάξης 

του 27ου και της Στ2 του 30ού Δημοτικού Σχολείου Αχαρνών για τη συμμετοχή τους στην εκ‐

παιδευτική παρέμβαση, τις εκπαιδευτικούς κυρίες Χαμαλέλη Αμαλία και Μποσταντζή Κίττυ 

καθώς και τον Καθηγητή Τμήματος ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ κ. Μιχάλη Μεϊμάρη και την Επίκ. Καθηγή‐

τρια Τμήματος ΕΑΠΗ ΕΚΠΑ κα. Μαρία Σφυρόερα. 
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Εισαγωγικές επισημάνσεις 

Ψηφιακά παιχνίδια, μάθηση και διδασκαλία 

Πολλές έρευνες έχουν κατά καιρούς διεξαχθεί, τονίζοντας τη σπουδαία σημασία που έχει το 

παιχνίδι  στη  διαδικασία  της  μάθησης.  (Piaget,  1951‐  Vygotsky,  1978).  Οι  πιο  σύγχρονες, 

πλέον, θεωρίες ασχολούνται με τη χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών  (serious games) κατά 

τη διάρκεια  της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  (Shaffer et al., 2005  ‐ Μαραγκός &  Γρηγοριά‐

δου, 2006 ‐ James Paul Gee, 2003)  

Ψηφιακά παιχνίδια διαφόρων κατηγοριών (όπως παιχνίδια δράσης, περιπέτειας, στρατηγι‐

κής, παιχνίδια ρόλων, μάχης, προσομοιώσεις ακόμα και ψηφιακά puzzle) και ποικίλων ει‐

δών έχουν εισαχθεί σταδιακά στο καθημερινό μάθημα των εκπαιδευτικών σε μία προσπά‐

θεια  αλλαγής  του  παραδοσιακού  μαθήματος  και  κινητοποίησης  των  μαθητών.  Δεν  είναι 

τυχαίο πως ολόκληρη βιομηχανία έχει αναπτυχθεί γύρω από τη δημιουργία των λεγόμενων 

«σοβαρών»  παιχνιδιών  (serious games),  τα οποία μπορούν να οριστούν ως «παιχνίδια  τα 

οποία  σχεδιάζονται  κατά  τρόπο ώστε  παραμένοντας  διασκεδαστικά  να  μπορούν  να  αξιο‐

ποιηθούν  και  για  άλλους  σκοπούς  πέραν  της  διασκέδασης»  (Μεϊμάρης Μ.,  Γκούσκος  Δ., 

2009). 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις έχουν αρχίσει να διαφοροποιούνται αντίστοιχα, προεκτείνοντας 

την έννοια της μάθησης που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι  (games‐based  learning) στην 

έννοια της βασιζόμενης στο ψηφιακό παιχνίδι διδασκαλίας (games‐based teaching), (Janna 

Jackson, 2009 ‐ Fortugno & Zimmerman, 2005 ‐ Paul Pivec, 2009) διαφοροποιώντας τις προ‐

σεγγίσεις σχεδιασμού και εισαγωγής των ψηφιακών παιχνιδιών στη σχολική τάξη. 

Διδασκαλία και διδακτική των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο 

Το αντικείμενο  των Μαθηματικών,  από  τις  πρώτες  τάξεις  του  Δημοτικού  Σχολείου,  χαρα‐

κτηρίζεται ως  ένα από  τα δυσκολότερα.  Ένας  τέτοιος  χαρακτηρισμός  είναι ως  ένα βαθμό 

αναμενόμενος,  καθώς πρόκειται  για  γνωστικό αντικείμενο που απαιτεί  μια  συγκεκριμένη 

δόμηση και πειθαρχία σκέψης. Σε αυτό το σημείο καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί που δι‐

δάσκουν Μαθηματικά να συμβάλλουν. Η διδακτική των Μαθηματικών δημιουργήθηκε για 

να  προσφέρει  μεθόδους,  εργαλεία  και  διαδικασίες  στους  διδάσκοντες  με  κοινό  γνώμονα 

την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών και την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη βελ‐

τίωση της επίδοσής τους. (Κωτοπούλης Θ., 2007) Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από το συνδυα‐

σμό θεωριών μάθησης αλλά και παιδαγωγικών μεθόδων, ενώ στις μέρες μας ενισχύεται και 

από τη σύγχρονη τεχνολογία, μέσα από τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Davies, 

1995) και επίσης μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού στη 

διδακτική πράξη (Ntourlia et al, 2010‐ Gough, J., 1999). 

Μαθησιακή αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών 

Η ολοένα αυξανόμενη τάση ανάπτυξης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού καθώς 

και η κρισιμότητα της χρήσης τους στη σχολική πραγματικότητα γεννά την ανάγκη ύπαρξης 

πλαισίων αξιολόγησης ψηφιακών παιχνιδιών που χρησιμοποιούνται με σκοπό τη μάθηση. 

Για  κάθε  τέτοιο ψηφιακό  παιχνίδι,  ερωτήματα  σε  σχέση  με  την  καταλληλότητά  του  προς 

χρήση στο σχολείο, τον καλύτερο τρόπο ένταξής του στη σχολική τάξη στο πλαίσιο εκπαι‐

δευτικών  σεναρίων,  τη  δυνατότητα  αξιολόγησης  των  μαθησιακών  αποτελεσμάτων  που 
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προκαλεί, είναι κρίσιμα και αναζητούν όχι μόνο θεωρητικές προσεγγίσεις αλλά και πρακτι‐

κές απαντήσεις και λειτουργικές λύσεις στη διάθεση των εκπαιδευτικών. 

Προς την κατεύθυνση αυτή, έχουν ήδη γίνει προσπάθειες δημιουργίας πλαισίων αξιολόγη‐

σης ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού, όπως ενδεικτικά οι επόμενες:  

 η μεθοδολογία MDA (Hunicke, LeBlanc και Zubek, 2004)  

 η μεθοδολογία DPE (Winn Β., 2009) 

 η μεθοδολογία TGE (Harteveld C., 2010) 

 η προσέγγιση ευρετικής αξιολόγησης (heuristic evaluation) (Desurvire H., Caplan M., 

και Toth J., 2004) 

 η  μέθοδος  GATE  (Good  Assessment  for  Twentyfirstcentury  Education)  (Shaffer & 

Gee, 2010),  

 η  μεθοδολογία  Serious  Game  Instructional  Systems  Design  (SG‐ISD),  (Kirkley  και 

Tomblin, 2005) 

 η μεθοδολογία SIG‐GLUE (Moretti & Dondi, 2006), 

 η προσέγγιση OMEGA (Tragazikis et al, 2011). 

Ερευνητικά ερωτήματα και σχεδιασμός της έρευνας 

Στο παραπάνω πλαίσιο, τέθηκαν για την έρευνα τα επόμενα ερωτήματα: 

1. σε ποιο βαθμό θα λειτουργήσει αποτελεσματικά η δυνατότητα εισαγωγής ενός ξε‐

νόγλωσσου ψηφιακού παιχνιδιού στην ελληνική σχολική πραγματικότητα 

2. σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί η εμπλοκή των παιδιών σε ένα εναλλακτικό περιβάλ‐

λον μάθησης 

3. σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί ενδεχόμενη βελτίωση στην επίδοση των μαθητών ως 

προς τις συγκεκριμένες μαθηματικές δεξιότητες 

4. σε ποιο βαθμό θα επιτευχθεί η διατήρηση του ενδιαφέροντος των μικρών μαθητών 

και παράλληλα η κινητροδότηση για περισσότερη εξάσκηση  

5. κατά  πόσο  το  ψηφιακό  παιχνίδι  θα  ικανοποιήσει  τους  μαθητές  παρέχοντάς  τους 

μια εμπειρία ψυχαγωγίας. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση στο πλαίσιο της έρευνας σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε σε δύο 

τμήματα  της  ΣΤ’  τάξης Δημοτικού δύο δημόσιων Δημοτικών  Σχολείων  της Β’  Περιφέρειας 

Ανατολικής  Αττικής.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην  έρευνα  αποδέχθηκαν  να  συμμετάσχουν  ένα 

τμήμα  του 27ου  και  ένα  τμήμα  του 30oύ  Δημοτικού  Σχολείου Αχαρνών.  Πρόκειται  για  δύο 

συστεγαζόμενα  σχολεία  που  μοιράζονται  κοινόχρηστους  χώρους  και  σχολικά  εργαστήρια 

και εδρεύουν στο Ολυμπιακό Χωριό. Τα σχολεία αυτά επιλέχθηκαν με γνώμονα την πρακτι‐

κή δυνατότητα υλοποίησης της έρευνας, λόγω της εργασίας της πρώτης των συγγραφέων 

σε αυτά ως εκπαιδευτικού, γεγονός το οποίο διευκόλυνε την πρόσβαση στο σχολικό εργα‐

στήριο υπολογιστών και τη συνεργασία με τις εκπαιδευτικούς των δύο τμημάτων. Η επιλο‐

γή αυτή θεωρείται ότι δεν επηρεάζει την ισχύ των αποτελεσμάτων της έρευνας, δοθέντος 
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ότι  πραγματοποιήθηκε  σε  επίπεδο  σχολικής  μονάδας  και  όχι  σε  επίπεδο  συγκεκριμένου 

μαθητικού πληθυσμού. 

Συνολικά στην έρευνα συμμετείχαν όλα τα παιδιά των δύο τμημάτων, δηλαδή 38 παιδιά εκ 

των οποίων 20  προέρχονταν από  το 27ο  και 18  από  το 30ό Δημοτικό  Σχολείο Αχαρνών.  Η 

απόφαση της συμμετοχής όλων των παιδιών χωρίς εξαιρέσεις ελήφθη προκειμένου να α‐

ποφευχθούν οποιεσδήποτε πολώσεις στη σύνθεση του μαθητικού πληθυσμού της έρευνας, 

καθώς και οποιαδήποτε προβλήματα διακριτικής παιδαγωγικής διαχείρισης. Οι εκπαιδευτι‐

κοί  των δύο τμημάτων ενημέρωσαν για τη γενική επίδοση των μαθητών στο μάθημα των 

Μαθηματικών και για την διδαχθείσα ύλη, προκειμένου να σχεδιαστεί η έρευνα κατά τρόπο 

συμβατό με την εν λόγω εικόνα. 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση υλοποιήθηκε εντός σχολικού ωραρίου, στο χρόνο της ευέλικτης 

ζώνης, και κάθε συνεδρία διήρκεσε 2 συνεχόμενες διδακτικές ώρες  (περίπου 90 λεπτά ω‐

ρολογιακού χρόνου). Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε 10 εβδομαδιαίες συνεδρίες για κάθε 

τμήμα, στο τετράμηνο Φεβρουαρίου‐Μαΐου 2012. 

Το ψηφιακό παιχνίδι Lure of the Labyrinth 

Το  Lure of  the  Labyrinth  είναι  ένα διαδικτυακό ψηφιακό παιχνίδι  (ελεύθερα προσβάσιμο 

στην ιστοσελίδα http://labyrinth.thinkport.org/www/) το οποίο δημιουργήθηκε στα πλαίσια 

του  έργου  Learning  Games  to  Go  (LG2G)  (ιστοσελίδα 

http://www.thinkport.org/technology/learningwithgames/about/default.tp) ως αποτέλεσμα 

συνεργασίας  της  εταιρείας  FableVision,  της  δημόσιας  τηλεόρασης  Maryland  Public 

Television  (MPT)  και  του  ερευνητικού  κέντρου  MIT  Education  Arcade  (ιστοσελίδα 

http://education.mit.edu/)  του Τεχνολογικού  Ινστιτούτου της Μασαχουσέτης  (MIT) ενώ το 

κόστος παραγωγής επιχορηγήθηκε κατά ένα μεγάλο ποσοστό από το Υπουργείο Παιδείας 

των ΗΠΑ. 

Το παιχνίδι Lure of the Labyrinth (ενδεικτικά στιγμιότυπα στις Εικόνες 1 και 2), το οποίο έχει 

ήδη μελετηθεί με εκπαιδευτικούς σκοπούς σε αρκετές έρευνες (Ash, 2009, Lamb, 2011, Ke 

& Abrams 2013) εξασκεί την μαθηματική σκέψη στο πλαίσιο μιας αφήγησης (storytelling). 

Πιο  συγκεκριμένα,  οι  μαθητές  προσπαθώντας  να  σώσουν  το  χαμένο  κατοικίδιο  ζώο  τους 

έρχονται  αντιμέτωποι  με  υποχθόνια  τέρατα,  καταστάσεις  που  πρέπει  να  αντιμετωπίσουν 

και γρίφους που πρέπει να επιλύσουν με τη βοήθεια των μαθηματικών τους δεξιοτήτων. Το 

παιχνίδι χωρίζεται σε τρία διαφορετικά τμήματα (wings), κάθε ένα από τα οποία αναφέρε‐

ται σε ένα διαφορετικό μαθηματικό στόχο του αναλυτικού προγράμματος σπουδών για τα 

μαθηματικά. Ένα τμήμα του παιχνιδιού αφορά τις αναλογίες μεγεθών (συμπεριλαμβανομέ‐

νων και των ισοδύναμων κλασμάτων), ένα δεύτερο τμήμα έχει να κάνει με τις μεταβλητές 

και τις εξισώσεις και ένα τρίτο και τελευταίο τμήμα αφορά την εξάσκηση στις αριθμητικές 

πράξεις, τις αλγεβρικές παραστάσεις και την ακολουθία των αριθμών (συμπεριλαμβανομέ‐

νης της γεωμετρίας). 

Κάθε ένα από αυτά τα τρία τμήματα περιλαμβάνει τρία πάζλ και κάθε πάζλ έχει τρία επίπε‐

δα, που μεταβαίνουν σταδιακά από περισσότερο εύκολες σε περισσότερο δύσκολες δοκι‐

μασίες. Ακολουθώντας αυτόν τον «νόμο των τριών», οι μαθητές πρέπει να επιλύσουν σω‐

στά κάθε πίστα τρεις φορές, πριν να προχωρήσουν στην επόμενη. 
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Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα του παιχνιδιού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Μία από τις πίστες (puzzle) του παιχνιδιού. 

 

Μεθοδολογία της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Για  την  υλοποίηση  και  αξιολόγηση  της  συγκεκριμένης  παρέμβασης  κρίθηκε  αναγκαίο  να 

διαμορφωθούν  κριτήρια  εκπαιδευτικής  αξιολόγησης  (τεστ),  φύλλα  εργασίας,  ερωτηματο‐

λόγια για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς αλλά και οδηγοί συνεντεύξεων με μαθη‐

τές. Όλα τα παραπάνω χρησιμοποιήθηκαν ως μέθοδοι συλλογής δεδομένων τόσο για  την 

ποσοτική όσο και για την ποιοτική ανάλυση των αποτελεσμάτων της έρευνας. 

Επιπλέον, όλα τα κείμενα αφήγησης του ψηφιακού παιχνιδιού μεταφράστηκαν στα ελληνι‐

κά για την υποβοήθηση της κατανόησης των μαθητών. 

Στην πρώτη εβδομάδα της παρέμβασης οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα φύλλο 

εργασίας (pre‐test) (Εικόνα 3) το οποίο βοήθησε να αξιολογηθεί η επίδοση βάσης των μα‐

θητών και να καταταχθούν σε ομάδες των 2‐3 ατόμων ακολουθώντας τις αρχές της ομαδο‐

συνεργατικής διδασκαλίας. Τα υπόλοιπα 20 λεπτά της πρώτης παρέμβασης, αφιερώθηκαν 

στην πρώτη παρουσίαση του παιχνιδιού (Εικόνα 4). Στόχος της παρουσίασης ήταν να ανα‐

φερθούν επιγραμματικά οι στόχοι της παρέμβασης, να αποκαλυφθεί η αρχική σελίδα του 

παιχνιδιού, να γίνει μία συζήτηση γύρω από την αισθητική πλευρά του καθώς και να ξεκα‐

θαριστούν οι κανόνες του παιχνιδιού που θα διεξαγόταν κάθε εβδομάδα στο σχολικό εργα‐

στήριο. 
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Εικόνα 3. Συμπλήρωση του πρώτου κριτηρίου αξιολόγησης (pre‐test). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4. Στιγμιότυπο από την πρώτη παρουσίαση του παιχνιδιού στο σχολικό εργαστήριο. 

 

Στη συνέχεια, μέχρι την επόμενη συνάντηση, έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εγγρα‐

φής  των μαθητών στο διαδικτυακό παιχνίδι,  ο  χωρισμός  τους σε ετερογενείς ομάδες  των 

δύο ή τριών ατόμων και η απόκτηση των κωδικών πρόσβασης (ονόματα χρηστών και συν‐

θηματικές λέξεις). Οι κωδικοί πρόσβασης δόθηκαν στους μαθητές και οι τελευταίοι παρο‐

τρύνθηκαν να συνδεθούν και να ξεκινήσουν το ταξίδι  τους μέσα στο παιχνίδι.  Στο σημείο 

αυτό να επισημανθεί πως ενθαρρύναμε τα παιδιά να παίξουν το παιχνίδι και εκτός σχολι‐

κού ωραρίου κάτι που ιδιαίτερα στην αρχή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση. 

Κύριο μέλημα κατά τον σχεδιασμό της παρέμβασης ήταν να αφεθούν οι μαθητές να ανα‐

πτύξουν  από  μόνοι  τους  τις  απαραίτητες  στρατηγικές  για  την  επίλυση  των  μαθηματικών 

προβλημάτων και τη συνέχιση του παιχνιδιού. Γνωρίζοντας πως οι μαθητές, σύμφωνα με το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθηματικά της ΣΤ’ τάξης Δημοτικού, είχαν έρθει σε 

μία πρώτη μόνο επαφή με τις περισσότερες μαθηματικές έννοιες που περιείχε το παιχνίδι, 

κρίναμε σκόπιμο να μεριμνήσουμε για  την πιθανότητα γρήγορης αποθάρρυνσής  τους,  σε 

περίπτωση που αντιμετώπιζαν ιδιαίτερες δυσκολίες. Προς τούτο κατασκευάστηκε για κάθε 

πίστα ένα υποστηρικτικό υλικό που στόχο είχε να κατευθύνει τη σκέψη των παιδιών χωρίς 

όμως να τους αποκαλύπτει τον δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Τα φύλλα εργασί‐
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ας περιλάμβαναν κυρίως θεωρία, λυμένες ασκήσεις ή και αυτούσια παραδείγματα με πιο 

απλούς αριθμούς, προκειμένου να διατηρηθεί η λογική της ανακαλυπτικής μάθησης. 

Σε κάθε μία διδασκαλία που ακολούθησε ο γενικός στόχος ήταν να μην αποκαλύπτεται ο 

τρόπος λύσης των δοκιμασιών στα διάφορα επίπεδα του παιχνιδιού αλλά να αφήνονται τα 

παιδιά να τον ανακαλύψουν. Για το λόγο αυτόν τέθηκε ένας περιορισμός στο πλήθος βοη‐

θειών που θα μπορούσε να έχει η κάθε ομάδα από τους εκπαιδευτικούς κάθε φορά (το πο‐

λύ 2 βοήθειες ανά ομάδα), ενώ τα παιδιά παροτρύνθηκαν να επικοινωνούν μεταξύ τους ως 

συμπαίκτες χρησιμοποιώντας το εργαλείο επικοινωνίας (TPC) που περιλαμβάνεται στο παι‐

χνίδι  και ανταλλάσοντας απόψεις.  Τα μολύβια στην κυριολεξία «άναψαν»  (Εικόνα 5)  ενώ 

δεν ήταν λίγες οι φορές που τα φύλλα εργασίας χρησιμοποιήθηκαν άλλοτε σαν χαρτιά για 

πράξεις  και άλλοτε σαν  τρόπος επικοινωνίας μεταξύ δύο ομάδων που δεν βρίσκονταν σε 

κοντινή θέση. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 5. Συμπλήρωση φύλλων εργασίας από τα παιδιά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι με την παραπάνω προσέγγιση κατ’ ου‐

σία σκηνοθετήθηκε ένα μετα‐παιχνίδι, δηλαδή ένα κοινωνικό παιχνίδι μεταξύ των μαθητών 

πάνω  από  το  παιχνίδι  κάθε  ομάδας  με  την  ψηφιακή  εφαρμογή,  με  δικούς  του  περιορι‐

σμούς, στόχους και κανόνες που παρήγαγαν πρόκληση και αβεβαιότητα. 

Οι παρεμβάσεις συνεχίστηκαν σύμφωνα με  τον προγραμματισμό που αναφέρθηκε παρα‐

πάνω και οι μαθητές στην πλειοψηφία τους διατήρησαν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Ελά‐

χιστες φορές παρατηρήθηκαν,  και από ορισμένες  μόνο ομάδες,  σημάδια  κούρασης  τα ο‐

ποία ωστόσο υποχωρούσαν όταν οι παίκτες επιτύγχαναν το στόχο που είχαν θέσει. Ο ρόλος 

των  εκπαιδευτικών παρέμεινε συμβουλευτικός  και  καθοδηγητικός στο πλευρό  των μαθη‐

τών. 

Η συνολική εκπαιδευτική παρέμβαση ολοκληρώθηκε με τη συμπλήρωση για δεύτερη φορά 

του κριτηρίου εκπαιδευτικής αξιολόγησης, με τη μορφή πλέον του post‐test. Στην επόμενη 

συνάντηση οι μαθητές συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια που είχαν διαμορφωθεί και επί‐

σης ζωγράφισαν θέματα σχετικά με το παιχνίδι και την παρέμβαση. Το τέλος όμως της πα‐

ρέμβασης κατ’ ουσίαν ήρθε μετά από περίπου ένα μήνα από την ολοκλήρωση των συνα‐

ντήσεων οπότε οι μαθητές, λίγο πριν εγκαταλείψουν για πάντα το Δημοτικό Σχολείο, έγρα‐
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ψαν,  για  τρίτη  και  τελευταία φορά,  το  κριτήριο  εκπαιδευτικής  αξιολόγησης  με  τη  μορφή 

πλέον του post‐post test. 

 

Αξιολόγηση του ψηφιακού παιχνιδιού ως προς το μαθησιακό αποτέλεσμα 

Η ποσοτική ανάλυση που ακολουθεί βασίζεται στα αποτελέσματα των μαθητών τα οποία 

προέκυψαν από τη συμπλήρωση των τριών κριτηρίων εκπαιδευτικής αξιολόγησης (pre‐test, 

post‐test, post‐post‐test), όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Σκοπός της ανάλυσης αυτής είναι 

κατά κύριο λόγο η αναζήτηση για τάση βελτίωσης της επίδοσης των μαθητών στις συγκε‐

κριμένες μαθηματικές δεξιότητες αλλά και αλλαγής του κλίματος ως προς το μάθημα των 

Μαθηματικών. 

Για  την παρουσίαση  των στατιστικών αποτελεσμάτων και  τη δημιουργία  των αντίστοιχων 

πινάκων και γραφημάτων χρησιμοποιήθηκαν οι λειτουργίες περιγραφικής στατιστικής του 

προγράμματος Excel της σουίτας Microsoft Office, έκδοση 2007. 

Σημειώνεται ότι η ανάλυση, στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, δεν προχώρησε σε επόμε‐

να  στάδια  επεξεργασίας,  όπως  έλεγχοι  στατιστικής  σημαντικότητας  των  αποτελεσμάτων, 

έλεγχοι συσχετίσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών κ.ο.κ. Η έμφαση δόθηκε πρωτίστως 

στην αξιολόγηση της αποτελεσματικής εκπαιδευτικής αξιοποίησης του επιλεγμένου ψηφια‐

κού παιχνιδιού σε μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική περίπτωση, η οποία όμως έγινε προσπά‐

θεια να προσδιοριστεί χωρίς βλάβη της γενικότητας. Ως εκ τούτου, τα συγκεκριμένα αποτε‐

λέσματα της παρούσας έρευνας αποτελούν ένα πρώτο βήμα για τη θεμελίωση του ενδια‐

φέροντος περαιτέρω έρευνας προς αναζήτηση αποτελεσμάτων γενικότερης ισχύος. 

Στο παραπάνω πλαίσιο, για την αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εκπαιδευ‐

τικής παρέμβασης διαμορφώθηκε μία κλίμακα βαθμολογίας με άριστα το 22 η οποία πα‐

ρουσιάζεται στην Εικόνα 6. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 6. Κλίμακα αριθμητικής αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών στα τρία εκπαιδευ‐

τικά κριτήρια (pre‐test, post‐test, post‐post‐test. 

 

Τα αποτελέσματα των δύο τμημάτων εξετάστηκαν ξεχωριστά, καθώς τα τμήματα παρουσί‐

αζαν ανομοιογένεια τόσο ως προς την ύλη των Μαθηματικών που είχαν διδαχθεί όσο και 

ως προς τη γενικότερη επίδοση των παιδιών στο μάθημα των Μαθηματικών. 

 

 

Άριστα  20‐22 

Πολύ Καλά  16‐19 

Καλά  11‐15 

Όχι καλά  <=10 
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Αξιολόγηση κατά τμήμα μαθητών : 27ο Δημοτικό Σχολείο 

Η  εκπαιδευτικός  του  27ου  Δημοτικού  Σχολείου  χαρακτήρισε  το  τμήμα ως  «καλό»,  με  την 

πλειοψηφία των μαθητών να ανταποκρίνεται σε μεγάλο βαθμό στις προσδοκώμενες μαθη‐

ματικές δεξιότητες.  Τα αποτελέσματα που προκύπτουν για το συγκεκριμένο σχολείο είναι 

πως  ενώ στην αρχή  (pre‐test)  το ποσοστό μαθητών που σημείωσε μία όχι  και  τόσο  καλή 

βαθμολογία (<=10) ήταν αρκετά αυξημένο (28%), στη συνέχεια το ποσοστό αυτό μειώθηκε 

αισθητά σε 6% αμέσως μετά την παρέμβαση (post‐test), για να εξαλειφθεί εντελώς στο κρι‐

τήριο που ακολούθησε μετά από ένα μήνα (post‐post‐test). Την τάση βελτίωσης των μαθη‐

σιακών στόχων έρχεται να υποστηρίξει και η μελέτη των μαθητών που αρίστευσαν. Πιο α‐

ναλυτικά, στο πρώτο κριτήριο (pre‐test) κανένας μαθητής δεν κατάφερε να σημειώσει άρι‐

στη επίδοση, πράγμα το οποίο συνέβη κατά ένα μικρό ποσοστό αμέσως μετά τη παρέμβα‐

ση  (post‐test), για να σημειώσει τη μεγαλύτερη ανοδική του πορεία ένα μήνα μετά  (post‐

post‐test), όταν 5 μαθητές κατάφεραν να αριστεύσουν. Οι αλλαγές που επήλθαν ανάμεσα 

στο πρώτο και στο δεύτερο κριτήριο άποψη των συγγραφέων είναι ότι μπορούν να αποδο‐

θούν στο συγκεκριμένο παιχνίδι  και  την πραγματοποίηση  της παρέμβασης,  καθώς  τη συ‐

γκεκριμένη χρονική περίοδο οι μαθητές του τμήματος δεν ασχολήθηκαν με τους αντίστοι‐

χους μαθηματικούς στόχους. Το παρακάτω διάγραμμα  (Εικόνα 7) αποδίδει σχηματικά την 

ανοδική τάση των μαθητών που αρίστευσαν και την αντίστοιχη καθοδική πορεία των μαθη‐

τών που δεν έγραψαν και τόσο καλά. 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 7. Σχηματική αναπαράσταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών του 

27ου Δημοτικού Σχολείου στα τρία διαδοχικά εκπαιδευτικά κριτήρια. 

Αξιολόγηση κατά τμήμα μαθητών : 30ό Δημοτικό Σχολείο 

Η  εκπαιδευτικός  του  συγκεκριμένου  τμήματος  είχε  εξ  αρχής  αναφέρει  πως  αντιμετώπιζε 

προβλήματα  με  τις  μαθηματικές  δεξιότητες  των  μαθητών  της.  Επρόκειτο  λοιπόν  για  ένα 

σχετικά «αδύναμο τμήμα» (sic), του οποίου οι μαθητές μόλις είχαν αρχίσει να έρχονται σε 

επαφή με  κάποιες μαθηματικές δεξιότητες που εμπεριέχονται  στο παιχνίδι  όπως  είναι οι 

εξισώσεις και οι αριθμητικές παραστάσεις. 

Στο τμήμα αυτό παρατηρήθηκε και πάλι ανοδική τάση στο μαθησιακό επίπεδο των μαθη‐

τών με διαφορετική μορφή. Στην έναρξη της παρέμβασης (pre‐test) παρατηρήθηκε μία όχι 

καλή επίδοση από την πλειοψηφία των μαθητών  (55%) ενώ αμέσως μετά την παρέμβαση 

(post‐test) σημειώθηκε μια μετακίνηση αρκετών από τους μαθητές στο επόμενο βαθμολο‐

γικό επίπεδο, καταγράφοντας μια πιο καλή επίδοση. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί πως 

αρχικά (pre‐test) και πάλι κανένας μαθητής δεν κατάφερε να αριστεύσει, ενώ αμέσως μετά 

την  παρέμβαση  2  από  τους  4  μαθητές  που  είχαν  βαθμολογηθεί  αρχικά  με  «πολύ  καλά» 
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(post‐test)  κατάφεραν  να  αριστεύσουν.  Το  γεγονός  αυτό  θεωρείται  κατά  την  άποψη  των 

συγγραφέων ότι μπορεί να αποδοθεί στη χρήση του παιχνιδιού καθώς, με βάση την επιτό‐

πια παρατήρηση, οι συγκεκριμένοι παίκτες είχαν επιτύχει μία πολύ καλή πορεία, είχαν κα‐

ταφέρει να ανοίξουν τις περισσότερες πίστες‐παζλ και να τις ολοκληρώσουν επιτυχώς. Άλ‐

λωστε και η ίδια η εκπαιδευτικός του τμήματος δήλωσε πως παρατήρησε αισθητή διαφορά 

στον  τρόπο  σκέψης  κάποιων  «καλών  μαθητών»  γεγονός  που  αποδεικνύεται  και  από  την 

πορεία τους στα κριτήρια αξιολόγησης (Εικόνα 8). 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Σχηματική αναπαράσταση των μαθησιακών αποτελεσμάτων των μαθητών του 

30ού Δημοτικού Σχολείου στα τρία διαδοχικά εκπαιδευτικά κριτήρια. 

Αξιολόγηση κατά γνωστική ενότητα 

Προκειμένου να διερευνηθεί σε ποιες γνωστικές ενότητες βοηθήθηκαν περισσότερο οι μα‐

θητές, κάθε γνωστική ενότητα βαθμολογήθηκε στα εκπαιδευτικά κριτήρια ξεχωριστά προ‐

κειμένου να διαπιστωθεί, σε επίπεδο μέσου όρου, η τάση που επικράτησε. Με τον τρόπο 

εργασίας αυτόν διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν περισσότερο με τις δεξιότητες 

επίλυσης  προβλημάτων  και  ανάπτυξης  μαθηματικής  σκέψης,  όπως  φαίνεται  και  από  τα 

σχετικά αποτελέσματα που παρουσιάζονται στις Εικόνες 9 και 10. 

Η εικόνα αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει τον αρχικό στόχο σχεδιασμού του παιχνιδιού Lure 

of the Labyrinth. Οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με ρεαλιστικές προβληματικές καταστάσεις 

και προσπάθησαν μέσω της ανακάλυψης και της μεθόδου της δοκιμής και του λάθους να 

τις επιλύσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα. 

 

Εικόνα 9. Μέση τιμή επίδοσης μαθητών ανά γνωστική ενότητα και κριτήριο αξιολόγησης 

(27ο Δημοτικό Σχολείο). 

 

κριτήριο αξιολόγησης

γνωστική ενότητα 
pre‐test  post‐test  post‐post‐test 

ισοδύναμα κλάσματα (άριστα = 5,0)  3,0  3,7  4,2 

εξισώσεις, αριθμητικές παραστάσεις (άριστα = 7,0)  5,2  5,4  5,8 

επίλυση προβλημάτων (άριστα = 10,0)  4,2  5,5  7,2 
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Εικόνα 10. Μέση τιμή επίδοσης μαθητών ανά γνωστική ενότητα και κριτήριο αξιολόγησης 

(30ό Δημοτικό Σχολείο). 

 

Συνολικές επισημάνσεις 

Η επικοινωνία μεταξύ της ομάδας, ο ανοικτός τρόπος σκέψης, η ανταλλαγή διαφορετικών 

απόψεων, ο ενθουσιασμός αλλά και η απογοήτευση ανάλογα με το αποτέλεσμα, το πείσμα 

που κυρίευε τους μαθητές δίνοντάς τους το κίνητρο να συνεχίσουν ήταν στοιχεία που πα‐

ρατηρήθηκαν  κατά  τρόπο συστηματικό στις  εβδομαδιαίες  συναντήσεις  της  εκπαιδευτικής 

παρέμβασης με το ψηφιακό παιχνίδι στο σχολικό εργαστήριο και στα δύο τμήματα. Αντίθε‐

τα,  τα παραπάνω στοιχεία δεν παρατηρήθηκαν καθόλου κατά τη  γραπτή αξιολόγηση  των 

μαθητών  με  τα  εκπαιδευτικά  κριτήρια,  ως  κατ’  ανάγκην  συμβατικού  τύπου  εκπαιδευτική 

διαδικασία. 

Κλείνοντας την αξιολόγηση του παιχνιδιού ως προς τους μαθησιακούς στόχους, θα πρέπει 

να αναφερθεί πως σχεδόν όλοι οι μαθητές χαρακτήρισαν το παιχνίδι ως «δύσκολο». Για το 

λόγο αυτό, όταν τους ζητήθηκε να βαθμολογήσουν την παρέμβαση ως προς τις προσδοκίες 

τους σε σχέση με το μάθημα των Μαθηματικών, οι απόψεις ήταν διαφορετικές διαμορφώ‐

νοντας με αυτό  τον  τρόπο  τον μέσο όρο  των απαντήσεων στο 7,2  με άριστα  το 10.  Τόσο 

όμως από την ποσοτική ανάλυση των εκπαιδευτικών κριτηρίων όσο και από την ποιοτική 

ανάλυση των εβδομαδιαίων παρατηρήσεων προκύπτει το συμπέρασμα πως σχεδόν όλοι οι 

μαθητές  ανταποκρίθηκαν  σε  μεγάλο  βαθμό,  ταξιδεύοντας  σε  «απάτητα  μονοπάτια»  της 

μαθηματικής τους σκέψης. 

Αξιολόγηση του ψηφιακού παιχνιδιού 

ως προς την εμπειρία ψυχαγωγίας και συνεργασίας 

Αναλύοντας  τα  ερωτηματολόγια,  τις  μικρού  μήκους  συνεντεύξεις  αλλά  και  τα  μηνύματα 

που οι  ίδιοι  οι μαθητές‐παίκτες ανάρτησαν στον ψηφιακό χώρο επικοινωνίας  του παιχνι‐

διού  (TPC),  διαπιστώθηκε  πως  το  παιχνίδι  πέτυχε  τον  παιγνιακό  ψυχαγωγικό  του  στόχο. 

Όλοι  οι  μαθητές  κατά  το  μάλλον  ή  ήττον  δήλωσαν  ότι  διασκέδασαν  με  την  εμπειρία  του 

παιχνιδιού  και ψυχαγωγήθηκαν μέσα από  τη  χρήση  του. Οι περισσότεροι  εξέφρασαν  την 

επιθυμία να συνεχίσουν να παίζουν, ενώ φάνηκαν  ιδιαίτερα πρόθυμοι να ασχοληθούν με 

το συγκεκριμένο παιχνίδι ακόμα και κατά τον ελεύθερό τους χρόνο. Σχεδόν όλοι δήλωσαν 

ικανοποιημένοι από τη συνεργασία με  τα υπόλοιπα μέλη  της ομάδας  τους,  ενώ δεν ήταν 

λίγοι εκείνοι που σύστησαν το παιχνίδι και σε φίλους τους από άλλα τμήματα του σχολείου. 

κριτήριο αξιολόγησης

γνωστική ενότητα 
pre‐test  post‐test  post‐post‐test 

ισοδύναμα κλάσματα (άριστα = 5,0)  2,8  2,9  3,5 

εξισώσεις, αριθμητικές παραστάσεις (άριστα = 7,0)  3,7  3,8  3,2 

επίλυση προβλημάτων (άριστα = 10,0)  2,2  3,8  3,4 
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Μια συνοπτική συγκεντρωτική εικόνα των σχετικών αποκρίσεων των μαθητών παρουσιάζε‐

ται στην Εικόνα 11. 

O  έντονος  ενθουσιασμός  των μαθητών,  ο  οποίος  στις  περισσότερες  ομάδες  διατηρήθηκε 

μέχρι το τέλος της παρέμβασης, επισφραγίζεται μέσα από τη βαθμολόγηση που τους ζητή‐

θηκε  να  κάνουν.  Σε  επίπεδο  συνολικού  μέσου  όρου αξίζει  να  σημειωθεί  πως  οι  μαθητές 

βαθμολόγησαν  το παιχνίδι με 9 στα 10  για  την ψυχαγωγία που τους παρείχε,  ενώ με 9,2 

στα 10 βαθμολόγησαν τη μεταξύ τους συνεργασία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 11. Στατιστική εικόνα των απαντήσεων των μαθητών σε ερωτήσεις κλειστού τύπου 

σε σχέση με την εμπειρία ψυχαγωγίας του ψηφιακού παιχνιδιού. 

 

Από  τα  παραπάνω  θετικά  αποτελέσματα,  το  θετικό  αποτέλεσμα ως  προς  την ψυχαγωγία 

θεωρείται κατά την άποψη των συγγραφέων ότι μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο 

ίδιο το ψηφιακό παιχνίδι: όπως έχει ήδη αναφερθεί, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο παι‐

χνίδι με υψηλή ποιότητα σχεδιασμού,  το οποίο προσφέρει κίνητρα που κεντρίζουν το εν‐

διαφέρον και τη προσοχή των μαθητών, ενώ μέσα από το μυστήριο της αφήγησης τους τα‐

ξιδεύει σε έναν φανταστικό κόσμο γεμάτο προκλήσεις, ανταποκρινόμενο με τον τρόπο αυτό 

στις τρεις βασικές πτυχές της διασκεδαστικότητας (fun) σύμφωνα με την κλασική θεώρηση 

του Malone: την πρόκληση (challenge), την περιέργεια (curiosity) και το εγγενές φανταστικό 

πλαίσιο (intrinsic fantasy) που προσφέρουν τα ψηφιακά παιχνίδια. 

Το θετικό αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, από την άλλη πλευρά, εκτι‐

μάται ότι μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση της συ‐

γκεκριμένης εκπαιδευτικής παρέμβασης: η θετική ενίσχυση των δυνατοτήτων συνεργασίας 

με το χωρισμό των μαθητών σε κατάλληλες ομάδες, με διαρκή υποστήριξη και καθοδήγηση 

και με συζήτηση των προβλημάτων που ανέκυπταν αποτέλεσαν ρητές σχεδιαστικές επιλο‐

γές και πρακτικές παιδαγωγικής διαχείρισης καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδι‐

κασίας. 

Συμπεράσματα και καταληκτικές επισημάνσεις 

Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, αναφέρονται στη συνέχεια συνοπτικά τα επόμενα 

συμπεράσματα. 

(α) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης παρατηρήθηκαν: 
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 βελτίωση της μαθησιακής επίδοσης των περισσότερων μαθητών 

 μεγαλύτερη  εξοικείωση  των  μαθητών  με  την  επίλυση  προβλημάτων  και  την  εξά‐

σκηση μαθηματικής σκέψης 

 διαφορετική συμπεριφορά των μαθητών κατά την επίλυση προβλημάτων εντός του 

ψηφιακού παιχνιδιού και κατά τη γραπτή διαδικασία αξιολόγησης 

(β) στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής παρέμβασης οι μαθητές: 

 παρά την έντονη δυσκολία τους με το παιχνίδι ανταποκρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό 

 διασκέδασαν και ψυχαγωγήθηκαν 

 εκδήλωσαν την επιθυμία τους να ξαναπαίξουν ακόμα και στον ελεύθερο τους χρό‐

νο 

 παρουσιάστηκαν ικανοποιημένοι από τη συνεργασία τους 

 συνέστηναν ανεπιφύλακτα το παιχνίδι. 

Θα πρέπει να σημειωθεί, στο σημείο αυτό, ότι τα παραπάνω ευρήματα είναι συμβατά με τα 

ευρήματα αντίστοιχων ερευνών για την χρήση ψηφιακών παιχνιδιών στην μαθηματική εκ‐

παίδευση στο Δημοτικό Σχολείο. Ενδεικτικά αναφέρονται η έρευνα του Ke  (2013), στην ο‐

ποία μάλιστα  έχει  χρησιμοποιηθεί  το παιχνίδι  Lure of  the  Labyrinth,  καθώς  και  η  έρευνα 

των Buschang et al (2011). Και στις δύο αυτές έρευνες, με βάση τα αποτελέσματα που εξή‐

χθησαν  μετά  από  εκπαιδευτικές  παρεμβάσεις,  διαπιστώνεται  ότι  ψηφιακά  παιχνίδια  με 

περιεχόμενο  μαθηματικών  εννοιών  έχουν  τη  δυνατότητα,  υπό  συγκεκριμένες  προϋποθέ‐

σεις  και  κατευθύνσεις  παιδαγωγικής  διαχείρισης,  όχι  μόνο  να  ενισχύσουν  το  μαθησιακό 

αποτέλεσμα αλλά  και  να  βελτιώσουν  την ποιότητα  ευχαρίστησης  και  ενδιαφέροντος που 

εμφανίζει η ίδια η εκπαιδευτική διαδικασία. 

Κλείνοντας, και με βάση τα παραπάνω ευρήματα και συμπεράσματα, ενισχύεται η ιδέα πως 

το ψηφιακό παιχνίδι «Lure of the Labyrinth» θα μπορούσε, με κάποιες τροποποιήσεις, να 

εισαχθεί στην ελληνική σχολική πραγματικότητα και  να επιφέρει συνολικά  κάποια θετικά 

μαθησιακά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική περίπτωση του μαθήματος των Μαθηματικών 

στην ΣΤ’ τάξη Δημοτικού η οποία και μελετήθηκε στην παρούσα έρευνα. 

Πεποίθηση των συγγραφέων αποτελεί πως τα θετικά αποτελέσματα θα μπορούσαν να ενι‐

σχυθούν έτι περαιτέρω στην περίπτωση που ο ρόλος του ερευνητή συμπίπτει στο πρόσωπο 

του εκπαιδευτικού του τμήματος, ώστε να υπάρχει η ευελιξία εφαρμογής του παιχνιδιού σε 

μεγαλύτερη  διάρκεια  στο  διάστημα  της  σχολικής  περιόδου. Με  τον  τρόπο  αυτό  θα  μπο‐

ρούσε να αναμένεται καλύτερη εξοικείωση του εκπαιδευτικού με λανθάνουσες δυνατότη‐

τες των μαθητών, ενώ και το ίδιο το ψηφιακό παιχνίδι θα μπορούσε να εισαχθεί μονιμότε‐

ρα, ως ένα διαρκές στοιχείο της κουλτούρας της τάξης. 
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Περίληψη 

Στην  εργασία  αυτή  περιγράφεται  η  διασύνδεση  του  εξελληνισμένου  προγραμματιστικού 

περιβάλλοντος της Logo, MicroWorlds Pro, με τον υπολογιστή μεγέθους πιστωτικής κάρτας 

Raspberry Pi, για τον έλεγχο ενός κοινού τηλεκατευθυνόμενου οχήματος. Μέσα από το λο‐

γισμικό MicroWorlds Pro, η κάθε εντολή της γλώσσας που εκτελείται για την κατεύθυνση 

μιας χελώνας στο σχεδιασμό γεωμετρικών σχημάτων, παράλληλα μεταφράζεται στην αντί‐

στοιχη αγγλική και στέλνεται μέσω διαδικτύου στον υπολογιστή Raspberry Pi. Σε πραγματι‐

κό χρόνο η ληφθείσα εντολή ενεργοποιεί ανάλογα τους relay διακόπτες του PiFace. Εκείνοι, 

κατάλληλα συνδεδεμένοι με τους διακόπτες τηλεχειριστηρίου, προκαλούν την κίνηση του 

οχήματος προς την επιθυμητή κατεύθυνση. 

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  Προγραμματισμός  Logo, MicroWorlds  Pro,  Πληροφορική  Γ'  γυμνασίου, 

Raspberry  Pi,  PiFace,  relay  διακόπτης,  τηλεκατευθυνόμενο  όχημα,  Dos  script,  Unix  shell 

script, Netcat, Python. 

 

Εισαγωγή 

Το περιβάλλον προγραμματισμού  MicroWorlds Pro επιτρέπει στους μαθητές δευτεροβάθ‐

μιας  αλλά  και  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  τη  σταδιακή  εκμάθηση  και  εξοικείωση  με  τη 

γλώσσα Logo μέσω της Γεωμετρίας της χελώνας, εξυπηρετώντας στην εύκολη σχεδίαση γε‐

ωμετρικών σχημάτων.  Η  διαδραστικότητα  του περιβάλλοντος αυτού μπορεί  να  εμπλουτι‐

στεί με την παράλληλη δυνατότητα ελέγχου της κίνησης  ενός τηλεκατευθυνόμενου οχήμα‐

τος. 

 

Ο ρόλος της Logo στη Μάθηση 

Ως μαθησιακό εργαλείο, το MicroWorlds Pro, είναι ένα ανοιχτό διερευνητικό λογισμικό για 

την ανάπτυξη, διαχείριση και διερεύνηση Μικρόκοσμων  (MicroWorlds) βασισμένο στη φι‐

λοσοφία της Logo και στη θεωρία του εποικοδομητισμού. Ο μαθητής μέσα από το περιβάλ‐

λον αυτό έχει τη δυνατότητα να πειραματίζεται, να βλέπει από τα λάθη του και να δοκιμά‐

ζει,  να  ανατροφοδοτείται,  να  οικοδομεί  τις  γνώσεις,  να  αναπτύσσει  τη  δημιουργικότητα, 

την κριτική σκέψη, καθώς και τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. Μέσα από τη Γεωμε‐

τρία της χελώνας, επιτρέπεται η σχεδίαση γεωμετρικών σχημάτων, η οποία εισάγει το μα‐

θητή  στον  προγραμματισμό  και  στη  σταδιακή  εξοικείωση με  τη  γλώσσα.  Το MicroWorlds 

Pro θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για τη διδασκαλία του προγραμματισμού της γλώσσας 

Logo που διδάσκεται στην Γ' γυμνασίου από το 2009 έως σήμερα, στο μάθημα της Πληρο‐

φορικής. 
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Η επικοινωνία του MicroWorlds Pro (MWPro) με το εξωτερικό περιβάλλον 

Το MWPro εγκαθίσταται σε λειτουργικό περιβάλλον Windows κι έχει τη δυνατότητα να επι‐

κοινωνεί με τον “έξω” κόσμο με Logo εντολές, μέσω της πρόσβασης σε αρχεία του υπολο‐

γιστή. Εντολές που πληκτρολογούνται σε πλαίσια κειμένου του MWPro, μπορούν να απο‐

θηκευθούν στον τοπικό σκληρό δίσκο σε μορφή αρχείου κειμένου (text file). 

 

Στάδια διαχείρισης των εντολών (Logo) 

(Α.  Στάδιο):  Κάθε  φορά  που  πληκτρολογείται‐εκτελείται  μία  εντολή  μέσα  σε  ένα  πλαίσιο 

κειμένου, αυτή μεταφράζεται σε αντίστοιχη αγγλική και προστίθεται στο τέλος ενός αρχεί‐

ου κειμένου  (From_MWPro.txt). Η μετάφραση κρίνεται απαραίτητη,  γιατί οι  εντολές πρό‐

κειται να χρησιμοποιηθούν σε scripting περιβάλλοντα Unix‐shell και Python, όπου οι ελλη‐

νικοί χαρακτήρες, από τους οποίους αρχικά αποτελούνται, δεν χειρίζονται εύκολα. 

 

(Β. Στάδιο): Ένα Dos script (Get_cmdline_and_Send.bat), που βρίσκεται σε εκτέλεση, ελέγχει 

συνεχώς το πλήθος των γραμμών του αρχείου κειμένου (From_MWPro.txt) που περιέχει τις 

εκτελεσμένες εντολές Logo. Μόλις το πλήθος αυτό αλλάξει, ενεργοποιείται το πρόγραμμα 

Netcat (nc) ως “αποστολέας” και στέλνει την τελευταία γραμμή του αρχείου κειμένου στον 

υπολογιστή Raspberry Pi. 

 

(Γ. Στάδιο): Στην πλευρά του Raspberry Pi, το πρόγραμμα Netcat (nc) ως “παραλήπτης” βρί‐

σκεται σε κατάσταση αναμονής για εισερχόμενη σύνδεση (listening mode), ενώ οποιδήποτε 

κείμενο ληφθεί ανακατευθύνεται στο τοπικό αρχείο (Driving_Cmnds). Πρακτικά σε αυτό το 

σημείο,  οποιαδήποτε  εντολή  στέλνεται  από  το  Windows  PC,  λαμβάνεται  στο  αρχείο 

(Driving_Cmnds) του Raspberry Pi. 

 

(Δ. Στάδιο): Ένα Unix shell script  (Receive_cmdline_and_Drive), ελέγχει συνεχώς το πλήθος 

των γραμμών του αρχείου  (Driving_Cmnds). Μόλις  το πλήθος αυτό αλλάξει,  εκτελείται  το 

Python script (car.py) για την τελευταία γραμμή που παραλήφθηκε. 

 

(Ε. Στάδιο): Το Python script (car.py) εκτελείται από το διερμηνευτή της γλώσσας με όρισμα 

την εντολή μετακίνησης της χελώνας (τελευταία εντολή στο αρχείο Driving_Cmnds). Το όρι‐

σμα  περνά  μέσα  στο  script,  όπου  εκεί  ανάλογα  με  το  είδος  της  κίνησης  που  ζητείται  να 

πραγματοποιηθεί, καλείται αντίστοιχη συνάρτηση του  PiFace, κλείνοντας ή ανοίγοντας το 

διακόπτη που ελέγχει. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται ο έλεγχος των διακοπτών του τηλεχειριστηρίου και ταυ‐

τόχρονα η κατευθυνόμενη κίνηση του οχήματος. 

  

Συμπεράσματα 

Ο  απομακρυσμένος  έλεγχος  ενός  κοινού  τηλεκατευθυνόμενου  οχήματος  μέσω  του  προ‐

γραμματιστικού περιβάλλοντος του MicroWorlds Pro, με απλές Logo εντολές κίνησης, είναι 

εφικτός. Μέσα στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ, είναι δυνατή η επικοινωνία πολλών σταθμών 

εργασίας με το Raspberry Pi, ώστε να ελέγχεται ένα όχημα από διαφορετικούς υπολογιστές. 

Το  εκπαιδευτικό  όφελος,  πιστεύεται  πως    είναι  σημαντικό,  διότι  οι  μαθητές  θα  μπορούν 

208/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



πέρα  από το εικονικό περιβάλλον στην οθόνη του  σταθμού τους, να επιδρούν και σε αντι‐

κείμενα  του  πραγματικού  τους  περιβάλλοντος  με  τη  χρήση  εντολών  Logo.  Η    υλοποίηση 

μπορεί να γίνει με σχετικά μικρό κόστος (~100 €) όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω 

πίνακα 1. 

 

Υλικό  Κόστος (σε ευρώ) 

Raspberry Pi Model B  45 

SD Memory card 4 GB  7~8 

PiFace Digital Interface  36 

Τηλεκατευθυνόμενο ό‐

χημα 

10~15 

Πίνακας 1: 

Ενδεικτικό κόστος απαιτούμενου υλικού. 

 

Παράρτημα ‐ Επεξήγηση όρων 

Netcat 

Το Netcat (ή nc) είναι ένα λογισμικό εργαλείο για ανάγνωση ή γράψιμο σε δικτυακές συν‐

δέσεις χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP και μπορεί μεταξύ άλλων να μεταφέρει αρ‐

χεία μέσω δικτύων. Τα βασικά χαρακτηριστικά για τα οποία επιλέχτηκε το πρόγραμμα αυτό 

είναι η απλότητά  του στη  χρήση και η δυνατότητά  του να  εκτελείται σε  γραμμή εντολών 

(command line) τόσο σε Dos όσο και σε Unix περιβάλλον. 

 

Dos / Unix shell script 

Σε περιβάλλον Dos / Unix  (command  line), ομάδα εντολών συγκεντρωμένη σε ένα αρχείο 

κειμένου, επιτρέπει την εγγραφή μικρών προγραμμάτων.  

 

Raspberry Pi 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: 

Ο υπολογιστής Raspberry Pi 

Με μέγεθος σχεδόν όσο μια πιστωτική κάρτα, ο υπολογιστής Raspberry Pi (εικόνα 1), ανα‐

πτύχθηκε στην Αγγλία με σκοπό να βοηθήσει στην προώθηση της διδασκαλίας βασικών εν‐

νοιών της επιστήμης των υπολογιστών, στα σχολεία. Μπορεί να λειτουργήσει απλά με μια 
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οθόνη τηλεόρασης, πληκτρολόγιο και ποντίκι. Ως αποθηκευτικό μέσο  δέχεται μια κοινή SD 

κάρτα και το λειτουργικό του σύστημα είναι μια έκδοση του Debian Linux. Επιπλέον διαθέ‐

τει θύρα Ethernet για πρόσβαση σε δίκτυο. 

 

PiFace interface 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: 

Το PiFace interface για το Raspberry Pi 

 

Το  PiFace  (εικόνα  2)  είναι  ένα  interface  που  επιτρέπει  στο  Raspberry  Pi  να  ελέγχει  τον 

πραγματικό κόσμο, δίνoντας τη δυνατότητα να διαβάζει την κατάσταση ηλεκτρονικών δια‐

κοπτών που είναι συνδεδεμένοι πάνω του, καθώς και να θέτει άλλους σε λειτουργία ή δια‐

κοπή. 

 

Python script 

Η Python είναι μια υψηλού επιπέδου γλώσσα προγραμματισμού. Σχεδιάστηκε με τη φιλο‐

σοφία τα προγράμματά της να είναι εύκολα στην ανάγνωση, την κατανόηση και τη σύνταξή 

τους.  Μέσω  της  γλώσσας  αυτής,  το  Raspberry  Pi  μπορεί  να  ελέγχει  τους  διακόπτες  του 

PiFace. 

 

Το τηλεχειριστήριο 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: 

Μπροστινή πλευρά της πλακέτας του τηλεχειριστηρίου. 

Διακρίνονται οι 6 διακόπτες κατεύθυνσης (SW1‐SW6) 
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Εικόνα 4: 

Πίσω πλευρά της πλακέτας του τηλεχειριστηρίου, μετά 

την απαραίτητη επέμβαση στις επαφές των διακοπτών με καλώδια. 

Οι 4 επαφές κάθε διακόπτη έχουν σημειωθεί με το ίδιο χρώμα. 

 

Τα  συνήθη  τηλεχειριστήρια  τηλεκατευθυνόμενων  παιχνιδιών,  αποτελούνται  από  έναν  α‐

ριθμό ηλεκτρονικών διακοπτών (tactile switch) (εικόνα 3), ανάλογα με τον αριθμό των δια‐

φορετικών  κινήσεων  που  προσφέρεται  από  τον  κατασκευαστή.  Ένας  τέτοιος  διακόπτης, 

συνήθως έχει σχήμα τετράγωνο και αποτελείται από 4 επαφές, μία σε κάθε γωνία του (ει‐

κόνα 4). Ωστόσο, στην πραγματικότητα μόνο οι δύο από αυτές χρησιμοποιούνται. Για τον 

έλεγχο  των διακοπτών,  κολλήθηκε  η μία άκρη  καλωδίων σε  επαφές στο  τηλεχειριστήριο, 

ενώ η άλλη άκρη προσαρμόστηκε στους relay διακόπτες του PiFace. 

 

 

Δικτυογραφία 

1. Γλέζου Κ., Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό MicroWorlds Pro, 

http://users.sch.gr/glezou/microworldspro/2005MICROWORLDS_2.htm 

2. Element14, PiFace Digital, http://www.farnell.com/datasheets/1684425.pdf 

3. Getting Started with PiFace Digital, 

http://pifacedigital.wordpress.com/2013/01/30/174770794/ 

4. Logo Foundation, What is Logo?, http://el.media.mit.edu/logo‐

foundation/logo/index.html 
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5. Python Software Foundation, Python v2.6.8 documentation, 

http://docs.python.org/release/2.6.8/ 

6. Raspberry Pi Foundation, Raspberry Pi Model B, http://www.raspberrypi.org/faqs 

7. Wikipedia, Raspberry Pi, http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry_Pi 
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Επανασχεδιασμός του εκπαιδευτικού λογισμικού για το μάθημα της Χημείας Γ΄ Γυμνά‐
σιου «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων ενός σύγ‐

χρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου 

 
Κουταλάς Βασίλης, Γιωργάς Νικόλαος, Χαριστός Νικόλας, Σιγάλας Μιχάλης 

Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
bkoutalas@chem.auth.gr, ngiorgas@chem.auth.gr, nicharis@chem.auth.gr, siga‐

las@chem.auth.gr 
 

 

Περίληψη 

Σε αυτήν την εργασία παρουσιάζεται ο επανασχεδιασμός του υποστηρικτικού εκπαιδευτι‐

κού λογισμικού για το μάθημα της Χημείας Γ΄ Γυμνάσιου «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημεί‐

ας» και η υλοποίησή του με τη μορφή ενός δυναμικού ιστοτόπου, αξιοποιώντας τις δυνα‐

τότητες ενός σύγχρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα. Ο επανα‐

σχεδιασμός αφορά στα παρακάτω πεδία: α) στην αρχιτεκτονική της πληροφορίας, β) στην 

τεχνολογική αναβάθμιση, γ) στην αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη, δ) στη διαθεσιμότητα 

του υλικού  και  ε)  στη δυνατότητα βελτίωσης  του περιεχομένου και  της  λειτουργικότητας 

του  λογισμικού.  Το  προϊόν  της  εργασίας  είναι  ελεύθερα προσβάσιμο από  την  διεύθυνση 

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem/. 

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  εκπαιδευτικοί  διαδικτυακοί  τόποι,  εκπαιδευτικό  λογισμικό  χημείας,  συ‐

στήματα διαχείρισης περιεχομένου  

Εισαγωγή 

Ο «Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» είναι ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε για την υποστή‐

ριξη του μαθήματος της Χημείας της Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρό‐

γραμμα Σπουδών Χημείας του Γυμνασίου, στο πλαίσιο σχετικής προκήρυξης του Παιδαγω‐

γικού Ινστιτούτου το 2003. Στηρίζεται στο γνωσιολογικό εποικοδομητισμό, σύμφωνα με τον 

οποίο οι ίδιοι οι μαθητές δομούν τη γνώση τους για τον κόσμο που τους περιβάλλει, διατυ‐

πώνοντας θεωρίες οι  οποίες  ταιριάζουν στον  κόσμο αυτό,  μέσα από ενεργές διαδικασίες 

στις οποίες η γνώση και η πράξη είναι αναπόσπαστα συνδεδεμένες. Το εποικοδομητικό μο‐

ντέλο  για  τη  διδασκαλία‐μάθηση  περιλαμβάνει  γεγονότα  μάθησης,  όπως  η  προσέλκυση 

προσοχής,  η  πληροφόρηση  του  μαθητή  για  τους  στόχους  του  μαθήματος,  η  ανάκληση 

προηγούμενης  γνώσης,  η  παρουσίαση περιεχομένου,  η  παροχή  καθοδήγησης,  η  εξαγωγή 

συμπερασμάτων  και  αποτελεσμάτων,  η  ανάπτυξη  της  μνήμης  και  η  μεταφορά  μάθησης 

(Proulx, 2006). 

Το λογισμικό «Ο Θαυμαστός Κόσμος της Χημείας» προτείνει  την προσέγγιση των διδακτι‐

κών αντικειμένων μέσα από μια διαδικασία ανακάλυψης  και διερεύνησης.  Στο υλικό  του 

λογισμικού  περιλαμβάνεται  μεγάλος  αριθμός  αναπαραστάσεων  και  εργαλείων  μάθησης 

όπως,  υπερκείμενο,  βιντεοσκοπημένα  πειράματα,  βίντεο  παρουσιάσεων,  διδακτικές  σχε‐

διοκινήσεις,  αλληλεπιδραστικές  προσομοιώσεις  πειραμάτων,  αλληλεπιδραστικά  τρισδιά‐
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στατα μοριακά μοντέλα κ.α. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να προσδιορίσουν τα δεδομένα 

ενός προβλήματος, να διατυπώσουν υποθέσεις και να πειραματιστούν, προσπαθώντας να 

δώσουν λύσεις με άμεση προσωπική εμπλοκή και έχοντας τη δυνατότητα επαλήθευσης των 

υποθέσεων που έχουν κάνει (Τζαμτζής et. al., 2007). 

Το λογισμικό αναπτύχθηκε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

σε μορφή στατικού ιστοτόπου με γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου (HyperText Markup Lan‐

guage, HTML) καθώς και με εκτεταμένη χρήση της διερμηνευμένης γλώσσας προγραμματι‐

σμού Javascript. Ωστόσο οι τελευταίες εξελίξεις στις τεχνολογίες και στις πρακτικές του δια‐

δικτύου καθιστούν το λογισμικό πεπαλαιωμένο, καθώς δεν είναι συμβατό με τα πρότυπα 

των σύγχρονων φυλλομετρητών (Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, 

Safari)  και  δεν  αξιοποιεί  τις  δυνατότητες  των  σύγχρονων  εργαλείων  ανάπτυξης  (PHP, 

MySQL, HTML5, CSS3). Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν ο επανασχεδιασμός και η ανα‐

βάθμιση του «Θαυμαστού Κόσμου της Χημείας», αξιοποιώντας τις δυνατότητες ενός σύγ‐

χρονου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, διατηρώντας και επαυξάνοντας τις διδακτι‐

κές  και  μαθησιακές  δυνατότητες  του  λογισμικού.  Ο  επανασχεδιασμός  και  η  αναβάθμιση 

του λογισμικού αφορά στους παρακάτω τομείς: α) στην αρχιτεκτονική της πληροφορίας, β) 

στην τεχνολογική αναβάθμιση, γ) στην αναβάθμιση της διεπαφής χρήστη, δ) στην προσβα‐

σιμότητα και διαθεσιμότητα του υλικού και ε) στη δυνατότητα βελτίωσης του περιεχομέ‐

νου και του λογισμικού. 

Αρχιτεκτονική της Πληροφορίας και Πλοήγηση 

Η αρχιτεκτονική πληροφοριών αναφέρεται στη δομή και την ιεραρχία της πληροφορίας στο 

διαδικτυακό τόπο, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες πλοηγούνται σε αυτόν. Η 

αρχιτεκτονική της πληροφορίας και η πλοήγηση βασίζεται στην ιεραρχία των θεμάτων που 

αντιστοιχούν  στα  περιεχόμενα  του  Αναλυτικού  Προγράμματος  Σπουδών  Χημείας  του  Γυ‐

μνασίου.  Στην  κορυφή  της  ιεραρχίας  τα θέματα  της  Γ΄  Γυμνασίου  κατηγοριοποιούνται  σε 

τρία  κεφάλαια,  κάθε  κεφάλαιο  σε  τέσσερα  ή  πέντε  υποκεφάλαια  και  κάθε  υποκεφάλαιο 

περιέχει τα αντίστοιχα θέματα. Με κάθε θέμα είναι διασυνδεόμενα ένα ή περισσότερα πε‐

ριεχόμενα που ανήκουν σε μια από τις επιπλέον κατηγορίες υλικού:  

1. Το  ήξερες  ότι:  υπερκείμενα  στα  οποία  αναπτύσσονται  θέματα  που  συνδέουν  το 

γνωστικό αντικείμενο με άλλες γνωστικές περιοχές στο πλαίσιο μιας διαθεματικής 

προσέγγισης. 

2. Μοριακά  μοντέλα:  τρισδιάστατα  αλληλεπιδραστικά  μοντέλα  των  μορίων  και  των 

ιοντικών κρυστάλλων που αντιστοιχούν στο σύνολο των χηµικών και ιοντικών ενώ‐

σεων που αναφέρονται κατά την ανάπτυξη στο περιεχόμενο. 

3. Περισσότερη  χημεία:  υπερκείμενα  όπου  αναπτύσσονται  θέµατα  Χημείας  που  ε‐

ντάσσονται στο γνωστικό αντικείμενο που μελετάται, αλλά όχι στη διδακτέα ύλη. 

4. Παρουσιάσεις: βίντεο παρουσιάσεων διαφόρων θεμάτων, όπως για παράδειγμα η 

δημιουργία της όξινης βροχής, ή οι χρήσεις του διοξειδίου του άνθρακα κ.α. 

5. Πειράματα:  Βίντεο  εργαστηριακών  πειραμάτων  που  αντιστοιχούν  σε  θέματα  της 

διδακτέας ύλης. 
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6. Προσομοιώσεις:  αλληλεπιδραστικές προσομοιώσεις  χημικού  εργαστηρίου όπου ο 

μαθητής μπορεί να πειραματιστεί ελεύθερα με τα όργανα και τα αντιδραστήρια και 

να παρασκευάσει διαλύματα,  να υπολογίσει  τη συγκέντρωση,  να μετρήσει  το pH, 

να μελετήσει την επίδραση των αντιδραστηρίων στο χρώμα διάφορων δεικτών, να 

υπολογίσει την διαλυτότητα κ.α.  

7. Κουίζ: ερωτηματολόγια αντιστοίχισης, αλλά και περιβάλλοντα στα οποία ο χρήστης 

μπορεί να συμπληρώσει χημικές εξισώσεις, να δομήσει μοριακά μοντέλα κ.λ.π. 

Βασικό μειονέκτημα  της αρχικής  έκδοσης  του  λογισμικού που αναπτύχθηκε με  τη μορφή 

στατικής ιστοσελίδας είναι η δυσκολία πρόσβασης στο υλικό, εφόσον ο χρήστης πρέπει να 

ακολουθήσει μια διαδρομή τουλάχιστον πέντε βημάτων από την αρχική σελίδα, προκειμέ‐

νου  να φτάσει στο  επιζητούμενο θέμα και  να διερευνήσει  το  επιπλέον υλικό.  Στόχος  του 

σχεδιασμού  της  πλοήγησης  ήταν,  εκτός από  την  τυπική  γραμμική περιήγηση στα  θέματα 

κάθε υποκεφαλαίου, να δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα άμεσης και ελεύθερης πρόσβα‐

σης σε οποιοδήποτε θέμα, ανά πάσα στιγμή. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει σε κάθε σελίδα το 

κεντρικό  αναδυόμενο  μενού  περιεχομένων  (main  menu),  στο  οποίο  αναπαριστάται  με 

μορφή κατηγοριοποιημένων υπερσυνδέσμων η αρχιτεκτονική της πληροφορίας των θεμά‐

των.  

 

Σχήμα 1. Ανάπτυξη κεντρικού μενού περιεχομένων του κεφαλαίου «Ταξινόμηση των Στοι‐

χείων» 

Έτσι ο χρήσης μπορεί, κάθε στιγμή και σε ένα βήμα, να πλοηγηθεί σε οποιοδήποτε κεφά‐

λαιο, υποκεφάλαιο ή συγκεκριμένο θέμα,  καθώς επίσης και να σχηματίσει μια συνοπτική 

εικόνα του συνόλου και της δομής των περιεχομένων. Με την επιλογή ενός θέματος, εμφα‐

νίζεται στα αριστερά κάθετο μενού με τα υποκεφάλαια και τα θέματα του υποκεφαλαίου 

στα  οποία  ανήκει  το  επιλεγμένο  θέμα.  Εναλλακτικά  ο  χρήστης  έχει  την  δυνατότητα  της 

γραμμικής πλοήγησης στο επόμενο ή το προηγούμενο θέμα, με τη χρήση υπερσυνδέσμων 

που βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος του περιεχομένου, προκειμένου να έχει την αί‐

σθηση ότι ξεφυλλίζει ένα βιβλίο.  
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Ένα άλλο μειονέκτημα της αρχικής έκδοσης είναι η μονοσήμαντη διασύνδεση των θεμάτων 

με τις αντίστοιχες κατηγορίες επιπλέον υλικού. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες του συστήμα‐

τος διαχείρισης περιεχομένου, της γλώσσας προγραμματισμού PHP (PHP HypertextPrepro‐

cessor,  Προεπεξεργαστής  Υπερκειμένου)  ,  και  της  βάσης  δεδομένων MySQL,  επιτεύχθηκε 

αμφίδρομη διασύνδεση μεταξύ των θεμάτων και των κατηγοριών επιπλέον υλικού. 

Έτσι κάθε θέμα συνδέεται δυναμικά με πολλά επιπλέον περιεχόμενα που ανήκουν σε κάθε 

κατηγορία υλικού. Από την άλλη, κάθε περιεχόμενο που ανήκει σε μια από τις κατηγορίες 

υλικού συνδέεται δυναμικά με ένα ή περισσότερα θέματα. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται 

η  ευκολία  πρόσβασης  και  διερεύνησης  του  περιεχομένου.  Όταν,  ο  χρήστης  επιλέξει  ένα 

θέμα, τότε εμφανίζεται αυτόματα, στο δεξιό μέρος της σελίδας, μια λίστα υπερσυνδέσμων 

με τα περιεχόμενα κάθε κατηγορίας υλικού που συνδέονται με το θέμα. Ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να διερευνήσει όλα τα περιεχόμενα του επιπλέον υλικού, χωρίς να εγκαταλεί‐

πει τη σελίδα του θέματος στα οποία αντιστοιχούν.  

 

 

Σχήμα 2. Αμφίδρομη διασύνδεση θεμάτων και κατηγοριών υλικού. 

Επιπλέον, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει τα περιεχόμενα του λογισμικού με 

βάση την κατηγορία στην οποία ανήκουν και να επισκεφτεί τα αντίστοιχα θέματα με τα ο‐

ποία συνδέονται. O χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να εμφανίσει μια λίστα υπερσυνδέ‐

σμων με όλα τα περιεχόμενα που ανήκουν σε κάθε κατηγορία υλικού, χρησιμοποιώντας το 

αναδυόμενο μενού κατηγοριών υλικού, το οποίο είναι προσβάσιμο από κάθε σελίδα. Επι‐

λέγοντας ένα από αυτά, εμφανίζεται αριστερά μια λίστα υπερσυνδέσμων με τα θέματα που 

είναι συνδεδεμένα με αυτό.  Ταυτόχρονα εμφανίζεται δεξιά μια λίστα υπερσυνδέσμων με 

όλα τα περιεχόμενα της επιλεγμένης κατηγορίας υλικού. 
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Σχήμα 3. Σελίδα περιεχομένων της κατηγορίας «Το Ήξερες ότι» και το αναδυόμενο μενού 

κατηγοριών υλικού. 

Γραφικός Σχεδιασμός Διεπαφής Χρήστη 

Ο γραφικός σχεδιασμός του  ιστοτόπου έγινε έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 

αισθητικές απαιτήσεις των μαθητών, να επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην 

πληροφορία, και να βοηθάει τους χρήστες να κατανέμουν και να κατηγοριοποιούν τις γνω‐

στικές πηγές με σκοπό την βελτίωση της μάθησης (Madrid et al. 2009, DeStefano & LeFevre, 

2007).  

Η διάταξη του  ιστοτόπου αποτελείται από την κεφαλίδα  (header),  το κυρίως περιεχόμενο 

και  το υποσέλιδο  (footer). Η κεφαλίδα είναι παρούσα σε όλες  τις σελίδες και περιέχει  το 

κεντρικό αναδυόμενο μενού καρτελών  (tabs) περιεχομένου και  το αναδυόμενο μενού κα‐

τηγοριών  υλικού.  Περιέχει  επίσης  διακοσμητικό  γραφικό  το  οποίο  αναπαριστά  το  μικρο‐

σκοπικό,  το  συμβολικό  και  το  μακροσκοπικό  επίπεδο  των  χημικών  αναπαραστάσεων  και 

συμβάλει στην δημιουργία της ταυτότητας του ιστοτόπου. Το κυρίως περιεχόμενο χωρίζε‐

ται σε τρεις στήλες: αριστερά υπάρχει το κάθετο μενού πλοήγησης θεμάτων, στο κέντρο το 

επιλεγμένο περιεχόμενο και δεξιά το μενού των διασυνδεόμενων περιεχομένων που ανή‐

κουν στις επιπλέον κατηγορίες υλικού. Σε όλο τον  ιστότοπο αποφεύχθηκε η χρήση άλλων 

διακοσμητικών στοιχείων για να μην αποσπάται η προσοχή των χρηστών από την πρωτογε‐

νή πληροφορία (Liu et al., 2011, Bojko, 2010). Η διάταξη του ιστοτόπου παραμένει σταθερή 

σε όλες τις σελίδες, προκειμένου να ενισχύεται η συνοχή και η ταυτότητά του.  
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Σχήμα 4: Αντιπροσωπευτική σελίδα ενός θέματος με όλα τα στοιχεία πλοήγησης. 

Για κάθε μία από τις κατηγορίες υλικού χρησιμοποιήθηκε διπλή κωδικοποίηση ταυτότητας, 

χρωματική και συμβολική, έτσι ώστε να ενισχύεται η οπτική αναγνώριση του είδος του πε‐

ριεχομένου που αναζητείται και επιλέγεται, αλλά και να ενισχύεται η συνοχή και η ταυτό‐

τητα του ιστοτόπου. Έτσι σε κάθε κατηγορία υλικού αντιστοιχεί ένα χρώμα και ένα σύμβο‐

λο, τα οποία χρησιμοποιούνται τόσο στα διάφορα μενού πλοήγησης, όσο και στις κεφαλί‐

δες κάθε περιεχομένου.  

 

Σχήμα 5: Χρωματική και συμβολική κωδικοποίηση κατηγοριών υλικού. 
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Τα μενού πλοήγησης σχεδιάστηκαν με μικρό σχετικά αριθμό αντικειμένων. Οι υπερσύνδε‐

σμοι χωρίζονται σε μικρές ομάδες που χαρακτηρίζονται από ένα γενικό τίτλο, ο οποίος α‐

ναφέρεται στο κεφάλαιο, το υποκεφάλαιο ή το είδος της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. 

Αποφεύχθηκε η σχεδίαση αναπτυσσόμενων δυναμικών μενού ούτως ώστε όλες οι δυνατό‐

τητες να είναι ορατές στον χρήστη κατά την πλοήγηση (Leuthold et al. 2010).  

Τεχνολογία, προσβασιμότητα και αναβαθμισιμότητα λογισμικού 

Για την ανάπτυξη του ιστοτόπου χρησιμοποιήθηκε το αρθρωτό σύστημα διαχείρισης περιε‐

χομένου  (Content Management  System,  CMS)  ανοικτού  κώδικα Drupal,  οι  γλώσσες  προ‐

γραμματισμού PHP και Javascript, καθώς και οι γλώσσες σήμανσης – μορφοποίησης HTML5 

και CSS3 (Cascading Style Sheets, Φύλλα Επάλληλων Στυλ). Ο ιστότοπος ικανοποιεί τις σύγ‐

χρονες προδιαγραφές της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού (World Wide Web Consorti‐

um, 2013)  και είναι συμβατός με τις  τελευταίες εκδόσεις  των σύγχρονων φυλλομετρητών 

(Drupal,  2013).  Η  πρόσβαση  στον  ιστότοπο  είναι  ελεύθερη  μέσα  από  την  διεύθυνση 

http://molwave.chem.auth.gr/fabchem. 

Βασικό μειονέκτημα της προηγούμενης έκδοσης του λογισμικού είναι η δυσκολία αλλαγής, 

αναβάθμισης  και  επέκτασης  του  περιεχομένου  και  της  λειτουργικότητας  του  λογισμικού. 

Με την χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου αυτές οι διεργασίες είναι εύκολα 

και άμεσα υλοποιήσιμες από τους διαχειριστές. Μια ομάδα ατόμων μπορεί να συνεργαστεί 

ταυτόχρονα και απομακρυσμένα προκειμένου να επιτελέσουν διαφορετικής φύσης εργασί‐

ες στο ήδη αναρτημένο υλικό ή και να προσθέσουν νέο υλικό. Η επέκταση του περιεχομέ‐

νου γίνεται σε τρία απλά βήματα: α) εισαγωγή νέου περιεχομένου, β) ταξινόμησή του στην 

κατάλληλη κατηγορία υλικού και γ) σύνδεσή του με τα αντίστοιχα θέματα. Έτσι το νέο πε‐

ριεχόμενο εμφανίζεται δυναμικά σε κάθε αντίστοιχο μενού και στο περιεχόμενο κάθε αντί‐

στοιχης σελίδας.  

Μελλοντικοί στόχοι 

Η χρήση του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα για την αναβάθμι‐

ση του λογισμικού ενσωματώνοντας τεχνολογίες και πρακτικές συμμετοχικότητας, κοινωνι‐

κής  δικτύωσης  και  προσαρμοστικότητας.  Στα  μελλοντικά  σχέδια  αναβάθμισης  είναι  η  εν‐

σωμάτωση σχολίων  για  το περιεχόμενο,  η δημιουργία βήματος συζήτησης  (forum),  η δη‐

μιουργία μιας κοινότητας χρηστών και διαχειριστών που θα προτείνουν, θα προσθέτουν και 

θα ελέγχουν το υλικό, που θα δημιουργούν και θα εφαρμόζουν διδακτικά σενάρια για την 

αξιοποίηση  του  λογισμικού,  η  ενσωμάτωση  δυναμικών  ερωτηματολογίων  αξιολόγησης 

διαφόρων τύπων και η προσαρμοστικότητα του περιβάλλοντος στην εμπειρία κάθε συγκε‐

κριμένου χρήστη. Επίσης, πρόκειται να γίνει αξιολόγηση της ευχρηστίας της διεπαφής με τη 

χρήση οφθαλμικών καταγραφέων (eye tracking) (Sutcliffe & Namoune, 2010). 
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Έρευνα δράσης για τον σχολικό εκφοβισμό με χρήση εργαλείων web.2.O 
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palazi@gmail.com 

 

Περίληψη 

Πρόκειται  για  μια  παιδαγωγική  έρευνα  δράσης  που  στόχο  είχε  την  ευαισθητοποίηση  και 

την αντιμετώπιση φαινομένων ψηφιακού εκφοβισμού σε σχολικό πλαίσιο και συγκεκριμέ‐

να σε ένα τμήμα μαθητών/‐τριών Γ’ Γυμνασίου. Παρουσιάζονται τα στάδια διαχείρισης και 

υλοποίησης της έρευνας καθώς και τα ερευνητικά παιδαγωγικά εργαλεία που χρησιμοποι‐

ήθηκαν  με  την  παράλληλη  συνδρομή  και  αξιοποίηση  του  διαδικτύου  και  των  ψηφιακών 

μέσων (εργαλεία web.2.0).  

Λέξεις ‐ κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ψηφιακός εκφοβισμός, διαδίκτυο, ψηφιακό ερωτη‐

ματολόγιο tabby.eu.  

Εισαγωγή 

Η  καταιγιστική  εξάπλωση  των  κοινωνικών  δικτύων  και  πιο  συγκεκριμένα  του    facebook,   

είναι για αρκετούς εκπαιδευτικούς ‐“εμπειροτέχνες” χρήστες των κοινωνικών δικτύων, χώ‐

ρος  διακίνησης  ιδεών,  αρχείων,  δημιουργίας  ομάδων  κτλ. To  fb ως  χώρος  κοινωνικής  δι‐

κτύωσης, επιτρέπει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και με τους μαθητές και τις μαθήτριες 

με τις συνακόλουθες συνέπειες. Η αποστολή αιτημάτων “φιλίας” από τους μαθητές και τις 

μαθήτριες και η στάση αναφορικά με αυτό το φαινόμενο, απασχολεί αποδεδειγμένα πολ‐

λούς εκπαιδευτικούς. Η συνειδητοποίηση των κανόνων ορθής συμπεριφοράς στα κοινωνι‐

κά δίκτυα, η εγρήγορση και η επαγρύπνηση που επιβάλλεται αναφορικά με τη   δημοσιο‐

ποίηση  συγκεκριμένων  δεδομένων,  τα  οποία  σε  καμιά  περίπτωση  δεν  προσβάλλουν  τον 

αναγνώστη  ή  δεν  διαφοροποιούνται  από  τη  συμπεριφορά  και  την  εικόνα  που  υποστηρί‐

ζουμε ως δάσκαλοι στις σχολικές αίθουσες, επιτρέπει κατά τη γνώμη μου την αποδοχή των 

αιτημάτων φιλίας (friend requests), με την προϋπόθεση να καταστούν σαφείς στους μαθη‐

τές οι κανόνες (netiquette) που πρέπει να διέπουν την ενδεχόμενη επικοινωνία κάθε είδους 

(Keith & Martin, 2005).  

Ξαναγυρίζω ωστόσο στο τμήμα του Γυμνασίου και στο παράδειγμα που θέλω να επικαλε‐

στώ.  Συνηθισμένο φαινόμενο  για  τους  “παρεπιδημούντες”  στα  κοινωνικά  δίκτυα,  είναι  ο 

σχολιασμός  (comments)  σε  αναρτήσεις  (κείμενα  ή  φωτογραφίες).  Πολλές  φορές  αυτός  ο 

συγγραφικός χώρος γίνεται αφορμή να εκφραστούν σε ελληνικά ή ευφάνταστα greeklish, 

διάφορα σχόλια που ανατροφοδοτούν με τη σειρά τους άλλα, που τα βλέπουν οι “φίλοι” 

των “φίλων” και τα πολλαπλασιάζουν ή τα κοινοποιούν. Το αποτέλεσμα είναι να δημιουρ‐

γείται γύρω από κάποιο άτομο ή τη σχέση δύο ατόμων ένα “κλίμα” που ενώ ξεκινά μέσα 

στο  περιβάλλον  του  fb  και  σε  καταστάσεις  εικονικής  ψηφιακής  πραγματικότητας  μεταξύ 

“φίλων” –η έννοια του “φίλου” στο fb δεν ερμηνεύεται κυριολεκτικά‐να μεταφέρεται τελι‐

κά στο σχολικό περιβάλλον ή και εκτός σχολείου.  (Patchin & Hinduja, 2006). Ιδιαίτερα στις 

μικρές κοινωνίες των μικρών επαρχιακών πόλεων, όπου ακόμη και αν   τα παιδιά δεν φοι‐

τούν στο ίδιο σχολείο, είναι σίγουρο ότι θα συναντηθούν στην πλατεία της πόλης, εκεί το 

περιστατικό του fb με τα εκατοντάδες (sic) likes και τα σχόλια, θα γίνει επίκεντρο συζήτησης 
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και μεγέθυνσης κοινώς “talk of  the  town” όπως λέγεται στη διαδικτυακή slang  (Tettegah, 

Betout & Taylor, 2006, Sourander et al., 2010).  

Ένα  τέτοιο  περιστατικό  ανάμεσα  σε  δύο  μαθήτριες  (Özgür,2010)  οι  οποίες  στο  μεταξύ  –

άλλο ασύλληπτο  για  τα  δεδομένα  των  ενηλίκων  χαρακτηριστικό‐  το  έχουν  ξεχάσει  ή  δεί‐

χνουν να το έχουν ξεπεράσει, συνέβη τη φετινή χρονιά. Αντικείμενο διαδικτυακής διαμάχης 

‐όσο και αν ακούγεται υπερβολικό,  ένα αγόρι (συχνό φαινόμενο εφηβικής συμπεριφοράς) . 

Το αποτέλεσμα  της  διαμάχης ωστόσο‐η οποία  το διάστημα που συνέβαινε  είχε  ιδιαίτερη 

ένταση‐ ήταν ανταλλαγή υβριστικών  χαρακτηρισμών, κλάματα, εκβιασμοί, μέχρι και παρα‐

μερισμός,  περιθωριοποίηση  από  τις  παρέες,  απειλές  αλλά  και  ήπια  σωματική  βία 

(Chisholm, 2006, Rigby, 2008, Kowalski et al., 2008, Vandebosch & Cleemput, 2009, Ανδρέου 

2011).  

Στο τμήμα του Γυμνασίου που φοιτούσε το ένα κορίτσι, είχε καταβληθεί ιδιαίτερη προσπά‐

θεια να βοηθήσουμε τα παιδιά να συνδεθούν περισσότερο, στοχεύοντας στην αποτελεσμα‐

τικότερη διαχείριση του παιδαγωγικού κλίματος. Φυσικά το περιστατικό για αυτό το παιδί, 

του οποίου η οικογενειακή κατάσταση δεν συνεπικουρούσε στην εξασφάλιση κλίματος η‐

ρεμίας και στήριξης, ήταν ένα σημαντικό ψυχολογικό πλήγμα (Calvete et al.,  2010, Sygkolli‐

tou, Psalti & Kapatzia, 2010).  

Δεν θα εισέρθω σε λεπτομέρειες για τη διαχείριση της κατάστασης γιατί εκείνο που ενδια‐

φέρει δεν είναι τα ιδιαίτερα στοιχεία που αφορούν πρόσωπα ή καταστάσεις, αλλά η διαδι‐

κασία αναζήτησης παιδαγωγικά ορθών πρακτικών με στόχο την αποκατάσταση του ήπιου 

κλίματος και περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης στην τάξη. Τα βήματα που επέλεξα 

να ακολουθήσω προέκυψαν από την βιβλιογραφική ενημέρωση και την εμπειρία μου ανα‐

φορικά με την παιδαγωγική έρευνα δράσης (Cohen & Manion, 19944, Shariff, 2008).  

Έτσι ξεκίνησα με: 

 Προσπάθεια καταγραφής των εκδηλώσεων στη συμπεριφορά των παιδιών 

 Συζήτηση με συναδέρφους εκπαιδευτικούς αναφορικά με τη διαπίστωση διαφορο‐

ποίησης ή μη της συμπεριφοράς και της σχολικής επίδοσης των εμπλεκομένων μα‐

θητριών 

 Ομαδική  συζήτηση  εστίασης  σε  θέματα  σχολικού  εκφοβισμού  μέσα  από  ένα φυ‐

σιολογικό για τα δεδομένα της τάξης πλαίσιο συζήτησης, στη διάρκεια του μαθήμα‐

τος της γλώσσας που προσφέρει κείμενα αλλά και αφορμήσεις για συζήτηση πριν 

τις διαθεματικές και τις δραστηριότητες  παραγωγής λόγου 

 Ατομικές  συζητήσεις‐συνεντεύξεις  εστίασης  με  τα  εμπλεκόμενα  στο  περιστατικό 

άτομα, με διακριτικότητα και με στόχο την αποφυγή μεγέθυνσης του περιστατικού 

 Τήρηση  ημερολογίου αναφορικά με  το  παιδαγωγικό  κλίμα,  στη  διάρκεια  των πα‐

ρεμβάσεων   με εστίαση στο παιδί που εμπλέκονταν άμεσα και το αφορούσε προ‐

σωπικά το προς συζήτηση θέμα.  
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 Αναζήτηση πληροφοριακού ενημερωτικού υλικού  (έντυπου και ψηφιακού) για τον 

ψηφιακό και άλλα είδη σχολικού εκφοβισμού 

 Δημιουργία  κλειστής  ομάδας  στο  fb  με  στόχο  την  εγρήγορση  αναφορικά  με  την 

πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  φαινομένων  ψηφιακού  εκφοβισμού  στη  σχολική 

μονάδα.  

Στη  συζήτηση στην  τάξη,  προέκυψε η  διαπίστωση από  την  καταγραφή  των  απόψεων  και 

απαντήσεων των παιδιών, της άγνοιας που υπάρχει στον μαθητικό πληθυσμό για την έκτα‐

ση του φαινομένου του σχολικού ψηφιακού και όχι μόνο εκφοβισμού και τις ενέργειες που 

μπορούν να οδηγήσουν κάποιο χρήστη του διαδικτύου γενικότερα και των κοινωνικών δι‐

κτύων ειδικότερα, στο να διολισθήσει σε πράξεις  που σηματοδοτούν, οριοθετούν  τον ψη‐

φιακό εκφοβισμό (builling) (Juvonen et Gross, 2008, Kapatzia & Sygkollitou, 2009a, Kapatzia 

& Sygkollitou 2009b, Bauman, 2010).  

Πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθειά μου αυτή ήταν: 

A. τα αποτελέσματα  της  έρευνας  του διαδικτυακού ερωτηματολογίου  της Δράσης Ε‐

νημέρωσης  www.Saferinternet.gr    (πραγματοποιήθηκε  την  περίοδο  23/10/2012 

έως 15/01/2013 με αποδέκτες εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης). 

Επιγραμματικά τα κυριότερα σημεία είναι τα εξής: 

 Παρόλο που 72% των εκπαιδευτικών πιστεύουν πως οι ανήλικοι θεωρούν ότι γνω‐

ρίζουν  περισσότερα  για  το  διαδίκτυο  απ’  ότι  οι  δάσκαλοι  και  οι  γονείς  τους,  το 

68,6% πιστεύει επίσης πώς οι ανήλικοι δεν γνωρίζουν  τι  είναι  το «netiquette», α‐

γνοώντας τους κανόνες καλής συμπεριφοράς online.  

 Επιπλέον το 60,1%  των εκπαιδευτικών,  επισημαίνει πως οι ανήλικοι δε γνωρίζουν 

ότι η διαδικτυακή τους συμπεριφορά μπορεί να έχει συνέπειες στο φυσικό κόσμο. 

 Το παραπάνω γεγονός είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικό, αν αναλογιστεί κανείς πως οι 

ανήλικοι  δε  γνωρίζουν  ποια  πράγματα  και  ποιες  συμπεριφορές  είναι  παράνομες 

στο  διαδίκτυο,  σύμφωνα  με  περισσότερους  από  τους  μισούς  εκπαιδευτικούς 

(65,1%). 

 Επιπλέον,  49,6%  των  εκπαιδευτικών  θεωρούν  πως  οι  ανήλικοι  δε  γνωρίζουν  ότι 

πρέπει να σέβονται την γνώμη των άλλων στο διαδίκτυο, μια εκ των βασικών τους 

υποχρεώσεων online.  

 Περαιτέρω, δε ζητούν συγκατάθεση για να αναρτήσουν φωτογραφίες ή βίντεο τρί‐

των (φίλων, συμμαθητών, γνωστών, άλλων), όπως υποστηρίζει το 61,5% των εκπαι‐

δευτικών. 

 Στο  ίδιο πλαίσιο, 39,4%  των εκπαιδευτικών αποκαλύπτουν πως έχουν αντιμετωπί‐

σει κάποια στιγμή της σχολικής τους πορείας περιστατικά ψηφιακής παρενόχλησης 

/ διακωμώδησης / συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω κινητού, Facebook ή άλλου  

ιστοχώρου από μαθητές προς μαθητές.  

 Β. τη διαδικτυακή βιβλιογραφική ενημέρωση που παρέχεται σχετικά με το πρόγραμμα tab‐

by.  eu.    από  τις  καθηγήτριες  κκ.  Αναστασία  Ψάλτη, Ψυχολόγο, Αναπληρώτρια  Καθηγή‐

τρια, Τμήμα  Βρεφονηπιοκομίας  ΑΤΕΙΘ  και  Χριστίνα  Αθανασιάδου,  Ψυχολόγο,  Επίκουρη 

Καθηγήτρια Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Τμήμα Ψυχολογίας ΑΠΘ.  Το tabby.eu,  είναι ένα 
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πρόγραμμα πρόληψης  ενάντια στον  ηλεκτρονικό  εκφοβισμό μεταξύ  των  εφήβων  (ιστότο‐

πος: www.tabby.eu /  ελληνικός  ιστότοπος: http://www.tabby.eu/el/).  Το έργο «Tabby στο 

Διαδίκτυο»  (Threat Assessment of Bullying Behavior  in Youth  ‐ Εκτίμηση του Κινδύνου που 

διατρέχουν Νεαρά Άτομα για Εκφοβισμό   στο Διαδίκτυο). Aναφέρεται στις αρνητικές προ‐

κλήσεις  με  τις  οποίες  έρχονται  αντιμέτωποι  οι  εκπαιδευτικοί,  οι  σχολικοί  σύμβουλοι,  οι 

διευθυντές/διευθύντριες  των σχολείων,  οι  γονείς  και οι μαθητές/μαθήτριες  και οι  οποίες 

απορρέουν από τη χρήση που κάνουν τα νεαρά άτομα: 

• στα ψηφιακά μέσα,  

• στο διαδίκτυο,  

• στα κινητά τηλέφωνα και σε άλλες διαδραστικές συσκευές. (Κατά κύριο λόγο ανα‐

φέρεται στον ηλεκτρονικό εκφοβισμό, τις ηλεκτρονικές απειλές και το sexting sex + 

texting : ο όρος αναφέρεται κυρίως στην ανάρτηση εικόνων με γυμνό ή σεξουαλικό 

περιεχόμενο).  

Το  tabby.eu  είναι  ένα  ερωτηματολόγιο,  στο οποίο αγόρια  και  κορίτσια  καλούνται  να δώ‐

σουν online πληροφορίες για το τι γίνεται όταν χρησιμοποιούν οποιαδήποτε ψηφιακή συ‐

σκευή,  καθώς και για τον τρόπο που χρησιμοποιούν γενικότερα το διαδίκτυο. Οι απαντή‐

σεις που παρέχουν τα αγόρια και τα κορίτσια χρησιμοποιούνται για να αξιολογηθεί ο βαθ‐

μός στον οποίον η συμπεριφορά τους στην πραγματική  ζωή και στο Διαδίκτυο μπορεί  να 

τους θέσει σε κίνδυνο να ασκήσουν ή να υποστούν ηλεκτρονικό εκφοβισμό (cyber bullying). 

Εδώ  είναι  αναγκαίο  να  διευκρινιστεί  ότι  στην  περίπτωση  του  ηλεκτρονικού  εκφοβισμού 

διακρίνονται τα ακόλουθα χαρακτηριστικά στοιχεία ανάλογα με το είδος: 

•  Εκούσιος:  αυτό  σημαίνει  ότι  ο  ηλεκτρονικός  εκφοβισμός  είναι  το  αποτέλεσμα  ε‐

σκεμμένης, και όχι τυχαίας, συμπεριφοράς 

•  Επαναλαμβανόμενος:  αυτός  ο  τύπος  εκφοβισμού  αντικατοπτρίζει  μία  μορφή  συ‐

μπεριφοράς, η οποία δεν είναι τυχαία και μεμονωμένη. Το ένα και μόνο επεισόδιο 

είναι αρκετό για να αποκτήσει τα χαρακτηριστικά της διαδικτυακής διανομής.  

Το ερωτηματολόγιο tabby.eu είναι ολοκληρωτικά ανώνυμο και τα αποτελέσματα χρησιμο‐

ποιούνται  αποκλειστικά  για  στατιστικούς  σκοπούς.  Ολοκληρώνοντας  το  ερωτηματολόγιο, 

τα παιδιά συγκεντρώνουν μία βαθμολογία (ένα προφίλ συγκεκριμένου χρώματος) που τους 

επιτρέπει: 

• Να μάθουν εάν κινδυνεύουν να εμπλακούν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές 

• Να βρουν χρήσιμες συμβουλές, έτσι ώστε να μην εκτεθούν σε κινδύνους που σχετί‐

ζονται με το διαδίκτυο 

• Σχετικά με το τμήμα της Γ’ Γυμνασίου που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο tabby 

προέκυψαν τα εξής στοιχεία: 

• συνολικός αριθμός μαθητών/‐τριών: 21 

• αριθμός αγοριών: 8 

• αριθμός κοριτσιών: 13 
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Κατηγοριοποίηση  του προφίλ  των μαθητών/‐τριών μετά  τη συμπλήρωση  του  ερωτηματο‐

λογίου tabby.eu.: 

 

 Προφίλ πράσινο: 10         

 Προφίλ κίτρινο: 8 

 Προφίλ πορτοκαλί: 3 

 Προφίλ κόκκινο: ‐ 

 

       

Τα τέσσερα προφίλ το tabby.eu. 

Σκέψεις που προέκυψαν από τη συζήτηση που ακολούθησε στην τάξη και την καταγραφή 

των απόψεων των μαθητών αναφορικά με: 

• τη διαδικτυακή συμπεριφορά των μαθητών  

• τους προβληματισμούς από τα ερωτήματα στα οποία κλήθηκαν να απαντήσουν  

• απόψεις σχετικά με τη χρησιμότητα χρήσης αυτού του διαδικτυακού εργαλείου, ως 

μέσο ευαισθητοποίησης αναφορικά με  τους κινδύνους  της ψυχολογικής βίας που 

ασκείται μέσω διαδικτύου.  

Συμπεράσματα από τα στάδια εφαρμογής της έρευνας δράσης 

Από τα κείμενα και τις συζητήσεις με τα παιδιά προέκυψαν επίσης τα παρακάτω ερευνητι‐

κά δεδομένα: 

• έναρξη δημιουργίας προφίλ σε πολύ μικρή ηλικία με χρήση ψευδών στοιχείων ως 

προς την πραγματική τους ηλικία  

• κάποιοι γονείς δεν γνωρίζουν την ύπαρξη προφίλ από το παιδί τους στα κοινωνικά 

δίκτυα (Dehue, Bolman & Völlink, 2008) 

• γενικευμένη διαπίστωση για άγνοια κινδύνων που παραμονεύουν κατά τη χρήση  

• ελλιπής  ενημέρωση  για σωστή συμπεριφορά στα  κοινωνικά δίκτυα‐μάθηση μέσω 

αρνητικών βιωμάτων κυρίως και όχι μέσω συστηματικής και έγκυρης ενημέρωσης 

• δημοσιοποίηση  προσωπικών  φωτογραφιών  χωρίς  επίγνωση  των  κινδύνων  “υπο‐

κλοπής”  

• άκριτη αποδοχή ως “φίλων”, ακόμη και αγνώστων προσώπων 

10 μαθητές 
48%

8 μαθητές 
38%

3 μαθητές 
14%

0 μαθητές 
0%

10 μαθητές 
8 μαθητές 
3 μαθητές 
0 μαθητές 
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• συνειδητοποίηση από κάποιο παιδί (πορτοκαλί προφίλ) πως ασκεί άθελά του σχο‐

λικό εκφοβισμό 

• ύπαρξη περιπτώσεων παιδιών που έχουν προσωπικά υποστεί εκφοβισμό μέσω του 

facebook  

• Η ανάρτηση “καταστάσεων” στο προφίλ στο fb υβριστικού και ενίοτε στοχοποιημέ‐

νου περιεχομένου,  λειτουργεί ως τρόπος εκτόνωσης καταστάσεων στην πραγματι‐

κή ζωή 

• σε ελάχιστες περιπτώσεις η συμπεριφορά στα κοινωνικά δίκτυα γίνεται αντικείμενο 

συζήτησης και αναζήτησης βοήθειας από τους γονείς ή τους εκπαιδευτικούς 

• αναντιστοιχία  αναφορικά  με  την  προσχηματισμένη  εντύπωση  για  το  προφίλ  τους 

ως χρηστών του διαδικτύου και των υποδείξεων που προέκυψαν μετά τη συμπλή‐

ρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου  

• υποτίμηση του προβλήματος του ψηφιακού εκφοβισμού και απόκτηση ωριμότερης 

στάσης απέναντι στο θέμα μέσω του: 

 ψηφιακού ερωτηματολογίου 

 της προβολής σχετικών βίντεο και  

 πληροφοριακών στοιχείων σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και ειδι‐

κότερα του ψηφιακού (βλ. έντυπη και διαδικτυακή βιβλιογραφία στο παράρτημα) 

 των ομαδικών και ατομικών συζητήσεων εστίασης.  

Η  απόπειρα  να  χρησιμοποιήσω  την  έρευνα  δράσης  ως  μέσο  διάγνωσης,  διαχείρισης  και 

αντιμετώπισης  καταστάσεων που αν και συμβαίνουν σε περιβάλλοντα εκτός της σχολικής 

τάξης, επεκτείνονται και δυναμιτίζουν το παιδαγωγικό κλίμα που είναι αναγκαία συνθήκη 

και απαραίτητη προϋπόθεση   για την επίτευξη της μαθησιακής διαδικασίας με γόνιμο και 

αποτελεσματικό τρόπο για τους μαθητές και τις μαθήτριες (Campbell, Butler & Kift, 2008), 

με οδήγησαν στις παρακάτω εκτιμήσεις για τη διδακτική παρέμβαση με χρήση εργαλείων 

της “ έρευνας δράσης”: 

 πρόκειται για μια παρέμβαση στο σχολικό πλαίσιο που επιτρέπει στον διδάσκοντα 

να   παρακολουθήσει και να καταγράψει συστηματικά τα αποτελέσματα τόσο από 

τη   διερεύνηση   του προβλήματος,   όσο και από τις δράσεις που επιλέγει να υλο‐

ποιήσει 

 εμπλέκει  τους  ίδιους  τους/τις  μαθητές/‐τριες  στη  διαδικασία  αναγνώρισης,  κατα‐

νόησης,  ευαισθητοποίησης  και  ενεργοποίησης  στην  προσπάθεια  αντιμετώπισης 

του προβλήματος  (η ενσυναίσθηση των συνεπειών μιας κατάστασης αποτελεί  για 

τους μαθητές μέρος της αντιμετώπισης του προβλήματος) 

 τοποθετεί το πρόβλημα στο κοινωνικό πλαίσιο που δημιουργείται, το περιορίζει και 

το απομυθοποιεί,   φωτίζοντας τη συμπεριφορά και τα κίνητρα των εμπλεκομένων 

προσώπων 

 το διαδραστικό περιβάλλον του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου ενεργοποιεί το εν‐

διαφέρον  και  τη  συμμετοχή  των  παιδιών  και  συμβάλλει  στην  ενσυναίσθηση  του 

προβλήματος με βιωματικό και πιο αποτελεσματικό τρόπο, σε σχέση με την κατά‐
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θεση απόψεων, σκέψεων ή συμπερασμάτων των ενηλίκων καθηγητών ή σχετικών 

με το πρόβλημα υπευθύνων, η δράση των οποίων λειτουργεί ενημερωτικά αλλά όχι 

πάντοτε επεμβατικά 

 καθιστά  τους μαθητές και  τις μαθήτριες ενεργά συμμετέχοντες στη διαδικασία α‐

νάληψης ευθυνών για τις πράξεις τους και ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίρ‐

ρωσή τους.  

Η έρευνα δράσης σαφώς δεν ενδιαφέρεται για τη γενικευμένη εφαρμογή των αποτελε‐

σμάτων της, αλλά για τη μελέτη μιας συγκεκριμένης κατάστασης ή πρακτικής, τη βελ‐

τίωσή της αλλά και τη βελτίωση της κατανόησής της από τους συμμετέχοντες  (εκπαι‐

δευτικούς, μαθητές, γονείς κτλ.) (Κοσμίδου 1989, σ. 23, Κατσαρού 1994, 20, Παμπούρη 

1997, 56, Κατσαρού & Τσάφος 2003). Η δυνατότητα γενίκευσης, άλλωστε, των ερευνη‐

τικών αποτελεσμάτων σε ό,τι αφορά την κοινωνική έρευνα αμφισβητείται (Δεληγιάννη‐

Κουϊμτζή & Ζιώγου 1994). Η Δεληγιάννη‐Κουϊμτζή (1994, σ.62) αναφέρει χαρακτηριστι‐

κά πως “η γνώση στις κοινωνικές επιστήμες παράγεται και ερμηνεύεται σε ένα ιστορικό 

και κοινωνικό πλαίσιο κι έτσι δεν είναι ανεξάρτητη από τα στοιχεία του πλαισίου αυ‐

τού”. Στο συγκεκριμένο ωστόσο σχολικό πλαίσιο εφαρμογής και σε συνδυασμό με την 

αξιοποίηση του διαδικτύου και  των ψηφιακών εργαλείων,   η αποτίμηση είναι πως υ‐

πήρξαν μόνο θετικές συνέπειες για την αντιμετώπιση του προβλήματος του ψηφιακού 

εκφοβισμού και τη βελτίωση του παιδαγωγικού κλίματος στη σχολική τάξη (Campbell, 

Butler & Kift, 2008).  
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Η αξιοποίηση εργαλείων του Web 2.0 για την εφαρμογή Συμπληρωματικής Εξ Αποστά‐
σεως Εκπαίδευσης σε χαρισματικούς μαθητές. Μελέτη περίπτωσης: Ανάπτυξη περιβάλ‐

λοντος στο μάθημα της Ιστορίας με θέμα τη Μικρασιατική Εκστρατεία  
 

Κολέσια Χρυσούλα 
Δασκάλα, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Πληροφορική στην Εκπαίδευση  

hrisko9@gmail.com 
 

Περίληψη 

 

Η συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στους χαρισματικούς 

και  ταλαντούχους μαθητές  να  καλύψουν μαθησιακές ανάγκες  τις  οποίες  δεν  καλύπτει  το 

συμβατικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στην εποχή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επι‐

κοινωνίας  (ΤΠΕ) η δυνατότητα αυτή παρέχεται με εργαλεία τα οποία είναι διαθέσιμα στο 

διαδίκτυο και μπορούν με μεγάλη ευκολία να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ένα από αυτά είναι το wiki, το οποίο μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για τους 

εκπαιδευτικούς που στο μέλλον θα επιχειρήσουν να το χρησιμοποιήσουν είτε στα πλαίσια 

καινοτόμων  εφαρμογών    είτε  στα  πλαίσια  μια  γενικευμένης  εφαρμογής  από  το  ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα.  

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια συγκεκριμένη διδακτική πρόταση με την οποία 

εμπλουτίζεται το  Αναλυτικό Πρόγραμμα που αφορά το μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ Δημο‐

τικού  και  την  ενότητα  της Μικρασιατικής  Εκστρατείας.  Με    τη  συγκεκριμένη  διδασκαλία 

που απευθύνεται  σε  χαρισματικούς μαθητές,  παρουσιάζονται  τα αποτελέσματα  της  εξ α‐

ποστάσεως εκπαίδευσης στη νοητική ανάπτυξη αυτής  της μερίδας  του μαθητικού πληθυ‐

σμού. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Συμπληρωματική εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χαρισματικοί και ταλαντού‐

χοι μαθητές, wiki, εργαλεία web 2.0.  

 

Εισαγωγή 

 

Ο όρος εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ),  στην πιο γενική του διάσταση, χρησιμοποιείται 

για  να  περιγράψει  τις  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  κατά  τις  οποίες  ο  εκπαιδευόμενος 

βρίσκεται σε μια φυσική απόσταση από τον εκπαιδευτή του  και χρησιμοποιεί κάποια μορ‐

φής τεχνολογία για να επικοινωνήσει μαζί του και να έχει πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλι‐

κό (Schlosser and Simonson, 2002). Η εξΑΕ απευθύνεται είτε σε ενήλικες για την εκπαίδευ‐

ση και τη διαρκή κατάρτισή τους είτε σε μαθητές σχολείων ή πανεπιστημίων. Μπορεί όμως 

να  έχει  θεαματικά  αποτελέσματα  και  να  προσφέρει  ισότιμη  πρόσβαση  στην  εκπαίδευση 

των  μαθητών με ειδικές ανάγκες. Στην κατηγορία των μαθητών με ειδικές ανάγκες ανήκουν 

και  οι  χαρισματικοί  και  ταλαντούχοι  μαθητές,  οι  οποίοι  μπορούν  να  έχουν  πρόσβαση  σε 

ειδικά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης προκειμένου να αναπτύξουν τις ιδιαίτε‐

ρες ικανότητές τους όταν αυτές δεν ικανοποιούνται στα πλαίσια της σχολικής τάξης (Λόξα,  

2004).  

 

Στο  εκπαιδευτικό Blog Romow  (2008)  αναφέρεται  πως  όταν  οι  εκπαιδευτικοί  δεν  κάνουν 

διάκριση  για  τους  χαρισματικούς  μαθητές,  παρέχοντας  συγκεκριμένες  ενότητες  μάθησης 

που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους, οι χαρισματικοί μαθητές βαριούνται και μερικοί 
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από αυτούς αποτυγχάνουν παρά  το  υψηλό ακαδημαϊκό  τους  δυναμικό.  Οι  εκπαιδευτικοί 

ψάχνουν διαρκώς να βρουν εναλλακτικές στρατηγικές για τη διδασκαλία αυτών των μαθη‐

τών με ειδικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν συχνά τον κίνδυνο της αποτυχίας. Ένας πιθανός 

τρόπος που έχει διερευνηθεί είναι η εκπαίδευση εξ αποστάσεως. 

 

Εξ Αποστάσεως Συμπληρωματική Σχολική Εκπαίδευση 

 

Οι  Αναστασιάδης &  Καραγιάννη  (2009)  αναφέρουν  πως  ο  όρος «εξ  αποστάσεως  σχολική 

εκπαίδευση» προσδιορίζει  την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε επίπεδο πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  και  λειτουργεί  τόσο αυτοδύναμα όσο και συμπληρωματικά 

προς  τη  συμβατική  εκπαίδευση.  Ειδικότερα,  η  συμπληρωματική  εξ  αποστάσεως  σχολική 

εκπαίδευση λειτουργεί παράλληλα με το σχολείο και εμπλουτίζει το αναλυτικό πρόγραμμα 

με μαθήματα, τα οποία για διάφορους λόγους δεν διδάσκονται, προσφέρει ενισχυτική δι‐

δασκαλία  σε αδύνατους  μαθητές  καθώς  και  υψηλού  επιπέδου διδασκαλία  σε  χαρισματι‐

κούς  μαθητές.  Επίσης,  προσφέρει  συμπληρωματικά  μαθήματα  σε  μαθητές  που απουσιά‐

ζουν  για  μεγάλα  διαστήματα  από  το  σχολείο  λόγω  προβλημάτων  υγείας  ή  λόγω  συχνών 

μετακινήσεων των οικογενειών τους (Βασάλα, 2005, Αναστασιάδης, Καραγιάννη 2009). 

Οι  συμμετέχοντες  στη  συμπληρωματική  σχολική  εκπαίδευση  είναι  μαθητές  του  παραδο‐

σιακού σχολείου ενώ ταυτόχρονα επιλέγουν να παρακολουθήσουν από απόσταση κάποιες 

επιπλέον σειρές μαθημάτων που είτε προσφέρονται στοιχειωδώς στο σχολείο τους είτε α‐

πουσιάζουν πλήρως από το σχολικό πρόγραµµα σπουδών. Ακόμη, η συμπληρωματική σχο‐

λική εκπαίδευση, παρέχει τη δυνατότητα σε μαθητές που για διάφορους  λόγους δεν κατά‐

φεραν να παρακολουθήσουν κάποια μαθήματα ή έχουν κενά σε κάποιες ενότητες να κα‐

λύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες (Βασάλα, 2005, Αναστασιάδης, Καραγιάννη 2009). 

 

Ποιά είναι οι χαρισματικοί και ταλαντούχοι (Χ&Τ) μαθητές; 

 

Σύμφωνα µε το National Association for Gifted Children (NAGC) ο ορισμός για τα χαρισματι‐

κά παιδιά είναι ο εξής (Delisle και Lewis, 2003, σ. 35): Χαρισματικό άτομο είναι κάποιος, ο 

οποίος δείχνει ή έχει τη δυνατότητα να δείξει ένα εξαιρετικό επίπεδο σε έναν ή περισσότε‐

ρους τομείς της έκφρασης. Κάποιες από αυτές τις ικανότητες είναι πολύ γενικές και μπορεί 

να καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα της ζωής του ατόμου, όπως οι αρχηγικές ικανότητες ή η 

ικανότητα της δημιουργικής σκέψης. Κάποιες φορές υπάρχουν πολύ συγκεκριμένα ταλέντα 

τα οποία εμφανίζονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις,  τέτοια όπως η  ιδιαίτερη  ικανότητα 

στα  μαθηματικά,  την  επιστήμη  ή  τη  μουσική.  Ο  όρος  χαρισματικότητα  έχει  τη  θέση  μιας 

γενικής αναφοράς σ’ αυτό το φάσμα ικανοτήτων, χωρίς να είναι συγκεκριμένη ή να εξαρτά‐

ται από µια μέτρηση.  

 

Οφέλη της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης για τους Χ & Τ μαθητές 

 

Οι Nicholas και Ng (2007) αναφέρουν ότι υπάρχουν σημαντικοί λόγοι για τους οποίους η εξ 

αποστάσεως εκπαίδευση είναι κατάλληλη για τους χαρισματικούς μαθητές. Θεωρούν ότι οι 

συγκεκριμένοι μαθητές συχνά αισθάνονται απομονωμένοι, αποσυνδεδεμένοι  και παρεξη‐

γημένοι από τους συνομήλικούς τους. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση προσφέρει σε αυτούς 

την ευκαιρία να αφήσουν πίσω τους αυτά τα συναισθήματα απόρριψης που μπορεί να έ‐

231/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



χουν επειδή οι συνομήλικοι τους δεν τους βλέπουν ως  ίσους. Επιπλέον, η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση προσφέρει στους μαθητές αυτούς  την ευκαιρία να βιώσουν  την ευελιξία στο 

χρόνο και στο χώρο (Nicholas, Ng, 2007). 

 

Μέσω της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, το περιεχόμενο μπορεί να παρουσιαστεί σε διάφο‐

ρες μορφές. Τέτοιες μορφές περιλαμβάνουν πολυμέσα, βίντεο, κείμενο και εικόνες. Οι μα‐

θητές γενικά αγαπούν να χρησιμοποιούν νέες και καινοτόμες τεχνολογίες, και οι χαρισματι‐

κοί,  ιδίως, αγαπούν την πρόκληση της εργασίας με άλλους μαθητές που μοιράζονται ανά‐

λογο ενδιαφέρον και ικανότητες. Οι μαθητές αυτοί εργάζονται με τα ίδια θέματα, μπορούν 

να μοιραστούν κοινές εμπειρίες και να συνεργάζονται μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα παρα‐

μένουν ανώνυμοι ( Tilghman, 2008). 

 

Μερικές στρατηγικές διαφοροποίησης για τους χαρισματικούς μαθητές περιλαμβάνουν τη 

μεταφορά  των  μαθητών  από  τα  σχολεία  τους  για  την  παρακολούθηση  τάξης  σε  σχολεία 

ανώτερης βαθμίδας.  Σε περιπτώσεις όπου τα σχολεία δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά 

να παρέχουν αυτή τη μεταφορά, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να καλύψει το κενό 

και να εξαλείψει την ανάγκη μεταφοράς από το ένα σχολείο στο άλλο. Οι  μαθητές που επι‐

ταχύνονται  τείνουν  να  αποδίδουν  καλύτερα  από  ό,  τι  οι  μη‐επιταχυνόμενοι  συνομήλικοί 

τους και συχνά αυτοί οι μαθητές γίνονται δεκτοί σε ορισμένα κολέγια σε μικρότερη ηλικία 

(Tilghman, 2008). 

 

Η εξΑΕ επιτρέπει στους ταλαντούχους μαθητές να εργαστούν με το δικό τους ρυθμούς και, 

εάν  είναι  απαραίτητο,  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  περισσότερα  μαθήματα  από  αυτά 

που τα σχολεία τους μπορούν να προσφέρουν. Καθώς ο πληθυσμός των χαρισματικών μα‐

θητών είναι πολύ μικρός σε σύγκριση με τον πληθυσμό των μαθητών της κανονικής εκπαί‐

δευσης και  κατανέμεται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή,  η εξΑΕ είναι  ιδανική για  την 

αποτελεσματικότερη εκπαίδευσή τους. Πολλά πανεπιστήμια προσφέρουν μαθήματα πανε‐

πιστημιακού επιπέδου σε μαθητές λυκείου που δεν μπορούν να ταξιδέψουν στην πανεπι‐

στημιούπολη για να τα παρακολουθήσουν. Οι χαρισματικοί είναι αυτοκαθοδηγούμενοι και 

ανεξάρτητοι στην εργασία τους γι’ αυτό ένα πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης θεω‐

ρείται ιδανικό (Adams, Cross 1999).  

 

Ο  Dell (2002) αναφέρει ότι για να διδάξουν μια τάξη σε απευθείας σύνδεση, οι εκπαιδευτές 

πρέπει  να  ακολουθούν  ένα  πρωτόκολλο.  Ο  εκπαιδευτής  θα  πρέπει  να  ξεκινήσει  με  ένα 

storyboard και να παρέχει λεπτομερείς οδηγίες για το ρόλο των μαθητών, το δικό του ρόλο, 

το αναλυτικό πρόγραμμα, τις προσδοκίες από το μάθημα και μια λίστα εργασιών. Η προθε‐

σμία για τις εργασίες  θα πρέπει να είναι ευέλικτη, η ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτή 

πρέπει να είναι τακτική και συνεπής, και θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες επικοινω‐

νίας. 

 

Οι Bull και Hull (2000) υποστηρίζουν ότι, παρά την ανάγκη τους να εργάζονται ανεξάρτητα, 

οι χαρισματικοί μαθητές πρέπει, επίσης, να συνεργάζονται και με άλλους ίδιων δυνατοτή‐

των μαθητές. Ωστόσο, προτιμούν τη συνεργατική και όχι τη συνεταιρική μάθηση. Το γεγο‐

νός  αυτό  καθιστά  την  εξ  αποστάσεως  εκπαίδευση  κατάλληλο  εργαλείο  μάθησης  για  αυ‐

τούς, επειδή μπορούν να εργαστούν online σε συνεργατικές ομάδες. Σύγχρονες και ασύγ‐
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χρονες συνεργατικές ομάδες μπορεί να σχηματίζονται με διάφορους τρόπους. Ένας εξαιρε‐

τικός  τρόπος  για  τους  ταλαντούχους  μαθητές,  με  τον  οποίο    μπορούν  να  λειτουργήσουν 

τόσο  ανεξάρτητα  όσο  και  σε  συνεργασία,  είναι  μέσα  από  μια  ιστοσελίδα  τύπου  wiki 

(Tilghman, 2008). 

 

Η χρήση συστημάτων  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σύμφωνα με την   Tilghman (2008), ε‐

κτός από πλεονεκτήματα μπορεί να έχει και μειονεκτήματα. Όπως σε κάθε νέο εγχείρημα, 

οι  δάσκαλοι  πρέπει  να  εκπαιδεύονται  στο  πως  να  χρησιμοποιούν  το  νέο  προϊόν.  Πολλοί 

δάσκαλοι δε γνωρίζουν τη χρήση της διεπαφής και χρειάζεται να μάθουν να χρησιμοποιούν 

τα εργαλεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελεσματικά. Σύμφωνα με τους Adams και 

Cross (1999), δε είναι καλή ιδέα για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν την εξ αποστά‐

σεως εκπαίδευση για online διαλέξεις. Το διαδίκτυο διαθέτει τεράστιο όγκο πληροφοριών 

και  οι  δάσκαλοι πρέπει  να διασφαλίζουν ότι  οι  μαθητές  δεν  επιβαρύνονται  με πρόσθετη 

πληροφόρηση. Οι Nicholas και Ng (2007) επισημαίνουν ότι στο διαδίκτυο είναι διαθέσιμες 

πάρα πολλές πληροφορίες και οι μαθητές πρέπει να διδάσκονται να γνωρίζουν τη διαφορά 

μεταξύ των αξιόπιστων πληροφοριών και εκείνων  που στερούνται αξιοπιστίας. 

 

Επιπλέον αυτών των προβλημάτων, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μάθηση από απόσταση 

δεν είναι για τον καθένα. Απαιτεί αυτοπειθαρχία και κίνητρα, καθώς και την ικανότητα να 

διαβάζουν,  να  γράφουν  αποτελεσματικά  και,  φυσικά,  να  πληκτρολογούν  με  ευχέρεια.  Οι 

μαθητές πρέπει να αισθάνονται άνετα με την τεχνολογία, και θα πρέπει να έχουν καλές δε‐

ξιότητες διαχείρισης του χρόνου. Οι προικισμένοι μαθητές πρέπει να καθορίσουν κατά το 

δοκούν το πώς μαθαίνουν καλύτερα και θα πρέπει να έχουν την επιλογή να επιλέξουν το 

δικό τους τρόπο μάθησης (Dell, 2002, Tilghman, 2008). 

 

Προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για Χ&Τ μαθητές 

 

Δύο μεγάλα ερευνητικά πανεπιστήμια προσφέρουν σήμερα προγράμματα εξ αποστάσεως 

εκπαίδευσης για παιδιά ηλικίας 5 έως 18: το Πανεπιστήμιο του Stanford και το Πανεπιστή‐

μιο Johns Hopkins. Τα προγράμματα αυτά έχουν σχεδιαστεί για να ικανοποιήσουν τις ανά‐

γκες πολλών μαθητών που φοιτούν είτε στα δημόσια σχολεία, είτε στα ιδιωτικά είτε εκπαι‐

δεύονται στο σπίτι (homeschooled): την εργασία που προκαλεί τις διανοητικές τους ικανό‐

τητες  και  που  τους προχωρά  ένα  βήμα παραπέρα.  Το Stanford's Educational Program  for 

Gifted Youth  (EPGY)  (http://epgy.stanford.edu/)   άρχισε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 

ως μέρος ενός πειράματος πάνω στην εκπαίδευση μέσω υπολογιστή. Αν και το πρόγραμμα 

Μαθηματικών σχεδιάστηκε για να βοηθήσει τα παιδιά να μάθουν υπολογισμούς και μαθη‐

ματικές  έννοιες,  στην  πορεία  μετεξελίχθηκε  σε  πρόγραμμα  μάθησης  από  απόσταση  για 

προχωρημένους μαθητές. Το EPGY προσφέρει online μαθήματα στα Μαθηματικά, τις Γλωσ‐

σικές Τέχνες, την Πληροφορική, τη Μουσική και τις Φυσικές Επιστήμες.  

 

Το  Κέντρο  για  Ταλαντούχους  Νέους  (CTY)  του  Πανεπιστημίου  Johns  Hopkins 

(http://cty.jhu.edu/) προσφέρει προγράμματα για παιδιά από το   νηπιαγωγείο έως την α‐

ποφοίτηση τους. Η είσοδος στο πρόγραμμα του CTY είναι λίγο πιο περίπλοκη από ό, τι στο 

Stanford. Οι μαθητές προτείνονται από τους εκπαιδευτικούς ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, 

από τους γονείς προκειμένου να συμμετέχουν σε εξετάσεις για την είσοδο τους στο CTY.  
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Συνολικά, η έρευνα που έγινε για να αξιολογήσει τα παραπάνω προγράμματα,  έδειξε ότι η 

επιθυμία για εμπλουτισμό και επιτάχυνση και η απουσία προχωρημένων μαθημάτων από 

τα σχολεία τους ήταν οι βασικοί λόγοι για την εγγραφή των μαθητών στα εξ αποστάσεως 

μαθήματα προκειμένου να λάβουν είτε Προχωρημένη Τοποθέτηση  (Advanced Placement) 

είτε Αναγνώριση Μαθημάτων  (honors‐level courses).  Για  τους μαθητές, η πρόκληση και η 

ικανοποίηση ήταν οι δύο πιο σημαντικοί λόγοι για να πάρουν μέρος στα honors‐level μα‐

θήματα. Τα μαθήματα αυτά θεωρήθηκαν ως πιο δύσκολα, πιο ικανοποιητικά και απαιτητι‐

κά σε σύγκριση με τα μαθήματα που παρακολουθούν στο σχολείο, και αυτό ήταν το μεγα‐

λύτερο όφελος από τη λήψη  των  εξ αποστάσεως μαθημάτων. Η πλειοψηφία των μαθητών 

θεωρούν ότι τα μαθήματα ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες τους και ότι οι επιδόσεις τους 

ήταν πολύ καλές.   

 

Οι Honors‐level μαθητές ήταν, σε γενικές γραμμές, ικανοποιημένοι με την ποιότητα επικοι‐

νωνίας  με  τους  εκπαιδευτές  και  τους  συμμαθητές.  Ωστόσο,  όπως  έχουν  διαπιστώσει  και 

άλλοι ερευνητές (Gallagher, 2001, McBride, 1991, Πανεπιστήμιο του Plymouth, 2002), η έλ‐

λειψη  επικοινωνίας  και  αλληλεπίδρασης  μεταξύ  δασκάλων  και  μαθητών  είναι  η  μεγάλη 

αδυναμία των προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Σχεδιασμός περιβάλλοντος για διδασκαλία Ιστορίας μέσω εξΑΕ, µε θέμα τη Μικρασιατική 

Εκστρατεία 

 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση, που απευθύνεται σε μαθητές ΣΤ΄ Δημοτικού με ξεχω‐

ριστές  ικανότητες,  στηρίζεται  σε µια  πλουραλιστική προσέγγιση  της  Ιστορίας,  όπου η  έμ‐

φαση δίνεται στην  καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάλυσης  και  κριτικής  διερεύνησης  ιστορικών 

θεμάτων.  Το θέμα που πραγματεύεται είναι η Μικρασιατική Εκστρατεία και Καταστροφή, 

ένα  ιστορικό γεγονός που διαμόρφωσε το χαρακτήρα της σύγχρονης ελληνικής πραγματι‐

κότητας. Για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκε η διαδικτυακή πλατφόρ‐

μα των Wikis,   τα οποία αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι  των  τεχνολογιών Web 2.0  και 

αναπτύσσουν  ιδιαίτερα  ευνοϊκές  συνθήκες  συνεργατικής  μάθησης.  Τα Wikis  έχουν  γίνει 

ιδιαίτερα δημοφιλή στις μέρες μας λόγω των πολλών δυνατοτήτων που προσφέρουν, όταν 

χρησιμοποιούνται  κατά  τη  διάρκεια  καλά  σχεδιασμένων  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων. 

Εκτός από τα wikis, αξιοποιήθηκαν και άλλα εργαλεία Web 2.0 όπως GoogleDocs, TimeTast 

(δημιουργία ιστορικής γραμμής), Kubbu (δημιουργία κουίζ), JigsawPlanet (διαδικτυακά πα‐

ζλ), Glogster (διαδικτυακές αφίσες) κλπ. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό  είναι έτσι σχεδιασμένο ώστε να πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με 

τη μέθοδο της εξΑΕ. Τα βήματα που θα ακολουθήσουν οι μαθητές, οι δραστηριότητες που 

έχουν να εκτελέσουν αλλά και οι εργασίες που θα παραδώσουν όπως και τα Τεστ Αξιολό‐

γησης πραγματοποιούνται όλα online. Η επικοινωνία  του εκπαιδευτικού με  τους μαθητές 

είναι μέσω e‐mail αλλά και μέσω μηνυμάτων στο Discussion, μια εφαρμογή των wikis.  

 

Με  τη  χρήση διαδικτυακών  εργαλείων  (wiki, googledocs, kubbu  κλπ.)  επιδιώκεται η αξιο‐

ποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοι‐

νωνίας  (διασύνδεση  της  πληροφορίας,  πολλαπλή  αναπαράσταση  της  πληροφορίας,  διε‐

ρεύνηση, πειραματισμός, κ.λπ.) για τη δημιουργία ενός πλούσιου, ελκυστικού και προκλη‐
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τικού  μαθησιακού  περιβάλλοντος  που  θα  ευνοεί  τη  διερευνητική,  την  ενεργητική  και  τη 

δημιουργική μάθηση. Επιδιώκεται δηλαδή, το διαδίκτυο να αποτελέσει ένα επιπλέον μέσο 

για την επίτευξη των στόχων που θέτουν τα Π.Σ. και για την ποιοτική βελτίωση της διαδικα‐

σίας διδασκαλίας και μάθησης.  

 

Σχεδιασμός δραστηριοτήτων με βάση την ταξινομία στόχων του Bloom 

 

Για  να  διασφαλίσουμε  ότι  το  υλικό  που  θα  παράγουμε  απευθύνεται  σε  χαρισματι‐

κούς μαθητές λαμβάνουμε υπόψη την  ταξινομία στόχων  του Bloom.  Τα έξι  επίπεδα 

της  ταξινομίας  περιγράφουν  σταδιακά  όλα  τα  επίπεδα  γνωστικής  δραστηριότητας: 

γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση. Και ενώ η γνώση 

και η κατανόηση είναι απαραίτητες για όλους τους μαθητές για τους χαρισματικούς 

θέλουμε  να  εφαρμόζουν  κανόνες,  αρχές  ή  θεωρίες,  να αναλύουν στοιχεία,  σχέσεις, 

μοτίβα,  αιτίες  και  αποτελέσματα,  να  συνθέτουν  κομμάτια  σε  δημιουργικές  λύσεις, 

θεωρίες,  και  εκθέσεις,  και  να αξιολογούν  την αξία  του υλικού που  χρησιμοποιείται  για 

ένα συγκεκριμένο σκοπό. Αυτό το υλικό μπορεί να είναι  τα συμπεράσματα μιας έρευνας, 

θεωρίες, δηλώσεις κτλ. Οι χαρισματικοί μαθητές, οι οποίοι μπορούν εύκολα να πετύ‐

χουν τη γνώση και την κατανόηση, μπορούν να επενδύσουν περισσότερο χρόνο στα 

ανώτερα επίπεδα της  ταξινομίας. Η δεύτερη αντεστραμμένη πυραμίδα στο Σχήμα 1  

εκφράζει το χρόνο που πρέπει να επενδύουμε στην καλλιέργεια ανώτερων πνευματι‐

κών  δεξιοτήτων  δίνοντας  έμφαση  στα  4  τελευταία  επίπεδα  (εφαρμογή,  ανάλυση, 

σύνθεση και αξιολόγηση).  

   

Σχήμα 1:          Κανονικοί μαθητές                                                  Χαρισματικοί μαθητές 

 

Μεθοδολογικός σχεδιασμός 

 

Ο    σχεδιασμός    του εκπαιδευτικού υλικού στοχεύει     στη δημιουργία ενός αποδοτικού 

περιβάλλοντος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης µέσω της τεχνολογίας wiki. Το εκπαιδευτικό 

περιεχόμενο  κάθε  μαθήματος  είναι  οργανωμένο  σε  ενότητες  και  περιλαμβάνει  δρα‐

στηριότητες αναζήτησης στο διαδίκτυο, σύνθεση εργασιών και ασκήσεις διαφόρων τύπων. 

Για  τη  δημιουργία    του  εκπαιδευτικού  περιεχομένου  χρησιμοποιήθηκαν  δυνατότητες 
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του ίδιου του wiki καθώς και άλλα διαδικτυακά εργαλεία. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

αποτελείται από διαφάνειες, έγγραφα, αρχεία ήχου/βίντεο κλπ. και είναι προσπελάσιμο 

µέσω της  ιστοσελίδας   http://mikrasiatikos.wikispaces.com. Η προσπέλαση είναι εφικτή 

µόνο από εγγεγραμμένους χρήστες του συστήματος.  

 

Διαδικασία 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό εφαρμόστηκε σε τέσσερις χαρισματικούς μαθητές, από τους οποίους 

οι δύο είναι πιστοποιημένοι με το τεστ WISC 3 και οι άλλοι δύο έχουν εξαιρετικές επιδόσεις 

στο σχολείο, έχουν διακριθεί σε μαθητικούς διαγωνισμούς (Μικρός Ευκλείδης, Λυσίας) και 

σύμφωνα  με  τους  δασκάλους  τους  ξεχωρίζουν  από  τους  υπόλοιπους  μαθητές  της  τάξης 

τους.  

 

Σε πρώτη φάση, οι συγκεκριμένοι μαθητές προσκαλούνται από τον εκπαιδευτή να γίνουν 

μέλη στο wiki. Μόλις μπορέσουν να μπουν στο wiki επισκέπτονται την αρχική σελίδα, η ο‐

ποία περιλαμβάνει τις οδηγίες, βήμα προς βήμα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν (ποιες σελί‐

δες να επισκεφτούν, τη σειρά με την οποία πρέπει να δουλέψουν, τον τρόπο επικοινωνίας 

κλπ.). Στη συνέχεια και σύμφωνα με τις οδηγίες, μπαίνουν στη σελίδα Εισαγωγικές δραστη‐

ριότητες  προκειμένου  να  μελετήσουν  τα  γεγονότα  που  προηγήθηκαν  του Μικρασιατικού 

Πολέμου, ώστε να μπουν στο κλίμα της εποχής. Ο τρόπος παρουσίασης των γεγονότων εί‐

ναι μέσω μιας Ιστορικής Γραμμής κατασκευασμένης με το εργαλείο Web 2.0 Timetoast. Για 

περισσότερη εμβάθυνση, οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν τη σελίδα του  Ιδρύματος 

Μείζονος  Ελληνισμού  και  την  ενότητα Εξωτερική Πολιτική  ‐ 1897‐1922 αλλά  και  ένα δια‐

δραστικό  χάρτη που δείχνει  την αλλαγή  των συνόρων  της  Ελλάδας από  το 1832  μέχρι  το 

1920. Ο  έλεγχος  της  κατανόησης  των  γεγονότων  γίνεται μέσω μιας Δραστηριότητας Αντι‐

στοίχισης φτιαγμένη με ένα άλλο διαδικτυακό εργαλείο, το Kubbu.  

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές  ξεκινούν τη μελέτη της Ενότητας 1 που αφορά τα γεγονότα του 

Εθνικού Διχασμού και την απόβαση του ελληνικού στρατού στη Σμύρνη. Κρίθηκε αναγκαίο 

να  μελετηθούν  αναλυτικά  τα  δύο  αυτά  ιστορικά  γεγονότα,  καθώς  οι  πολιτικές    επιλογές 

που έγιναν, συντέλεσαν σε μεγάλο βαθμό στον πόλεμο που ακολούθησε. Είναι σημαντικό 

στη συγκεκριμένη ενότητα να μπορέσουν να διακρίνουν οι μαθητές ποιες ήταν οι επιλογές 

των ηγετών και τι επιπτώσεις είχαν στη ζωή των απλών ανθρώπων. Το 1ο   και το 2ο Φυλλά‐

διο Εργασιών που ακολουθούν στοχεύουν στην κατανόηση αλλά και την έκφραση αξιολογι‐

κών κρίσεων από την πλευρά των μαθητών. 

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα παζλ φτιαγμένο με το εργαλείο 

Jigsaw Planet, με το οποίο κάποιος μπορεί να φτιάξει διαδικτυακά παζλ με όσα κομμάτια 

θέλει, εύκολα ή δύσκολα και με εικόνες που μπορεί να ανεβάσεις ο ίδιος. Η δραστηριότητα 

αυτή  κρίθηκε  απαραίτητη  καθώς  ένα  από  τα  χαρακτηριστικά  των  χαρισματικών  είναι  ότι 

τους αρέσουν τα κουίζ, τα παζλ και γενικά τα νοητικά παιχνίδια. 

 

Η ενότητα 2 πραγματεύεται το θέμα της προέλασης του ελληνικού στρατού στο εσωτερικό 

της Μικράς Ασίας και την ήττα στον πόλεμο με τους Τούρκους. Και εδώ η παρουσίαση του 
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μαθήματος γίνεται πολυμεσικά, μέσω χαρτών, πηγών και βίντεο ενώ ακολουθούν ξανά δύο 

φυλλάδια εργασιών με ερωτήσεις κατανόησης, ανάλυσης και αξιολόγησης.  

 

Η Ενότητα 3 αναφέρεται στη Μικρασιατική Καταστροφή. Οι μαθητές μελετούν το υλικό με 

τον  ίδιο  τρόπο  (πηγές,  βίντεο  κλπ.),  όμως  εδώ  τους  ζητείται  να  κάνουν μια  σύνθεση  των 

πηγών και να γράψουν τη δική τους εκδοχή για το τι έγινε στη Σμύρνη το 1922 και για το 

ρόλο των Μεγάλων Δυνάμεων. Ταυτόχρονα καλούνται να κάνουν αναζήτηση σε εικόνες ή 

άλλο  υλικό  και  να  το  αναρτήσουν  στη  σελίδα  τους. Με  τη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα, 

στοχεύουμε στην ανάπτυξη ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων στη στοχοθεσία κατά Bloom 

(εφαρμογή, σύνθεση, αξιολόγηση). Τέλος, η Ενότητα 4 πραγματεύεται το θέμα των Μικρα‐

σιατών προσφύγων, την κατάσταση τους όταν έφτασαν στην Ελλάδα, τον τρόπο που τους 

αντιμετώπισαν οι κάτοικοι αλλά και τη μετέπειτα συμβολή τους στην ανάπτυξη της χώρας. 

Ως  τελευταία  δραστηριότητα  σύνθεσης,  οι  μαθητές  φτιάχνουν  μια  ομαδική  διαδικτυακή 

αφίσα με το εργαλείο Glogster, στην οποία ο καθένας αναρτά ένα ή περισσότερα στοιχεία 

του μικρασιατικού πολιτισμού (μια συνταγή, ένα έθιμο, ένα τραγούδι, φωτογραφίες κειμη‐

λίων κλπ.) αφού περιηγηθεί σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες. Ο στόχος εδώ είναι να αναδει‐

χθούν οι συνεργατικές δυνατότητες του wiki. 

Αξιολόγηση 

 

Η αξιολόγηση  των μαθητών σε  γνωστικό  επίπεδο  έγινε μέσω  της  επεξεργασίας  των απα‐

ντήσεών τους στα φυλλάδια εργασιών και των γραπτών κειμένων που συνέθεσαν στη σελί‐

δα τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι μαθητές, όπως ήταν αναμενόμενο, κατάκτησαν 

εύκολα τα δύο πρώτα επίπεδα της ταξινομίας στόχων κατά Bloom (γνώση/ κατανόηση) και 

ανέπτυξαν σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανώτερες δεξιότητες. 

 

Το εκπαιδευτικό υλικό,  επίσης, αξιολογήθηκε σε δύο φάσεις ώστε να διαπιστωθεί τόσο ο 

βαθμός ικανοποίησης των μαθητών, όσο και το επίπεδο δυσκολίας και το αν ανταποκρίνε‐

ται στις ανάγκες τους. Η πρώτη αξιολόγηση έγινε μετά το τέλος των 2 πρώτων ενοτήτων και 

η δεύτερη στο τέλος, όταν οι μαθητές είχαν ολοκληρώσει όλες  τις ενότητες. Όσον αφορά 

την πρώτη οι μαθητές βρήκαν τις δραστηριότητες εύκολες ενώ έδειξαν ότι τους άρεσαν πε‐

ρισσότερο οι  ασκήσεις  πολλαπλής  επιλογής  και  οι  δραστηριότητες αντιστοίχισης. Όλοι  οι 

μαθητές βρήκαν το μάθημα ενδιαφέρον και τους άρεσε το ότι δεν είχε πολλές πληροφορί‐

ες,  είχε χάρτες, βίντεο και ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. 

 

Η δεύτερη αξιολόγηση (τελική) περιλάμβανε ερωτήσεις που αποτυπώνουν την ικανοποίηση 

των μαθητών από ολόκληρο το μάθημα αλλά και από τον τρόπο διεξαγωγής του (μέσω ε‐

ξΑΕ).   Οι απαντήσεις έδειξαν πως οι μαθητές ήταν, σε γενικές γραμμές, αρκετά ικανοποιη‐

μένοι από το μάθημα, δε βρήκαν, όμως,    ιδιαίτερα ελκυστικές  τις δραστηριότητες που α‐

παιτούσαν γράψιμο.    

 

Συμπεράσματα 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια μεθοδολογία συμπληρωματικής εξΑΕ ανηλίκων 

μέσω διαδικτύου που υποστηρίζεται από την πλατφόρμα wiki και άλλα διαδικτυακά εργα‐
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λεία. Το εκπαιδευτικό υλικό αφορούσε το μάθημα της Ιστορίας της ΣΤ΄ και την ενότητα της 

Μικρασιατικής Εκστρατείας. Εφαρμόστηκε σε τέσσερις χαρισματικούς μαθητές και αξιολο‐

γήθηκε τόσο ως προς τα μαθησιακά αποτελέσματα που είχε όσο και ως προς το βαθμό ικα‐

νοποίησης που πρόσφερε. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε στηρίχθηκε στις  τρέχουσες 

έρευνες που αφορούν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω διαδικτύου. 

 

Τα αποτελέσματα αξιολόγησης που προέκυψαν είναι θετικά και δείχνουν ότι παρόλο που 

κάποια ζητήματα πρέπει να αντιμετωπιστούν ώστε παρόμοιες προσεγγίσεις στο μέλλον να 

είναι  αποδοτικές,  υπάρχουν  πολλές  δυνατότητες  της  εκπαίδευσης  εξ  αποστάσεως  μέσω 

διαδικτύου. 

 

Από τα ερωτηματολόγια και την ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευο‐

μένων προέκυψαν διάφορα ζητήματα για βελτίωση τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και 

ως προς  τη διαδικασία.  Τέτοια  ζητήματα είναι,  για παράδειγμα,  η  καλύτερη προσαρμογή 

του υλικού στις απαιτήσεις της εξΑΕ μέσω διαδικτύου, ο εμπλουτισμός του εκπαιδευτικού 

υλικού και η μεγαλύτερη ποικιλία στις δραστηριότητες.  

 

Ευελπιστούμε η προσπάθεια αυτή να συνεχιστεί και στο μέλλον καθώς ο εμπλουτισμός του 

Αναλυτικού Προγράμματος για τους χαρισματικούς μαθητές κρίνεται αναγκαίος προκειμέ‐

νου να καλύψει τις αυξημένες μαθησιακές τους ανάγκες και η εξΑΕ είναι ο καλύτερος τρό‐

πος για να επιτευχθεί. Εκτός βέβαια από τις μεμονωμένες προσπάθειες των εκπαιδευτικών 

που μπορούν από μόνοι τους να δημιουργήσουν μαθήματα για τους χαρισματικούς μαθη‐

τές  τους,  κρίνεται  αναγκαίο,  τέτοιες  προσπάθειες  να  έχουν  την  κάλυψη  του  Υπουργείου 

Παιδείας  ή  κάποιου  εκπαιδευτικού  φορέα  προκειμένου  να  αποκτήσουν  εγκυρότητα  και 

επίσημη αναγνώριση. 
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Η αξιοποίηση προηγμένων ΤΠΕ στη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας: 
Μια μελέτη περίπτωσης σε Επαγγελματικό Λύκειο. 

 
 

 Κούκιας Θεόδωρος 
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

koukiastheo@sch.gr 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης για την ενσωμάτωση των 

προηγμένων  ΤΠΕ,  αλλά  και  των  τεχνολογιών web  2.0  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Με 

γνώμονα τις αρχές  της βιωματικής και ενεργητικής μάθησης, στα πλαίσια  του μαθήματος   

«Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη», δημιουργήθηκε μια ηλεκτρονική εικονική επιχείρηση, 

με  απώτερο  σκοπό  να  μυηθούν  οι  μαθητές  στον  κόσμο  της  υγιούς  επιχειρηματικότητας, 

μέσα από την προσομοίωση ρόλων και διαδικασιών, και να συνδυάσουν τη θεωρία με την 

πράξη. Το διαδίκτυο προσέφερε μια σειρά από σύγχρονα, δωρεάν και χρηστικά εργαλεία, 

τα οποία αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά για το στήσιμο της επιχείρησης. Βασικό μέλημα του 

όλου  εγχειρήματος  ήταν  να  καταστεί  η  αυτοαπασχόληση ως  μια  βιώσιμη  επαγγελματική 

επιλογή. 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, τεχνολογίες web 2.0, ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, βιωματική μά‐

θηση. 

Εισαγωγή 

Η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών, έχουν αλλάξει σημαντι‐

κά τον χάρτη της εκπαίδευσης. Η επανάσταση του διαδικτύου έχει επιβάλλει την υιοθέτηση 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, προσφέροντάς μας σημαντικές εκπαιδευτικές και‐

νοτομίες,  τόσο  στη  διδακτική  όσο  και  στη  μαθησιακή  διαδικασία  (Κόμης,  2004).  Οι  ΤΠΕ 

προσφέρουν μια σειρά από νέα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν προς όφελος 

του μαθητή και με άμεση προαγωγή  του μαθησιακού αποτελέσματος,  όπως πολυμεσικές 

εφαρμογές,  διαδραστικός  πίνακας,  εικονικές  τάξεις.  Νέες  έννοιες  όπως  αλληλεπίδραση, 

προσομοίωση, διάδραση έχουν κάνει την εμφάνισή τους, δίνοντας στην εκπαιδευτική δια‐

δικασία μια νέα διάσταση. Η αξιοποίηση του διαδικτύου και τα διαδραστικά  αυτά πολυμέ‐

σα μπορούν να αναβαθμίσουν τη διδακτική πράξη, αυξάνοντας τις πηγές γνώσης και το εν‐

διαφέρον, την πρόσβαση στην πληροφορία, τα κίνητρα για μάθηση (Chen, 2008). Η επιχει‐

ρηματική  εκπαίδευση  είναι  ένα πεδίο  που μπορεί  να  υιοθετήσει  τις  ΤΠΕ,  ούτως ώστε  να 

γίνει πιο προσβάσιμη στους μαθητές. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα υστερεί σήμερα στην 

καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας στους μαθητές, με αποτέλεσμα να μην θεωρούν 

την αυτοαπασχόληση ως λύση επαγγελματικής αποκατάστασης.  

Ο ρόλος των προηγμένων ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 

Η εξέλιξη του διαδικτύου δεν είναι άλλη από το επονομαζόμενο Web 2.0. Ο όρος Web 2.0 

αναφέρεται γενικά σε μια δεύτερη γενιά υπηρεσιών του διαδικτύου, που είναι πιο εξελιγ‐

μένες  και δίνουν έμφαση στη   διάδραση ανάμεσα στους ανθρώπους,   προσδίδοντας έτσι 
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στο διαδίκτυο μια πιο συμμετοχική μορφή, με αποτέλεσμα την παραγωγή ενός πλουσιότε‐

ρου, πιο σύγχρονου και δημοκρατικού περιεχομένου (Churchill, 2009). Σημαντικό του πλεο‐

νέκτημα αποτελεί το ότι προσφέρει σε όλους τους χρήστες το ρόλο του δημιουργού, αφού 

είναι σε θέση να δημιουργούν ή να εμπλουτίζουν διαδικτυακό υλικό χρησιμοποιώντας τις 

γνώσεις και τη φαντασία τους.  

Τα κοινωνικά δίκτυα, τα  ιστολόγια  (blogs), τα wikis, το skype και το youtube είναι μερικές 

μόνο από τις πιο δημοφιλής εφαρμογές του Web 2.0, που μπορούν να ενσωματωθούν στην 

εκπαιδευτική διαδικασία προς όφελος των μαθητών. Τέτοιου είδους εφαρμογές, οι οποίες 

είναι  προσφιλής  και  οικείες  στους  μαθητές  αν  αναλογιστούμε  ότι  τις  χρησιμοποιούν  και 

εκτός τάξης, μπορούν να εμπλουτίσουν το μάθημα, και να αποτελέσουν κίνητρο για συμμε‐

τοχή  και  δημιουργία,  δίνοντας παράλληλα στους μαθητές  τη  δυνατότητα  για άμεση ανα‐

τροφοδότηση, κοινοποίηση και αξιολόγηση. Αν δεν ακολουθήσουμε την εξέλιξη του διαδι‐

κτύου  και  δεν  υιοθετήσουμε  ανάλογες  εφαρμογές  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  κινδυ‐

νεύουμε να γίνουμε ασήμαντοι στις ζωές των μαθητών (Richardson, 2009). 

Πιο ειδικά, η διδασκαλία των μαθημάτων οικονομικού περιεχομένου, έχει επηρεαστεί ση‐

μαντικά από την εξέλιξη του διαδικτύου. Μάλιστα σε έρευνα που διεξήγαγε σε μαθητές των 

Τ.Ε.Ε ο Χατζηπλής το 2005 σχετικά με τις ΤΠΕ στα οικονομικά μαθήματα, διαπίστωσε ότι η 

χρήση των ΤΠΕ καθιστά αποτελεσματικότερη την μάθηση, καθώς αυξάνει την επίδοση των 

μαθητών και το ενδιαφέρον τους για το μάθημα και ενισχύει την παρακίνηση. 

Η διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στα σχολεία 

Η επιχειρηματικότητα αποτελεί την κινητήριο δύναμη της καινοτομίας, της ανταγωνιστικό‐

τητας και της ανάπτυξης. Τα επιχειρηματικά προσόντα είναι απαραίτητα για τους αυτοαπα‐

σχολουμένους. Ήδη από το 2000, το Συμβούλιο της Λισσαβόνας έχει συμπεριλάβει την επι‐

χειρηματικότητα στις “βασικές νέες” δεξιότητες που κρίνονται απαραίτητες για όλους αυ‐

τούς που ζουν και εργάζονται σε μια κοινωνία βασισμένη στη γνώση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

2006). 

Η στροφή στην επιχειρηματική εκπαίδευση αποτελεί μονόδρομο στις μέρες μας, αν αναλο‐

γιστούμε ότι οι  ευκαιρίες απασχόλησης στον δημόσιο αλλά και  τον  ιδιωτικό  τομέα έχουν 

μειωθεί κατακόρυφα. Ως εκ τούτου θα μπορούσε να θεωρηθεί αναγκαία η ύπαρξη μαθη‐

μάτων επιχειρηματικότητας σε όλους  τους  τύπους  γυμνασίων  και  λυκείων,  έτσι   ώστε  να 

μπορεί ο μαθητής να μυηθεί από νωρίς στις αρχές της υγιούς επιχειρηματικότητας και να 

αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια προκειμένου να αναπτύξει και να στηρίξει μελλοντικά, μια 

ενδεχόμενη επιχειρηματική του ιδέα. Για τον Johansen (2007) η οικονομική ανάπτυξη και η 

ευημερία μιας χώρας ξεκινά από την παιδεία και την έμφαση στην μελέτη και κατανόηση 

σημαντικών οικονομικών ζητημάτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση ο Klapper (2004) υποστηρί‐

ζει ότι η εκπαίδευση που δίνει έμφαση στην επιχειρηματικότητα μπορεί να χτίσει δυνατές 

και ευέλικτες κοινωνίες.   Οι Lefller και Svedberg  (2006) περιγράφουν τη συμβατική εκπαί‐

δευση ως δύσκαμπτη και συντηρητική, ενώ βλέπουν την επιχειρηματική εκπαίδευση αφε‐

νός ως καινοτόμα, και αφετέρου ως ευκαιρία προόδου. 

Τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ευρώπη   όσο και στον δυτικό κόσμο, μια σειρά από ενέρ‐

γειες έρχονται να στηρίξουν την επιχειρηματική εκπαίδευση. Σε πολλά ευρωπαϊκά σχολεία  
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παρατηρείται μια στροφή σε δραστηριότητες εκτός ωρολογίου προγράμματος, που επικε‐

ντρώνουν  στην  καλλιέργεια  επιχειρηματικού  πνεύματος  (Ευρωπαϊκή  επιτροπή  2004).  Ο 

Swedberg  (2000)  υποστηρίζει  ότι  βασικός  παράγοντας  για  την  ανάπτυξη  επιχειρηματικής 

δράσης στο μέλλον, είναι η υιοθέτηση μαθημάτων αντίστοιχου περιεχομένου από τις πρώ‐

τες κιόλας εκπαιδευτικές βαθμίδες. Για το λόγο αυτό, στην Αμερική συναντάμε τέτοιου εί‐

δους προσπάθειες ακόμα και στα δημοτικά σχολεία.  

Σε μια έρευνα των Johannisson και Madsén το 1997 που θεωρήθηκε πρωτοποριακή για την 

εποχή της, υπερθεματίζεται η συμβολή της επιχειρηματικής παιδείας στην κοινωνική εξέλι‐

ξη των μαθητών που φοιτούσαν σε σχολεία με αντίστοιχα προγράμματα. Στην έρευνά του ο 

Rasheed  (2000)  υποστηρίζει  ότι  μαθήματα  επιχειρηματικότητας  θα  πρέπει  να  προσφέρο‐

νται από όλες τις δομές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, από τη στιγμή που σε αυτές τις 

ηλικίες οι μαθητές εκδηλώνουν το ενδιαφέρον για μελλοντική αυτοαπασχόληση. Θα πρέπει 

οι μαθητές να γνωρίζουν  τις απαιτήσεις και  τις διαδικασίες που συνεπάγεται η αυτοαπα‐

σχόληση πριν την επιλέξουν ως επαγγελματική επιλογή.  

Όπως  προτείνει  ο Gibb  (2005)  η  επιχειρηματική  εκπαίδευση  χρειάζεται  μια  παιδαγωγική 

στροφή προς τον κοινωνικό κονστρουκτιβισμό, αντί δηλαδή οι μαθητές να μαθαίνουν συμ‐

βατικά, να υπάρχουν εκείνες οι δραστηριότητες που να τους εξασφαλίζουν τη μάθηση μέ‐

σω της εμπειρίας και της πράξης, που να είναι διαδραστικές, ρεαλιστικές, και να ενθαρρύ‐

νουν τη συνεργασία και την επίλυση προβλημάτων. Με λίγα λόγια να μπορεί ο  μαθητής να  

μετέχει ενεργά στη διαμόρφωση της γνώσης του. Με τη σειρά τους οι Lee et al. (2006) υπο‐

στηρίζουν  ότι  η  επιχειρηματική  εκπαίδευση,  θα  πρέπει  να  ενθαρρύνει  τους  μαθητές  να 

λαμβάνουν αποφάσεις και να αποδέχονται τα λάθη τους ως αναπόσπαστο κομμάτι της εκ‐

παιδευτικής διαδικασίας,  ενώ παράλληλα εξάρουν τον ρόλο του   ενεργού πειραματισμού 

στη διαδικασία αυτή.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2004) διακρίνει την επιχειρηματική παιδεία σε δυο είδη. Την αρχι‐

κή ή «εσωτερική» κατά την οποία οι μαθητές αναπτύσσουν πρωτοβουλίες, σκέφτονται κρι‐

τικά, επικοινωνούν, αναλαμβάνουν ευθύνες και την αμιγώς επιχειρηματική η οποία απευ‐

θύνεται σε μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας και περιλαμβάνει όλα τα εφόδια που πρέπει να 

δοθούν στους μαθητές για να σταθούν ως αυριανοί επιχειρηματίες. Αυτό είναι επί της ου‐

σίας  και  το  μοντέλο που  έχει  ενστερνιστεί    το  εκπαιδευτικό  σύστημα  των  Σκανδιναβικών 

χωρών, το οποίο συχνά αναφέρεται και ως πρότυπο εκπαιδευτικό σύστημα. 

Μια μέθοδος προσέγγισης της επιχειρηματικής εκπαίδευσης είναι και η δημιουργία εικονι‐

κής επιχείρησης, της οποίας μία μελέτη περίπτωσης παρουσιάζεται σε αυτή την εισήγηση. 

Η εικονική επιχείρηση είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο βασιζόμενο στην πρακτική εμπειρία 

μέσω  της υλοποίησης  ενός πλήρους  επιχειρηματικού σχεδίου  και στη διαδραστική σχέση 

με το εξωτερικό περιβάλλον.  Οι εικονικές επιχειρήσεις αποσκοπούν στη διάδοση επιχειρη‐

ματικού  πνεύματος,  δεδομένου  ότι  βασίζονται  στη  μάθηση  μέσω  άμεσης  εμπειρίας  και 

στην προσομοίωση ρόλων και καταστάσεων.   

Περιγραφή δράσης 

Το εγχείρημα προέκυψε από την ανάγκη να εφαρμοστούν οι αρχές της βιωματικής μάθη‐

σης, αξιοποιώντας  τη διδακτική ευελιξία που προσφέρουν  τα εκπαιδευτικά προγράμματα 
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σχολικών δραστηριοτήτων. Βασικός στόχος της δράσης ήταν η  ανακάλυψη και κατανόηση 

της γνώσης μέσω της πράξης, της δημιουργίας και της συνεργασίας. 

Ο πυρήνας της δράσης ήταν η δημιουργία μιας εικονικής επιχείρησης που προάγει την κοι‐

νωνική επιχειρηματικότητα με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ. Θεμελιώδες κίνητρο ήταν να συν‐

δυαστεί το θεωρητικό κομμάτι του βιβλίου «Επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη»  ‐το οποίο 

διδάσκεται στη Β΄  τάξη  του  τομέα οικονομικών υπηρεσιών  των ΕΠΑΛ‐ με  την πρακτική ε‐

φαρμογή. Το πρόγραμμα εκτελέστηκε από δεκαμελή μαθητική ομάδα του ΕΠΑΛ Καρδαμύ‐

λων Χίου κατά το σχολικό έτος 2012‐2013. Παράλληλα η δράση αυτή, λόγω της θεματικής 

της, εντάχθηκε στο πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων «Αγωγή σταδιοδρομίας». Τέλος 

το ΣΕΝ (Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων) ανέλαβε ρόλο εξωτερικού συμβούλου σε θέ‐

ματα τεχνογνωσίας . 

Ο  σκοπός  της  εικονικής  επιχείρησης  με  τον  διακριτικό  τίτλο  “Chios  Sales Detective”  ήταν 

διττός. Αφενός η δημιουργία ενός ιστότοπου για την ανάδειξη και την προβολή προσφορών 

των τοπικών επιχειρήσεων που αφορούν το νεανικό κοινό, και αφετέρου η παροχή ενημέ‐

ρωσης  σε  θέματα  προστασίας  εισοδήματος  του  νέου  καταναλωτή.  Βασική  επιδίωξη  του 

εγχειρήματος    ήταν  η  συμμετοχή  των  επιχειρηματιών  στην  προσπάθεια  προστασίας  του 

εισοδήματος των νέων, δημιουργώντας πακέτα προσφορών, με αντάλλαγμα την προβολή 

τους στο δικτυακό τόπο.  

Στην  πρώτη  περίοδο  εργασιών  έγιναν  όλες  οι  απαραίτητες  ενέργειες  για  να  αποκτήσει  η 

επιχείρηση  νομική  και  φορολογική  υπόσταση.  Μελετήθηκαν  τα  δομικά  χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων. Αναλύθηκαν οι αρχές της κοινωνικής επιχει‐

ρηματικότητας και έγιναν οι απαραίτητες επαφές με τους τοπικούς επιχειρηματίες, ώστε να 

συμμετέχουν στο εγχείρημα. 

Οι στόχοι του προγράμματος ήταν τόσο γνωστικοί όσο και στόχοι ικανοτήτων και στάσεων 

και συμπεριελάμβαναν: 

 Τη μύηση στη δυναμική του ηλεκτρονικού επιχειρείν και τις διαδικασίες στησίματος 

μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης 

 Την ανάληψη υπεύθυνων ρόλων 

 Την επικοινωνία με την κοινωνία 

 Τη συνειδητοποίηση της αξίας της προσφοράς στον συνάνθρωπο μέσα από μια ορ‐

γανωμένη προσπάθεια 

 Την καλλιέργεια υγιούς επιχειρηματικού ήθους και κουλτούρας  

 Τη συσχέτιση θεωρίας και πράξης 

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνταν εκτός του ωρολογίου προγράμματος,  ώστε οι μαθητές  

να αισθάνονται πιο χαλαροί. Σε κάθε συνάντηση υπήρχε εξέλιξη, αλλά και συχνή ανατρο‐

φοδότηση μεταξύ των μελών της ομάδας. 

Στη δεύτερη περίοδο εργασιών η ομάδα ασχολήθηκε με την οργάνωση και  το μάρκετινγκ 

της εικονικής επιχείρησης. Σχεδιάστηκε  το λογότυπο της επιχείρησης, δίνοντας έμφαση στο 

συμβολικό  χαρακτήρα.  Έπειτα,  χρησιμοποιώντας  την  τεχνική  του brainstorming  διατυπώ‐

θηκε το ανάλογο slogan. Στη συνέχεια διαμορφώθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο της επιχεί‐
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ρησης (Business Plan), με την υποστήριξη του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων.   Ορί‐

στηκε το οργανόγραμμα της επιχείρησης, και έγινε περιγραφή της παρεχόμενης υπηρεσίας. 

Πραγματοποιήθηκε  έρευνα    αγοράς  με  ερωτηματολόγια  που  διανεμήθηκαν  στο  target 

group. Αναπτύχθηκε το μείγμα μάρκετινγκ και συντάχθηκαν οι οικονομικές καταστάσεις της 

εικονικής επιχείρησης. 

Τέλος. κατά την τρίτη περίοδο εργασιών, η ομάδα κατασκεύασε και ανήρτησε την ιστοσελί‐

δα  της  εταιρείας,  χρησιμοποιώντας  τη  δωρεάν  πλατφόρμα  κατασκευής  ιστοσελίδων  του 

weebly.  Δόθηκε έμφαση στη διαδραστικότητα της ιστοσελίδας και στο λειτουργικό μενού. 

Χρησιμοποιήθηκαν  διαδικτυακά  εργαλεία  τεχνολογίας web  2.0  για  την  ολοκλήρωση  της 

πλατφόρμας,  όπως  οι  εφαρμογές  των  social media,  η  προβολή  στο  youtube,  ο  εμπλουτι‐

σμός με ηλεκτρονικό κουίζ, η δημιουργία blog για την παροχή συμβουλών και την ανατρο‐

φοδότηση από το κοινό, η δημιουργία σχετικής εφαρμογής app για smartphone συσκευές. 

     Εικόνα 1: Αρχικό μενού                                                            Εικόνα 2: Smartphone app 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Μενού προβολής εταιρειών                                                               Εικόνα 4: Ιστολόγιο 

 

 

 

 

 

 

Αποτελέσματα  

Το πρόγραμμα ενστερνίστηκε τις αρχές της μεθόδου project ως βασικής μεθόδου διδασκα‐

λίας για την εξέλιξη του εγχειρήματος. Έγινε δηλαδή χρήση των πλεονεκτημάτων που προ‐

σφέρει η μέθοδος project, όπως η ενεργή εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, η ανατρο‐

φοδότηση μεταξύ  των μελών,  η  έρευνα,  η αυτενέργεια,  η δημιουργικότητα  (Χρυσαφίδης, 

1996). Δόθηκε έμφαση στην κατανόηση μέσω πράξης, των βιωματικών διαδικασιών και της 

δημιουργίας. Μέθοδοι που λόγω τήρησης αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων, δεν χρησιμοποι‐

ούνται συχνά στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  
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Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος οι μαθητές: 

 Διαμόρφωσαν  ηλεκτρονικό  τρόπο  έκφρασης,  χρησιμοποιώντας  τις  τελευταίες  ε‐

φαρμογές της τεχνολογίας. 

 Μέσω της διαθεματικότητας συνδύασαν γνώσεις από διαφορετικά γνωστικά αντι‐

κείμενα. 

 Συνεργάστηκαν αρμονικά και έδειξαν ότι κατανοούν και μετουσιώνουν πιο εύκολα 

την πληροφορία σε γνώση, μέσω της δημιουργίας και της βιωματικής δράσης.  

 Μυήθηκαν στον καταμερισμό εργασιών και την ανάληψη ευθυνών. 

 Δημιούργησαν πολυμεσικό υλικό, ενστερνιζόμενοι τα σύγχρονα διαδικτυακά εργα‐

λεία. 

 Ανέπτυξαν υγιή στάση απέναντι στην επιχειρηματικότητα. 

Η ομάδα κατάφερε να ξεφύγει από τον παραδοσιακό τρόπο μάθησης και την αποστήθιση 

του βιβλίου και να ανακαλύψει τη γνώση μέσω της πράξης, μέσω ρεαλιστικών και διαδρα‐

στικών διαδικασιών, κάτι το οποίο έχει περιγράψει και ο Gibbs (2005) ως βασικό παράγο‐

ντα για την αποτελεσματική διδασκαλία της επιχειρηματικότητας. 

Η δράση είχε πρακτικό και βιωματικό χαρακτήρα. Οι μαθητές μέσα από την προσομοίωση 

ρόλων και την τριβή με επιχειρηματικούς φορείς, συνειδητοποίησαν   το ευρύ φάσμα λει‐

τουργιών μιας επιχείρησης. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, οι μαθητές μπορούν να κατανο‐

ήσουν  καλύτερα  την  επιχειρηματικότητα  μέσω  της  πρακτικής  διάστασης,  της  ανάληψης 

ρόλων, της επίλυσης προβλημάτων (Gibb, 2005; Lee et al, 2006). Η προσομοίωση επιχειρη‐

ματικών  καταστάσεων μπορεί    να υποβοηθηθεί,  όπως  έγινε στην περίπτωση που παρου‐

σιάζεται στο άρθρο αυτό με τη δημιουργία εικονικής επιχείρησης, ακολουθώντας   όλα τα 

στάδια διαχείρισης μιας ηλεκτρονικής επιχείρησης.  

Καθόλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, δόθηκε έμφαση ώστε οι μαθητές μέσα από την προ‐

σομοίωση καταστάσεων και την αντιμετώπιση ρεαλιστικών ζητημάτων, να κατανοήσουν όχι 

μόνο  τις  διαδικασίες  ίδρυσης,  αλλά  και  τον  τρόπο  οργάνωσης  και  διοίκησης  μιας  μικρής 

επιχείρησης.  Η στάση τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος απέναντι στην προο‐

πτική της αυτοαπασχόλησης ήταν πιο θετική απ’ ότι αρχικά.  Στην τελική έκθεση αξιολόγη‐

σης του προγράμματος,   οι μαθητές στο σύνολό τους ανέφεραν ότι αισθάνονταν προετοι‐

μασμένοι να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα στο μέλλον.  

Η απήχηση και η αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης δράσης φαίνεται και από το γεγο‐

νός ότι διακρίθηκε για την καινοτομική της διάσταση από το Σ.Ε.Ν. Παράλληλα, συμμετείχε 

στο μαθητικό διαγωνισμό ψηφιακής καινοτομίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  

όπου κατέκτησε το 5ο βραβείο.   

Συμπεράσματα 

Τα σύγχρονα διαδικτυακά εργαλεία είναι ένα καινούριο εφόδιο για την εκπαίδευση. Είναι 

εύχρηστα, είναι δωρεάν, είναι εύκολα προσβάσιμα από τις σχολικές μονάδες και τους μα‐

θητές και μπορούν,  ιδιαίτερα αν αξιοποιηθούν αποτελεσματικά και στοχευμένα, να προά‐

γουν το μαθησιακό αποτέλεσμα και να μετατρέψουν τη γνώση σε πράξη και σε κεκτημένο.  
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Ο  χώρος  της  επαγγελματικής  εκπαίδευσης  μπορεί  να ωφεληθεί  από  την  υιοθέτηση  προ‐

γραμμάτων επιχειρηματικότητας, ώστε να καλλιεργήσει στη συνείδηση του μαθητή την αυ‐

τοαπασχόληση σαν μια βιώσιμη επαγγελματική επιλογή. Καθήκον της επαγγελματικής εκ‐

παίδευσης βάσει του σκοπού λειτουργίας της (Ν. 3475, 2006) είναι η καλλιέργεια επαγγελ‐

ματικών δεξιοτήτων στους μαθητές και η άμεση συσχέτιση θεωρίας και πράξης.  Για το λόγο 

αυτό μπορεί να υποστηριχθεί ότι τέτοιου είδους δράσεις, που στηρίζονται στην ανακάλυψη 

της γνώσης μέσω της πράξης, σχετίζονται άμεσα με την ίδια την υπόσταση των επαγγελμα‐

τικών Λυκείων. Άλλωστε και η σχετική βιβλιογραφία υποδεικνύει ότι ως αντικείμενο η επι‐

χειρηματικότητα  οφείλει  να  στηριχθεί  σε  βιωματικές  διαδικασίες  για  την  καλύτερη  αφο‐

μοίωσή της. 

Η δέσμευση και η θετική ανταπόκριση που έδειξαν στο σύνολό τους οι μαθητές που     συμ‐

μετείχαν  στο  πρόγραμμα  δείχνουν  μια  θετική  τάση  προς  τις  βιωματικές  δραστηριότητες 

που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα για τη διδασκαλία της επιχειρηματικότητας στα Επαγγελ‐

ματικά Λύκεια είναι εξαιρετικά περιορισμένη, ειδικά όσον αφορά την ελληνική πραγματικό‐

τητα.  Η  βιβλιογραφία  είναι  κυρίως  ξένη  και  δίνει  έμφαση  στην  αξία  της  επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης  γενικά  για  τη  δευτεροβάθμια  και  τριτοβάθμια  εκπαίδευση,  χωρίς  όμως  να 

στοχεύει στην τεχνική εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται δε στις πρακτικές των Σκανδι‐

ναβικών κρατών ως προς την υιοθέτηση της επιχειρηματικής κουλτούρας σε όλο το φάσμα 

του εκπαιδευτικού συστήματος.   
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                                                                           Περίληψη 

 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  διερεύνηση  της  επίδρασης  των  Τ.Π.Ε.  στην 

αφομοίωση  του  μαθησιακού  αγαθού  από  μαθητές  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  που 

παρουσιάζουν  δυσκολία  εστίασης  της  προσοχής  τους  στο  γνωστικό  έργο.  Για  τον 

προσδιορισμό  του  δείγματος  χρησιμοποιήθηκε  συστοιχία  εργαλείων  και  συγκεκριμένα: 

ερωτηματολόγιο  με  βάση  την  Ελληνική  Κλίμακα  Αξιολόγησης  ΔΕΠΥ,  Stroop  Test  και  Trail 

Making  Test.  Ακολούθησε  ο  χωρισμός  του  δείγματος  σε  δύο  ομάδες  που  διδάχθηκαν  σε 

δύο διδακτικές ώρες το ίδιο μαθησιακό υλικό. Στη πρώτη ομάδα, η διδασκαλία έγινε με τη 

συμβολή των Τ.Π.Ε, ενώ στη δεύτερη  χωρίς. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε το Λογισμικό 

Εννοιολογικής Χαρτογράφησης, το οποίο είναι επιστημονικά αποδεκτό ότι συμβάλλει στην 

καλύτερη αφομοίωση της γνώσης και τη διατήρησή της στην μακρόχρονη μνήμη. Στο τέλος 

της  διδασκαλίας  όλοι  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  παράγουν  γραπτό  περιγραφικό  λόγο.  Η 

στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων κατέδειξε ότι η παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε 

καθιστά σημαντικά πιο εύληπτο το μαθησιακό αγαθό αναδεικνύοντας τον εν δυνάμει ρόλο 

τους στη διδασκαλία μαθητών με δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής.  

 

Λέξεις – κλειδιά: Διάσπαση προσοχής, Εννοιολογικός Χάρτης,  περιγραφικός λόγος 

 

Εισαγωγή 

 

Η πλειοψηφία των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες εκδηλώνουν σημαντικά προβλήματα 

συγκέντρωσης  προσοχής  στο  γνωστικό  έργο  με  το  οποίο  καλούνται  να  ασχοληθούν. 

Παράλληλα, αναπτύσσουν με καθυστέρηση και σε μικρότερο βαθμό σε σχέση με τον γενικό 

τυπικό πληθυσμό, την επιλεκτική προσοχή, την ικανότητα, δηλαδή, να επικεντρώνονται στο 

γνωστικό  τους  έργο,  ενώ  παράλληλα  να  αγνοούν  συμπτωματικά,  δευτερεύοντα  και  μη 

σχετικά ερεθίσματα (Παντελιάδου,  2004). 

  

Όσον  αφορά  στη  διδασκαλία  της    γλώσσας  σημαντικό  ρόλο  για  την  ανάπτυξη  και 

κατανόηση των λειτουργιών της, διαδραματίζουν οι γνωστικές λειτουργίες της μνήμης, της 

προσοχής  και  της  συγκέντρωσης  (Korkman  &  Pesonen,  1994).  Επίσης,  η  προσοχή 

αλληλεπιδρά  έντονα  με  τη  μνημονική  ικανότητα  και  μαζί  επηρεάζουν  την  επίδοση  των 

μαθητών‐μαθητριών στο γνωστικό έργο (Hayes,  1996). 

 

Για τους μαθητές  με δυσκολία στη διατήρηση της προσοχής τους είναι πολύ σημαντικό να 

διδάσκονται  το μάθημα της   Ελληνικής Γλώσσας με πολυαισθητηριακές μεθόδους για την 
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πρόκληση και διατήρηση της προσοχής τους, καθώς παρατηρείται ότι με αυτόν τον τρόπο 

βελτιώνεται η επίδοσή τους. Οι μέθοδοι αυτοί αφορούν κυρίως τη χρήση υποστηρικτικών 

βοηθημάτων, όπως είναι οι νοητικοί χάρτες  που καθοδηγούν τους μαθητές με Μαθησιακές 

Δυσκολίες με στόχο να βελτιωθεί τόσο το περιεχόμενο των παραγράφων, όσο και η δομή 

τους (Schumaker & Deshler, 2003). 

 

 Ένα ανοιχτό υπολογιστικό περιβάλλον, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του οποίου βασίζεται 

στη θεωρεία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό αλλά και παράλληλα επιδιώκει 

την οικοδόμηση της γνώσης μέσω της ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών στη μαθησιακή 

διαδικασία  είναι  το  λογισμικό  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  (Jonassen,  2000).  Οι 

χάρτες  εννοιών  επιτρέπουν  τη  χρήση  και  των  δύο  μερών  του  εγκεφάλου,  γεγονός  που 

αυξάνει  τη  χρησιμοποιούμενη  ισχύ  και  ενδυναμώνει  τη  μνήμη  (Boyley,  1998).  Επίσης, 

μετατρέπουν  το  αντικείμενο  μάθησης  σε  απλούστερη  μορφή,  αναδεικνύοντας  τα  βασικά 

σημεία  του  αντικειμένου,  τις  συνδέσεις  μεταξύ  τους  και  κάνουν  την  όλη  διαδικασία  πιο 

ευχάριστη  και  ενδιαφέρουσα.  Παράλληλα,  όταν  η  πληροφορία  παρουσιάζεται  σε  οπτική 

μορφή είναι ευκολότερο για τον εγκέφαλο να την αποθηκεύσει στη μνήμη (Richards, 2008). 

Eπομένως,  η ενσωμάτωση εικόνων ή video στον Εννοιολογικό Χάρτη μπορεί να ενισχύσει 

την οπτική μνήμη,  να συμβάλλει στη διαχείριση σύνθετων πληροφοριών και  να ευνοήσει 

ιδιαίτερα  τη  σύλληψη  ιδεών  για  την  ανάπτυξη  αφηγηματικών  ή  περιγραφικών  κειμένων 

(Χατζησαββίδης,  Κωτόπουλος & Αναγνωστοπούλου, 2008). 

 

Έρευνες  αποδεικνύουν  ότι  η  χρήση  των  Υπολογιστών  στη  μαθησιακή  διαδικασία  βοηθά 

σημαντικά τους μαθητές με αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής τους, καθώς κεντρίζουν 

την προσοχή  και  το  ενδιαφέρον  τους  (Xu, Reid & Steckelberg, 2002).  Επίσης,  έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε  σε  μαθητές  με  μαθησιακές  δυσκολίες  και  αφορούσε  στη  σύγκριση 

τριών μεθόδων διδασκαλίας: χωρίς εννοιολογικό χάρτη, με χειρόγραφο εννοιολογικό χάρτη 

και  με  λογισμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης,  απέδειξε  ότι  η  τρίτη  μέθοδος  συνέβαλε 

στην καλύτερη επίδοση των μαθητών (Sturm & Rankin, 2002). 

  

Με  βάση  τα  παραπάνω,  σκοπός  αυτής  της  έρευνας  είναι  η  διερεύνηση  της 

αποτελεσματικότητας  της  διδασκαλίας  με  την  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  και 

συγκεκριμένα  του  λογισμικού  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  ως  μέσο  προκειμένου  να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες συγκέντρωσης της προσοχής των συγκεκριμένων μαθητών και να 

αποδώσουν  καλύτερα  κατά  την  παραγωγή  γραπτού  λόγου.  Ειδικότερα,  η  υπόθεση  της 

έρευνας  αυτής    είναι  ότι  η  συνολική  ποιότητα  (γλώσσα,  οργάνωση,  περιεχόμενο)  του 

περιγραφικού λόγου που θα παράγουν οι μαθητές ύστερα από τη διδασκαλία με Τ.Π.Ε θα 

είναι  καλύτερη  σε  σχέση  με  αυτή  των  μαθητών  που  θα  διδαχτούν  ακριβώς  το  ίδιο 

μαθησιακό αγαθό χωρίς τις Τ.Π.Ε. 

 

Μεθοδολογία 

 

Στην παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε επιτόπια δειγματοληπτική έρευνα με επίσκεψη 

σε  Γυμνάσια  που  βρίσκονται  εντός  του Νομού  της  Δράμας.  Αρχικά,  οι  εκπαιδευτικοί  των 

σχολείων  αυτών  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  το  ερωτηματολόγιο  με  βάση  την  Ελληνική 

Κλίμακα  Αξιολόγησης  ΔΕΠΥ  (Καλατζή‐Αζίζι,  Αγγελή &  Ευσταθίου,  2012)  που  αφορά  στον 
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εντοπισμό των μαθητών με Διάσπαση Προσοχής και βασίζεται  στο DSM IV (Diagnostic and 

Statistical Manual IV, American Psychiatric Association, 2001).  Έπειτα οι μαθητές από κάθε 

σχολείο  που  με  βάση  την  συγκεκριμένη  κλίμακα  παρουσίαζαν  διάσπαση  προσοχής 

συμμετείχαν στις δοκιμασίες που αξιολογούν την ικανότητα των μαθητών να διατηρήσουν 

συγκεντρωμένη  την  προσοχή  τους  στο  γνωστικό  έργο.  Συγκεκριμένα  χορηγήθηκαν  στους 

μαθητές αυτούς,  δύο από  τα παραδοσιακά  εργαλεία μέτρησης  της  επιλεκτικής προσοχής 

και  των  εκτελεστικών  λειτουργιών  που  συμπεριλαμβάνονται  συχνά  σε  συστοιχίες 

νευροψυχολογικών δοκιμασιών.  

 

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης των αναγκών είναι η 

δοκιμασία χρωμάτων και λέξεων του Stroop και η δοκιμασία Οπτικο‐Νοητικής Ιχνηλάτησης. 

Η Δοκιμασία Stroop θεωρείται ότι διακρίνει παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής 

από  τυπικά  παιδιά  (Sergeant,  Geurts  &  Oosterlaan,  2002).  Επίσης,  χρησιμοποιήθηκε  σε 

συστοιχία  η  δοκιμασία  Οπτικο‐Νοητικής  Ιχνηλάτησης  (Trail  Making  Test)  η  οποία 

χρησιμοποιείται  ευρέως  για  την  αξιολόγηση  των  ικανοτήτων  προσοχής,  οπτικο‐κινητικής 

ταχύτητας,  επεξεργασίας  πληροφοριών,  γνωστικής  ευελιξίας,  συγκέντρωσης  και 

αφηρημένης σκέψης (Spreen & Strauss, 1991). 

 

Αφού,  λοιπόν,  εντοπίστηκαν  οι  μαθητές  που  παρουσίαζαν  δυσκολία  συγκέντρωσης 

προσοχής,  εφαρμόστηκε  πειραματική  έρευνα  με  σύγκριση  δύο  ανεξάρτητων  ομάδων. 

Συγκεκριμένα  και  με  σκοπό  να  αξιολογηθεί  η  προσφορά  των  Τ.Π.Ε  στη  μαθησιακή 

διαδικασία  οι  μαθητές  αυτοί  χωρίστηκαν  σε  δύο  σχεδόν  ισοπληθείς  ομάδες.  Η  πρώτη 

ομάδα (ομάδα Α) αποτελούμενη από 34 μαθητές, διδάχτηκε την Ενότητα 3 του μαθήματος 

της Νεοελληνικής Γλώσσας που αφορά στον Περιγραφικό Λόγο, αξιοποιώντας, ωστόσο, τα 

εργαλεία  των  Τ.Π.Ε  και  ειδικότερα  το  λογισμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  (cmap 

tools),  τον  Διαδραστικό  πίνακα,    τους  Ηλεκτρονικούς  Υπολογιστές,  τον  Επεξεργαστή 

κειμένου,  και  το Διαδίκτυο.  Η  δεύτερη ομάδα  (ομάδα Β)  αποτελούμενη από 32  μαθητές, 

διδάχτηκε  την  ίδια ακριβώς  ενότητα  χωρίς  την αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  Η  διδασκαλία  στην 

κάθε ομάδα διήρκησε δύο διδακτικές ώρες. Οι μαθητές και των δύο ομάδων λειτούργησαν 

ομαδοσυνεργατικά καθώς ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των 3 ή 4 ατόμων, ανάλογα με τον 

συνολικό αριθμό των μαθητών με δυσκολία συγκέντρωσης προσοχής. 

 

Ομάδα Α 

Στους  μαθητές  της  Ομάδας  Α  και  συγκεκριμένα  στην  οθόνη  του  διαδραστικού  πίνακα 

προβλήθηκε ένα σύντομο κείμενο (εικόνα 1). Οι μαθητές έχοντας το επίσης, μπροστά στην 

οθόνη  του  δικού  τους  Υπολογιστή  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  στις  ακόλουθες  ερωτήσεις‐

ασκήσεις κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων του επεξεργαστή κειμένου (π.χ. μαύρισμα της 

λέξης  με  το  ποντίκι  και  bold):  1.  Τι  είδους  κείμενο  είναι  το  ακόλουθο.  2.  Εντοπίστε  τα 

επίθετα. 3. Εντοπίστε τα ρήματα και πείτε σε ποιον χρόνο απαντώνται και ποια από αυτά 

ονομάζονται  βοηθητικά.  4.  Ποιες  συνδετικές  λέξεις  χρησιμοποιούνται  στο  κείμενο;  5. 

Εντοπίστε  τη  θεματική  περίοδο,  τις  λεπτομέρειες  και  την  κατακλείδα.  6.  Ποιο  είναι  το 

επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου 7. Ποιος είναι ο στόχος του κειμένου. 

 

Ύστερα  από  κάθε  σωστή  απάντηση  των  μαθητών  εμφανιζόταν  στην  οθόνη  του 

διαδραστικού  πίνακα  η  απάντηση  με    έντονους  χρωματισμούς  για  επιβεβαίωση.  Στη 
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συνέχεια, παρουσιαζόταν ο εννοιολογικός χάρτης συμπληρωμένος βήμα‐ βήμα, ανάλογα με 

τη σειρά των ερωτημάτων‐απαντήσεων μέχρι να παρουσιαστεί στο τέλος ολοκληρωμένος, 

περιλαμβάνοντας τα βασικά στοιχεία του περιγραφικού λόγου (Εικόνα 2).  

 

                      

                  

Η πόλη της Δράμας

ΗΗ πόληπόλη τηςτης ΔράμαςΔράμας είναιείναι τοτο διοικητικόδιοικητικό, , οικονομικόοικονομικό καικαι
πολιτισμικόπολιτισμικό κέντροκέντρο ενόςενός απόαπό τουςτους πιοπιο άγνωστουςάγνωστους αλλάαλλά
καικαι πιοπιο ενδιαφέροντεςενδιαφέροντες ίσωςίσως νομούςνομούς τηςτης χώραςχώρας μαςμας. . ΗΗ

ΔράμαΔράμα είναιείναι γνωστήγνωστή γιαγια τατα άφθοναάφθονα νεράνερά τηςτης. . 
ΣυγκεκριμέναΣυγκεκριμένα, , οιοι πηγέςπηγές τηςτης ΑγίαςΑγίας ΒαρβάραςΒαρβάρας σχηματίζουνσχηματίζουν

ένανέναν μοναδικόμοναδικό υδροβιότοπουδροβιότοπο στηνστην καρδιάκαρδιά τηςτης πόληςπόλης. . 
ΕπίσηςΕπίσης, , οιοι ΔραμινοίΔραμινοί είναιείναι εγκάρδιοιεγκάρδιοι καικαι φιλόξενοιφιλόξενοι

άνθρωποιάνθρωποι, , ενώενώ παράλληλαπαράλληλα οιοι ευκαιρίεςευκαιρίες πουπου
προσφέρονταιπροσφέρονται γιαγια διαμονήδιαμονή, , διασκέδασηδιασκέδαση καικαι φαγητόφαγητό είναιείναι
πολλέςπολλές καικαι ενδιαφέρουσεςενδιαφέρουσες. . ΌλοιΌλοι οιοι παραπάνωπαραπάνω λόγοιλόγοι είναιείναι

μερικοίμερικοί απόαπό αυτούςαυτούς πουπου κάνουνκάνουν τηντην ΔράμαΔράμα ένανέναν
ελκυστικόελκυστικό προορισμόπροορισμό..

   
                                    Εικόνα 1                                                   Εικόνα 2 

 

Στη συνέχεια πποβλήθηκε  την οθόνη του διαδραστικού πίνακα, αλλά και στην οθόνη του 

Υπολογιστή  των  μαθητών  ένας  ημιδομημένος  εννοιολογικός  χάρτης  (Εικόνα  3)  που 

περιελάμβανε τα εξής ερωτήματα: 1. Που βρίσκεται η πόλη της Δράμας 2. Γιατί φημίζεται η 

πόλη  της  Δράμας  3.  Δραστηριότητες  στην  πόλη  της  Δράμας  4.  Ποια  είναι  τα  σημαντικά 

μνημεία στην πόλη της Δράμας. Οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν στον Υπολογιστή 

τους  το  συγκεκριμένο  εννοιολογικό  χάρτη  (Εικόνα  3)  με  βάση  της  πληροφορίες  που 

άκουσαν  και  είδαν  σε  ένα  τρίλεπτο  βίντεο  που  προβλήθηκε  2  φορές  με  υπερσύνδεση 

κάνοντας κλικ στην πόλη της Δράμας. 

 

                                                      

Συμπλήρωσε τον Εννοιολογικό Χάρτη με
βάση τις πληροφορίες που δίνονται στο

video που ακολουθεί:

 
Εικόνα 3 

 

Την επόμενη διδακτική ώρα οι μαθητές αξιολογήθηκαν στην ικανότητά τους να παράγουν 

γραπτό περιγραφικό λόγο δίνοντας τους  ένα σχετικό  φύλλο εργασίας (βλ. Παράρτημα 1). 

Η  αξιολόγηση  του  φύλλου  εργασίας  έγινε  με  βάση  τα  κριτήρια  που  αναγράφονται  στο 

βιβλίο του εκπαιδευτικού για το μάθημα της Ν. Ε. Γλώσσας της Α΄ Γυμνασίου (Αγγελάκος, 

Κατσαρού & Μαγγανά, 2008). Ειδικότερα, η κατηγοριοποίηση των κριτηρίων έγινε σε τρεις 

άξονες: οργάνωση, γλώσσα, περιεχόμενο. Τα κριτήρια αξιολόγησης στην οργάνωση ήταν τα 

εξής: 1. Η παράγραφος περιλαμβάνει θεματική περίοδο, Λεπτομέρειες και Κατακλείδα που 

έχουν σχέση με το θέμα. 2. H περιγραφή έχει ως αφετηρία το γενικό και προχωρά προς το 

ειδικό. 3.  Η  περιγραφή  του  θέματος  της  παραγράφου  καθορίζεται  από  την  οπτική  γωνία 

του  συγγραφέα.  4.  Ομαλή  μετάβαση  από  τη  μια  ιδέα  στην  άλλη  με  βάση  το  νόημα.  5. 

Χρήση  συνδετικών  λέξεων/  φράσεων  για  τη  σύνδεση  των  προτάσεων.  Τα  κριτήρια 

αξιολόγησης στο περιεχόμενο ήταν τα εξής:  1. Η παράγραφος ξεκινά με μια ενδιαφέρουσα 
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θεματική περίοδο που εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα της περιγραφής. 2. Κάθε πρόταση 

σχετίζεται με  το θέμα ή  την κεντρική  ιδέα. 3. Οι  λεπτομέρειες  είναι  επαρκείς,  σαφείς  και 

συγκεκριμένες.  Παρουσιάζουν  το  θέμα  της  περιγραφής  με  επαρκή  και  κατανοητό  τρόπο. 

Τέλος,  τα  κριτήρια  αξιολόγησης  της  γλώσσας  ήταν  τα  εξής:  1.  Χρήση  κατάλληλων  και 

ποικίλων επιθέτων. 2. Κυριαρχία Ενεστώτα. 3. Χρήση εξακολουθητικών ρημάτων. 4. Συχνή 

χρήση  βοηθητικών  ρημάτων.  5.  Σωστή  χρήση  επιρρημάτων.  6.  Καταλληλότητα  ύφους. 

(Χατζησαββίδης,    Κωτόπουλος  &  Αναγνωστοπούλου,  2008).  Η  κλίμακα  που 

χρησιμοποιήθηκε  για  τη  βαθμολογία  ήταν  τύπου  Likert  με  βαθμίδες  0,  1,  2,  3,  4  και 

συγκεκριμένα η κωδικοποίηση που χρησιμοποιήθηκε ήταν η εξής: 0‐> ανεπαρκής, 1‐> κάτω 

του μετρίου, 2‐> μέτριος, 3‐> καλός, 4‐> εξαιρετικός.  

 

Ομάδα Β 

Στην ομάδα Β χορηγήθηκε το ίδιο περιγραφικό κείμενο (Εικόνα 1) σε έντυπη μορφή και οι 

μαθητές  κλήθηκαν  να απαντήσουν στις  ίδιες  ερωτήσεις.  Στη συνέχεια,  χορηγήθηκε στους 

μαθητές ένας έντυπος ολοκληρωμένος εννοιολογικός  χάρτης που περιελάμβανε τα βασικά 

στοιχεία  του  περιγραφικού  λόγου  (Εικόνα  2).  Έπειτα,  δόθηκε  στους  μαθητές  ένα  φύλλο 

εργασίας με έναν ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη που περιελάμβανε τα ίδια ερωτήματα 

με  την  Ομάδα  Α  (Εικόνα  3).  Οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  τον  εννοιολογικό 

χάρτη  με  βάση  της  πληροφορίες  που  άκουσαν  να  διαβάζονται  2  φορές  από  το 

απομαγνητοφωνημένο  βίντεο  της  Α  Ομάδας.  Την  επόμενη  διδακτική  ώρα  οι  μαθητές 

αξιολογήθηκαν στην ικανότητά τους να παράγουν γραπτό περιγραφικό λόγο δίνοντας τους 

το  ίδιο  φύλλο  εργασίας  με  την  Ομάδα  Α  (βλ.  Παράρτημα  1.).  Η  αξιολόγηση  του  φύλλου 

εργασίας έγινε με βάση τα  ίδια κριτήρια αξιολόγησης. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης 

του  φύλλου  εργασίας  όλων  των  μαθητών  ανάγονται  την  εκατοσταβάθμια  κλίμακα  και 

συγκρίνονται στατιστικά.  

 

H  στατιστική  ανάλυση  που  ακολουθήθηκε  ήταν  η  ακόλουθη:  Αρχικά  εκτελέστηκαν 

κατάλληλα  τεστ  ελέγχου  της  κανονικότητας  των  δύο  δειγμάτων  (Kolmogorov‐Smirnov  και 

Shapiro‐Wilk)  και μετά τη διαπίστωσή της διεξήχθη  t‐test  για τα δύο εν λόγω ανεξάρτητα 

δείγματα  (two  independent  samples  t‐test).  Το  t‐test  είναι  το  πλέον  αξιόπιστο  και 

χρησιμοποιούμενο  στατιστικό    εργαλείο  σύγκρισης  των  μέσων  τιμών  μιας  ποσοτικής 

μεταβλητής  (στην  περίπτωση  μας  η  επίδοση  των  μαθητών  στην  τελική  δοκιμασία 

αξιολόγησης) σε δύο ομάδες ανεξάρτητων παρατηρήσεων (με και χωρίς ΤΠE). 

 

Αποτελέσματα 

 

Τα αποτελέσματα από τον έλεγχο της κανονικότητας του δείγματος με τα τεστ Kolmogorov‐

Smirnov  και  Shapiro‐Wilk  έδειξαν  ότι  και  τα  δύο  είναι  μη  σημαντικά  σε  στάθμη 

σημαντικότητας α=5% (p=0,2>α και για τις δύο ομάδες συνηγορώντας υπέρ της αποδοχής 

της  μηδενικής  υπόθεσης  της  κανονικότητας  της  μεταβλητής  της  επίδοσης  και  στις  δύο 

ομάδες.  Η  παρατήρηση  αυτή  σε  συνδυασμό  με  το  γεγονός  ότι  το  μέγεθος  και  των  δύο 

ομάδων  είναι  μεγαλύτερο  από  30  εξασφαλίζουν  τις  βασικές  προϋποθέσεις  για  την 

εφαρμογή του t‐test για τα δύο ανεξάρτητα δείγματα των ομάδων Α και Β. Η σημαντικότητα 

του t‐test  που διεξήχθη στη συνέχεια είναι πολύ μεγάλη σε στάθμη σημαντικότητας α=5% 
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(p=0<α)  και  κατά  συνέπεια  απορρίπτεται  η  μηδενική  υπόθεση  της  ισότητας  των  μέσων 

τιμών της επίδοσης των δύο ομάδων. 

 

Ειδικότερα,  η  μέση  επίδοση  στη  τελική  δοκιμασία  αξιολόγησης  των  μαθητών  που 

διδάχθηκαν το μαθησιακό αγαθό με Τ.Π.Ε. ήταν 61,08% και μόλις 44,31% στην περίπτωση 

των  μαθητών  που  συμμετείχαν  στη  διδασκαλία  με  παραδοσιακό  τρόπο.  Στο  σχήμα  1 

παρουσιάζεται  εποπτικά  ο  τρόπος  κατανομής  των  μαθητών  στις  δύο  ομάδες.  Στο 

ραβδόγραμμα του σχήματος 2 οπτικοποιείται η διαφορά στη μέση επίδοση των μαθητών 

στις δύο συγκρινόμενες ομάδες. 

 

                                        
Σχήμα 1: Κυκλικό διάγραμμα σχετικών συχνοτήτων (ποσοστών) των μαθητών σε κάθε 

ομάδα 

 

 
Σχήμα 2: Ραβδόγραμμα μέσης επίδοσης των μαθητών των δύο ομάδων 

 

Συζήτηση 

Η  παρούσα  έρευνα  αποδεικνύει  ότι  η  διαφορά  της  επίδοσης  των  μαθητών  στις  δύο 

διακριτές  ομάδες  είναι  στατιστικά  σημαντική  και  πιο  συγκεκριμένα  οι  μαθητές    που 

συμμετείχαν στη διδασκαλία με Τ.Π.Ε. είχαν στατιστικώς σημαντικά καλύτερη επίδοση από 

τους μαθητές που συμμετείχαν στην παραδοσιακή διδασκαλία.  

 

H  σταδιακή  αλλά  και  η  ολοκληρωμένη  τελικά  παρουσίαση  των  χαρακτηριστικών  του 

περιγραφικού  λόγου  μέσα  από  τη  χρήση  του  λογισμικού  εννοιολογικής  χαρτογράφησης 
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συνέβαλε  στην  καλύτερη αποτύπωση  της  γνώσης  στη μνήμη  των μαθητών.  Αυτό  είχε ως 

αποτέλεσμα να τα συμπεριλάβουν στο δικό τους κείμενο. Έτσι παρήγαγαν ένα περιγραφικό 

κείμενο που τόσο σε επίπεδο οργάνωσης, όσο και σε επίπεδο γλώσσας ήταν αρτιότερο από 

τους  μαθητές  που  διδάχτηκαν  το  ίδιο  μαθησιακό  αγαθό  με  την  παραδοσιακή  μέθοδο. 

Παράλληλα  η  παρακολούθηση  του  βίντεο  και  η  ολοκλήρωση  από  πλευράς  των  μαθητών 

του  ημισυμπληρωμένου  εννοιολογικού  χάρτη  τους  βοήθησε  να  εμπλουτίσουν  το 

περιεχόμενο  του  δικού  τους  κειμένου  με  περισσότερες  ιδέες  και  να  αναπτύξουν  το 

αντικείμενο της δικής τους περιγραφής με επαρκή και κατανοητό τρόπο.  

 

Επομένως,  όπως  φαίνεται  από  τα  αποτελέσματα  της  έρευνας  μας  η  εννοιολογική 

χαρτογράφηση  είναι  ένα  λογισμικό  που  υποστηρίζει  οπτικές  μαθησιακές  τεχνικές  που 

καθιστούν πιο εύληπτο το μαθησιακό αγαθό από τους μαθητές με δυσκολία συγκέντρωσης 

της  προσοχής  τους  στο  γνωστικό  έργο.  Το  εύρημα  αυτό  επιβεβαιώνει  ευρήματα 

προηγούμενων ερευνών (Sturm & Rankin‐Erickson, 2002; Xu, Reid & Steckelberg, 2002)  που 

υποστηρίζουν  ότι  ο  σχεδιασμός  εκπαιδευτικών  περιβαλλόντων,  προσαρμοσμένων  στις 

δυνατότητες    των  μαθητών  με  προβλήματα  προσοχής  αλλά  και  γενικότερες  μαθησιακές 

δυσκολίες  είναι  απαραίτητος.  Ειδικότερα,  έχει  αποδειχθεί  ότι  τα  παιδιά  με  διάσπαση 

προσοχής  αποδίδουν  καλύτερα  όταν  η  διδασκαλία  με  Τ.Π.Ε  περιλαμβάνει:  χρήση 

περιβαλλόντων  πολυμεσικού  τύπου  τα  οποία  έχουν  ταινία  μικρής  διάρκειας  και 

συνοδεύονται από αφήγηση, εικόνες και σύντομα κείμενα, λογισμικά σχεδιασμένα με βάση 

την  εποικοδομητική  αντίληψη  για  τη  μάθηση,  παροχή  δυνατότητας  αυτενέργειας  και 

ενεργούς αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον και περιεχόμενο μέτριας δυσκολίας, ώστε να 

διατηρούν το ενδιαφέρον και  την προσοχή τους στη διδασκόμενη ενότητα  (Γκαραγκούνη‐ 

Αραίου & Σολωμονίδου, 2004). 

 

Ωστόσο  όμως,  τα  ευρήματά  μας  θα  πρέπει  να  αντιμετωπίζονται  με  επιφύλαξη  καθώς 

αφορούν  συγκεκριμένο  δείγμα  μαθητών,  ορισμένης  ηλικίας,  οι  οποίοι  αξιολογήθηκαν  με 

συγκεκριμένα  κριτήρια  στο  μάθημα  της  Ελληνικής  Γλώσσας.  Περαιτέρω  έρευνα  με 

μεγαλύτερο δείγμα μαθητών, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων οι οποίοι θα αξιολογηθούν 

με διαφορετικά κριτήρια σε περισσότερα μαθήματα είναι απαραίτητη για να επιβεβαιώσει 

τα ευρήματά μας και να στηρίζει την άποψη ότι η βασισμένη στον Υπολογιστή δημιουργία 

εννοιολογικού  χάρτη  έχει  θετική  επίδραση  στην  μαθησιακή  διαδικασία  και  θα  πρέπει  να 

αξιοποιείται διδακτικά σε όλα τα σχολικά μαθήματα (Παπούλιας, 2010).  
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Παράρτημα 1 

Επισκέφτηκες  την  πόλη  της  Καβάλας.  Με  τη  βοήθεια  των  εικόνων  προσπάθησε  να 

περιγράψεις  σε  μια  παράγραφο  την  πόλη  της  Καβάλας  με  στόχο  να  προσελκύσεις  το 

ενδιαφέρον του αναγνώστη.   

 
 

255/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ως το κλειδί της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης 

Ρεντίφης Γεράσιμος  
Φιλόλογος 

gerasimosrentifis@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Η διοίκηση της σχολικής μονάδας συνιστά μια από τις σπουδαιότερες  λειτουργίες του σχο‐

λικού  οργανισµού,  διότι  συμβάλλει  στην  αποτελεσματική  υλοποίηση  των  εκπαιδευτικών 

στόχων  και  συνακόλουθα  συντελεί  στην  κοινωνική  και  οικονομική  ανάπτυξη  μιας  χώρας. 

Στις μέρες μας η διοίκηση ως δραστηριότητα, η οποία ασκείται συστηματικά και περιλαμ‐

βάνει τις λειτουργίες του προγραμματισμού, της οργάνωσης, της διεύθυνσης και του ελέγ‐

χου  των δραστηριοτήτων με  τη χρήση και  την αξιοποίηση όλων των παραγωγικών πόρων 

του οργανισμού, αναζητά και υιοθετεί σύγχρονες και αποδοτικές µεθόδους, οι οποίες θα 

συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθµιση  της  εκπαιδευτικής διαδικασίας.  Στην  κατεύθυνση 

αυτή συνδράμουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  (ΤΠΕ), οι οποίες 

αποτελούν σημαντικό µέσο εκσυγχρονισµού  τόσο  της  εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο  και 

της διοικητικής διεκπεραίωσης των διεργασιών που σχετίζονται με την εύρυθμη λειτουργία 

της σχολικής μονάδας. Για όλα αυτά απαιτείται ως βασική προϋπόθεση η ύπαρξη τεχνολο‐

γικής υποδομής στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

χώρας μας και η επιμόρφωση στις νέες τεχνολόγίες των διοικητικών στελεχών των σχολικών 

μονάδων. 

Λέξεις – κλειδιά: Διοίκηση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, επιμόρφωση 

Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

Ο 20ος αιώνας με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των επιστημών σηματοδοτεί τις 

εξελίξεις  και  στο  χώρο  της  εκπαίδευσης,  υποχρεώνοντας  τις  εκπαιδευτικές  κοινότητες  να 

προσαρμόζονται  διαρκώς  στις  νέες  απαιτήσεις  πραγματοποιώντας  έναν  αγώνα  δρόμου, 

προκειμένου να προλάβουν και να ενσωματώσουν στο εκπαιδευτικό τους σύστημα τις τρέ‐

χουσες αλλαγές. Ιδιαίτερα στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινω‐

νίας (ΤΠΕ) οι αλλαγές και οι επιδράσεις είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε κοινωνικά, οικονομι‐

κά, πολιτικά και πολιτιστικά ζητήματα, καθώς οι συνέπειές τους διαμορφώνουν τη σύγχρο‐

νη κοινωνία. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας (23‐24 Μαρτίου 2000), κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι «κάθε πολίτης θα πρέπει να διαθέτει τις δεξιότητες για τη ζωή και την ερ‐

γασία στη σημερινή και στη μελλοντική κοινωνία της Πληροφορίας». Οι συνεχείς, λοιπόν, 

αλλαγές και εξελίξεις στη σημερινή κοινωνία, την Κοινωνία της Πληροφορίας, οδηγούν στη 

συνεχή  αναζήτηση  αποτελεσματικών  εκπαιδευτικών  συστημάτων  διαχείρισης,  διοίκησης, 

και οργάνωσης. Παράλληλα η χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τον Haddad (2002), επιφέ‐

ρει αποδοτικές και αποτελεσµατικές υπηρεσίες, σε συνδυασµό µε περιορισµό του κόστους 

των  διοικητικών  εργασιών,  συµβάλλοντας  επίσης  στην  καλύτερη  οργάνωση  και  παρακο‐

λούθηση  της απόδοσης,  καθώς και στην προαγωγή  της  επικοινωνίας µεταξύ  των φορέων 

που εµπλέκονται στη σχολική πραγµατικότητα. 
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Η ανάπτυξη ενός ποιοτικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο θα εξασφαλίζει την απο‐

τελεσματικότητα της εκπαίδευσης στην πατρίδα μας συνιστά επιτακτική απαίτηση των και‐

ρών.  Το  γεγονός αυτό επιβάλλεται  εξαιτίας  κυρίως  των παγκόσμιων αλλαγών στον  τομέα 

της παραγωγής,  την αλματώδη ανάπτυξη της κοινωνίας της γνώσης και της πληροφορίας, 

καθώς και τις θεαματικές εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας. Προϋπόθεση, όμως, για την 

αποτελεσματική λειτουργία της σχολικής μονάδας είναι η εύρυθμη οργάνωση και διοίκησή 

της, γεγονός το οποίο υπαγορεύει σαφή γνώση των αρχών της διοικητικής επιστήμης, κα‐

τανόηση των παραγόντων που επιδρούν συστηματικά στο σχολικό περιβάλλον και την κα‐

τάλληλη ηγετική συμπεριφορά. Από τη δεκαετία του  ’80, οι ερευνητές στους τομείς της α‐

ποτελεσματικότητας έχουν σταθερά ενισχύσει τη σημασία της διοίκησης της σχολικής μο‐

νάδας ως  σημαντικού  μοχλού  για  την  αλλαγή,  την  εξέλιξη  και  τη  βελτίωση  του  σχολείου 

(Purkey, Smith, 1983, Θεοφιλίδης, 1994, Παπαναούμ, 1995, Stoll, Mortimor, 1997, Bossert, 

1998, Σαΐτη, Μιχόπουλος, 2005). 

 

Στο πλαίσιο αυτό, οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έρχονται να συν‐

δράµουν στο έργο της αποτελεσµατικής και αποδοτικής οργάνωσης και επεξεργασίας της 

διοικητικής  πληροφορίας,  επιφέροντας  σηµαντικές  και  καίριες  αλλαγές  και  στη  δηµόσια 

διοίκηση της χώρας µας, αναφορικά µε τη µέθοδο και τους τρόπους οργάνωσης των πλη‐

ροφοριών που παράγονται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των δηµόσιων οργανισµών. Η 

δράση  της  ηλεκτρονικής  διακυβέρνησης  (e‐govemment)  συνιστά  καθοριστικό  οργανωτικό 

και  λειτουργικό  κομμάτι  της σύγχρονης Δημόσιας Διοίκησης,  με απώτερο στόχο  την ανα‐

διοργάνωση  των  διοικητικών  υπηρεσιών,  τη  δημιουργία  ολοκληρωμένων  ψηφιακών  συ‐

ναλλαγών για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και τον ανασχεδιασμό των διοικητικών δια‐

δικασιών. Η δράση αυτή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης επηρεάζει άμεσα όλους τους το‐

μείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένου και εκείνου της εκπαίδευσης. 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και η σχολική διοίκηση 

Οι Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και  των Επικοινωνιών αποτελούν δομική συνιστώσα της 

σύγχρονης κοινωνίας και επηρεάζουν καθοριστικά κάθε πτυχή δραστηριοτήτων  (π.χ. διοί‐

κηση,  οικονομία,  εκπαίδευση,  πολιτισμός,  ψυχαγωγία  κ.λ.π).  Οι  δυναμικές  τεχνολογικές 

αλλαγές των τελευταίων ετών αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι έχουν 

πρόσβαση,  συγκεντρώνουν,  αναλύουν,  αναπαριστάνουν,  παρουσιάζουν  και  μεταφέρουν 

την πληροφορία. Η αλματώδης ανάπτυξη και διάδοση των ΤΠΕ δεν συνδέεται µόνο µε την 

εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και µε τη διεκπεραίωση των εργασιών της σχολικής διοίκη‐

σης. Αναφορικά µε τη διοικητική χρήση, η ένταξη των νέων τεχνολογιών στη δηµόσια εκ‐

παιδευτική  διοίκηση,  σχετίζεται µε  δράσεις,  οι  οποίες  οδηγούν  στην  αναδιοργάνωση  και 

στην  εύρυθµη  λειτουργία  της,  ξεπερνώντας  υφιστάµενες  δυσκολίες  και  στοχεύοντας  στη 

βελτίωση  της απόδοσης σε όλους  τους  τοµείς  και  στην  επίτευξη  των ποθητών στόχων.  Η 

επαρκής, λοιπόν και συστηµατική αξιοποίησή τους στη σχολική διοίκηση αποτελεί παράγο‐

ντα που καθιστά την περάτωση των διοικητικών θεµάτων αποτελεσµατική (UNESCO 2002).  

Στην εκπαιδευτική διοικητική πράξη, η χρήση των νέων τεχνολογιών δύναται να προσδιορι‐

στεί στους ακόλουθους τοµείς: (Τσολακίδης, Φώκιαλη 1998): α) στη γραμματειακή υποστή‐

ριξη, β) στην ηλεκτρονική επικοινωνία και γ) στη μηχανοργάνωση των διοικητικών θεµάτων 

(βαθµολογία µαθητών, παρουσίες‐απουσίες, ωρολόγιο πρόγραµµα). Οι ΤΠΕ αποτελούν ένα 
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ιδιαίτερα αποτελεσµατικό µέσο,  το  οποίο  βοηθά  τις  διαχειριστικές  δραστηριότητες,  οι  ο‐

ποίες λαµβάνουν χώρα σε µια σχολική µονάδα, συµβάλλοντας στην καλύτερη και αποδοτι‐

κότερη γραμματειακή υποστήριξη του σχολείου, µέσω της παροχής τεχνολογικών εργαλεί‐

ων,  όπως  επεξεργαστών  κειµένου,  λογιστικών φύλλων,  κ.ά. Παράλληλα,  εξασφαλίζουν  τη 

δυνατότητα  ηλεκτρονικής  επικοινωνίας  και  ηλεκτρονικών  συναλλαγών,  όπως  για  παρά‐

δειγµα την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου και των τηλεδιασκέψεων. Καθορι‐

στική, ωστόσο, είναι η συµβολή των ΤΠΕ στον τοµέα της παροχής διευκολύνσεων οργανω‐

τικής φύσεως,  για  τη  διαχείριση,  ταξινόµηση  και  διεκπεραίωση διοικητικών‐καθηµερινών 

θεµάτων,  όπως η παρακολούθηση  της βαθµολογίας  των µαθητών,  ο  έλεγχος  των παρου‐

σιών‐απουσιών, το ωρολόγιο πρόγραµµα, και άλλα (Παπαδανιήλ 2005).  

 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα προς την κατεύθυνση της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών 

για την υποστήριξη του διοικητικού έργου των σχολικών µονάδων, µπορεί να θεωρηθεί η 

υιοθέτηση και αξιοποίηση του λογισµικού e‐school σε σχολεία της Δευτεροβάθµιας Εκπαί‐

δευσης. Πρόκειται για ένα εξελιγµένο πληροφοριακό πρόγραµµα, το οποίο υποστηρίζει την 

ηλεκτρονική οργάνωση και επεξεργασία εκπαιδευτικών δεδοµένων (π.χ. πρόσβαση του µα‐

θητή στη διδακτέα ύλη, καθώς και σε εναλλακτικό διδακτικό υλικό), αλλά και διοικητικών 

εργασιών,  όπως  οργάνωση  αρχείων  εσόδων‐εξόδων  του  σχολείου,  παρουσιολόγιων  και 

βαθµολογιών  των µαθητών,  κ. ά. Η πλατφόρµα αυτή αναπτύχθηκε από  ιδιωτική εταιρεία 

(Έπαφος) µε προδιαγραφές του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Εκπαίδευσης και Θρησκευ‐

µάτων και ως στόχο έχει την ενοποίηση των µηχανογραφικών εφαρµογών για τη γραµµα‐

τειακή  υποστήριξη  των  σχολικών  µονάδων,  αλλά  και  του  συγχρονισµού  αυτών  µε  το  Υ‐

πουργείο Παιδείας. Όπως επισηµαίνει και η Μαυρικάκη (2000), οι ΤΠΕ θεωρούνται απαραί‐

τητο µέσο για την ευκολότερη και αποτελεσµατικότερη προσέγγιση του διοικητικού έργου, 

παρέχοντας  τη δυνατότητα πρόσβασης,  επεξεργασίας,  και αξιοποίησης µεγάλης κλίµακας 

πληροφοριών, µέσα από την αναζήτηση σε διάφορες τράπεζες δεδοµένων.  

 

Ορισμένα εργαλεία των ΤΠΕ, τα οποία θα μπορούσαν να διευκολύνουν την αποτελεσματική 

διοικητική λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι:  

 

α)  Το  ηλεκτρονικό  πρωτόκολλο.  Κάθε  σχολική  μονάδα  θα  μπορεί  να  τηρεί  ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο, στο οποίο θα καταχωρούνται πράξεις όπως η έκδοση, η παραλαβή, η κοινο‐

ποίηση, η διαβίβαση εγγράφων, τα οποία είτε εκδίδονται από αυτές είτε βρίσκονται ή πε‐

ριέχονται στην κατοχή αυτών στο πλαίσιο της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους. Μετά την 

καταχώρηση του εγγράφου, ο συναλλασσόμενος (γονέας, εκπαιδευτικός, μαθητής) θα έχει 

τη δυνατότητα να ενημερώνεται μέσα από την κατάλληλη on‐line φόρμα για την πορεία της 

υπόθεσής του. Με τον τρόπο αυτό εισάγεται μια νέα συνιστώσα για την ενίσχυση της απο‐

δοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών και κυρίως μια βασική παράμετρος εισδοχής απόλυ‐

τα διαφανών διαδικασιών πριν τη διεκπεραίωση μιας διοικητικής διαδικασίας ή την έκδοση 

της τελικής διοικητικής πράξης. Εποµένως ένα πληροφοριακό σύστηµα, εξασφαλίζει σηµα‐

ντικά οφέλη, προσδίδοντας στη σχολική διοίκηση (Telem 2001): βελτίωση και απλοποίηση 

των διοικητικών εργασιών, άµεση πρόσβαση σε ποικίλες πληροφορίες, αποτελεσµατικότε‐

ρη οργάνωση και ανάπτυξη καινοτόµων καναλιών ανταλλαγής πληροφοριών και επικοινω‐

νίας εντός και εκτός σχολείου.  
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β) Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων.  Κάθε μέλος  της σχολικής μονάδας δύναται  να υπο‐

βάλλει  με  ηλεκτρονικό  τρόπο  αιτήσεις,  δηλώσεις,  βεβαιώσεις,  νομιμοποιητικά  έγγραφα, 

δικαιολογητικά συμμετοχής, δικαιολογητικά, εφόσον πληρούνται οι κατά περίπτωση προϋ‐

ποθέσεις, οι οποίες αφορούν την παροχή αναγνωριστικών και διαπιστευτηρίων, της ταυτο‐

ποίησης και της επιβεβαίωσης της ταυτότητας και της κοινής πολιτικής ασφάλειας, η οποία 

θα έχει υιοθετηθεί από το σύνολο των σχολικών μονάδων. Με στόχο την παροχή αποτελε‐

σματικών υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, οι οποίες θα συμβάλλουν στην ποιοτική 

διαφοροποίηση της επικοινωνίας και συναλλαγής θα προβλέπεται η αυτεπάγγελτη αναζή‐

τησή τους από κάθε σχολική μονάδα όταν αυτό ζητηθεί. 

 

γ) Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, αντίγραφα, αρχεία. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα, τα οποία φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή του οργάνου του εξουσιοδοτημένου οργάνου, που βασίζε‐

ται σε αναγνωρισμένο πιστοποιητικό, έχουν την ίδια νομική και αποδεικτική ισχύ με τα έγ‐

γραφα που φέρουν  ιδιόχειρη υπογραφή  και  σφραγίδα. Με  τον  τρόπο αυτό η διαδικασία 

έκδοσης αντιγράφου καθίσταται πιο ευέλικτη και για τη μέγιστη διευκόλυνση των συναλ‐

λασσόμενων φορέων της σχολικής κοινότητας θα προβλέπεται να μην απαιτείται επικύρω‐

ση του αντιγράφου όταν το έγγραφο έχει παραχθεί από σχολική μονάδα και τηρείται από 

αυτή εφόσον είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και  ισχύος με τη χρήση των ΤΠΕ. 

Για  την  εύρυθμη  διοικητική  λειτουργία  των  σχολικών  μονάδων,  αλλά  και  την  ταχύτερη 

διεκπεραίωση των διαδικασιών θα προβλέπεται η δημιουργία επιμέρους αρχείου της εκά‐

στοτε  διαδικασίας,  καθώς  και  η  τήρηση  ηλεκτρονικών  αρχείων  για  κάθε  σχολική  μονάδα 

ξεχωριστά. Σύµφωνα µε τους Pfaff και Simon (2002), είναι δυνατόν οι νέες τεχνολογίες στη 

διοίκηση,  να περιορίσουν  το κόστος,  εξοικονοµώντας  χρήµατα από  τον  τρόπο διακίνησης 

εγγράφων και διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών.  

 

Μια επαρκής ηλεκτρονική διοίκηση, σχετίζεται µε την άµεση προσβασιµότητα στις διαθέ‐

σιµες  πληροφορίες.  Οι  ΤΠΕ  διευκολύνουν  την  επικοινωνία  µεταξύ  σχολείου  και  γονέων, 

κυρίως µε την ύπαρξη και χρήση ιστοσελίδας, επιτυγχάνοντας άµεση ενηµέρωση.  

Επιτρέπουν επίσης την αποτελεσµατική αποθήκευση, οργάνωση και ταξινόµηση πληροφο‐

ριών, εγγράφων και εγκυκλίων, ελαχιστοποιώντας τη διακίνηση έντυπου υλικού. Κατά τον 

Slenning (2000), η χρήση των νέων τεχνολογιών συµβάλλει στην εγρήγορση των διοικητικών 

λειτουργιών,  στην απλοποίηση  της  καθηµερινής  λειτουργίας  της  διοίκησης,  αλλά  και  στη 

µεταρρύθµιση της επικοινωνίας της εκπαιδευτικής κοινότητας 

 

Η επιμόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων στις νέες 

τεχνολογίες ως το κλειδί της αποτελεσματικής σχολικής διοίκησης 

 

Οι νέες τεχνολογίες επιδρούν και συνεισφέρουν στο εκπαιδευτικό έργο και στη διεκπεραί‐

ωση της σχολικής διοίκησης, αφού η σπουδαιότητα της ένταξής τους είναι αναµφισβήτητη. 

Ο Τζιμογιάννης (2002) επισημαίνει ότι οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πληθώρα εκπαιδευτι‐

κών  και  διοικητικών  εργαλείων,  όπως  διδακτικά  προγράμματα  (tutorials),  προσομοιώσεις 

(simulations), εφαρμογές υπερμέσων  (hypermedia)  και εικονικής πραγματικότητας  (virtual 

reality),  εφαρμογές  στο  διαδίκτυο,  τα  οποία  συμβάλλουν  καθοριστικά  στη  βελτίωση  της 

εκπαιδευτικής και διοικητικής πράξης, αλλά και στη μείωση χρόνου και κόστους εργασίας, 

μέσω  της  εξάλειψης  γεωγραφικών  και  χρονικών  περιορισμών.  Σύμφωνα  με  τον  Trinidad 
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(1997), η τεχνολογία είναι κάτι περισσότερο από ένα εργαλείο, είναι το μέσο που επηρεάζει 

την πορεία της σκέψης µας, την αλληλεπίδραση µε τους άλλους, καθώς και τα οράµατα και 

τις προσδοκίες µας.  

 

Η ραγδαία, λοιπόν, ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης και της τεχνολογίας σε συνδυασμό 

με  τις αλλεπάλληλες κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές αλλαγές καθιστούν  το ρόλο 

των  διευθυντών  των  σχολικών  μονάδων  πολυδιάστατο  και  απαιτητικό. Με  δεδομένη  την 

απαιτητική φύση  του  σχολείου,  τις  απαιτητικές  συνθήκες  διεξαγωγής  του  διδακτικού  και 

διοικητικού έργου και τις νέες διαστάσεις του επαγγελματικού ρόλου των διευθυντών των 

σχολείων η επιμόρφωση και η  επαγγελματική  τους ανάπτυξη κατέχει  κεντρική θέση στην 

προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης, αφού η υπολογιστική τε‐

χνολογία  προσφέρει  άνεση  χρόνου  στη  διδακτική  πράξη,  αλλά  βοηθά  και  στη  διοικητική 

λειτουργία  του  σχολείου  (Δαννασής‐Αφεντάκης,  1997).  Οι  φορείς  της  σχολικής  ζωής  θα 

πρέπει  να είναι  ικανοί στο να αξιοποιούν  τα σύγχρονα µέσα,  να  γνωρίζουν  τις  τρέχουσες 

και συνεχώς µεταβαλλόµενες εξελίξεις και να τις αντιµετωπίζουν κατάλληλα  (Παπαδανιήλ 

2005). Για αυτούς τους λόγους η επιµόρφωση των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των 

σχολικών μονάδων είναι επιτακτική και θα πρέπει να πραγµατοποιείται µέσα από συνεχή 

ανατροφοδότηση.  

 

Σύμφωνα με τον Ανδρέου (2002), στα καθήκοντα του διευθυντή, μεταξύ άλλων συγκαταλέ‐

γεται η αποτελεσματική διοίκηση,  τα διοικητικά καθήκοντα δεν περιορίζονται μόνο εντός 

της σχολικής μονάδας, αλλά πραγματοποιούνται και ενισχύονται και με δράση εκτός σχο‐

λείου, επιτυγχάνοντας αλληλεπιδράσεις και με άλλους κοινωνικούς φορείς, όπως αθλητικές 

ενώσεις, Ο.Τ.Α. κ.ά., το έργο του διευθυντή χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό των κα‐

θηκόντων  και  την  πολυμορφία.  Βασική προϋπόθεση  και  απαίτηση  για  το  διευθυντή  ενός 

σχολείου, σύμφωνα με τον Ανδρέου (2002) είναι να αποκτά τις απαραίτητες διοικητικές και 

τεχνολογικές ικανότητες και γνώσεις μέσα από διαρκείς επιμορφώσεις. Η επιμόρφωση των 

ηγετικών στελεχών θα συνδράμει στο να αντιμετωπίζουν με επιτυχία τις αυξανόμενες πιέ‐

σεις, τις οποίες δέχονται τόσο σε επίπεδο σχολικής μονάδας όσο και σε επίπεδο επικοινω‐

νίας με τους γονείς. Η αναγκαιότητα δημιουργίας προγραμμάτων σχετικών με την οργάνω‐

ση και τη διοίκηση της εκπαίδευσης και η υποχρεωτική παρακολούθησή τους συνάγεται και 

από  την  έρευνα Daresh  και Male  (2000),  η  οποία  διεξήχθη  σε  διευθυντές  αμερικάνικων 

σχολείων. Με βάση τον Schelin (2003), η υιοθέτηση των Τεχνολογιών Πληροφοριών και Ε‐

πικοινωνίας, εξασφαλίζει µια µορφή εκσυγχρονισμένης διοίκησης προσδίδοντας ταχύτερες 

διοικητικές συναλλαγές. 

 

Στο πλαίσιο αυτό θα συνδράμει και η παροχή από το ΥΠΕΠΘ ενός οµοιόµορφου και κοινού 

λογισµικού,  ώστε  να  εξασφαλιστεί  ένα  ενιαίο  πληροφοριακό  σύστηµα  µηχανοργάνωσης 

του σχολείου. Η εξασφάλιση επαρκούς τεχνολογικού εξοπλισμού, καθώς και η παροχή συ‐

νεχούς και ποιοτικής υποστήριξης αποτελούν καθοριστικές παραμέτρους για την αποτελε‐

σματική χρήση των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα ο εμπλουτισμός των σχολικών μονάδων με αναβαθ‐

µισµένο ποιοτικά εξοπλισµό, σε συνδυασµό µε τη δυνατότητα υποστήριξης αυτού σε συνε‐

χή και διαρκή βάση, συµβάλλει στην καλύτερη και πληρέστερη αξιοποίηση των νέων τεχνο‐

λογιών στη σχολική διοίκηση και επιταχύνει τη δικτύωση των σχολείων και των εκπαιδευτι‐

κών (Κάστης και Χαράµης 2001). Για αυτό απαιτείται η συστηματική και εστιασμένη θεμα‐
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τικά  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών, ώστε  να  καταστούν  ικανοί  να αναπτύσσουν  και  να 

διαχειρίζονται τα δεδομένα του νέου τεχνολογικού διοικητικού περιβάλλοντος. 

 

Τελικές παρατηρήσεις 

 

Στη χώρα μας η διοικητική οργάνωση  της εκπαίδευσης ενταγμένη απόλυτα στο ευρύτερο 

πλαίσιο  του  οργανοδιοικητικού  συστήματος  του  ελληνικού  κράτους  παρουσιάζει  τα  ίδια 

βασικά χαρακτηριστικά με αυτό, δηλαδή, υπερβολικό συγκεντρωτισμό, επικάλυψη και σύ‐

γκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ των μονομελών και  των συλλογικών οργάνων,  νομοθετικό 

χάος, ανυπαρξία κωδικοποίησης  των κανόνων δικαίου,  τυπολατρική γραφειοκρατική νοο‐

τροπία και δύσκαμπτες, χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες. Στις δύο πρώτες βαθμίδες 

της εκπαίδευσης η κατανομή της εξουσίας και των ευθυνών ακολουθεί την πυραμιδική και 

γραφειοκρατική οργάνωση, η οποία στοχεύει στην εξασφάλιση ομοιομορφίας, όσον αφορά 

την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής και διαδικασίας, καθώς και στον αποτελεσματι‐

κότερο συντονισμό και έλεγχο στην άσκηση της διοικητικής δραστηριότητας. Το διοικητικό, 

λοιπόν, εκπαιδευτικό σύστηµα σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, παράγει έναν 

τεράστιο όγκο πληροφοριών και απαιτείται αποτελεσµατική αποθήκευση και επεξεργασία 

του, αποτελώντας µε αυτό τον τρόπο την αφετηρία για αποτελεσµατική διοικητική προσέγ‐

γιση. Γνωρίζοντας ότι µια εκπαιδευτική µονάδα παράγει σε όλα τα διοικητικά της επίπεδα, 

έναν µεγάλο όγκο ψηφιακής πληροφορίας, κάτι τέτοιο, αποτελεί από µόνο του ένα δύσκο‐

λο και συνάµα σηµαντικό έργο, στοχεύοντας πάντα στη συνολική διαχείριση, αφοµοίωση 

και γόνιµη χρήση του και για αυτούς τους λόγους καθίσταται αναγκαία η εισαγωγή των νέ‐

ων  τεχνολογογιών στη σχολική διοίκηση, αφού θα συµβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση 

όλων των εκπαιδευτικών και διοικητικών διαδικασιών επιτυγχάνοντας μια σειρά θεσµικών 

και  οργανωτικών αλλαγών,  στοχεύοντας  στον  εκσυγχρονισµό  της  ελληνικής  εκπαίδευσης. 

Εποµένως η αποτελεσματική του αντιµετώπιση, επιδιώκεται, µε τη χρήση προηγµένων συ‐

στηµάτων διαχείρισης βάσεων δεδοµένων, µε  τη δηµιουργία πολυδιάστατου συστήµατος 

συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας πληροφοριών, τα οποία είναι ικανά να στηρίζουν 

επαρκώς όλα τα καθηµερινά ζητήµατα διοικητικής φύσεως καθώς και τα ευρέως λειτουργι‐

κά εκπαιδευτικά θέµατα. 
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Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μέσα από προ‐
γράμματα eTwinning. Τα οφέλη και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί 

στην πράξη. 
 

Καλογήρου Ευαγγελία 
Εκπ/κός Αγγλικής, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

lilia.kalogirou@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Η παρούσα  εργασία αναφέρεται  στην  εκπόνηση διακρατικών  εκπαιδευτικών προγραμμά‐

των eTwinning στα πλαίσια της διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκ‐

παίδευση. Ακολουθώντας τη ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας  (ΤΠΕ)  που  σημειώνεται  τα  τελευταία  χρόνια,  όσοι  ασχολούνται  με  τη  διδα‐

σκαλία  της  αγγλικής  γλώσσας  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  βρήκαν  στα  προγράμματα 

eTwinning μια πλατφόρμα που εξυπηρετεί τους σκοπούς τους. Πρόκειται για ένα δικτυακό 

τόπο μέσω του οποίου προωθείται η συνεργασία σχολείων από διαφορετικές χώρες αξιο‐

ποιώντας τις ΤΠΕ και προάγοντας παράλληλα την εκμάθηση της γλώσσας. Η παρούσα ανα‐

κοίνωση αποτελεί μέρος μιας έρευνας σε εξέλιξη και μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπη‐

σης εστιάζεται στην αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τη διδασκαλία της αγγλι‐

κής  γλώσσας όταν πραγματώνεται μέσα από  τα παραπάνω προγράμματα.  Επίσης σκοπός 

είναι να ερευνηθούν οι παράγοντες που δυσκολεύουν τους εκπαιδευτικούς στην εκπόνηση 

διακρατικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων καθώς οι δυσκολίες αυτές δρούν ανασταλτικά 

στην υλοποίηση των εν λόγω προγραμμάτων. Η ολοκλήρωση της έρευνας θεωρείται ότι θα 

προσφέρει αξιοποιήσιμα από κρατικούς φορείς αποτελέσματα. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: eTwinning,  αγγλική , ΤΠΕ, ενδιαφέρον μαθητών, παράγοντες δυσκολίας.  

 

Εισαγωγή 

Στον 21ο αιώνα η Αγγλική Γλώσσα έχει αναδειχθεί σε lingua franca, μια γλώσσα που επιλέ‐

γουν  να  χρησιμοποιούν  διεθνώς  για  επικοινωνία  όσοι  δεν  μοιράζονται  την  ίδια  μητρική 

γλώσσα. Συνεπώς η διδασκαλία της αποτελεί για πολλές χώρες προτεραιότητα και η αναζή‐

τηση  νέων  εκπαιδευτικών  μεθόδων  που  θα  τη  βελτιστοποιούν  κρίνεται  αναγκαία  (Wu & 

Marek, 2010). Από την άλλη πλευρά, η αλματώδης ανάπτυξη των ΤΠΕ τα τελευταία χρόνια 

με τα ποικίλα εκπαιδευτικά λογισμικά, τα εργαλεία δημιουργίας και τις πλατφόρμες επικοι‐

νωνίας έρχεται να εξυπηρετήσει τον παραπάνω σκοπό καθώς αλλάζει το πλαίσιο διδασκα‐

λίας της Αγγλικής Γλώσσας. 

  

Η  αλλαγή  του μαθησιακού πλαισίου  εντοπίζεται  από  τους  περισσότερους  ερευνητές  στις 

εξής παραμέτρους: α) απομάκρυνση από τη δασκαλοκεντρική μάθηση και έμφαση στη μα‐

θητοκεντρική:  η  εισαγωγή  των  ΤΠΕ  στη  διδασκαλία  δίνει  στον  μαθητή  ενεργό  ρόλο  στην 

οικοδόμηση της γνώσης ενώ ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβη‐

τή,  του υποστηρικτή και οδηγού, β)  δυνατότητα αυτοαξιολόγησης από μέρους  των μαθη‐

τών: χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν καλύτερα την ποιότητα 

της δουλειάς τους, να την αξιολογήσουν μόνοι τους και να δεχτούν ανατροφοδότηση από 

τον εκπαιδευτικό πρόθυμα, γ) μείωση του άγχους των μαθητών: μέσα από δραστηριότητες 
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που αλλάζουν το συνηθισμένο κλίμα της τάξης και παράλληλα οι μαθητές ακολουθούν το 

δικό τους ρυθμό μάθησης και έτσι γίνονται αυτόνομοι, δ) αύξηση του ενδιαφέροντος  των 

μαθητών: οι δραστηριότητες που αξιοποιούν τις ΤΠΕ χαρακτηρίζονται από καινοτομία ενώ 

πολλές από αυτές είναι γνωστές στους μαθητές από τη χρήση τους εκτός σχολείου και   ε) 

δυνατότητες συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα σε σχολεία: δίνεται η δυνατότητα μέ‐

σω των ΤΠΕ στους μαθητές να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε ευρύ κοινό ή ακόμα και 

να  δουλέψουν  παράλληλα  με  άλλα  σχολεία  (Chen,  2012;  Javad,  Allahayar &  Tan,  2012; 

Scimeca, S., Dumitru, P., Durando, M., Gilleran, A., Joyce, A., & Vuorikari, R., 2009; Walsh, S., 

2010). 

 

Το παραπάνω αναμορφωμένο μαθησιακό πλαίσιο βρίσκει πρόσφορο έδαφος  να αναπτυ‐

χθεί  στα  δημοτικά  σχολεία  μέσω  των  Διακρατικών  Εκπαιδευτικών  Προγραμμάτων  που 

πραγματοποιούνται στην πλατφόρμα του eTwinning.  

 

Στο  ελληνικό  εκπαιδευτικό  σύστημα  της  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  τα  προγράμματα 

eTwinning  είτε  υλοποιούνται  στα πλαίσια  της  ευέλικτης  ζώνης  (δύο ώρες  την  εβδομάδα) 

είτε  εντάσσονται στα πλαίσια  του μαθήματος  (εν προκειμένω,  μέσα στις  τρεις διδακτικές 

ώρες ανά εβδομάδα της αγγλικής γλώσσας).  Στη δεύτερη περίπτωση, που είναι και η πλέον 

συνηθισμένη, ο εκπαιδευτικός παράλληλα με την διδασκαλία του σχολικού εγχειριδίου και 

την κάλυψη της ύλης που προβλέπει το Υπουργείο, αναλαμβάνει το σχεδιασμό και την υ‐

λοποίηση  των  προγραμμάτων  eTwinning  φροντίζοντας  η  διαχείριση  του  περιορισμένου 

χρόνου να ευνοεί και τις δύο διδακτικές προσεγγίσεις. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού λοιπόν 

μέσα σε αυτά τα πλαίσια δεν είναι εύκολος έχει όμως σαν γνώμονα τη δημιουργία ενός μα‐

θησιακού πλαισίου  ικανού να κερδίσει  το ενδιαφέρον του μαθητή για τη διδασκαλία του 

γνωστικού αντικειμένου της αγγλικής γλώσσας. 

 

Τα προγράμματα eTwinning και η σχολική πραγματικότητα. 

Προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την Αγγλική Γλώσσα με αρωγό τα Προ‐

γράμματα eTwinning. 

 

Το να προκαλέσει ο εκπαιδευτικός το ενδιαφέρον του μαθητή για το γνωστικό αντικείμενο 

που διδάσκει είναι πάντα το ζητούμενο. Ταυτόχρονα παραμένει ένα από τα δυσκολότερα 

πράγματα στη διδακτική πράξη καθώς οι μαθητές τείνουν να θεωρούν ότι τα ευχάριστα και 

γνήσια ενδιαφέροντά τους βρίσκονται εκτός σχολείου. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι το εν‐

διαφέρον που δείχνουν οι μαθητές για το μάθημα, η αυτοπεποίθησή τους και η ικανότητα 

που  τελικά  επιδεικνύουν  στη  χρήση  της  Αγγλικής  Γλώσσας  αποτελούν  παράγοντες  αλλη‐

λένδετους και άμεσα σχετιζόμενους. Όταν επομένως αυξάνεται το πρώτο επηρεάζεται θετι‐

κά και  το  τελευταίο  (Wu & Marek,   2010).  Έτσι αποκτά μεγαλύτερο νόημα η προσπάθεια 

των εκπαιδευτικών να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών.  

 

Όπως αναφέρεται σε έρευνα για το eTwinning όπου συγκεντρώθηκαν στοιχεία από όλες τις 

χώρες που συμμετείχαν το 2009 (Vuorikari, Waustiau, Crawley, Gilleran & Scimeca, 2009), οι 

αλλαγές που φέρνουν τα εν λόγω προγράμματα στο σχολικό κλίμα είναι μεγάλες, με μεγα‐

λύτερη όμως αυτή της αύξησης του ενδιαφέροντος των μαθητών. 
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Η πλατφόρμα του eTwinning μέσω της οποίας πραγματοπιούνται τα προγράμματα παρέχει 

στους  εκπαιδευτικούς πολλά  εργαλεία  ΤΠΕ  (π.χ.  ιστολόγιο,  chat  rooms) ώστε  να αναπτύ‐

ξουν και να οργανώσουν τα έργα τους, πρόσβαση σε έτοιμο παιδαγωγικό υλικό, δυνατότη‐

τα εύρεσης συνεργατών από τις χώρες που συμμετέχουν και τεχνική υποστήριξη σε εθνικό 

επίπεδο.  Έτσι οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής έχουν δυνατότητες να δημιουργήσουν αυθεντικά 

περιβάλλοντα χρήσης της γλώσσας που ενισχύουν την προφορική και ακουστική τους ικα‐

νότητα, όπως για παράδειγμα τηλεδιασκέψεις με μαθητές άλλων χωρών, ή να τους εμπλέ‐

ξουν σε συνεργατικές δραστηριότητες με άλλες χώρες, όπως είναι η δημιουργία ιστολογίων 

και wikis με σκοπό την από κοινού επεξεργασία θεμάτων. Επίσης  δίνεται στους μαθητές το 

περιθώριο να αναπτύξουν πρωτοβουλίες και να πάρουν οι  ίδιοι  την ευθύνη της προόδου 

του έργου τους.  Τέλος οι μαθητές εργάζονται διασκεδάζοντας καθώς αξιοποιούν τις  τόσο 

δημοφιλείς εκτός σχολείου ΤΠΕ. 

 

Το νέο μαθησιακό πλαίσιο που προκύπτει από την εφαρμογή δραστηριοτήτων όπως οι πα‐

ραπάνω συμβάλλει στη δημιουργία θετικών μαθησιακών εμπειριών που  τονώνουν  το εν‐

διαφέρον και την αυτοπεποίθηση των μαθητών  (Da, & Carvalho, 2012;  Javad, Allahayar & 

Tan, 2012; Wu & Marek, 2010). 

 

Τα εμπόδια στην υλοποίηση Διακρατικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων eTwinning  και η 

διστακτικότητα των εκπαιδευτικών να τα εντάξουν στη διδασκαλία τους. 

 

Η θετική αρχική διάθεση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας απέναντι στα Προγράμματα 

eTwinning αποδεικνύεται από έρευνες όμως παράλληλα εμφανίζονται και τα αρκετά προ‐

βλήματα που εμποδίζουν τη θεωρία να γίνει πράξη. Από τις έρευνες προκύπτει ότι το 25% 

των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετέχουν σε Καινο‐

τόμα Προγράμματα και μόλις το 2,64% του εκπαιδευτικού δυναμικού της χώρας μας συμ‐

μετέχει  σε  Προγράμματα  eTwinning  (Σπυροπούλου,  Αναστασάκη,  Δεληγιάννη,  Κούτρα & 

Μπούρας, 2008; Vuorikari, Gilleran & Scimeca, 2011).   Το μικρό ποσοστό συμμετοχής των 
εκπαιδευτικών στα προγράμματα eTwinning  σε  σύγκριση με  τον συνολικό πληθυσμό  των 

εκπαιδευτικών προκαλλεί το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Βέβαια πρέπει να σημειωθεί ότι η δράση αυτή αριθμεί λίγα χρόνια και 

με δεδομένο αυτό καθώς και το χαμηλό κόστος της έχει φέρει σημαντικές αλλαγές στη συ‐

νεργασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών  (Cachia & Punie, 2012). Σύμφωνα με τη βι‐

βλιογραφική ανασκόπηση εξωγενείς παράγοντες που αποτελούν τροχοπέδη είναι: 

 

i. Η  έλλειψη  εξοπλισμού  στα  σχολεία.  Η  πλειοψηφία  των  σχολείων  δεν  έχει  επαν‐

δρωμένα εργαστήρια υπολογιστών, εκπαιδευτικά αξιοποιήσιμα λογισμικά ούτε σύ‐

χρονα εργαλεία ΤΠΕ όπως είναι οι διαδραστικοί πίνακες. 

ii. Η έλλειψη σύνδεσης στο Διαδίκτυο παρατηρείται συχνά τόσο στα πλαίσια του σχο‐

λείου όσο και του σπιτιού του εκπαιδευτικού. Σε αυτή την περίπτωση είναι δύσκο‐

λο έως αδύνατο να εκπονηθούν τα εν λόγω προγράμματα. 

iii. Η έλλειψη τεχνικής υποστήριξης αποθαρρύνει  τους εκπαιδευτικούς όταν αναλογί‐

ζονται τα πιθανά τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν (Javad, Allahayar 

& Tan, 2012; Park & Son, 2009; Vrasidas & Glass, 2007). 
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iv. Το αυστηρό Ωρολόγιο Πρόγραμμα που επιβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας δεν 

αφήνει  περιθώρια  στον  εκπαιδευτικό  να  εντάξει  τα  Προγράμματα  eTwinning  στη 

διδασκαλία  του καθώς υπάρχει ύλη σε κάθε γνωστικό αντικείμενο που πρέπει  να 

καλυφθεί. 

v. Τέλος, η έλλειψη χρόνου απασχολεί έντονα τους εκπαιδευτικούς. Θεωρούν ότι  τα 

περιθώρια χρόνου είναι στενά για την οργάνωση τέτοιων προγραμμάτων καθώς οι 

υποχρεώσεις  του  σχολείου  είναι  πολλές  (Vuorikari,  Wastiau,  Crawley,  Joyce  & 

Scheeck, 2009; Scimeca et al., 2009). 

 

Ενδογενείς παράγοντες που αφορούν τον ίδιο τον εκπαιδευτικό ως άτομο παρεμβάλλονται 

επίσης  ανασταλτικά  και  οδηγούν  στην  τελική  απόφασή  του  να  μην  αναλάβει  Διακρατικά 

Εκπαιδευτικά Προγράμματα eTwinning. Όπως παρατηρείται από τους ερευνητές και αυτοί 

οι παράγοντες σχετίζονται κατά κύριο λόγο με τη χρήση των ΤΠΕ και είναι οι εξής: 

 

i. Η φοβία που αναπτύσσουν οι εκπαιδευτικοί απέναντι στη χρήση υπολογιστών ως 

αποτέλεσμα  της  ελλιπούς  εκπαίδευσής  τους.  Οι  εκπαιδευτικοί  δυσκολεύονται  να 

χειριστούν τα εργαλεία που προσφέρουν οι ΤΠΕ. Για την πλειοψηφία από αυτούς ο 

τομέας αυτός παραμένει απροσπέλαστος και θεωρείται ότι μόνο οι λίγοι «ειδικοί» 

συνάδελφοι  μπορούν  να  εμπλακούν  με  επιτυχία  σε  αυτές  τις  δραστηριότητες 

(Chen, 2012 ; Walsh, S., 2010). 

ii. Η αδυναμία  εκπαιδευτικής  αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων  των  ΤΠΕ.  Παρατηρείται 

ότι ακόμα και οι εκπαιδευτικοί που είναι εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολογίες δυ‐

σκολεύονται να τις εντάξουν με τρόπο εποικοδομητικό και μαθησιακά παραγωγικό 

στην  τάξη.  Και αυτό  είναι συνέπεια  της  ελλιπούς  εκπαίδευσής  τους σε αυτόν  τον 

τομέα  (Jimoyiannis &  Komis,  2007;  Kiridis, Drossos &  Tsakiridou,  2006;  Javad, Al‐

lahayar & Tan, 2012). 

iii. Τέλος, οι στάσεις αρκετών εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ. Οι  έρευνες δείχνουν 

ότι  υπάρχει  σκεπτικισμός ως  προς  το  κατά  πόσο  οι  ΤΠΕ  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

προσφέρουν  κάτι  ουσιαστικό παιδαγωγικά  και  να αλλάξουν προς  το  καλύτερο  το 

σχολικό κλίμα. Επιπλέον παρατηρείται ο φόβος ότι οι ΤΠΕ μπορούν να θέσουν υπό 

αμφισβήτηση  το  ρόλο  του  εκπαιδευτικού  μέσα  στην  τάξη  και  να  δημιουργήσουν 

έτσι προβλήματα πειθαρχίας (Kiridis, Drossos & Tsakiridou, 2006). 

 

Συμπεράσματα  

Μέσα στα πλαίσια του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος της πρωτοβάθμιας εκπαίδευ‐

σης αναφορικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας δεν έχει τεκμηριωθεί το ποσοστό 

αύξησης του ενδιαφέροντος των μαθητών όταν η διδασκαλία πραγματοποιείται μέσα από 

προγράμματα  eTwinning. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψιν τα χαρακτηριστικά  του ελληνικού 

εκπαιδευτικού συστήματος, κρίνεται σκόπιμο και χρήσιμο να ερευνηθούν τα εμπόδια που 

προκύπτουν στην διδακτική πράξη για τον εκπαιδευτικό που αποφασίζει να διδάξει την αγ‐

γλική  γλώσσα  μέσω  αυτών  των  προγραμμάτων.  Τα  ερευνητικά  ερωτήματα  που  τίθενται 

είναι τα εξής: Αυξάνεται και σε ποιό βαθμό το ενδιαφέρον των μαθητών για τη διδασκαλία 

των  αγγλικών  όταν  συμμετέχουν  σε  διακρατικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα  eTwinning; 

Ποιοί παράγοντες δυσχεραίνουν την εκπόνηση αυτών των προγραμμάτων από μέρους των 
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εκπαιδευτικών; Πώς οι παράγοντες αυτοί συσχετίζονται με  την απόφαση των εκπαιδευτι‐

κών  να  μην  εντάξουν  διακρατικά  εκπαιδευτικά  προγράμματα  eTwinning  στη  διδασκαλία 

τους; 

 

Η ολοκλήρωση της παρούσας έρευνας θα μπορούσε να δώσει πληροφορίες αξιοποιήσιμες 

από τις αρχές που χαράζουν εκπαιδευτική πολιτική στον Ελλαδικό χώρο σε δύο κατευθύν‐

σεις. Πρώτον, καταδεικνύοντας πόσο αποτελεσματικό εκπαιδευτικό μέσο είναι τα εν λόγω 

προγράμματα αναφορικά με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας, προκύπτει η ανάγκη να 

δωθούν κίνητρα στους εκπαιδευτικούς να τα εντάξουν στη διδασκαλία τους. Δεύτερον, ε‐

ντοπίζοντας τους παράγοντες που δρουν ανασταλτικά, δημιουργείται το υπόβαθρο ώστε να 

προωθηθούν λύσεις ως προς την κατεύθυνση της εξομάλυνσής τους. 
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Η Ερευνητική Εργασία σε 3 βήματα: Τεχνικές Συγγραφής, Τεχνικές Παρουσίασης, και Πα‐
ρουσίαση Πρωτότυπου Λογισμικού για την ηλεκτρονική διαχείριση του «Project». 
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Μουσικολόγος / Διδάκτωρ Μηχανικός DSP & Η/Υ / Συνεργάτης ΙΤΥΕ /  Εκπαιδευτικός ΠΕ16 

m.chourdakis@music.uoa.gr  
  

Περίληψη 

Η εργασία αυτή περιγράφει τη χρήση, μέσα από το μάθημα «Ερευνητική Εργασία» που δι‐

δάσκεται στο Λύκειο,  των διαθέσιμων ηλεκτρονικών εργαλείων σε όλους τους συντελεστές 

του μαθήματος (καθηγητές και μαθητές) με σκοπούς α) τη σωστή διδασκαλία/εκμάθηση της 

μεθοδολογίας της συγγραφής μίας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας, β) τη μελέτη των 

τεχνικών παρουσίασης της εργασίας και των αποτελεσμάτων της, γ) μία σύντομη περίληψη 

και παρουσίαση των διαθέσιμων εργαλείων για χρήση στο μάθημα, δ) την παρουσίαση των 

εμπειριών και των αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή των μεθόδων το σχ. έτος 2012 – 2013 

και ε) την ηλεκτρονική διαχείριση του όλου συστήματος και των απαιτήσεών του μέσω του 

πρωτότυπου λογισμικού που παρουσιάζουμε, ειδικά διαμορφωμένο για τις απαιτήσεις του 

μαθήματος. Τα συμπεράσματα είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και στη διδασκαλία άλλων 

μαθημάτων πέρα από την ερευνητική εργασία. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ερευνητική εργασία, Project, PowerPoint, Word, PHP. 

 

Εισαγωγή 

Με την παρούσα εργασία γίνεται μία σύντομη μελέτη στο μάθημα της «Ερευνητικής Εργα‐

σίας», το οποίο διδάσκεται στο Λύκειο. Θα μελετηθούν οι τεχνικές συγγραφής και παρουσί‐

ασης που μας δίνουν τα προγράμματα του MS Office και θα παρουσιαστεί πρωτότυπο λογι‐

σμικό για την ηλεκτρονική διαχείριση του μαθήματος. 

Συγγραφή εργασίας 

Βασικό μέρος του μαθήματος της ερευνητικής εργασίας είναι η συγγραφή της τελικής εργα‐

σίας  με τρόπο σύμφωνο προς τα ακαδημαϊκά πρότυπα. Το κείμενο έχει δύο βασικά συστα‐

τικά: το περιεχόμενο και τη μορφή. Οι μαθητές – μέλη μίας ερευνητικής ομάδας πρέπει να 

δομήσουν κείμενο το οποίο όχι μόνο να είναι κατατοπιστικό στο θέμα της έρευνας αλλά και 

να συνάδει με τη μορφή που πρέπει να έχει μια επιστημονική εργασία. Το θέμα της μορφής 

ενός κειμένου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, δεδομένου του ότι οι μαθητές συνήθως διδάσκο‐

νται τρόπους που συμβάλλουν στην τελειοποίηση του περιεχομένου αλλά όχι της μορφής 

(Kiernan, 2005). Ειδικότερα, τα δέκα σημαντικότερα σημεία (Microsoft, 2004) που τονίστηκαν 

στο μάθημα είναι: 

 

1. Οι γραμματοσειρές, τα περιθώρια, τα διάστιχα πρέπει να είναι ίδια στο κείμενο. 

2. Επικεφαλίδες, τίτλοι, υπότιτλοι κλπ. πρέπει να έχουν διαφορετική γραμματοσειρά. 

3. Το κείμενο πρέπει να τμηματοποιηθεί λογικά σε πρόλογο, κεφάλαια, επίλογο και πα‐

ραρτήματα. 
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4. Τα τμήματα του κειμένου πρέπει να είναι αριθμημένα. 

5. Οι εικόνες και οι πίνακες πρέπει να είναι αριθμημένες και με λεζάντα. 

6. Να χρησιμοποιούνται στυλ τύπου WORD/CSS για παρόμοια κείμενα, κάτι που δίνει 

τη δυνατότητα να αλλάξουν όλοι π.χ. οι υπότιτλοι μαζί ή να δημιουργηθεί αυτόματα 

πίνακας περιεχομένων. 

7. Πρέπει να γίνεται σωστή χρήση υποσημειώσεων για διευκρίνιση του περιεχομένου. 

8. Πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά κανόνα αναλογικά (vectored) γραφικά που να ε‐

πιτρέπουν αλλαγή του μεγέθους χωρίς aliasing. 

9. Πρέπει να γίνει σωστή γραφή της βιβλιογραφίας σε σχετικό παράρτημα. Αυτό διευ‐

κολύνεται με τη χρήση εργαλείων που προσφέρει το Word. 

10.  Τέλος, σημαντική είναι η χρήση των εργαλείων αναθεώρησης του Word (Ορθογρα‐

φία, Σχολιασμός κλπ.) για τη βελτιστοποίηση του κειμένου. 

 

Σε σύνολο 40 μαθητών o παρακάτω πίνακας δείχνει τα ποσοστά της εφαρμογής των παρα‐

πάνω δέκα σημείων, πριν και μετά τη διδασκαλία: 

Σημείο  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

% Πριν  12,5%  5%  15%  5%  2.5%  0%  2.5%  0%  0%  17.5%

% Μετά  95%  95%  80%  92.5% 90%  77.5% 87.5% 75%  90%  92.5%

Πίνακας 1: Ποσοστά εφαρμογής σημείων Word πριν και μετά τη διδασκαλία 

 

Οι διαφορές είναι προφανείς. Εάν εφαρμοστούν τα παραπάνω σημεία, η ποιότητα της εργα‐

σίας θα είναι πολύ υψηλότερη.  

Παρουσίαση εργασίας 

Πριν μερικά χρόνια η παρουσίαση μίας εργασίας συνίστατο απλά στην τοποθέτηση φυλλα‐

δίων πάνω σε ένα επιδιασκόπιο. Σήμερα, τα ηλεκτρονικά μέσα μας παρέχουν πολύ πιο εύ‐

κολο και ανέξοδο τρόπο παρουσίασης της εργασίας, αρκεί να είμαστε πλήρως καταρτισμένοι 

για το πώς θα φτιάξουμε μία επιτυχημένη παρουσίαση (Dahlin, 2006). Οι διαθέσιμες τεχνικές 

διαφέρουν, ανάλογα το είδος της παρουσίασης (Finkelstein & Samsonov, 2007) , αλλά υπάρ‐

χουν μερικές γενικές έννοιες/τεχνικές που πρέπει πάντα να εφαρμόζονται. Συγκεκριμένα οι 

μαθητές, πριν συζητηθούν τα θέματα του PowerPoint, έκαναν τα παρακάτω λάθη στις δια‐

φάνειες τους, λάθη που μειώνουν το επίπεδο της παρουσίασης: 

1. Οι περισσότεροι βάζουν ολοκληρωμένες προτάσεις/κείμενα στις διαφάνειες. Αυτό 

είναι λάθος γιατί   πρώτον υποβαθμίζεται ο ομιλητής και/ή διαφάνεια (αφού αυτά 

που λέει ο ομιλητής αντιγράφονται στη διαφάνεια) και δεύτερον η ταχύτητά ανά‐

γνωσης διαφέρει για τον καθένα και επομένως δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι 

ότι όλοι πρόλαβαν να διαβάσουν το κείμενο. 

  

2. Οι περισσότεροι κάνουν κακή χρήση των χρωμάτων και των εικόνων σε κάθε διαφά‐

νεια. Για παράδειγμα: 

a. Βάζουν πάντα το ίδιο χρώμα σαν φόντο. 

b. Αλλάζουν τις γραμματοσειρές αυθαίρετα. 
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c. Δεν προσέχουν τη σωστή στοίχιση των εικόνων. 

d. Επιλέγουν κακές εικόνες φόντου, άσχετες με το θέμα. 

Σε γενικές γραμμές, μια σωστή παρουσίαση (Lee, 2005)  έχει τα εξής χαρακτηριστικά: 

1. Είναι οργανωμένη με πρόλογο (πρώτη διαφάνεια), κεφάλαια και επίλογο (τελευταία 

διαφάνεια).  Κάθε κεφάλαιο έχει  ξεχωριστό background  και μάλιστα σχετικό με το 

περιεχόμενο (π.χ. αν υπάρχει ένα κεφάλαιο για την αρχαία τέχνη και ένα κεφάλαιο 

για τη σύγχρονη τέχνη, οι διαφάνειες του πρώτου κεφαλαίου έχουν το ίδιο φόντο, οι 

διαφάνειες του δευτέρου κεφαλαίου έχουν άλλο φόντο).  

2. Το κείμενο στις διαφάνειες  είναι μόνο  τίτλοι,  υπότιτλοι,  λέξεις  κλειδιά  και  γενικά 

προτάσεις χωρίς ρήμα. Όχι ολοκληρωμένες προτάσεις. 

3. Μπορεί κάποιος να συμπεράνει, βλέποντας μόνο τη διαφάνεια, περί τίνος πρόκειται 

(αν υποθέσουμε π.χ. ότι υπάρχει αδυναμία του ομιλητή). 

4. Μπορεί κάποιος να συμπεράνει, ακούγοντας μόνο τον ομιλητή, περί τίνος πρόκειται 

(αν υποθέσουμε π.χ. ότι υπάρχει πρόβλημα στον προβολέα). 

5. Οι γραμματοσειρές και τα χρώματα είναι τα ίδια με την ανάλογη περίπτωση σε Word, 

σε μεγαλύτερο μέγεθος για να είναι εύκολα ορατά στον προβολέα και πάντα η ίδια 

γραμματοσειρά ανά κεφάλαιο. Επίσης η ίδια στοίχιση σε όλες τις διαφάνειες του κε‐

φαλαίου. 

6. Επιπλέον εικόνες στη διαφάνεια πρέπει να είναι απόλυτα στοιχισμένες και, αν είναι 

δυνατόν, σε μορφή PNG και όχι JPG, και για λόγους ποιότητας αλλά κυρίως για λό‐

γους του alpha background. 

7. Η κακή χρήση των κινήσεων είναι πολύ συνηθισμένη σε διαφάνειες (Wempen, 2004). 

Ειδικότερα: 

a. Δεν βάζουμε κινήσεις που επαναλαμβάνονται συνέχεια, διότι γίνονται κου‐

ραστικές (με εξαίρεση κάποιο logo). 

b. Ομαδοποιούμε τις κινήσεις σε στοιχεία με την ίδια βαρύτητα. Π.χ. αν πρόκει‐

ται για ένα κατάλογο με συνταγές, τότε τα υλικά της συνταγής πρέπει να ει‐

σαχθούν όλα με την ίδια και ταυτόχρονη κίνηση. 

c. Δεν βάζουμε κινήσεις μεγάλης διάρκειας, γιατί είναι κουραστικές. 

d. Φροντίζουμε ώστε οι κινήσεις σε μία διαφάνεια να συμπίπτουν με τον ομι‐

λητή. Για παράδειγμα, αν πρόκειται για ένα κατάλογο με συνταγές και είναι 

μία διαφάνεια που έχει μέσα το χρόνο ψησίματος,  τη γεύση και τα υλικά, 

τότε η κίνηση/παρουσίαση των υλικών πρέπει να αρχίσει αφού ο ομιλητής 

έχει τελειώσει την περιγραφή του χρόνου ψησίματος και της γεύσης. 

Ο παρακάτω πίνακας δείχνει στατιστικά στοιχεία για τη χρήση των παραπάνω θεμάτων του 

PowerPoint πριν και μετά τη διδασκαλία: 

Θέμα  Οργάνωση  Εικόνες  Προτάσεις  Κινήσεις 

% Πριν  2.5%  7.5%  5%  2.5% 

% Μετά  92.5%  90%  90%  82.5% 

Πίνακας 2:  Ποσοστά εφαρμογής θεμάτων PowerPoint πριν και μετά τη διδασκαλία 
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Με τη μελέτη, εφαρμογή και διδασκαλία των παραπάνω στοιχείων η παρουσίαση γίνεται 

επαγγελματικού επιπέδου και αναβαθμίζει κατά πολύ το σύνολο της εργασίας. Μην ξεχνάμε 

ότι, αυτό που τελικά φαίνεται σε μία τελική προσπάθεια δεν είναι τόσο το κείμενο όσο η 

παρουσίαση. Είναι απαραίτητο λοιπόν αυτή να είναι υψηλού επιπέδου.  

Έτοιμο λογισμικό για χρήση στο Project 

Πέρα από τη βασική χρήση των δύο εργαλείων που προαναφέρθηκαν (Word, PowerPoint), 

τα οποία ανήκουν στην κατηγορία των «τοπικών εργαλείων», δηλαδή εργαλείων που ο κα‐

θένας τα έχει στον υπολογιστή του, υπάρχουν διαθέσιμα αρκετά άλλα εργαλεία για χρήση 

στο project, εργαλεία κυρίως διαδικτυακά. Αυτό έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούν να χρησι‐

μοποιηθούν από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα το λειτουργικό σύστημα που χρησιμο‐

ποιεί και το μειονέκτημα ότι πρέπει να υπάρχει πρόσβαση στο  internet  (και σε ορισμένες 

περιπτώσεις, γρήγορη και αξιόπιστη) για τη σωστή χρήση αυτών των εργαλείων.  

Χωρίς να χρειαστεί να μπούμε σε λεπτομερή περιγραφή, αναφέρουμε εδώ τα πιο χρήσιμα 

εργαλεία για το σκοπό αυτό: Skype, Team Viewer, VPN, Bubble.US, STIXY, VYEW, Facebook, 

Big Blue Button, Team Lab, EDMODO. Τα εργαλεία αυτά προσφέρουν μεθόδους ανταλλαγής 

αρχείων, εξομοίωση εικονικής τάξης, ημερολόγιο, διαχείριση ομάδων και άλλα χαρακτηρι‐

στικά, τα οποία μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα τον καθηγητή και το μαθητή.  

Προετοιμασία και κατάρτιση των καθηγητών του Project 

Το πρόβλημα, το οποίο έχει ένας καθηγητής ο οποίος θέλει να διδάξει τα ανωτέρω, έχει πολ‐

λές διαστάσεις. Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που θεωρούνται βασικά και αναφέρθηκαν 

παραπάνω (όπως το alpha background του PNG, η ανάλυση των εικόνων, τα αναλογικά γρα‐

φικά, η επεξεργασία ήχου ή φωτογραφίας, η βελτιστοποίηση των δεδομένων μέσω ψηφια‐

κών φίλτρων κλπ.) δεν απαιτούν μόνο πείρα αλλά και κατάρτιση σχετικά με την ψηφιακή 

τεχνολογία τη οποίας η γνώση απαιτείται για να διδάξει π.χ. κάποιος τι σημαίνει ανάλυση 

εικόνας, τι σημαίνει διανυσματικό γραφικό και πώς μετατρέπουμε τη μία μορφή στην άλλη.   

Αυτό σημαίνει ότι ο καθηγητής ο οποίος διδάσκει το μάθημα δεν αρκεί να είναι καταρτισμέ‐

νος μόνο σε θέματα έρευνας. Η κατάρτιση σε θέματα έρευνας (Turabian, 2005) αποκτάται με 

πολλούς τρόπους, π.χ. ένα μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ταυτόχρονα όμως απαιτείται και 

τεχνική  μελέτη  σε  θέματα  που  παρουσιάσαμε,  μελέτη  που  δυστυχώς  απαιτεί  είτε  έξτρα 

σπουδές είτε πολύ μεγάλη προετοιμασία/επιμόρφωση στους υποψηφίους διδάσκοντες του 

μαθήματος, προκειμένου να αποδώσουν σωστά. 

Στη θεωρία, οι μαθητές της σύγχρονης εποχής είναι εξοικειωμένοι με τις νεότερες τεχνολο‐

γίες σε θέματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στην πράξη, οι μαθητές κατά κανόνα δεν είναι 

εξοικειωμένοι με διαδικτυακά συστήματα τα οποία δρουν με αυτόν τον τρόπο (δηλαδή απαι‐

τούν ανταλλαγή αρχείων, λογαριασμούς, e‐mail κλπ.). Οι μαθητές είναι συνήθως ανεπαρκώς 

καταρτισμένοι σχετικά με το υπόβαθρο των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν, διότι στη ση‐

μερινή εποχή οι τεχνολογίες είναι τέτοιες έτσι ώστε η χρήση τους να είναι εύκολη, όχι η κα‐

τανόησή τους. Ενδεικτικά, σε σύνολο 40 μαθητών και πριν διδαχτεί το σχετικό κεφάλαιο, κα‐

νένας δεν ήξερε να εξηγήσει τι σημαίνει ο όρος MP3 και τι κρύβεται πίσω από την τεχνολογία 
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αυτή – και ο συγκεκριμένος όρος είναι από τους πιο ευρέως χρησιμοποιούμενους σήμερα σε 

καθημερινά ζητήματα.  

Επομένως ο καθηγητής πρέπει να αφιερώσει χρόνο διδασκαλίας για να κατατοπίσει τους μα‐

θητές του σε βασικά συστήματα χρήσης διαδικτύου και υπολογιστών, σε θέματα ψηφιακής 

τεχνολογίας, internet, δεδομένων και – πολύ σημαντικό – ασφαλείας. Αυτό, όπως είδαμε και 

σε προηγούμενο κεφάλαιο, απαιτεί επιπλέον κατάρτιση, έρευνα και μελέτη, επομένως και 

περισσότερο διαθέσιμο χρόνο.  

Παρουσίαση πρωτότυπου λογισμικού για ηλεκτρονική διαχείριση του Project 

Στη διάρκεια του Σχ. Έτους 2012 – 2013 και κατά τη διδασκαλία του μαθήματος στο Μουσικό 

Σχολείο Αλίμου,  το σύνολο των μαθητών ανταποκρίθηκε στις ανάγκες και στις απαιτήσεις 

των εργαλείων που παρουσιάστηκαν. Το πρόβλημα το οποίο υπήρξε, ήταν ότι όλα τα εργα‐

λεία που περιεγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο είναι γενικευμένα εργαλεία, είτε με 

χαρακτηριστικά τα οποία δεν χρειάζονται στο συγκεκριμένο μάθημα, είτε με χαρακτηριστικά 

που λείπουν για τη διαχείριση του μαθήματος. 

Για να λυθούν τα παραπάνω προβλήματα υλοποιήθηκε λογισμικό το οποίο παρουσιάζουμε. 

Τα πλεονεκτήματα του συγκεκριμένου προγράμματος είναι: 

1. Είναι Web εφαρμογή, το οποίο σημαίνει ότι είναι συμβατή με οποιοδήποτε λειτουρ‐

γικό σύστημα. 

2. Είναι απλή στη χρήση. 

3. Είναι προσαρμοσμένη ακριβώς στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας. 

Η εφαρμογή γράφτηκε με συνδυασμό PHP (Lerdorf & Tatroe &  MacIntyre, 2006), JavaScript  

(Crockford, 2008) /AJAX και C++ σε βάση δεδομένων MySQL. Η χρήση βάσης δεδομένων επι‐

τρέπει απεριόριστο αριθμό εργασιών, μαθητών, καθηγητών, ομάδων και αρχείων. Η εφαρ‐

μογή είναι χωρισμένη σε 3 τμήματα: τμήμα «καθηγητή», τμήμα «μαθητή» και τμήμα admin‐

istrator. 

Ο administrator μπορεί να δημιουργεί ή να διαγράφει καθηγητές και project, καθώς και να 

έχει διάφορες άλλες τεχνικές δυνατότητες  (π.χ. αντίγραφο ασφαλείας της βάσης, κλπ.). Ο 

administrator μπορεί να είναι και άσχετος με την εκπαιδευτική διαδικασία.   

Όταν εισέρχεται κάποιος στο σύστημα ως καθηγητής έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

1. Διαχείριση των project 

a. Περιγραφή και στοιχεία project. 

b. Έλεγχος/συμπλήρωση ημερολογίου project. 

c. Αποστολή μηνύματος στους μαθητές του project. 

2. Διαχείριση των ομάδων 

a. Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή ομάδας. 

b. Έλεγχος ημερολογίου ομάδας 

c. Αποστολή μηνύματος στους μαθητές της ομάδας 

3. Διαχείριση των μαθητών 

a. Προσθήκη, επεξεργασία και διαγραφή μαθητών. 
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b. Τοποθέτηση μαθητών σε ομάδες. 

c. Έλεγχος ημερολογίου μαθητή. 

d. Αποστολή μηνυμάτων. 

4. Διαχείριση των αρχείων 

a. Ανέβασμα/στοιχεία/διαγραφή αρχείων. 

b. Έλεγχος αρχείων μαθητών. 

c. Τοποθέτηση αρχείων έτσι ώστε να είναι ορατά σε ένα μαθητή, σε μία ομάδα 

ή σε όλο το project. 

d. Δημοσίευση των τελικών παρουσιάσεων στην κεντρική σελίδα. 

5. Μηνύματα και άμεση συνομιλία 

a. Δημιουργία real time καναλιού συνομιλίας με πρόσκληση μαθητών. 

b. Έλεγχος, αποστολή και διαγραφή προσωπικών μηνυμάτων. 

Όταν εισέρχεται κάποιος στο σύστημα ως μαθητής έχει τις ακόλουθες δυνατότητες: 

1. Διαχείριση του project του 

a. Προβολή πληροφοριών. 

b. Προβολή φακέλου αρχείων που έχει τοποθετήσει ο καθηγητής. 

c. Προβολή παρουσιάσεων από άλλες ομάδες που έχει εγκρίνει ο καθηγητής. 

d. Προβολή ημερολογίου. 

2. Διαχείριση της ομάδας του 

a. Προβολή πληροφοριών. 

b. Προβολή φακέλου ομάδες που έχει τοποθετήσει ο καθηγητής είτε ο επικε‐

φαλής της ομάδας (ένας από τους μαθητές τις ομάδας έχει δικαίωμα να διορ‐

θώνει το ημερολόγιο και τα αρχεία της ομάδας). 

c. Προβολή/διόρθωση ημερολογίου. 

3. Διαχείριση των προσωπικών του πληροφοριών 

a. Ανέβασμα/διαχείριση/σβήσιμο προσωπικών αρχείων. 

b. Διαχείριση προσωπικού ημερολογίου. 

4. Συνομιλία και μηνύματα (όπως ο καθηγητής). 

 
Φωτογραφία 1: Πίνακας Ελέγχου Καθηγητή  
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Φωτογραφία 2: Πίνακας Ελέγχου Μαθητή 

 

Για λόγους χώρου, μία εφαρμογή σε ιστοσελίδα φαίνεται καλύτερα διαδικτυακά. Στην ιστο‐

σελίδα  http://www.michaelchourdakis.com/schprj  υπάρχει  το  πρόγραμμα  διαθέσιμο  σε 

demo μορφή (Λογαριασμός σαν administrator, u:p demo:demo). 

Συμπεράσματα – Επίλογος 

Τα συμπεράσματα, τα οποία προκύπτουν από την παραπάνω μελέτη, είναι τα εξής: 

 Η διδασκαλία του project, εκτός από την υψηλού επιπέδου μεθοδολογία και τεχνική 

της έρευνας  (που αποκτάται με κάθε πανεπιστημιακό τίτλο) χρειάζεται και υψηλή 

κατάρτιση στα τεχνικά θέματα που παρουσιάστηκαν. 

 Απαιτείται ορθή και μεθοδική προσέγγιση για τη σωστή γραφή μίας ερευνητικής ερ‐

γασίας σε Word. 

 Απαιτείται υψηλού επιπέδου επεξεργασία PowerPoint για να παρουσιαστεί σωστά 

μία ερευνητική εργασία. 

 Απαιτείται προσοχή εκ μέρους του διδάσκοντα, δεδομένου του ότι οι μαθητές τεί‐

νουν να θυμούνται τις κακές συνήθειες τους στην κατασκευή κειμένου και διαφα‐

νειών. Ο διδάσκων πρέπει να είναι σε ετοιμότητα για να διορθώνει τα λάθη των μα‐

θητών με σκοπό, με το τέλος της διδασκαλίας αυτά να μην επαναλαμβάνονται ξανά.  

Τέλος, θεωρούμε απαραίτητη την εξοικείωση των καθηγητών και μαθητών με τα διαθέσιμα 

προγράμματα ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και αποδοτικό και ελπίζουμε ότι το 

πρωτότυπο πρόγραμμα διαχείρισης Project που παρουσιάσαμε θα συμβάλλει σε αυτό. 
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Η εφαρμογή Internet School. Παρουσίαση. 

 

 

Δούρβας Ιωάννης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ20 

dourvas@gmail.com 

Περίληψη 

Το  Internet  School  είναι  μια  εφαρμογή  διαχείρισης  περιεχομένου  ιστοσελίδων  (Context 

Management  System).  Δηλαδή,  μια  διαδικτυακή  εφαρμογή  που  επιτρέπει  καταρχάς  την 

δημοσίευση – μέσα από μια διαδικασία εγκατάστασης 7 απλών βημάτων ‐   και στη συνέ‐

χεια την αλλαγή του περιεχομένου μιας σειράς από ιστοσελίδες (ιστότοπο), ανάλογα με την 

επιθυμία του σχολείου που το χρησιμοποιεί, μέσα από μια κεντρική σελίδα διαχείρισης. 

 

Σκοπός  της  εφαρμογής  είναι  να δημιουργήσει δικτυακό  τόπο με πλήθος υπηρεσιών προς 

εκπαιδευτές και μαθητές για λογαριασμό του σχολείου, που θα την επιλέξει, ώστε να διευ‐

κολύνει  τους  εκπαιδευτικούς στο δύσκολο  έργο  τους  και  να  ενεργοποιήσει  τους μαθητές 

ώστε να κατακτήσουν πιο εύκολα την γνώση. 

 

Είναι λογισμικό που απευθύνεται στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης,  προσφέρεται  δωρεάν  και  σχεδιάστηκε  με  κύριο  μέλημα  την  ευκολία  της  ε‐

γκατάστασης,  διαχείρισης  και  χρήσης  από  εκπαιδευτικούς  και  μαθητές,  ενώ  προσφέρει 

στους τελευταίους πολλαπλούς τρόπους ενεργοποίησης τους. Επιπρόσθετα, διαθέτει ελά‐

χιστο περιεχόμενο καθώς η εισαγωγή  (του περιεχομένου) έχει αφεθεί στην διακριτική ευ‐

χέρεια του σχολείου που επίλεξε την εφαρμογή. 

Λέξεις – κλειδιά: σχολική ιστοσελίδα, σχολικός δικτυακός τόπος, εκπαιδευτικό λογισμικό, 

CMS 

Σχετικός σύνδεσμος: http://users.sch.gr/idourvas/idourvas.php 

 Εισαγωγή 

 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της σημερινής εποχής και της καθημερινότητάς μας είναι 

η αναζήτηση γρήγορων, εύκολων αλλά έγκυρων τρόπων ενημέρωσης, επικοινωνίας, εκπαί‐

δευσης αλλά και διασκέδασης. Τις ανάγκες μας αυτές έρχεται να καλύψει το διαδίκτυο, το 

οποίο ενώ αρχικά απευθυνόταν σε λίγους, τώρα πλέον, λόγω της μείωσης των εξόδων που 

απαιτούνται για την χρήση του, της δημιουργίας πολλών  internet cafe αλλά και της παρο‐

χής δωρεάν πρόσβασης στο διαδίκτυο από πολλούς δήμους, γίνεται προσιτό σε όλους. Τα 

χρόνια  της  διδακτικής  εμπειρίας  του  γράφοντα,  τόσο στον  ιδιωτικό  όσο  και  στο  δημόσιο 

τομέα,  και  η  συνεχής  παρατήρηση  τον  οδήγησαν  στο  συμπέρασμα  ότι  ενώ  ζούμε  σε  μια 

εποχή κατά την οποία το διαδίκτυο έχει κατακλύσει την ζωή μας σε όλα τα επίπεδα, στην 

εκπαίδευση η χρήση του είναι μάλλον σε βρεφική ηλικία.  Ιδιαίτερα δε ο σχεδιασμός, η α‐

νάπτυξη καθώς και η διατήρηση σχολικών δικτυακών τόπων βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακό 

στάδιο (Σαλονικίδης, Τερζίδης, Ζακόπουλος, Φιλιππιάδης, 2009 Αλεξοπούλου, 2009).  
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Δεδομένης  της  ιδιαίτερης σχέσης που  έχουν οι  μαθητές  σήμερα με  το  διαδίκτυο  και  των 

ωρών που αφιερώνουν σε αυτό για έρευνα, διασκέδαση ή πλέον και κοινωνική δικτύωση 

οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι ίσως θα ήταν ευκολότερο να τους προσεγγίσουμε μέσα 

από τον κόσμο τους. Με τον τρόπο αυτό, το ενδιαφέρον τους θα παραμένει αυξημένο και η 

διαδικασία της εκπαίδευσης θα γίνει αποδοτικότερη. 

 

Η εφαρμογή  Internet School προέκυψε από την διάγνωση των παραπάνω δεδομένων και 

την ανάγκη για προσφορά στην εκπαιδευτική κοινότητα ενός εργαλείου που  

α) θα διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στο δύσκολο έργο του και  

β) θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών.  

 

Οι παραπάνω «ανάγκες» της εκπαιδευτικής κοινότητας φαίνεται πως δεν είναι διαπίστωση 

μόνο του συγγραφέα της παρούσης εργασίας καθώς ο Καράμηνας (2001) αναφέρει πως η 

σχολική ιστοσελίδα θα μπορούσε να συναποτελεί «μοχλό» που θα συμβάλλει στη δημιουρ‐

γία των κατάλληλων συνθηκών, οι οποίες θα συνδράμουν και θα ωφελήσουν μαθητές και 

δασκάλους στο έργο τους. 

Τι είναι το Internet School 

 

Το  Internet  School  είναι  μια  εφαρμογή  διαχείρισης  περιεχομένου  ιστοσελίδων  (Context 

Management  System).  Δηλαδή,  μια  διαδικτυακή  εφαρμογή  που  επιτρέπει  καταρχάς  την 

δημοσίευση – μέσα από μια διαδικασία εγκατάστασης 7 απλών βημάτων ‐   και στη συνέ‐

χεια την αλλαγή του περιεχομένου μιας σειράς από ιστοσελίδες (ιστότοπο), ανάλογα με την 

επιθυμία του σχολείου που το χρησιμοποιεί, μέσα από μια κεντρική σελίδα διαχείρισης. 

 

Το Internet School απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευ‐

τεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Η  προαναφερόμενη  διαδικασία  εγκατάστασης  αφορά  τους 

servers του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (στο εξής ΠΣΔ), όπου όλα τα σχολεία διαθέτουν 

χώρο για δημοσίευση των ιστοσελίδων τους. Η εφαρμογή βέβαια, μπορεί να εγκατασταθεί 

σε  οποιοδήποτε  υπολογιστή    διαθέτει  το  απαραίτητο  λογισμικό ώστε  να  μπορεί  να  προ‐

βληθεί.  

 

Σκοπός  της  εφαρμογής  είναι  να δημιουργήσει δικτυακό  τόπο με πλήθος υπηρεσιών προς 

εκπαιδευτές,  κηδεμόνες  και  μαθητές  για  λογαριασμό  του  σχολείου,  που  θα  την  επιλέξει, 

ώστε  να  διευκολύνει  τους  εκπαιδευτικούς  στο  δύσκολο  έργο  τους  και  να  ενεργοποιήσει 

τους μαθητές ώστε να κατακτήσουν πιο εύκολα την γνώση. 

 

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με κύριο παιδαγωγικό κριτήριο, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, την 

πρόκληση  της  ενεργοποίησης  των  μαθητών  ώστε  να  κατακτήσουν  την  παρεχόμενη  από 

τους  υπεύθυνους  εκπαιδευτικούς    γνώση  αλλά  και  την  ανακάλυψη  αυτής  μέσα  από  ένα 

ελεγχόμενο περιβάλλον το οποίο είναι σύγχρονο και μοντέρνο κάτι που εξ’ ορισμού οι μα‐

θητές βρίσκουν ελκυστικό.  
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Αυτή η ενεργοποίηση των μαθητών επιτυγχάνεται από τις παρεχόμενες από την εφαρμογή 

υπηρεσίες οι οποίες περιγράφονται στην παρακάτω παράγραφο ενώ στην επόμενη παρά‐

γραφο θα βρείτε συνοπτική περιγραφή από τα μαθητικά οφέλη των υπηρεσιών αυτών. 

Υπηρεσίες της εφαρμογής 

 

Πριν ξεκινήσουμε με την παρουσίαση των υπηρεσιών της εφαρμογής, ένα σημαντικό ζήτη‐

μα που θα πρέπει   συζητηθεί αποτελεί το θέμα της διαδικτυακής σύνδεσης των μαθητών 

από το σπίτι τους. Αρκετές έρευνες1 που έχουν διεξαχθεί τόσο σε μαθητές πρωτοβάθμιας 

όσο και σε μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δείχνουν πως τα ποσοστά ύπαρξης δια‐

δικτυακής σύνδεσης στο σπίτι είναι υψηλά. Υπάρχουν βέβαια αρκετοί μαθητές ακόμα που 

δεν διαθέτουν διαδικτυακή σύνδεση. Οι  εκπαιδευτικοί που χρησιμοποιούν  την εφαρμογή 

θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη το παραπάνω δεδομένο. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε 

για να διευκολύνει  την  ζωή των μαθητών και όχι  να  την δυσκολέψει. Οι  εκπαιδευτικοί ο‐

φείλουν αρχικά να είναι ενήμεροι για την «διαδικτυακή κατάσταση» των μαθητών και στην 

συνέχεια  να  ανακαλύπτουν  εξατομικευμένους  τρόπους  ώστε  να  αντιμετωπίζουν  και  να 

προλαβαίνουν παρανοήσεις, διδακτικά κενά, συναισθήματα ντροπής ή ακόμα και περιθω‐

ριοποίηση που μπορούν να προκληθούν από το γεγονός της απουσίας σύνδεσης με το δια‐

δίκτυο.  Η  εφαρμογή  και  το  σύνολο  των υπηρεσιών  της  προτείνεται  να  χρησιμοποιούνται 

επικουρικά της διδασκαλίας, ως ένα εργαλείο υποστήριξης που βέβαια δεν μπορεί να είναι 

απαραίτητο στην σχολική διεργασία αλλά απλά χρήσιμο. 

 

Το Internet School διαθέτει πλήθος από υπηρεσίες (οι περισσότερες από αυτές ενεργοποι‐

ούνται  ή  απενεργοποιούνται  από  την  σελίδα  διαχείρισης)  σκοπός  των  οποίων  είναι  να 

διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό του σχολείου στο έργο του αλλά και να κεντρίσουν το εν‐

διαφέρον των μαθητών. 

 

Πιο συγκεκριμένα για τον εκπαιδευτικό περιλαμβάνονται οι παρακάτω υπηρεσίες: 

 Ο εκπαιδευτικός έχει την δυνατότητα να συγγράψει το κείμενο που επιθυμεί και να 

το δημοσιεύσει στην  ιστοσελίδα της  τάξης  (τοίχος)  του σχολείου στην οποία ανα‐

φέρεται.  (Όλα τα τμήματα του σχολείου διαθέτουν την δική τους  ιστοσελίδα στην 

οποία υπάρχει και ο πίνακας ανακοίνωσης (τοίχος)). Το σημείωμα αυτό θα αποστα‐

λεί επίσης με email στους μαθητές της συγκεκριμένης τάξης. Με αυτόν τον τρόπο ο 

καθηγητής επικοινωνεί με τον μαθητή ακόμα και αν βρίσκεται στο σπίτι  του.  Επί‐

σης, οι εργασίες και η ύλη που έχει παραδώσει στους μαθητές του για διάβασμα εί‐

ναι ξεκάθαρες και αναρτημένες δημόσια. Έτσι οι μαθητές, ακόμα και αν δεν τις ση‐

μείωσαν σωστά κατά τη διάρκεια  του μαθήματος,  μπορούν να ενημερωθούν από 

                                                 
1 Π.χ έρευνα που πραγματοποίησε η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β΄ Παιδιατρικής Κλινικής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Γραφείο Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευ‐
σης Α΄ Αθηνών και τη δράση ενημέρωσης Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδι‐
κτύου. (σχετικός σύνδεσμος 
http://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCwQFjAA&url=http%3
A%2F%2Fwww.saferinternet.gr%2Findex.php%3Faction%3Ddownload%26objId%3DFile339&ei=WeLP
UZOVIsrptQaksoHgBQ&usg=AFQjCNFrgVfSjYXdZJA_tGLyHQgK3Re4UQ&bvm=bv.48572450,d.Yms&cad
=rja ) 
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τον ιστότοπο. Η  ίδια δυνατότητα παρέχεται και στους γονείς των μαθητών. Για να 

χρησιμοποιήσει  κάποιος  εκπαιδευτικός  την  υπηρεσία  πρέπει  πρώτα  να  συνδεθεί 

στο σύστημα με τον προσωπικό του κωδικό που έχει προμηθευτεί από τον διευθυ‐

ντή του σχολείου. 

 Ο εκπαιδευτικός, στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τους μαθητές του, μέσω του α‐

ναφερόμενου ιστοχώρου, μπορεί να ανεβάζει σημειώσεις και ασκήσεις για αυτούς 

σε διάφορες μορφές αρχείων. Οι μαθητές έτσι, από το σπίτι τους, μπορούν να κα‐

τεβάσουν τις σημειώσεις ή τις ασκήσεις αυτές στον υπολογιστή τους. Ακόμα και σε 

περίπτωση απώλειας των σημειώσεων ή των ασκήσεων ή σε περίπτωση απουσίας 

τους  από  το  μάθημα,  θα  μπορούν  να  τις  προμηθευτούν  από  τον  ιστοχώρο  χωρίς 

περαιτέρω καθυστέρηση. 

 Ο εκπαιδευτικός, ακόμα και από το σπίτι του, αφού συνδεθεί στο σύστημα με τον 

κωδικό που έχει παραλάβει από τον διευθυντή του σχολείου, έχει την δυνατότητα 

να δημιουργήσει διαδικτυακά διαγώνισμα για τους μαθητές του. Οι ερωτήσεις που 

θα θέσει μπορούν να έχουν την μορφή πολλαπλής επιλογής ή σωστού ‐ λάθους. Σε 

κάθε περίπτωση μπορεί να εισάγει μια εικόνα έτσι ώστε η εκφώνηση της ερώτησης 

να αφορά  την  εικόνα.  Ο  μαθητής  που θα  λύσει  το  διαγώνισμα θα βαθμολογηθεί 

αυτόματα από το σύστημα καθώς ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια της δημιουρ‐

γίας του διαγωνίσματος, όρισε και τις σωστές απαντήσεις.  

 Ο  εκπαιδευτικός,  όντας  συνδεδεμένος  με  τον  ιστότοπο,  μπορεί  να  καταχωρίσει 

βαθμούς διαγωνισμάτων,  τεστ, εργασιών ή επίσημη βαθμολογία τριμήνων,  τετρα‐

μήνων και τελικών εξετάσεων καθώς και σχόλια που αφορούν τα γραπτά και γενι‐

κότερα  τους  παραπάνω  βαθμούς.  Ο  κάθε  μαθητής,  με  την  χρήση  του  δικού  του, 

προσωπικού  κωδικού,  ενημερώνεται  για  τα  παραπάνω  αποτελέσματα  και  σχόλια 

(μόνο για αυτά που τον αφορούν προσωπικά). Έτσι εκπαιδευτικός και μαθητής δια‐

θέτουν ένα πολύ χρήσιμο αρχείο με τους καταχωρισμένους βαθμούς που μπορούν 

οποιαδήποτε στιγμή να προσπελάσουν. Η καταχώριση της βαθμολογίας για τον εκ‐

παιδευτικό είναι απλούστατη διαδικασία καθώς επιλέγει από λίστα τον μαθητή που 

βαθμολογεί, τον βλέπει σε φωτογραφία ώστε να αποφύγει το λάθος ενώ οποιαδή‐

ποτε στιγμή μπορεί  να εκτυπώσει συγκεντρωτική αναφορά με  τους καταχωρισμέ‐

νους βαθμούς κάθε τάξης στο μάθημά του, ώστε να την χρησιμοποιήσει π.χ. σε μια 

ενημέρωση γονέων. 

 Ο εκπαιδευτικός,  όντας συνδεδεμένος με  τον  ιστότοπο,  δημιουργεί αναφορές και 

μπορεί να εκτυπώσει εύκολα λίστες με τους μαθητές του σχολείου ανά τμήμα με ή 

χωρίς τις βαθμολογίες αυτών όπως έχουν καταχωριστεί στο σύστημα. 

 Ο εκπαιδευτικός, έχει πλέον την δυνατότητα να "κατεβάσει" στον υπολογιστή του 

έγγραφα που διευκολύνουν το έργο του αλλά και άλλα χρήσιμα έγγραφα που τον 

αφορούν. Τα αρχεία αυτά τα έχει μεταφορτώσει στον συγκεκριμένο χώρο του ιστο‐

τόπου ο διαχειριστής του συστήματος.  

 Ο εκπαιδευτικός, όπως και οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί να ενημερωθεί με τα τε‐

λευταία νέα της εκπαίδευσης και όχι μόνο από σχετική ιστοσελίδα της εφαρμογής 

με τίτλο «Αίθουσα Τύπου». Με την χρήση ειδική τεχνολογίας  (RSS) σημαντικές ει‐

δήσεις  εμφανίζονται,  προερχόμενες από σημαντικούς  ιστότοπους  όπως π.χ.  το  υ‐

πουργείο Παιδείας ή το Πρακτορείο Reuters. 
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 Ο εκπαιδευτικός  (ένας από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου) είναι ο αρχισυντά‐

κτης  της μηνιαίας διαδικτυακής  εφημερίδας που  εκδίδεται με  την  βοήθεια  της  ε‐

φαρμογής καθώς εγκρίνει τα άρθρα που προηγουμένως δημιούργησαν οι μαθητές. 

Για τους μαθητές 

 Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα, μέσω του  ιστοχώρου, να διαβάζει όλα τα σημειώ‐

ματα,  τα οποία οι καθηγητές του έχουν αναρτήσει για τα μαθήματά τους. Τα  ίδια 

σημειώματα έχει λάβει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Οι εργασίες και η ύλη για 

τα μαθήματά τους έρχονται στην κατοχή τους γρήγορα και εύκολα χωρίς να χρειά‐

ζεται κάποιος προσωπικός κωδικός. 

 Ο μαθητής, χωρίς καμία καθυστέρηση και από το σπίτι του, μπορεί να προμηθευτεί 

τις σημειώσεις και τις ασκήσεις που ο εκπαιδευτικός του ανεβάζει για τα μαθήματά 

του. Ο μαθητής, με τον τρόπο αυτό, περιορίζει τα κενά στην διδαχθείσα ύλη, ακόμη 

και αν κάποιος σοβαρός λόγος τον κρατήσει για κάποιο χρονικό διάστημα μακριά 

από τη σχολική αίθουσα. 

 Ο μαθητής,  είναι  πλέον  σε θέση  να  δοκιμάσει  τις  δυνάμεις  του  και από  το σπίτι. 

Μπορεί να συνδεθεί με την ιστοσελίδα του σχολείου και να γράψει τα διαδικτυακά 

διαγωνίσματα που οι εκπαιδευτικοί του δημιούργησαν για εκείνον. Οι σωστές απα‐

ντήσεις και η βαθμολογία στο διαγώνισμα θα δίνονται αυτόματα από το σύστημα 

χωρίς να επιτείνεται η αγωνία των μαθητών. Με αυτό τον τρόπο θα αυτοαξιολογεί 

τις δυνάμεις του. 

 Ο μαθητής, αλλά και οποιοσδήποτε χρήστης, μπορεί να παρακολουθήσει τα βίντεο 

της συλλογής του  Internet School. Αξιόλογα ντοκιμαντέρ με θέματα που αφορούν 

την Ιστορία, την Επιστήμη, Κοινωνικά και Μυστηρίου. Εννοείται πώς μέσα από την 

συγκεκριμένη σελίδα γίνεται αναπαραγωγή των σχετικών ντοκιμαντέρ που βρίσκο‐

νται σε άλλους δικτυακούς τόπους.   

 Ο μαθητής,  αφού  πρώτα  συνδεθεί  στον  ιστότοπο  με  τον  προσωπικό  του  κωδικό, 

που παρέλαβε από τον διευθυντή του σχολείου, ενημερώνεται από τους καθηγητές 

του για βαθμολογίες που αφορούν διαγωνίσματα, εργασίες και τεστς καθώς και τυ‐

χόν σχόλια των καθηγητών του γι αυτά τα γραπτά αλλά και για επίσημες βαθμολο‐

γίες  τετραμήνων  και  τελικών  εξετάσεων  (φυσικά  ο  κάθε  μαθητής  έχει  πρόσβαση 

μόνο στις βαθμολογίες που τον αφορούν). 

 Ο μαθητής μπορεί να δημοσιεύσει τις απόψεις του και τους προβληματισμούς του 

για  οποιοδήποτε  θέμα  τον  απασχολεί,  να  σχολιάσει  τις  αντίστοιχες  δημοσιεύσεις 

των συμμαθητών του, να δημοσιεύσει φωτογραφίες και βίντεο από το youtube. Το 

μαθητικό ιστολόγιο είναι κοινό για όλα τα σχολεία που χρησιμοποιούν το  Internet 

School με αποτέλεσμα την επικοινωνία και την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ μαθη‐

τών διαφορετικών σχολείων.  

 Οι μαθητές είναι οι συγγραφείς της διαδικτυακής εφημερίδας του σχολείου. Η δη‐

μιουργία κάθε τεύχους της μηνιαίας εφημερίδας που εκδίδεται από την εφαρμογή 

βρίσκεται στα χέρια των μαθητών καθώς εκτός από την συγγραφή των απαραίτη‐

των άρθρων είναι κατά κάποιον τρόπο και διαχειριστές του φύλλου. Ο εκπαιδευτι‐

κός επιβλέπει διακριτικά και στο τέλος εγκρίνει τα προς δημοσίευση άρθρα. 
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 Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να ανταλλάσουν άμεσα μηνύματα μεταξύ τους, 

όντες όμως συνδεδεμένοι στο σύστημα του ιστότοπου ώστε να γράφουν μόνο επώ‐

νυμα. 

 Στη διάθεση όλων των χρηστών του ιστότοπου, επισκεπτών, μαθητών, εκπαιδευτι‐

κών υπάρχει ολοκληρωμένο σύστημα σκάκι με δυνατότητα για σύγχρονες αλλά και 

ασύγχρονες παρτίδες. 

Για τους γονείς 

 Ο σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έχει το δικό του βήμα μέσα από τον  ιστότοπο 

του σχολείου. Μπορεί να ενημερώνει όλους τους ενδιαφερόμενους για τις δράσεις 

του καθώς έχει το δικαίωμα να δημιουργεί ανακοινώσεις, οι οποίες εκτός ότι δημο‐

σιεύονται  σε σχετική  ιστοσελίδα που αποτελεί  μέρος  του  ιστοτόπου,    ταξιδεύουν 

συγχρόνως με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην λίστα newsletter του σχολείου. 

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες: 

 

 Δημιουργία και δημοσίευση σε σχετική ιστοσελίδα τελευταίων ειδήσεων καθώς και 

προαιρετική  αποστολή αυτών με email (newsletter) σε χρήστες που έχουν δηλώσει 

ότι επιθυμούν την παραλαβή αυτών. 

 Επιλογή  των υπηρεσιών που  ο  ιστότοπος θα διαθέτει.  Για  παράδειγμα μπορεί  να 

επιλέξει  ο  ιστότοπος  να  μην  διαθέτει  την  υπηρεσία  καταχώρισης  βαθμολογίας  ή 

μαθητικό ιστολόγιο. Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση υπηρεσιών γίνεται στην 

κυριολεξία με ένα κλικ. 

 Επιλογή της εμφάνισης του ιστότοπου μεταξύ επτά (7) διαφορετικών επιλογών. 

 Εισαγωγή  ‐  διαχείριση  φωτογραφιών  που  εμφανίζονται  σε  διάφορες  ιστοσελίδες 

του ιστότοπου. Οι φωτογραφίες συνήθως απεικονίζουν το σχολείο και την περιοχή 

που ανήκει. 

 Εισαγωγή  ερωτήσεων  και  απαντήσεων  που  αφορούν  το  σχολείο  και  αποδίδουν 

χρήσιμες πληροφορίες στους επισκέπτες της ιστοσελίδας (FAQ). Για παράδειγμα θα 

μπορούσε να πληκτρολογήσει την ερώτηση: Είμαι Γονέας και θέλω να ενημερωθώ 

για την πρόοδο του παιδιού μου. Πότε να έρθω ώστε η ενημέρωση μου να είναι η 

καλύτερη δυνατή. Απάντηση: Μπλα Μπλα….. 

 Εισαγωγή κειμένου που αφορά την περιοχή (πόλη – χωριό) που ανήκει το σχολείο. 

Θα μπορούσε να ανατεθεί εργασία σε μαθητές…. 

 Εισαγωγή και έκδοση κωδικών για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η έκδοση κωδικών 

για μαθητές μπορεί να γίνει μαζικά, ανά τμήμα, από αρχείο Excel. Το αρχείο αυτό 

μπορεί να εξαχθεί από εφαρμογές όπως το eschool ή η Δέλτα Βάση ή ο Νέστορας.  

 Στην αρχή κάθε χρονιάς, δηλώνει το ξεκίνημα κάθε χρονιάς με τον αριθμό των τμη‐

μάτων  κάθε  τάξης. Με  το  πάτημα  ενός  κουμπιού  γίνεται  επανεγγραφή όλων  των 

μαθητών στην επόμενη τάξη. 

 Ανεβάζει αρχεία που μπορούν να κατεβάσουν οι εκπαιδευτικοί. 

 Αλλάζει τη δημοσκόπηση – ερεύνα που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του μαθητικού 

ιστολογίου  και  διαγράφει  τα  μηνύματα  των  δωματίων  άμεσων  μηνυμάτων  (cha‐

trooms). 
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 Ανεβάζει  τις  εργασίες  των μαθητών στον  ιστότοπο. Οι  εργασίες μπορούν να είναι 

παρουσιάσεις, έγγραφα κειμένου ή έγγραφα pdf.  

Μαθητικά οφέλη 

 

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(στο εξής ΤΠΕ) στην εκπαίδευση μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση, 

την εμβάθυνση της κατανόησης, την προώθηση της ενεργούς συνεργασίας και της δια βίου 

μάθησης, προσφέρει καλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, ωθεί του εκπαιδευομένους ‐ 

μαθητές να σκέφτονται και να επικοινωνούν δημιουργικά  (Jonassen, 2000, όπ. ανάφ. στο 

Jimoyiannis & Komis, 2007 Webb, 2005, όπ. ανάφ. στο Jimoyiannis & Komis, 2007). Με άλ‐

λα λόγια οι ΤΠΕ φαίνεται να αλλάζουν την ίδια τη φύση της διδασκαλίας και της μάθησης 

μεταβάλλοντάς την από δάσκαλο – κεντρική σε μάθηση όπου κεντρικό στοιχείο είναι ο μα‐

θητής (Jimoyiannis & Komis, 2007). Επιπρόσθετα, οι ΤΠΕ δεν θεωρούνται απλώς  ένα εργα‐

λείο, το οποίο μπορεί να προστεθεί ή να χρησιμοποιηθεί ως αντικατάσταση των υφισταμέ‐

νων μεθόδων διδασκαλίας. Οι ΤΠΕ θεωρούνται ένα σημαντικό μέσο για να υποστηρίξει νέ‐

ους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης. (Drent & Meelissen, 2008). Αναμφισβήτητα, οι σχο‐

λικές ιστοσελίδες αποτελούν σημαντικό μέρος των ΤΠΕ που διαθέτει στο «οπλοστάσιο» του 

ένα  σχολείο,  πόσο  μάλλον  όταν  αυτήν  η  ιστοσελίδα  προσφέρει  αρκετές  υπηρεσίες  προς 

εκπαιδευτικούς και μαθητές όπως οι δικτυακοί τόποι που δημιουργούνται μέσω της εφαρ‐

μογής Internet School.  

 

Αν γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και συζητήσουμε πιο αναλυτικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες 

της εφαρμογής μια – μια θα διαπιστώσουμε αρκετά μαθητικά οφέλη που υπερκαλύπτουν 

τα  παραπάνω  αναφερόμενα  που  αποτελούν  προϊόν  βιβλιογραφικής  επισκόπησης  γενικά 

για τις ΤΠΕ στην σχολική διαδικασία. 

 

Γιατί λοιπόν η εφαρμογή Internet School είναι χρήσιμη για τους μαθητές; Καλύπτει κάποιες 

μαθησιακές τους ανάγκες; Πώς τους ωφελεί; Το να κατασκευαστεί μια όμορφη σχολική  ι‐

στοσελίδα είναι αρκετά εύκολο. Πώς όμως αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να έχει παιδαγωγική 

αξία;  

 

Σύμφωνα με τον Jackson  (2000), το εκπαιδευτικό λογισμικό ή ιστοσελίδα, προκειμένου να 

διαθέτει παιδαγωγική αξία, θα πρέπει, μεταξύ άλλων να διαθέτει πολλαπλούς τρόπους ε‐

νεργοποίησης των μαθητών. Το Internet School, μέσα από μέρος των υπηρεσιών που προ‐

σφέρει, όπως  το μαθητικό  ιστολόγιο  και η μαθητική διαδικτυακή εφημερίδα, μπορεί  να 

προκαλέσει την ενεργοποίηση των μαθητών πολυδιάστατα.  Σε αυτές τις δυο υπηρεσίες οι 

μαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες της γνώσης αλλά συν – δημιουργοί. Αναλαμβάνουν 

πρωτοβουλίες,  συνεργάζονται,  δημιουργούν,  συγγράφουν,  επικοινωνούν,  δέχονται  και  α‐

σκούν κριτική. Και όλα αυτά σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι συνδράμουν 

στη δια βίου κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές.  

 

Επίσης, ο ίδιος συγγραφέας (Jackson, 2000) αναφέρει πως ένα εκπαιδευτικό λογισμικό ση‐

μαντικό είναι να διαθέτει σχετικό περιεχόμενο που μπορεί να υποβοηθήσει την μάθηση, να 

προκαλέσει τον μαθητή να σκεφτεί,  να προκαλέσει τη φαντασία του,  να του παρέχει δια‐
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φορετικές διαδρομές προς την γνώση, να προκαλέσει τη συνεργασία με τους συμμαθητές 

του.  Το  Internet School, ως  εφαρμογή αν  και  διαθέτει  ελάχιστο περιεχόμενο,  αυτό,  είναι 

ιδιαίτερα προσεγμένο ώστε να είναι χρήσιμο στους μαθητές με τον τρόπο που αναφέρεται 

ο  παραπάνω  αναφερόμενος  συγγραφέας.  Πιο  συγκεκριμένα,  η  εκπαιδευτική  τηλεόραση 

είναι μια αρκετά μεγάλη συλλογή από ντοκιμαντέρ που υπάρχουν στο διαδίκτυο ταξινομη‐

μένα σε τέσσερις μεγάλες κατηγορίες  (Ιστορία, Επιστήμη, Μυστήριο και Κοινωνία) που το 

περιεχόμενο τους ανανεώνεται συνεχώς. Αναμφισβήτητα τα ντοκιμαντέρ αυτά στην πλειο‐

νότητά τους προκαλούν την σκέψη και τη φαντασία του μαθητή. Επίσης, χωρίς καμία αμφι‐

βολία ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η συλλογή με σημαντικά άρθρα που αφορούν το διαδίκτυο 

και την ασφάλεια του2. Στις μέρες μας οι κίνδυνοι του διαδικτύου είναι πολλοί ενώ συχνά 

εμφανίζονται νέοι. Αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που τα άρθρα αυτά ανανεώνονται συ‐

χνά. Επιπρόσθετα, σημαντικό είναι να αναφερθεί πως παρόλο το «περιορισμένης έκτασης» 

περιεχόμενο της εφαρμογής, αυτή διαθέτει πολλούς τρόπους τόσο σε εκπαιδευτικούς όσο 

και στον διαχειριστή να γεμίσουν τον ιστότοπο με περιεχόμενο διαφόρων μορφών. Η ποιό‐

τητα και η ακολουθία αυτού όμως έγκειται στα ίδια τα σχολεία.  

 

Σημαντική παιδαγωγική  αξία  έχει  ακόμα η  δυνατότητα που παρέχεται  στον  μαθητή  (από 

την εφαρμογή) να αυτοαξιολογεί τον εαυτό του λύνοντας διαγωνίσματα που οι εκπαιδευ‐

τικοί  έχουν  επιμεληθεί.  Όπως  αναφέρει  σχετικά  το  ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ  (2002)  η  αυτοαξιολόγηση 

προάγει την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και υπευθυνότητας. Ο μαθητής, λύνοντας τα διαγω‐

νίσματα μπορεί να αντιληφθεί τις δυνάμεις του και κυρίως τις αδυναμίες του ώστε να δου‐

λέψει περισσότερο επάνω σε αυτές. 

 

 Οι  υπόλοιπες  υπηρεσίες  της  εφαρμογής  προσδοκούν  στην  πιο  οργανωμένη  επικοινωνία 

μεταξύ του εκπαιδευτικού και του μαθητή. Η επικοινωνία αυτή είναι μεν ασύγχρονη αλλά 

ΔΕΝ υποκαθιστά τον ρόλο του εκπαιδευτικού εντός της τάξης αλλά τον συμπληρώνει.  Για 

παράδειγμα, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προβεί σε μια ανακοίνωση στην ιστοσελίδα μιας 

συγκεκριμένης  τάξης  (το μήνυμα  ταξιδεύει  και με ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο στους μαθη‐

τές). Το περιεχόμενο της ανακοίνωσης μπορεί να είναι κάτι που, για παράδειγμα, ειπώθηκε 

εντός της τάξης, και ο εκπαιδευτικός θέλει να είναι σίγουρος ότι όλη η τάξη το αντιλήφθηκε. 

Τόσο οι παρόντες όσο και οι απόντες. Έτσι η πληροφόρηση των μαθητών είναι οργανωμένη 

και  περισσότερο  τυπική  με  φυσικά  λιγότερες  παρανοήσεις.  Επίσης,  οι  σημειώσεις  που 

μπορεί να ανεβάσει ο εκπαιδευτικός σε ηλεκτρονική μορφή στην  ιστοσελίδα μιας τάξης, 

εξασφαλίζει πως όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε αυτές.  Ακόμα και αν οι σημειώσεις 

αυτές έχουν διανεμηθεί σε έγγραφη μορφή, η ηλεκτρονική τους διάθεση εξασφαλίζει πως 

οι μαθητές θα έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτές ακόμα και αν τις χάσουν ή προφανώς από 

λάθος τις καταστρέψουν. Τέλος, η ηλεκτρονική καταχώριση των βαθμολογιών και σχόλιων 

επάνω σε αυτές, βοηθούν τον μαθητή να κρατά αρχείο με τους βαθμούς σε όλα τα γραπτά 

                                                 
2 Τα άρθρα είναι του δημιουργού και υπογράφοντος αυτής της εργασίας. Αναφέρονται κυ‐
ρίως  στην  ασφάλεια  του  διαδικτύου  (συμβουλές  σε  γονείς  και  παιδιά,  ιοί  υπολογιστών, 

ασφάλεια υπολογιστών, ασφάλεια δικτυακών τόπων, αναζήτηση πληροφοριών). Τα άρθρα 

αυτά συγγράφηκαν ακολουθώντας τα κριτήρια ποιότητας μιας ιστοσελίδας που αναφέρουν 

οι  Γρηγοριάδου, Γόγολου, Γουλή, Γλέζου, Τσαγκάνου, Κανίδης & συν. (2009).  
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και όλες τις τάξεις του σχολείου, κάτι που μπορεί να τον βοηθήσει να ελέγξει την πρόοδό 

του.  

 

Τεχνικά στοιχεία – Άδειες χρήσης 

Το Internet School αποτελείται από περισσότερα από 2600 αρχεία διαφόρων τύπων, τα πε‐

ρισσότερα εκ των οποίων έχουν την κατάληξη  .php που είναι και η γλώσσα προγραμματι‐

σμού που χρησιμοποιήθηκε για  την δημιουργία  των  ιστοσελίδων  (αρκετές  εκ  των οποίων 

είναι δυναμικές). Η εφαρμογή επίσης χρησιμοποιεί βάση δεδομένων MySql 35 πινάκων. Η 

επιλογή αυτών των  τεχνολογιών έγινε για δύο λόγους. Αρχικά λόγω της υποστήριξης που 

παρέχει το πανελλήνιο σχολικό δίκτυο σε αυτές και έπειτα λόγω της εξοικείωσης του προ‐

γραμματιστή με αυτές.  

Το  Internet  School  διανέμεται  σύμφωνα  με  τους  όρους  της  GNU General  Public  License 

(GPL). Όπως αναφέρει η βικιπαίδεια σχετικά  (Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU,  χ.η), η 

άδεια GPL  δίνει  στους  κατόχους  ενός  προγράμματος  τα  ακόλουθα  τέσσερα  δικαιώματα, 

που στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού είναι γνωστά και ως Τέσσερις Ελευθερίες: 

 να τρέξουν ένα πρόγραμμα για οποιοδήποτε λόγο. 

 να μελετήσουν τη λειτουργία ενός προγράμματος και να το τροποποιήσουν. 

 να διανείμουν αντίγραφα του προγράμματος έτσι ώστε να βοηθήσουν τον πλησίον. 

 να βελτιώσουν το πρόγραμμα και να προσφέρουν τις βελτιώσεις στο κοινό, έτσι 

ώστε να ωφεληθεί ολόκληρη η κοινότητα. 

Κάθε  αντίγραφο  ή  παράγωγο  της  εφαρμογής,  σύμφωνα  πάντα  με  του  όρους  της  GNU 

General Public License, υποχρεούται να κυκλοφορεί με την ίδια άδεια. (GNU General Public 

License, χ.η) 

 

Σχετική εργασία των Βαγιάνου, Γρηγορόπουλου, Κασκάλη και Μαργαρίτη (2004) αναφέρει 

πως  η  ύπαρξη  ανοικτών  προτύπων,  ελεύθερης  πρόσβασης  και  ομαδικής  εξέλιξης  του  εκ‐

παιδευτικού λογισμικού μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτι‐

κή πρακτική. Χώρες όπως η Ελλάδα, μάλιστα, αναμένεται να αποκομίσουν ακόμη μεγαλύ‐

τερα οφέλη από  την υιοθέτηση  λογισμικού ανοικτού  κώδικα,  καθώς αποφεύγουν  τα  επι‐

κίνδυνα μονοπάτια της εύκολης υιοθέτησης ξένων προτύπων. 

 

Σημαντικό επίσης είναι να αναφερθεί πως το περιεχόμενο των  ιστοσελίδων που διανέμο‐

νται  και  αποτελούν  μέρος  της  εφαρμογής  αδειοδοτούνται  από  την  Creative  Commons. 

Σύμφωνα με αυτήν την άδεια, το περιεχόμενο των ιστοσελίδων του ιστότοπου οποιοσδή‐

ποτε μπορεί να το: 

 Αντιγράψει, διαβιβάσει, προσαρμόσει, διασκευάσει, επεκτείνει.  

 

Υπό τους παρακάτω όρους:  

 

1. Να αναφερθεί σε ευδιάκριτη θέση του σχετικού κειμένου ο αρχικός δημιουργός. 

2. Να μην χρησιμοποιηθεί το έργο ή παράγωγό του για εμπορικούς σκοπούς. 
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3. Οποιοδήποτε παράγωγό του να διανεμηθεί κάτω από τους ίδιους όρους. 

 

Το χρονικό της εξέλιξης της εφαρμογής. Η εγκατάσταση της στο Γυμνάσιο Κασσιόπης της 

Κέρκυρας 

 

Η εφαρμογή ξεκίνησε ως μια απλή σχολική ιστοσελίδα που στην συνέχεια παραμετροποιή‐

θηκε αρκετά ώστε πλέον να αποτελεί  το λογισμικό που απασχολεί την παρούσα εργασία. 

Ως ιστοσελίδα, δημοσιεύτηκε για πρώτη χρονιά τον Νοέμβρη του 2011 στον δικτυακό  χώρο 

του Γυμνασίου Κασσιόπης με Λυκειακές τάξεις, στην Κέρκυρα. Σημαντικό είναι να αναφερ‐

θεί, πως ως δικτυακός χώρος διακρίθηκε εκείνη την χρονιά σε πανελλήνιο διαγωνισμό σχο‐

λικών ιστοσελίδων (1η στην περιφέρεια Ιονίων νήσων – 10η πανελλαδικά) που διοργάνωσε 

η πανελλήνια ένωση εκπαιδευτικών «Μιχάλης Δερτούζος» σε συνεργασία με το Πανελλήνιο 

Σχολικό Δίκτυο. Η διάκριση ήταν αρκετά σημαντική αν αναλογιστεί κανείς πως ένα από τα 

βασικά κριτήρια του διαγωνισμού ήταν το εκπαιδευτικό περιεχόμενο – κάτι που σε αυτήν 

την ιστοσελίδα ήταν ελάχιστο μιας και μόλις είχε δημοσιευτεί. Οι υπόλοιπες εννέα ιστοσε‐

λίδες που συμπλήρωναν την δεκάδα λειτουργούσαν αρκετό χρονικό διάστημα. 

 

Η  ιστοσελίδα  του  Γυμνασίου  Κασσιόπης  έγινε  αποδεκτή  με  ιδιαίτερο  ενθουσιασμό  από 

τους μαθητές ενώ αρκετοί εκπαιδευτικοί διατύπωσαν επιφυλάξεις. Τους πρώτους μήνες το 

μαθητικό  ιστολόγιο γνώρισε μεγάλη επισκεψιμότητα με πολλές δημοσιεύσεις και συζητή‐

σεις. Δυστυχώς, οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αν και στο σύνολο τους εκτίμησαν την ιστο‐

σελίδα ως ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο την χρησιμοποίησαν σχετικά λίγο. Λίγοι εκπαιδευτι‐

κοί «ανέβασαν» σημειώσεις για τους μαθητές, ακόμα λιγότεροι δημιούργησαν ανακοινώ‐

σεις στους πίνακες ανακοινώσεων των τάξεων και δημιούργησαν διαδικτυακά διαγωνίσμα‐

τα  αυτοαξιολόγησης  ή  καταχώρισαν  βαθμολογίες.  Χαρακτηριστικό  είναι  πως  σε  σχετικό 

ερώτημα σε δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε στην ιστοσελίδα του μαθητικού ιστολο‐

γίου σχετικά με την χρησιμότητα του ιστότοπου, το 63% των αποκρινομένων μαθητών απά‐

ντησε: «Θα  ήταν  ιδιαίτερα  χρήσιμη  αν  την  χρησιμοποιούσαν  περισσότερο  οι  εκπαιδευτι‐

κοί» που ήταν η απάντηση που επικράτησε με συντριπτική διαφορά από την δεύτερη. Ση‐

μαντικό είναι να αναφερθεί πως η μαθητική εφημερίδα καθώς και η ιστοσελίδα των γονέ‐

ων και κηδεμόνων δεν αποτελούσαν μέρος της ιστοσελίδας εκείνη την εποχή. 

 

Οι επιφυλάξεις των εκπαιδευτικών, μετά από αρκετές συζητήσεις μαζί τους είχαν ως κύριο 

επιχείρημα την έλλειψη χρόνου από μέρους τους ώστε να ασχοληθούν από το σπίτι με κάτι 

τέτοιο και την περιορισμένη τους εμπιστοσύνη στην γνώση και χρήση των ΤΠΕ. Επίσης με‐

γάλη εντύπωση έκανε στον γράφοντα σχόλιο εκπαιδευτικού που ανέφερε πως δεν θα μπο‐

ρούσε να ασχοληθεί με κάτι πέρα της διδασκαλίας στο σχολείο γιατί πληρώνεται μόνο για 

αυτό. Αφήνω την κριτική στα παραπάνω στον αναγνώστη. 

 

Τη σχολική χρονιά 2012‐2013 ο σχολικός ιστότοπος του Γυμνασίου Κασσιόπης χρησιμοποι‐

ήθηκε ακόμα λιγότερο. Σημαντικό ρόλο σε αυτό έπαιξε το γεγονός πως ο εκπαιδευτικός – 

δημιουργός της  ιστοσελίδας και γράφων αυτών των γραμμών απουσίαζε από την σχολική 

μονάδα με άδεια ανατροφής τέκνου. 
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Η  εφαρμογή  διατέθηκε  για  πρώτη  φορά  μαζικά  σε  οποιονδήποτε  ενδιαφερόμενο  στις 

15/09/2012.  Από  τότε  έως  την  μέρα  που  γράφεται  το  παρόν  κείμενο  έχει  μεταφορτωθεί 

περισσότερες από 400 φορές. Το αξιοπερίεργο είναι πως αν και η εφαρμογή είχε αρκετές 

μεταφορτώσεις  ελάχιστοι  συνάδελφοι  επιχείρησαν  να  ξεκινήσουν  τη  διαδικασία  εγκατά‐

στασης στο ΠΣΔ. Η πληροφορία είναι ακριβής καθώς σε ένα από τα βήματα εγκατάστασης 

αποστέλλεται αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα στον δημιουργό που τον πληροφο‐

ρεί για την έλευση του νέου σχολείου στην οικογένεια του Internet School. Δηλαδή τα σχο‐

λεία ή καλύτερα οι συνάδελφοι, μεταφόρτωναν την εφαρμογή και την κρατούσαν αποθη‐

κευμένη στον σκληρό τους δίσκο.  Ένας από τους λόγους για αυτό σίγουρα είναι πως η έκ‐

δοση της εφαρμογής που κυκλοφορούσε στο διαδίκτυο έως και τον Απρίλιο του 2013 δεν 

παρείχε  την δυνατότητα στα σχολεία να εγκαταστήσουν τοπικά την εφαρμογή αλλά μόνο 

σε υπολογιστή του ΠΣΔ.  

Αξιολόγηση της εφαρμογής 

 

Ένα σημαντικό ζήτημα προς συζήτηση αναφορικά με το Internet School είναι ό τρόπος που 

θα μπορούσε να αξιολογηθεί. Διότι αποτελεί μεν λογισμικό, δεδομένου μάλιστα του γεγο‐

νότος πως απευθύνεται σε σχολεία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί εκπαιδευτικό λογισμικό, 

αλλά επίσης είναι και σχολική ιστοσελίδα. Τα κριτήρια αξιολόγησης για ένα λογισμικό και 

μια ιστοσελίδα δεν ταυτίζονται, τουλάχιστον απόλυτα. Η εφαρμογή λοιπόν, προφανώς, θα 

πρέπει να κριθεί με δυο τρόπους. Αρχικά σαν λογισμικό και στη συνέχεια ως σχολική ιστο‐

σελίδα. Όπως αναφέρει ο  Jackson  (2000),  πολλοί  επιστήμονες και οργανισμοί  έχουν ανα‐

πτύξει κριτήρια για την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και ιστοσελίδων. Αναφέρουν 

συνήθως κριτήρια σχετικά με τους στόχους, τις απαιτήσεις της πλατφόρμα υποδοχής,  το 

περιεχόμενο, την παιδαγωγική, την ευκολία στην χρήση, και το κόστος.  

 

Αν εξετάσουμε τα παραπάνω κριτήρια πιο προσεκτικά, αναφερόμενοι στην εφαρμογή είτε 

σαν λογισμικό είτε σαν σχολική ιστοσελίδα θα διαπιστώσουμε πως τα κριτήρια αυτά ικανο‐

ποιούνται σε μεγάλο βαθμό. Για παράδειγμα, το κριτήριο του κόστους  ικανοποιείται στον 

μέγιστο βαθμό δεδομένης της δωρεάν διανομής της εφαρμογής. Ακριβώς το ίδιο συμβαίνει 

με το κριτήριο των απαιτήσεων της πλατφόρμας υποδοχής. Όπως προαναφέρθηκε η εφαρ‐

μογή  είναι  σχεδιασμένη σύμφωνα με  τις απαιτήσεις  των  εξυπηρετητών  (servers)  του Πα‐

νελλήνιου  Σχολικού Δικτύου  ενώ διατίθεται αυτοματοποιημένη διαδικασία  εγκατάστασης 

της σε αυτό συνοδευόμενο από αναλυτικές οδηγίες εγκατάστασης. 

 

Η ευκολία χρήσης μπορεί να κριθεί τόσο ως εφαρμογή όσο και ως σχολική ιστοσελίδα από 

τον αναγνώστη και χρήστη. Η προσπάθεια του δημιουργού της εφαρμογής ήταν να κατα‐

φέρει να δημιουργήσει μια εφαρμογή που α) θα μπορεί να την εγκαταστήσει οποιοσδήπο‐

τε – χωρίς να είναι ειδικός πληροφορικής – στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο και β) η διαχεί‐

ρισή της να είναι απλή υπόθεση. Πράγματι, η διαδικασία της εγκατάστασης της εφαρμογής 

εμπεριέχει  επτά  (7) απλά βήματα που συνοδεύονται, αρκετά από αυτά, με βοηθητικά βί‐

ντεο και φωτογραφίες, ενώ κάποια από αυτά απαιτούν απλώς το πάτημα ενός κουμπιού.  Η 

δε διαχείριση της εφαρμογής, δημιουργήθηκε και αυτή με στόχο την ευκολία της χρήσης. 

Πολλές σημαντικές λειτουργίες της εφαρμογής γίνονται με ένα απλό κλικ (π.χ. ενεργοποίη‐

ση – απενεργοποίηση υπηρεσιών,  επανεγγραφή μαθητών στη  νέα χρονιά)  ενώ υπάρχουν 

287/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

σαφείς οδηγίες για οποιαδήποτε ενέργεια έχει δυνατότητα να κάνει ο διαχειριστής. Επίσης, 

σημαντικό είναι να αναφερθεί πως την εφαρμογή είτε ως λογισμικό είτε ως ιστοσελίδα συ‐

νοδεύουν  τρία  (3)  έγγραφα  με  οδηγίες  εγκατάστασης,  διαχείρισης  και  απάντηση  συχνών 

ερωτήσεων αναφορικά με την χρήση αυτής. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται forum υποστή‐

ριξης  (http://internetschool.foroomy.com/) αναφορικά με το  Internet School με σκοπό την 

συζήτηση θεμάτων   που αφορούν τόσο την εγκατάσταση της εφαρμογής όσο και την δια‐

χείριση της ιστοσελίδας. 

 

Το κριτήριο του περιεχομένου  καθώς και το κριτήριο της παιδαγωγικής ικανοποιούνται σε 

μεγάλο βαθμό όπως  έχει  εκτενώς αναλυθεί  σε προηγούμενη παράγραφο  (μαθητικά οφέ‐

λη).  

 

Σχετικά  με  το  κριτήριο  που αφορά  στους στόχους  της  εφαρμογής,  όπως  αναφέρθηκε  σε 

παραπάνω παράγραφο, σκοπός της εφαρμογής  Internet School  είναι να δημιουργήσει δι‐

κτυακό τόπο με πλήθος υπηρεσιών προς εκπαιδευτές και μαθητές για λογαριασμό του σχο‐

λείου  που  θα  την  επιλέξει,  ώστε  να  διευκολύνει  τους  εκπαιδευτικούς  στο  δύσκολο  έργο 

τους και να ενεργοποιήσει τους μαθητές, ώστε να κατακτήσουν πιο εύκολα την γνώση. Από 

την στιγμή που θα γίνει η εγκατάσταση της εφαρμογής,  το σχολείο, μέσα από τον νέο δι‐

κτυακό του τόπο πιθανότατα θα έχει κάποιες επιδιώξεις. Κάποιους στόχους. Αυτοί οι στόχοι 

θα πρέπει να δηλωθούν σαφέστατα προς όλους τους ενδιαφερομένους. Η εφαρμογή δίνει 

το βήμα για κάτι τέτοιο με πολλούς τρόπους. Είναι υπόθεση του σχολείου αν θα γίνει και με 

ποιον τρόπο. 

Σύνοψη 

Το Internet School αποτελεί μια προσπάθεια του γράφοντα να συμβάλει στην εκπαιδευτική 

κοινότητα με ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει την εκπαιδευτική διαδικασία, τον εκ‐

παιδευτικό, το γονέα και τον μαθητή. Προσφέρεται δωρεάν σε όλους αν και απευθύνεται 

στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με την ελπίδα να συνδράμει 

στη βελτίωση και αναβάθμιση των παροχών υπηρεσιών εκπαίδευσης από τους θεσμοθετη‐

μένους φορείς του σχολικού συστήματος. 

 

Το  Internet School  είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει  την δυνατότητα να αλλάξει 

την καθημερινότητα σε μια σχολική κοινότητα. Όπως αποδείχτηκε στην πράξη, οι μαθητές 

επικροτούν  και  επιδοκιμάζουν  τέτοιες προσπάθειες. Οι  εκπαιδευτικοί όμως θα πρέπει  να 

δείξουν περισσότερο  εμπιστοσύνη  τόσο στις δυνάμεις  τους στην  χρήση  των ΤΠΕ στην  εκ‐

παιδευτική διεργασία όσο και μεγαλύτερη διάθεση για κάτι τέτοιο.  
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Περίληψη 

Σκοπός της εισήγησής μας είναι η μελέτη της συμβολής του Διαδικτύου στην καθημερινό‐

τητα των εφήβων. Η είσοδος του Διαδικτύου στη ζωή τους επέφερε δομικές αλλαγές στις 

μεθόδους και τα μέσα με τα οποία επικοινωνούν, ανταλλάσουν μεταξύ τους πληροφορίες, 

ενημερώνονται σχετικά με θέματα τεχνολογικά, πολιτικά, πολιτισμικά, ψυχαγωγικά δημιο‐

υργώντας ένα νέο ψηφιακό εκπαιδευτικο‐κοινωνικό περιβάλλον. Πέρα όμως από τα αναμ‐

φισβήτητα  οφέλη  που  προσκομίζουν  οι  έφηβοι  από  την  ποιοτική  χρήση  του  Διαδικτύου, 

διατρέχουν και κινδύνους που οφείλονται στην υπερβολική χρήση του, στην ανοικτή δομή 

του και στα τεχνικά μέσα υποστήριξής του. Η επικαιρότητα και η σπουδαιότητα του θέμα‐

τος, μας οδήγησε στη εκπόνηση έρευνας η οποία αποσκοπεί στη διερεύνηση των απόψεων 

των εφήβων σχετικά με το χρόνο και τον τρόπο χρήσης του διαδικτύου στην καθημερινό‐

τητά τους εκτός σχολείου, την ευαισθητοποίηση και τη γνώση για τις υπάρχουσες συνθήκες 

διαδικτυακών κινδύνων και μέσων προστασίας ώστε το διαδίκτυο να συμβάλλει  στην ασ‐

φαλή και ολόπλευρη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου γνωστικά‐συναισθηματικά και ψυ‐

χολογικά ενήλικα.  

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  Διαδίκτυο,  κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης,  υπερβολική  χρήση  Διαδικτύου‐

«εθισμός», κίνδυνοι 

 

Εισαγωγή 

Η τεχνολογική επανάσταση των τελευταίων δεκαετιών στα πεδία της Πληροφορικής και των 

Επικοινωνιών συνέβαλε καθοριστικά στην αλλαγή του τρόπου οργάνωσης της εργασίας, της 

μελέτης, της επικοινωνίας, της διασύνδεσης και γενικά της καθημερινής ζωής των ατόμων 

και ιδιαίτερα των εφήβων. Σήμερα η χρήση του Διαδικτύου αποτελεί το σημαντικότερο ερ‐

γαλείο  για  τη δημιουργία πρόσφορου  εδάφους με σκοπό  την  έκφραση απόψεων  και  την 

ανάπτυξη  προβληματισμών  σχετικά  με  όλα  τα  σύγχρονα  κοινωνικά  θέματα.  Καθημερινά, 

εκατομμύρια χρηστών σε ολόκληρο τον κόσμο απευθύνονται στο Διαδίκτυο χωρίς κάποιο 

συγκεκριμένο στόχο, με την ίδια ευκολία που ανοίγουν την τηλεόραση, σε αντίθεση, όμως, 

με την τηλεόραση, οι χρήστες στο Διαδίκτυο έχουν τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης και πα‐

ραγωγής  περιεχομένου.  Αυτό  σημαίνει  ότι  επικοινωνούν,  αλληλεπιδρούν  και  εκφράζουν 

την άποψή τους που αυτόματα δημοσιοποιείται. Ταυτόχρονα, έχουν τη δυνατότητα να δη‐

μιουργούν  οι  ίδιοι  ιστοσελίδες,  ιστολόγια,  διαφόρων  ειδών  ηλεκτρονικές  εφαρμογές  και 

κοινωνικά δίκτυα.(Σακλαμπανάκης,1999 & Λεβεντίδης,1994) 
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Οι  έφηβοι,  με  τη  νεανική ορμή που  τους διακρίνει  για  την υιοθέτηση κάθε  νέας δράσης, 

αποτελούν το ευαίσθητο κομμάτι του πληθυσμού των χρηστών διαδικτύου, διότι στις δυνα‐

τότητές  του  βρίσκουν  διεξόδους,  διανθίζουν  την  καθημερινότητά  τους  και  αναπτύσσουν 

κοινωνικές σχέσεις.   Στη συγκεκριμένη εργασία προσπαθήσαμε να ανιχνεύσουμε  τις από‐

ψεις των εφήβων σχετικά με την ποιοτική χρήση του Διαδικτύου, την κοινωνική δικτύωση, 

τα  προβλήματα  που  ανακύπτουν  από  την  «υπερβολική  χρήση  του  Διαδικτύου»,  τα  συμ‐

πτώματα του φαινομένου του «εθισμού» στο Διαδίκτυο στη ζωή του εφήβου, καθώς και τις 

επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η γνώση τους σχετικά με 

τους κινδύνους που εγκυμονούν από τη χρήση του Διαδικτύου,  τα μέσα προστασίας τους 

καθώς και  τις δημοφιλείς προτιμήσεις τους σχετικά με το είδος των εφαρμογών. 

 

Διαδίκτυο ‐ Χρήση Διαδικτύου 

Το Διαδίκτυο, γνωστό ως Internet, είναι ένα μέσο μαζικής επικοινωνίας το οποίο έχει διπλή 

υπόσταση:  την υλική, που αποτελείται από σύνολο δικτύων βασισμένων σε υλικό και λο‐

γισμικό  που  παραπέμπει  σε  ένα  παγκόσμιο  δίκτυο  υπολογιστών  συνδεδεμένων  μεταξύ 

τους και την άυλη, που σχετίζεται με το τι πραγματικά προσφέρει στην κοινωνία ως μέσο 

επικοινωνίας.(Stuart,1999).Οι διαθέσιμες υπηρεσίες του Διαδικτύου στους χρήστες προσω‐

πικών υπολογιστών καλύπτουν ένα αρκετά μεγάλο φάσμα, με θέματα που κυμαίνονται από 

απλά μετεωρολογικά στοιχεία, μουσική και λογοτεχνία, αστρονομία, βιολογία, ιστορία, δη‐

μοσιογραφία, ωκεανογραφία, ζωολογία, έως επιστημονικές ανακοινώσεις και ανακαλύψεις 

σε διαφόρους τομείς μα πάνω από όλα υπάρχει η δυνατότητα άμεσης ηλεκτρονικής επικοι‐

νωνίας με ανθρώπους σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Η ανταλλαγή μηνυμάτων και αρ‐

χείων πραγματοποιείται με αστραπιαία ταχύτητα και με την πιο απομακρυσμένη περιοχή 

της  γης.  Η  αναζήτηση οποιουδήποτε  άρθρου,  επιστημονικού  συγγράμματος,  εξειδικευμέ‐

νης πληροφορίας επιτυγχάνεται άμεσα μέσα από περιοδικά, εφημερίδες, συγγράμματα και 

βάσεις  δεδομένων.(Κατσίκης,2002).Το  Διαδίκτυο  λοιπόν  παρέχει  τη  δυνατότητα  ευρείας 

άμεσης ενημέρωσης πάνω σε θέματα πολιτισμικά, πολιτικά, τεχνολογικά ή ακόμα και ψυ‐

χαγωγίας και είναι ένα ανοικτό κανάλι επικοινωνίας σε όλο τον κόσμο.   Η τόσο εύκολη και 

οικονομική πρόσβαση στο Διαδίκτυο δεν το έχει κάνει μόνο προσιτό σε όλους αλλά με το 

πέρασμα του χρόνου γίνεται απαραίτητο στην καθημερινή ζωή των ατόμων, για να επικοι‐

νωνήσουν με φίλους, να ενημερωθούν για τον αυριανό καιρό, μέχρι και να οργανώσουν και  

να  κάνουν  κρατήσεις  για  τις  διακοπές  τους,  μόλις  με  το  πάτημα  ενός  κουμπι‐

ού.(Cohen,2009). 

 

Η υπερβολική  όμως  χρήση του Διαδικτύου  δημιουργεί  σοβαρές επιπτώσεις στην προσω‐

πική, κοινωνική και επαγγελματική ζωή των χρηστών. Ο «εθισμός» στο διαδίκτυο μπορεί να 

προκαλέσει   σχολική αποτυχία, διαταραχές ύπνου,  κατάθλιψη, χαμηλή αυτοεκτίμηση, αυ‐

τοκτονική τάση, μειωμένη φυσική δραστηριότητα, διαταραγμένες οικογενειακές και διαπ‐

ροσωπικές  σχέσεις,  χαμηλή  ποιότητα  ζωής.  Κρίνεται  επομένως  απαραίτητη  η  ενημέρωσή  

τους  για τους κινδύνους που συνοδεύουν  την κατάχρηση χρήσης  του διαδικτύου καθώς 

και για τους τρόπους αντιμετώπισης τους σε όλα τα στάδια του εκπαιδευτικού συστήματος 

με την υλοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών δράσεων(Κέκκερης & Δέλλας, 2003). 
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Το Πανεπιστήμιο Αθηνών πραγματοποίησε μια έρευνα (ΕΠΙΣΕΥ, 2007) σχετικά με τη χρήση 

και κατάχρηση του Διαδικτύου, σε εφήβους από 15 ετών που ζουν στην Αττική. Το δείγμα 

αποτελείτο από 897 εφήβους(430 αγόρια, 467 κορίτσια) της μονάδας Εφηβικής Υγείας του 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το 53,4% των εφήβων που συμμετεί‐

χαν στην έρευνα,  χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο για χρονικό διάστημα ενός έτους,  το 26% 

για καθημερινή χρήση, το 8% για χρήση 20 ώρες εβδομαδιαίως, ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι 

τα αγόρια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο σημαντικά περισσότερο από τα κορίτσια της  ίδιας 

ηλικίας. Μόνο  το 1%  από  τους  εφήβους  του  δείγματος  παρουσιάζουν  υπερβολική  χρήση 

διαδικτύου και το 12,8% παρουσίαζε κατάσταση πριν τον εθισμό. Από την έρευνα προκύπ‐

τει ότι η χρήση του Διαδικτύου είναι δημοφιλής στους Έλληνες εφήβους και ενδέχεται να 

οδηγήσει σε ψυχοκοινωνικά προβλήματα,  εάν δεν ενημερωθούν για  τους κινδύνους. Με‐

γάλη  προστασία  από  την  ανάπτυξη  προβληματικής  χρήσης  και  κατάχρησης  προσφέρει 

στους εφήβους η ενασχόληση με το Διαδίκτυο στο πλαίσιο του σχολείου. 

 

Ο συχνός λόγος χρήσης του Διαδικτύου για τους εφήβους είναι τα διάφορα παιχνίδια και τα 

κοινωνικά  μέσα  δικτύωσης(Κουντζέρης &  Κωνσταντάτος, 2011).  Σύμφωνα  με  έρευνα  των 

Κουντζέρη και Κωνσταντάτου, το 2010, από το παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληρο‐

φορίας έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια οι Ευρωπαίοι και οι Έλληνες πολίτες στα‐

διακά αλλάζουν συνήθειες ως προς τον τρόπο που χρησιμοποιούν  το Διαδίκτυο. Υιοθετούν 

προοδευτικά καινούριους πιο εξελιγμένους τρόπους και υπηρεσίες για επικοινωνία, ψυχα‐

γωγία και αλληλεπίδραση, με επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς αλλά και μεταξύ τους. Αυτό 

οφείλεται  στη  διαθεσιμότητα  μεγαλύτερων  ταχυτήτων,  στο  μειωμένο  κόστος  πρόσβασης 

στο Διαδίκτυο και πάνω από όλα στην σωστή πληροφόρηση. 

 

Κοινωνικά μέσα δικτύωσης 

 

Με την εξάπλωση  του Διαδικτύου,  η  επικοινωνία  των ανθρώπων άλλαξε όχι μόνο μορφή 

αλλά και περιεχόμενο. Ο παγκόσμιος ιστός προώθησε την επικοινωνία και τη διακίνηση των 

πληροφοριών, ανεξαρτήτου απόστασης, σε στιγμιαίο χρόνο, επιφέροντας αλλαγές στην κα‐

θημερινή επαφή των ατόμων και δημιουργώντας ολοένα και περισσότερες δυνατότητες και 

ανάγκες. Πρωτεύοντα ρόλο στην καθιέρωση και ενσωμάτωση των αλλαγών αυτών κατείχαν 

τα  διαδικτυακά  κοινωνικά  μέσα  και  οι  ιστότοποι  κοινωνικής  δικτύωσης  και  διαμοίρασης 

περιεχομένου(Βέργη,2011). Ο  Lons.Cohen (2009) υποστήριξε ότι «Τα κοινωνικά μέσα μπο‐

ρούν  να  θεωρηθούν ως  μια  στρατηγική  και  μέσο  μετάδοσης,  ενώ  η  κοινωνική  δικτύωση 

είναι ένα εργαλείο σύνδεσης με άλλους». Τυπικά μπορούμε να ορίσουμε το κοινωνικό δίκ‐

τυο ως  μια  «κοινωνική  δομή  αποτελούμενη  από  κόμβους,  οι  οποίοι  συνδέονται    μεταξύ 

τους με έναν ή περισσότερους τύπους αλληλεξάρτησης, όπως αξίες, οράματα, ιδέες, οικο‐

νομικές  συναλλαγές,  φιλία,  συγγένεια,  αντιπάθεια,  συγκρούσεις  ή  επιγραμμικές  (web)  ε‐

παφές» (Παπαηλιού, 2007). Τα κοινωνικά δίκτυα ξεκίνησαν από τους ίδιους τους χρήστες, 

από κάτω προς τα πάνω, επομένως δεν είναι προϊόν κάποιας εταιρείας και συνέβαλαν στην 

αλλαγή  του  δικτύου  ποικιλοτρόπως  (Boyd,  2008).  Τα  κοινωνικά  δίκτυα,  στη  μορφή  που 

γνωρίζουμε  σήμερα  άρχισαν  να  εμφανίζονται  από  το  2002,  με  πρώτο  το  Friendster  και 

Linkedln, το Bebo, το Facebook, το Twitter  κ.α.  Αυτές οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης 

επιτρέπουν στα άτομα να παρουσιάσουν  τους  εαυτούς  τους,  μέσω  της δημιουργίας προ‐

σωπικών προφίλ  να δημοσιοποιούν  και  να μοιράζονται  προσωπικές πληροφορίες,  να δέ‐
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χονται συναισθηματική στήριξη κ.α.   Η  ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης όμως που ξεχώ‐

ρισε ανάμεσα στις άλλες είναι το  Facebook, με 132 εκατομμύρια χρήστες το 2008 και μέση 

ετήσια αύξηση εγγραφών 200%. Τα κοινωνικά δίκτυα στηρίζονται στο πρότυπο του λεγόμε‐

νου «κύκλου εμπιστοσύνης»(Freeman, 2004).  

 

Έρευνα    η οποία πραγματοποιήθηκε στην  Ταϊβάν  (2010)  των Kvn‐Yulinetal  σε δείγμα 402 

άτομα, είχε σκοπό την διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την τόσο διαδεδομένη 

χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η ψυ‐

χαγωγία, που προσφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα είναι ο βασικότερος παράγοντας και μετά 

ακολουθεί η χρησιμότητα των πληροφοριών. Στην Ελλάδα η χρήση του Facebook είναι αρ‐

κετά  διαδεδομένη,  φθάνει  το  28,3%  του  συνολικού  πληθυσμού 

(http://www.socialbakers.com).  

 

Εμπειρική έρευνα 

Η παρούσα έρευνα έγινε στα πλαίσια του μαθήματος «Ερευνητική εργασία» με θέμα «Η 

διαχείριση των δυνατοτήτων του Διαδικτύου από τους εφήβους» και σκοπό είχε  τη διε‐

ρεύνηση της χρήσης του Διαδικτύου σε  μαθητές των Επαγγελματικών Λυκείων. 

 

Ερευνητικά ερωτήματα 

α) Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο από τους εφήβους, εκτός σχολείου; 

β)Ποιες εφαρμογές του Διαδικτύου είναι οι πιο διαδεδομένες; 

γ) Οι έφηβοι γνωρίζουν τους κινδύνους που εγκυμονεί το Διαδίκτυο καθώς και τον τρόπο 

προστασίας τους; 

δ) Ποια η άποψή τους για το βαθμό εθισμού τους στη χρήση του Διαδικτύου; 

 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ο πληθυσμός  της  έρευνας είναι   μαθητές    των ΕΠΑΛ  του Δήμου Περιστερίου.    Το δείγμα 

είναι 135 μαθητές από πρωϊνά και εσπερινά ΕΠΑΛ του Δήμου Περιστερίου. Πραγματοποιή‐

θηκε  ποσοτική έρευνα, με τη χρήση ερωτηματολογίου, γιατί εξασφαλίζει τη σαφήνεια στη 

διατύπωση του προβλήματος,   την ευκολία στον εντοπισμό εξαρτημένων και ανεξάρτητων 

μεταβλητών,  τον  υψηλό  βαθμό  αξιοπιστίας  λόγω  των  ελεγχόμενων  συνθηκών.  Επίσης  τα 

αποτελέσματα είναι σχεδόν απολύτως αντικειμενικά, χωρίς να βασίζονται στην προσωπική 

κρίση  του  ερευνητή.  Το  ερωτηματολόγιο  περιείχε  δέκα  ερωτήσεις  και  χωρίζεται  σε  τρεις 

ενότητες.  Στην πρώτη  ενότητα,  τρεις    ερωτήσεις  αφορούν  τα  δημογραφικά  στοιχεία  των 

μαθητών.   Στη δεύτερη ενότητα,  τέσσερεις ερωτήσεις   διερευνούν θέματα σχετικά με την 

χρήση του Διαδικτύου, τις διαδεδομένες εφαρμογές και τους λόγους χρήσης τους. Στην τρί‐

τη ενότητα, τρεις  ερωτήσεις  διερευνούν την γνώση των κινδύνων‐ προστασία της χρήσης 

του Διαδικτύου και του εθισμού. Η στατιστική επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με το SPSS 

18.  

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Στη έρευνα συμμετείχαν 82 αγόρια  (ποσοστό 60,7%) και 53 κορίτσια  (ποσοστό 39,3%) και 

συγκεκριμένα    το  πλήθος  των  μαθητών  ανά  τάξη  και  φύλο  φαίνεται  στον  παρακάτω  πί‐
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νακα1 , το πλήθος των μαθητών ανά βάρδια σχολείου (πρωϊνό, εσπερινό) και φύλο φαίνε‐

ται  στον πίνακα 2: 

 

 
 

Στην ερώτηση « Σε ποιο βαθμό χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο κάθε μέρα εκτός σχολείου;» 

όπως φαίνεται στον πίνακα 3 διασταύρωσης, το 40% των αγοριών (23,7% του δείγματος) 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο από πέντε ώρες και πάνω ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των κο‐

ριτσιών είναι 24,7% (9,6% του δείγματος). 

 

 

Πίνακας 3 

Στην ερώτηση «Ποιες εφαρμογές του Διαδικτύου χρησιμοποιείτε;» όπως φαίνεται στο δι‐

άγραμμα  1  στηλών,    η  πιο  διαδεδομένη  εφαρμογή  είναι  το  Youtube  (παρακολούθηση 

video) σε ποσοστό 83,0% και ακολουθούν Facebook  σε ποσοστό 78,5%, Αναζήτηση πληρο‐

φοριών  (Internet Explorer, Mozilla,  κ.α)  σε ποσοστό 65,9%,  Διαδικτυακά παιχνίδια σε πο‐

σοστό 37,8%, E‐mail σε ποσοστό 36,3%, Άλλο σε ποσοστό 25,2% και τέλος το Twitter σε πο‐

σοστό  5,2%. 
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Στην ερώτηση «Ποιος ο κυριότερος λόγος χρησιμοποίησης του Διαδικτύου;» όπως φαίνε‐

ται στο διάγραμμα 2 στηλών,   ο κυριότερος λόγος είναι Ψυχαγωγία σε ποσοστό 66,7% και 

ακολουθούν Ενημέρωση   σε ποσοστό 68%,    Επικοινωνία   σε ποσοστό 56,3%, Άλλο σε πο‐

σοστό  5,2%. 

 

Στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό θεωρείται ότι είναι απαραίτητη η χρήση του Διαδικτύου;», 

όπως φαίνεται στον πίνακα 4 διασταύρωσης, το μεγαλύτερο ποσοστό  των αγοριών 87,8% 

(53,4%  των αγοριών 60,7% του δείγματος) θεωρούν την χρήση του Διαδικτύου από Αρκετά 

έως και Πάρα πολύ, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό μέσα στα κορίτσια είναι 83% (32,6 των κο‐

ριτσιών 39,3% του δείγματος). Το 51,9% του δείγματος θεωρεί απαραίτητη Αρκετά τη χρή‐

ση του Διαδικτύου. 

 

 
 

Στην ερώτηση «Έχετε επισκεφτεί  ιστοσελίδες σχετικά με την ασφάλεια στο Διαδίκτυο;», 

όπως φαίνεται στον πίνακα 5 διασταύρωσης, το 59,3% δεν έχει επισκεφτεί σχετικές σελίδες 

ενώ το 40,7% έχει επισκεφτεί.  
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Στην ερώτηση «Έχετε επισκεφτεί την  ιστοσελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων;», 

όπως φαίνεται στον πίνακα 6 διασταύρωσης, το 85,9% δεν έχει επισκεφτεί σχετικές σελίδες 

ενώ το 14,1% έχει επισκεφτεί. Φαίνεται ότι το ποσοστό των μαθητών που έχουν επισκεφτεί 

τέτοιες  ιστοσελίδες  στο  Εσπερινό  ΕΠΑΛ  είναι  29,7%    (8,1%  του  δείγματος),  έναντι  8,2%  

(5,9% του δείγματος) σε ημερήσιο ΕΠΑΛ. 
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Στην ερώτηση «Σε ποιο βαθμό, θεωρείτε ότι έχετε εθιστεί με τη χρήση του Διαδικτύου;», 

όπως φαίνεται στον πίνακα 7 διασταύρωσης, μόνο το 8,1% θεωρεί ότι έχει εθιστεί Πολύ και 

Πάρα Πολύ και συγκεκριμένα το 7,4% των αγοριών από το 60,7% των αγοριών του δείγμα‐

τος και το 8,9% των κοριτσιών από το 39,3% των κοριτσιών του δείγματος. 

 

 
 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την έρευνα,  παρουσιάζουν στα περισσότερα 

σημεία συνάφεια με τα πορίσματα σχετικών με το θέμα ερευνών, οι οποίες παραπάνω α‐

ναφέρονται,  καθώς  με  πλήθος  ελληνικών  και  ξένων  βιβλιογραφικών  αναφορών.    Από  τα 

πορίσματα  της παρούσας  έρευνας διαπιστώνεται ότι  οι  έφηβοι  χρησιμοποιούν σε υψηλό 

ποσοστό το διαδίκτυο και θεωρούν τη χρήση του απαραίτητη για τη βελτίωση της καθημε‐

ρινότητάς τους και την αποτελεσματικότερη δραστηριοποίησή τους στο εκπαιδευτικό‐κοι‐

νωνικό‐συναισθηματικό γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα: 1.Οι έφηβοι θεωρούν ότι η συμβολή του 

διαδικτύου  στην  καθημερινότητά  τους  διευκολύνει  τη  ψυχαγωγία  τους,  την  ενημέρωσή 

τους σε θέματα ποικίλου  ενδιαφέροντος μέσω  των  εφαρμογών  του  καθώς  και  την ανάπ‐

τυξη φιλικών σχέσεων με την κοινωνική δικτύωση.2. Οι μαθητές έφηβοι έδειξαν άγνοια για 

τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση του Διαδικτύου, διότι δεν γνώριζαν την ύ‐

παρξη ιστοχώρων που ευαισθητοποιούν και πληροφορούν για την επικινδυνότητα κάποιων 

διαδικτυακών δραστηριοτήτων. Το διαδίκτυο αξιοποιείται από τους έφηβους σύμφωνα με 

τη άποψή τους χωρίς δείγματα εθισμού αλλά ποιοτικά‐εποικοδομητικά.  

 

Η συνεχής αύξηση της χρήσης του Διαδικτύου καθώς και ο ενθουσιασμός των εφήβων για 

τις υπηρεσίες που τους προσφέρει δημιουργεί την αναγκαιότητα της αναθεώρησης και ε‐

πανασχεδιασμού των προγραμμάτων σπουδών της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο και το Λύ‐

κειο,  για  να  εμπλουτιστούν  με  εκπαιδευτικό  υλικό  και  δραστηριότητες  προκειμένου  να 

ευαισθητοποιήσουν τους έφηβους στην ποιοτική χρήση του Διαδικτύου και να τους ενημε‐

ρώσουν για τους κινδύνους που εγκυμονούν από την χωρίς τοπικό και χρονικό περιορισμό 

χρήση  των δυνατοτήτων  του Διαδικτύου.  Το μέτρο  και  η  ισορροπία στην αξιοποίηση  του 
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Διαδικτύου,      είναι  το κλειδί  για  τη μεγιστοποίηση της ωφέλειάς  του, όπως και σε πολλά 

πράγματα της ζωής μας. 
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Η χρήση της αισθητικής εμπειρίας στο Μετασχηματισμό Στερεοτύπων των Ενηλίκων 
για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ. 

 
Γιαννακοπούλου Ελένη 

ΣΕΠ Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο,  
egian@tutors.eap.gr 

Περίληψη 

Στην εισήγηση αναλύεται μια μέθοδος εκπαίδευσης ενηλίκων βασισμένη στη συστηματικά 

οργανωμένη παρατήρηση  εικαστικών  έργων,  η  οποία στοχεύει  πρωτίστως  στο αναστοχα‐

σμό και στον μετασχηματισμό απόψεων, πεποιθήσεων και  τελικά γνώσεων για ένα θέμα, 

με  οδηγό  την  κριτική  προσέγγιση  και  την  διερεύνηση  ενός  ερωτήματος.  Παρουσιάζονται 

στοιχεία από  την  πιλοτική  εφαρμογή  της  μεθόδου  σε  τμήματα  εκπαίδευσης  ενηλίκων με 

στόχο την ανάδειξη στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ και 

διατυπώνονται σχόλια για την αναίρεση προκαταλήψεων και παραδοχών ως προϋπόθεση 

για τον ψηφιακό γραμματισμό ενηλίκων, συστατικό στοιχείο του οποίου πέρα από τις δε‐

ξιότητες αποτελεί η δημιουργική δράση και η θετική σχέση με τις ΤΠΕ. 

Λέξεις κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, τέχνη, στερεότυπα φύλων 

Στερεότυπα των ενηλίκων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ  

Οι νεώτεροι σε ηλικία άνθρωποι έμαθαν να χειρίζονται τις τεχνολογίες της πληροφορίας και 

των επικοινωνιών από την παιδική τους ηλικία και κατά τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής 

ή  «παίζοντας»  στον  ελεύθερο  χρόνο  τους.  Αντίθετα,  οι  ενήλικοι,  άνδρες  και  γυναίκες, 

γνώρισαν  και  εξοικειώθηκαν  με  τις  τεχνολογίες  αυτές  κατά  τη  διάρκεια  του  εργασιακού 

τους  βίου  και  των  καθημερινών  ασχολιών  τους.  Η  εισαγωγή  των  ενηλίκων  στους 

υπολογιστές  και  η  χρήση  τους  στην  εργασία,  αλλά  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  τους,  είχε 

πολλές  θετικές  επιπτώσεις,  όπως  για  παράδειγμα  μείωση  του  φόρτου  εργασίας  ή  νέες 

μορφές επικοινωνίας κλπ. Παράλληλα, όμως, την εξέλιξη της σχέσης των ενηλίκων με τους 

ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  συνοδεύουν  πολλά  από  τα  αρνητικά  στερεότυπα  για  τις 

ικανότητες  κατανόησης,  εκμάθησης  και  την  αναγκαιότητα  των  μέσων  αυτών.  Τα 

στερεότυπα αυτά αποδόθηκαν σε ατομικά χαρακτηριστικά και συσχετίστηκαν με την ηλικία 

ή  το  φύλο,  με  προηγούμενες  εμπειρίες  και  παγιωμένες  συνήθειες  ή  ακόμα  και 

θρησκευτικές  πεποιθήσεις.  Τα  πιο  διαδεδομένα  και  διαρκή,  όμως,  στερεότυπα  για  τις 

σχέσεις  των  ενηλίκων  με  τις  ΤΠΕ  σχετίζονται  με  το  φύλο  και  αποτυπώνουν  πεποιθήσεις, 

απόψεις και αντιλήψεις σύμφωνα με τις οποίες οι γυναίκες είναι λιγότερο ικανές από τους 

άνδρες στη μάθηση και λιγότερο δεκτικές στη χρήση τους. Μεταξύ των πιθανότερων αιτιών 

δημιουργίας αρνητικών στερεοτύπων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ  ‐ πέρα από 

τις  κοινωνικές  προκαταλήψεις  που  αφορούν  στις  γυναίκες  γενικότερα  και  στους  ρόλους 

τους στην οικογένεια, στην κοινωνία και στην εργασία – συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με 

διαπιστώσεις  σχετικών  ερευνών  παράγοντες  όπως,  η  έλλειψη  θετικής  υποστήριξης  και 

ενθάρρυνσης  από  το  οικογενειακό  τους  περιβάλλον  (Busch,  1996),    η  απουσία  από  την 

κοινωνική  ζωή  γυναικείων  προτύπων  που  χρησιμοποιούν  υπολογιστές  στην 

καθημερινότητα ή  στην  εργασία  τους  (Marx & Roman, 2002),  αλλά  και  το  μη φιλικό στις 

γυναίκες  λογισμικό  υπολογιστών  (Cooper,  2006).  Παράλληλα,  οι  ίδιες  οι  γυναίκες 
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αντιμετωπίζουν  επιφυλάκτικά ή  και αναπτύσσουν αρνητικές  στάσεις,  όπως διαπιστώνουν 

σχετικές  έρευνες,  (Anderson  et  al.,  2008,  Lee,  2003,  Whitley,  1997)  ή    αισθάνονται 

ανεπάρκεια (Cassidy & Eachus, 2002, Jackson et. al., 2001) και άγχος (Chua, Chen & Wong, 

1999) απέναντι στη μάθηση και στη χρήση των ΤΠΕ.  

Ένα  πλήθος  προγραμμάτων  εκπαίδευσης  ενηλίκων  που  υλοποιήθηκαν  την  τελευταία 

δεκαετία είχαν ως κύριο στόχο τους την εξοικείωση ενηλίκων πληθυσμών με τις ΤΠΕ και την 

ανάπτυξη  δεξιοτητων  χρήσης  τους  στην  εργασία  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  και  από  την 

οπτική αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι η εκπαίδευση στις ΤΠΕ αποτελεί πλεόν ένα σημαντικό 

πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων εκπαίδευσης ενηλίκων. Βασικός στόχος της εκπαίδευσης 

ενηλίκων  είναι  η  ανάπτυξη  νέων  δεξιοτήτων,  η  διαμόρφωση  νέων  στάσεων,  η  αλλαγή 

τροπών  σκέψης,  η  ενίσχυση  του  εύρους  των  ικανοτήτων,  η  διεύρυνση  των  γνωστικών 

πεδίων  και  παράλληλα  η  απαλοιφή  των  εμποδίων  για  την  επίτευξη  των  στόχων  αυτών, 

μεταξύ των οποίων σημαντική θέση κατέχουν οι στερεοτυπικές αντιλήψεις και πεποιθήσεις 

για  τις  σχέσεις  των  ενηλίκων  με  τις  ΤΠΕ,  οι  οποίες  αποτελούν  και  το  κύριο  θέμα  της 

εισήγησης  αυτής.  Η  εκπαίδευση  ενηλίκων,  ως  μια  οργανωμένη  προσπάθεια,  αποδίδει 

ιδιαίτερη σημασία στην εφαρμογή μεθόδων που βοηθούν την ανάπτυξη της διεργασίας του 

κριτικού  στοχασμού  και  δράσης,  την  ενδυνάμωση  της  αυτονομίας  του  και  των 

αυτοδύναμων επιλογών των εκπαιδευομένων (Mezirow 2007).  

Ο ρόλος της αισθητικής εμπειρίας στην αναθεώρηση των στερεοτύπων 

Τα  τελευταία  χρόνια,  στη  διεθνή,  αλλά  και  ελληνική  βιβλιογραφία,  εμφανίζονται  τόσο 

θεωρητικές αναλύσεις, όσο και ερευνητικές εργασίες, οι οποίες εφαρμόζουν προσεγγίσεις 

που  βασίζονται  στην  άποψη  ότι  η  συστηματική  παρατήρηση  έργων  τέχνης  υποκινεί 

νοητικές διεργασίες, που με κατάλληλη καθοδήγηση μπορεί να οδηγήσουν στην διδακτικών 

στόχων. Συνθέτοντας διάφορες προσεγγίσεις για την αξιοποίηση της αισθητικής εμπειρίας 

σε μια διεργασία μετασχηματισμού αντιλήψεων των ενηλίκων μέσα από τη μάθηση, ο Κόκ‐

κος (2010, 2011) ανέπτυξε μια μέθοδο την οποία αποκαλεί «Μετασχηματίζουσα Μάθη‐

ση  μέσα από  την  Αισθητική  Εμπειρία»,  η  οποία  και  εφαρμόστηκε  στην  παρούσα  έ‐

ρευνα, τα ευρήματα της οποίας εκτίθενται στην συνέχεια. Η μέθοδος αυτή οργανώνε‐

ται, σχεδιάζεται και εξελίσσεται στη διάρκεια μιας εκπαιδευτικής συνάντησης σε διαδοχικά 

στάδια, τα οποία εφαρμόστηκαν στην παρούσα έρευνα και περιγράφονται παρακάτω στη 

παρουσίαση της μεθοδολογίας της.  

Η μέθοδος αυτή προτείνεται ως αφετηρία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με πρωταρχικό 

στόχο  την  ανάδειξη,  την  αναθεώρηση  και  τον  μετασχηματισμό  στερεοτύπων,  που  θα 

αποτελέσουν  πιθανά  εμπόδια  στην  επιμόρφωση  των  ενηλίκων.  Με  τον  όρο  στερεότυπο 

εννοούμε εδώ, μια απλουστευμένη και τυποποιημένη γενίκευση για μια ομάδα ανθρώπων 

ή για ένα σύνολο δραστηριοτήτων, η οποία κατά κανόνα βασίζεται σε ανακριβή, μερολη‐

πτική ή περιορισμένη γνώση των δραστηριοτήτων ή των ανθρώπων αυτών. Κάθε στερεότυ‐

πο  περιλαμβάνει  θετικές  ή  αρνητικές  αντιλήψεις,  πεποιθήσεις  και  εικόνες  ριζωμένες  στο 

πολιτισμικό παρελθόν και παρόν κάθε ατόμου. Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο εντάχθηκε η 

διερεύνηση  και  κριτική  θεώρηση  της  σχέσης  των  γυναικών  με  τους  υπολογιστές  και  τα 

στερεότυπα που τις συνοδεύουν.  
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Η έρευνα: Ο πληθυσμός, τα υλικά και η διαδικασία 

Η μέθοδος που προαναφέρθηκε εφαρμόστηκε σε τέσσερα διαφορετικά σεμινάρια επιμόρ‐

φωσης ενηλίκων σε ΤΠΕ, τα οποία οργανώθηκαν από το ΕΚΔΑΑ το 2012. Στην έρευνα συμ‐

μετείχαν συνολικά 65  (38% άνδρες και 62%  γυναίκες) εργαζόμενοι με σημαντική προϋπη‐

ρεσία σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, ηλικίας από 31 έως 58 ετών. Όλοι και όλες ήταν 

απόφοιτοι τριτοβάθμιων ιδρυμάτων διαφόρων ειδικοτήτων και διέθεταν στοιχειώδεις γνώ‐

σεις πληροφορικής και χρήσης του διαδικτύου. Κατά την ενακτήρια συνάντηση κάθε ενός 

σεμιναρίου αναπτύχθηκε αρχικά διάλογος για τη γνώση και τη χρήση των ΤΠΕ στη διάρκεια 

του οποίου η σχέση των ενηλίκων με τις ΤΠΕ συνδέθηκε με ατομικά χαρακτηριστικά όπως: 

ηλικία, φύλο,  εμπειρία,  επαγγελματικές δραστηριοτήτες,  σπουδές,  οικονομική  κατάσταση 

κλπ.    Από  τη σχετική συζήτηση αποκαλύφτηκαν μεταξύ άλλων,  στερεοτυπικές αντιλήψεις 

για τις σχέσεις των ενηλίκων με τις ΤΠΕ και ιδίως για τις σχέσεις των γυναικών με  τη χρήση 

των  ΤΠΕ,  τόσο  στην  εργασία  όσο  και  στον  ελεύθερο  χρόνο  τους.  Οι  αντιλήψεις  αυτές 

αποφασίστηκε  από  κοινού  να  συζητηθούν  εκτενέστερα  και  εδώ  εφαρμόστηκεαπό  την 

εισηγλητρια η μέθοδος του αναστοχασμού μέσα από την αισθητική εμπειρία. 

Σε ένα πρώτο στάδιο επιλέχθηκε ως κεντρικό θέμα διαπραγμάτευσης: «Η διερεύνηση των 

παραγόντων που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ». 

Στο  θέμα  αυτό  επικεντρώθηκε  η  εφαρμογή  των  επόμενων  σταδίων  της  μεθόδου.  Σε  ένα  

δεύτερο  στάδιο  η  εισηγήτρια  διευκόλυνε  μια  διεργασία  ανταλλαγής  αυθόρμητων  ιδεών, 

απόψεων και παραδοχών για το θέμα αυτό. Σε ένα τρίτο στάδιο, με βάση τη συζήτηση που 

προηγήθηκε  καταγράφονται,  ταξινομούνται  και  τελικά  επιλέγονται  επιμέρους  θέματα,  τα 

οποία με τη συναίνεση των συμμετεχόντων μπορούν να προσεγγισθούν κριτικά, προκειμέ‐

νου  να  επανεξεταστούν  στερεότυπες  αντιλήψεις  που  εκδηλώθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της 

συζήτησης για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ. Σε ένα τέταρτο στάδιο, διανεμήθηκαν 

σε  έντυπη  μορφή  και  προβλήθηκαν    διαδοχικά  επιλεγμένες  ιστορικές  καλλιτεχνικές 

φωτογραφίες και δόθηκε χρόνος για ολιγόλεπτη σιωπηλή παρατήρηση τους (Πιν. 1). Βασικό 

κριτήριο επιλογής των φωτογραφιών αυτών αποτέλεσε η δυνατότητα συσχέτισης των μη‐

νυμάτων που «εκπέμπουν» οι φωτογραφίες αυτές με τον διδακτικό στόχο  της τροποποίη‐

σης των στερεοτυπικών αντιλήψεων για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ. 

Η  παρέμβαση  συνεχίστηκε  με  ένα  πέμπτο  στάδιο  το  οποίο  περιλάμβανε  τις  ακόλουθες 

φάσεις με τις αντίστοιχες κατευθυντήριες ερωτήσεις για κάθε φάση: 

ι)  Οι  συμμετέχοντες  αρχικά  (προσεκτική  παρατήρηση)  καλούνται  απλά  να  παρατηρήσουν 

κάθε μια από τις φωτογραφίες αυτές και να απαντήσουν σε ερωτήσεις, όπως: «Ποιες είναι 

οι πρώτες σκέψεις, συναισθήματα και ερωτήματα που δημιουργούνται;», «Τι σας προκαλεί 

το ενδιαφέρον;», «Τι θα θέλατε να διευκρινιστεί περισσότερο;». 

ιι) Σε μια δεύτερη φάση  (βαθύτερη παρατήρηση)  ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους να 

παρατηρήσουν  κάθε  μια  από  τις  φωτογραφίες  αυτές  συστηματικά  με  διάθεση 

προβληματισμού και να απαντήσουν στις εξής κατευθυντήριες ερωτήσεις: «Σε ποια θέματα 

θα θέλατε να δώσετε οπωσδήποτε μια απάντηση;», «Υπάρχει κάτι που δεν είχατε σκεφτεί 

προηγουμένως;»,  «Ποια  στοιχεία  σας  παραξενεύουν  ή  σας  εκπλήσουν;»,  «Υπάρχουν 

στοιχεία με ιδαιτερη σημασία, μηνύματα ή πιθανό συμβολισμό». 
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ιιι)  Σε  μια  τρίτη  φάση  (αναλυτική  παρατήρηση)  ζητήθηκε  από  τους  συμμετέχοντες  να 

επιχειρήσουν  ερμηνείες  για  τα  στοιχεία  της  φωτογραφίας  που  εντόπισαν  από  την  μέχρι 

τώρα παρατήρηση με ερωτήσεις: «Ποιες πιθανές ερμηνείες, εξηγήσεις δίνετε στις απορίες 

που σας δημιουργήθηκαν;», «Ποιες οι πληροφορίες για τις γυναίκες, την εποχή και τις ΤΠΕ 

επέδρασαν  στην  ερμηνεία  σας;»,  «Επιχειρήστε  μια  τεκμηριωμένη  απάντηση  στο  αρχικό 

ερώτημα μας για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τις αντιλήψεις ενηλίκων ανδρών και 

γυναικών απέναντι στη γνώση και στη χρήση των ΤΠΕ». 

iv)  Σε  μια  τελευταία  φάση  (κριτικού  αναστοχασμού)  οι  συμμετέχοντες  κλήθηκαν  να 

καταγράψουν  τις  παρατήρησεις  τους  επισημαίνοντας  τις  αλλαγές  που  ενδεχομένως 

επήλθαν  στις  αρχικές  δηλώσεις  τους,  για  τους  «παράγοντες  που  διαμορφώνουν  τις 

αντιλήψεις για τις σχέσεις των γυναικών με τις ΤΠΕ». 
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Φωτ. 2 

 

 

 

 

 

 

Φωτ. 3 

 

 

 

 

 

Φωτ. 4 

Πίνακας 1. Η 1η φωτογραφία  απεικονίζει την Doris Baron και συνοδεύει ένα κείμενο με τίτ‐

λο  «Όταν οι computers φορούσαν φούστες», η  2η την Augusta Ada Byron Lovelace (1815‐

1852), η 3η γυναικες προγραμματίστριες του ENIAC και η 4η απεικονίζει γυναίκες στο τμήμα 

υπολογιστών αμερικάνικης εταιρείας. 
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Η  διδακτική  παρέμβαση  ολοκληρώθηκε  στη  χρονική  διάρκεια  δύο  διδακτικών  ωρών, 

αφήνοντας αρκετό  χρόνο  σε  κάθε στάδιο  για  να διατυπώνονται  ολοκληρωμένες  σκέψεις, 

απόψεις και προτάσεις από τους συμμετέχοντες. Η αρχική επιφύλαξη στο πρώτο στάδιο της 

παρατήρησης υποχώρησε στη συνέχεια για να καταλήξει σε  έντονο ενδιαφέρον όλων για 

διάλογο  στα  δύο  τελευταία  σταδία.  Όλες  οι  χαρακτηριστικές  δηλώσεις,  αντιδράσεις  και 

σχόλια των συμμετεχόντων στα διαφορα στάδια εφαρμογής της μεθόδου καταγράφονταν 

από  την  ερευνήτρια  και  αποτέλεσαν  τα  εμπειρικά  δεδομένα  για  την  αποτίμηση  της 

διδακτικής παρέμβασης. 

Αξίζει να επισημανθεί, ότι η μελέτη των φωτογραφιών είναι βοηθητική και ο στόχος είναι η 

διαπραγμάτευση  του  κριτικού  ερωτήματος.  Η  προσπάθεια  εστιάζεται  στη  διαδοχική  τρο‐

φοδότηση με  ερεθίσματα  και  ιδέες  για προβληματισμό,  αλλά  και αναστοχασμό προγενέ‐

στερων βιωμάτων και εμπειριών. Επομένως, η αποτίμηση της καλλιτεχνικής αξίας του εικα‐

στικού υλικού δεν αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της διαδικασίας, αντίθετα 

καλλιεργώντας την διαβάθμιση της «παρατήρησης» στα διαφορετικά στάδια τα οποία συ‐

γκροτούν  τη  μέθοδο  που  προαναφέρθηκε,  τονώνεται  η  διερευνητική  διαδικασία  και  δη‐

μιουργούνται  περισσότερα  ερωτήματα  από  απαντήσεις.  Ο  κάθε  ένας  και  η  καθεμία  από 

τους συμμετέχοντες έχουν με τον τρόπο αυτό για τον εαυτόν τους τη δυνατότητα να ακο‐

λουθήσουν τη διαδρομή της δικής τους ματιάς, από το αρχικό «βλέμμα» στην πορεία επα‐

λήθευσης,  την  αποδοχή  της  πολλαπλότητας  των  ερμηνειών  και  της  επίγνωσης  της  πολυ‐

πλοκότητας των προκλήσεων από την «συνομιλία» με τα «βλέμματα» των άλλων. Ο δε ρό‐

λος της εκπαιδεύτριας δεν είναι ουδέτερος, αλλά διαμορφώνεται σε αυτόν της συνοδοιπό‐

ρου  που  έχει «σκηνοθετήσει»  μια  πορεία  μάθησης  και  συντονίζει  χωρίς  να  παρεμβαίνει, 

διασφαλίζοντας  την  ελεύθερη  έκφραση  και  τον  πλουραλισμό  των  δηλώσεων.  Σε  όλη  τη 

διάρκεια της παρέμβασης οι γραπτές σημειώσεις συμβάλλουν ώστε να καταγράφεται η αυ‐

θεντική πρώτη  εντύπωση  και  η  συζήτηση  να  γίνεται  οργανωμένα με  στοχαστική  διάθεση 

και  ισότιμη  συμμετοχή σε όλη  την ομάδα.  Αξίζει  να σημειωθεί  ότι  για  κάθε φωτογραφία 

διατυπώθηκαν διαφορετικές σκέψεις, συναισθήματα, αντιδράσεις, απορίες και σχόλια που 

παρέπεμπαν σε διαφορετικές προσλήψεις  της ανισότητας  των σχέσεων ενηλίκων ανδρών 

και γυναικών με τις ΤΠΕ, καθώς και της ερμηνείας των διαφορών τους.  

Διαπιστώσεις: Αναστοχασμός για όρους και στερεότυπα 

Η αποτίμηση της διδακτικής παρέμβασης, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ήταν γενικά επι‐

τυχημένη, γιατί φαίνεται να οδήγησε στην αναθεώρηση πεποιθήσεων και στην επανεξέτα‐

ση προγενέστερων αντιλήψεων για τις ΤΠΕ. Η μαθησιακή αυτή διαδικασία περιλάμβανε μια 

οργανωμένη  προσπάθεια  αμφισβήτησης  της  εγκυρότητας  «απόψεων»  και  μέσα  από  την 

αναζήτηση επαρκούς τεκμηρίωσης προκάλεσε την επαναξιολόγησή τους. Η διαδικασία αυ‐

τή μάθησης, εμπλουτισμένη με νέα δεδομένα και αιτιολογημένη μέσα από νέες διεργασίες, 

παράγει  νέους  τρόπους  κατανόησης,  επαναπροσδιορισμού  της  ερμηνείας και αποτελεί  ε‐

ντέλει συμβολή στη δημιουργία μιας νέας «γνώσης». Άλλωστε, η επεξεργασία της προγενέ‐

στερης εμπειρίας και η προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας εμπειρίας ή μιας αναθεωρημέ‐

νης ερμηνείας της, αποτελούν το βασικό κλειδί κατανόησης του τρόπου με τον οποίο μα‐

θαίνουν  οι  ενήλικοι  και  συνιστούν  το  χρυσό  κανόνα  στο  σχεδιασμό  επιτυχημένων  εκπαι‐

δευτικών  παρεμβάσεων  σε  ενηλίκους  (Κόκκος & Μέγα 2007).  Όλοι  και  όλες  που  έλαβαν 
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μέρος στις  τέσσερες διδακτικές συναντήσεις αυτής  της διδακτικής παρέμβασης συνιστού‐

σαν μια τυπική ομάδα ενηλίκων εκπαιδευομένων, με όλα τα χαρακτηριστικά που συναντά‐

με συνήθως στην εκπαίδευση ενηλίκων. Αυτό το δεδομένο μας επιτρέπει να θεωρήσουμε 

ότι τα αποτελέσματα, αν και ενδεικτικά, μας παρέχουν μια βάση ώστε η προτεινόμενη μέ‐

θοδος να θεωρηθεί ότι μπορεί να ενισχύσει στοχαστικές διεργασίες μεροληπτικών απόψε‐

ων για θέματα, όπως για παράδειγμα οι ΤΠΕ και να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον, να περιο‐

ρίσει τα εμπόδια για μάθηση, με παράλληλη διάψευση μύθων ή αμφισβήτηση προκαταλή‐

ψεων.  

Από το εμπειρικό υλικό, το οποίο είναι αδύνατο να εκτεθεί  στο σύνολό του στη παρούσα 

εισήγηση, έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον δηλώσεις που αναδεικνύουν τη ζωντάνια της συμμε‐

τοχής,  περιγράφουν  τις  εκπλήξεις  και  τις  διεισδυτικές  παρατηρήσεις.  Χαρακτηριστικό  της 

πορείας κριτικού στοχασμού είναι το απόσπασμα από την πρώτη αντίδραση στην παρατή‐

ρηση της φωτογραφίας 3, άνδρα καθηγητή πληροφορικής: «Μου θυμίζει παλιά ταινία… η 

αρχική μου σκέψη είναι ότι πρόκειται για κάποια εκπαίδευση ή για μια μονάδα παραγωγής. 

Είναι μόνο γυναίκες γιατί οι γυναίκες της εποχής εκείνης είχαν χαμηλό μορφωτικό επίπεδο 

και χαμηλές αμοιβές…». Σε μια επόμενη φάση παρατήρησης η δήλωση αυτή τροποποιείται 

συνοδευόμενη από μια εμφανή έκπληξη: «Τώρα βλέπω ότι είναι επιστημονικό εργαστήριο 

και γίνεται παραγωγή επιστημονικού υλικού… είναι εντυπωσιακό… είναι όλες γυναίκες, αλ‐

λά προΐσταται ένας άνδρας…». Για να προστεθεί μετά τη συμμετοχή στην αντίστοιχη συζή‐

τηση: «είναι εκπληκτικό … δεν είχα σκεφτεί ότι υπήρχαν γυναίκες επιστήμονες, οι γυναίκες 

είχαν εμπλακεί στα αρχικά στάδια των Η/Υ!» και να καταλήξει στη διαπίστωση «οι γυναίκες 

είναι ικανές για όλες τις εργασίες» (Ε.Χ. 47 ετών, Πληρ/κος).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασαν επίσης οι προβληματισμοί, οι τροποποιήσεις των από‐

ψεων ή η αλλαγή των αρχικών εκτιμήσεων για τις διαφορές των φύλων με τις ΤΠΕ, που α‐

ποτέλεσε και τον κύριο στόχο της όλης παρέμβασης. Η ακόλουθη «διαπίστωση» γυναίκας 

οικονομολόγου με αφορμή τις φωτογραφίες 1, 3 και 4 είναι ενδεικτική: «Τελικά είναι επι‐

στημονικά εργαστήρια γυναικοκρατούμενα …. Η εμφάνιση των γυναικών είναι επηρεασμέ‐

νη από την εποχή,  τη μόδα,  την εργονομία,  τη νοοτροπία της εποχής...  τη θέση της γυναί‐

κας» (Δ.Α. 52 ετών, οικ/λόγος Δημ. Υπάλ). 

Τέλος,  από  την  ανάλυση  του  εμπειρικού  υλικού  και  των  αποτελεσμάτων  της  διδακτικής 

παρέμβασης προέκυψαν δύο ενδιαφέρουσες γενικότερες διαπίστωσεις. Η πρώτη σχετίζεται 

με  την  τροποποίηση  του  νοήματος  του  όρου «υπολογιστής»  (computer),  το    οποίο  είχαν 

ήδη  συγκροτημένο  οι  συμμετέχοντες.  Η  πλειονότητα  των  συμμετεχόντων,  όπως  φάνηκε 

κατά τη διάρκεια της παρατήρησης της φωτογραφίας 4, ταύτιζαν το νόημα του όρου με το 

μηχάνημα‐υπολογιστής,  ένω  μέσα  από  την  συζήτηση  η  έννοια  αποδόθηκε  και  στον 

άνθρωπο‐γυναίκα‐χειριστή  του  υπολογιστή,  με  αφορμή  τις  γυναίκες  που  σχεδόν  κατά 

αποκλειστικότητα εκτελούσαν τους υπολογισμούς στα επιστημονικά εργαστήρια πριν από 

την  αναπτυξη  των  υπολογιστών‐μηχανών  μέχρι  και  τα  μέσα  του  προηγούμενου  αιώνα  Η 

δεύτερη  διαπίστωση  αφορά  προβληματισμούς  που  υποκινήθηκαν  στους  συμμετέχοντες 

από  την  αναφορά  στη  λέξη  «ADA»,  όταν  διαπίστωσαν  ότι  η  ομώνυμη  γλώσσα  μηχανής 

υπολογιστών οφείλει  το  όνομά  της στην Augusta Ada Byron  Lovelace  μια από  τις  πρώτες 

προγραμματίστιες υπολογιστών, στις αρχές του 19ου αιώνα. Η παρατήρηση της αντίστοιχης 
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φωτογραφίας  2,  ξεκίνησε  με  σχόλια  ανδρών  και  γυναικών  εκπαιδευόμενων,  όπως  «… 

φαίνεται μια πλούσια γυναίκα  ..», «… δεν μοιάζει να εργάζεται …», «… δεν πρέπει να έχει 

σχέση με οποιαδήποτε εργασία ….» και κατέληξε με δηλώσεις όπως « .. η φωτογραφία δεν 

ανταποκρίνεται στην προσωπικότητα της…», «  .. δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μια 

γυναίκα  ήταν  πρωτοπόρος  στους  υπολογιστές…».  Οι  διαπιστώσεις  αυτές  τους  έφεραν 

αντιμέτωπους με τον επαναπροσδιορισμό κοινότυπων εννοιών και αναδύθηκε δημιουργικά 

ως  αποτέλεσμα  της  αναστοχαστικής  εκπαιδευτικής  εμπερίας,  χωρίς  αποκλεισμούς  και 

αυτονόητα. 

Συμπερασματικά σχόλια 

Οι τεχνικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ αναφέρονται στη σχετική βιβλιογραφία και ως γραμμα‐

τισμοί στις  ΤΠΕ. Οι δεξιότητες αυτές,  όμως,    δεν  καθιστούν από μόνες  τους έναν ενήλικο 

ψηφιακά  εγγράμματο,  παρά μόνο αν  συνδυάζονται  με  γνώσεις,  πεποιθήσεις  και  δράσεις 

για ηθικά και κοινωνικά ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την πρόσβαση και τη χρήση των 

πληροφοριών μέσω των ΤΠΕ, όπως είναι για παράδειγμα το ζήτημα των στερεοτυπικών α‐

ντιλήψεων και των προκαταλήψεων για τις διαφορές στις σχέσεις των φύλων με τις ΤΠΕ. Για 

να επιτευχθεί όμως αυτό τα προγράμματα επιμόρφωσης ενηλίκων στη χρήση ΤΠΕ χρειάζε‐

ται να έχουν αντίστοιχο στόχο και περιεχόμενο. Με άλλα λόγια, ο γραμματισμός στις ΤΠΕ 

περιλαμβάνει ένα σύνολο από διάφορα αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα συστατι‐

κά στοιχεία όπως, συνεργασία, ασφαλή και αποτελεσματική επικοινωνία, ηθική, πολιτισμι‐

κή και κοινωνική συνειδητοποίηση, δημιουργικότητα, κριτική σκέψη για όλες τις ευκαιρίες 

και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες (Bawden 2008). 

Στη λογική αυτή, έχει διατυπωθεί από την Hayes (2007), η άποψη ότι τα προγράμματα ψη‐

φιακού γραμματισμού είναι σημαντικό να ενσωματώνονται σε αναπτυξιακά προγράμματα 

με ποικίλα περιεχόμενα, μέσα από τα οποία θα παρέχονται εμπειρίες μάθησης και χρήσης 

των ΤΠΕ για την επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών στόχων. Έτσι, 

το εκπαιδευτικό περιβάλλον θα συμπλέκεται με συγκεκριμένες κοινωνικές πρακτικές μάθη‐

σης που οδηγούν σε αυτονομία και χειραφέτηση. Διαφορετικά, η πραγματικότητα που δη‐

μιουργήθηκε από την εξάπλωση των ΤΠΕ σε όλες τις πτυχές της σύγχρονης ζωής καθιστά τη 

χρήση τους μετέωρη, ασυνεχή,  χωρίς παιδαγωγικά ή επιστημονικά σαφή στόχο και κυρίως 

χωρίς κοινωνικό ή εκπαιδευτικό προσανατολισμό. 
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Η χρήση των νέων τεχνολογιών στο συντονισμό και την οργάνωση 
διασχολικών δραστηριοτήτων 

 

Χουλιάρα‐Σιδερά Παναγιώτα, Ράλλης Μιχαήλ 
Δ/ντρια Δημ. Σχ. Αμφίκλειας , Δάσκαλος Δημ. Σχ. Αμφίκλειας 

sidera1965@gmail.com, mirallis@sch.gr  
 

Περίληψη 

Οι δυνατότητες που έχουν οι νέες τεχνολογίες στην προώθηση της γνώσης και της επικοι‐

νωνίας προβάλλουν με κάθε αφορμή σε όποιον αποφασίσει να τις αξιοποιήσει σε προσω‐

πικό και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτή ακριβώς η δυναμική  που χαρακτηρίζει τις Τ.Π.Ε, ε‐

πιβάλλει να αποφεύγεται ο περιορισμός τους σε στενά γεωγραφικά ή επαγγελματικά πλαί‐

σια και να επεκτείνεται το εύρος χρήσης τους και έξω από τον εργασιακό χώρο. Η ίδια λογι‐

κή βρίσκει  εφαρμογή στο σύγχρονο σχολείο που θέτει ως βασικές αρχές  την επικοινωνία 

τόσο με την κοινωνία, όσο και μεταξύ των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών. Στην 

εργασία που ακολουθεί αναλύονται δραστηριότητες μέσα από τις Τ.Π.Ε, που έχουν ως σκο‐

πό τους τη συνεργασία, την αλληλοϋποστήριξη και τη γρήγορη επικοινωνία μεταξύ των με‐

λών της ευρύτερης σχολικής κοινότητας, απαραίτητη προϋπόθεση του σύγχρονου μοντέλου 

σχολικής μονάδας. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: νέες τεχνολογίες, επικοινωνία, συνεργασία  

 

Εισαγωγή 

Η δομή της εκπαίδευσης αλλάζει ραγδαία γκρεμίζοντας τα στεγανά πλαίσια του σχολικού 

χώρου. Η γνώση παύει να είναι «κτήμα» του ενός αλλά μετατρέπεται σε «κοινωνία» ‐ χρή‐

ση των πολλών. Όσο πιο γρήγορα κατανοηθεί αυτό από τους εκπαιδευτικούς τόσο καλύτε‐

ρα. Όσοι καταφέρουν να παρακολουθήσουν και να ακολουθήσουν την εξέλιξη αυτή θα έ‐

χουν  την  τύχη  να  είναι  δρώντα  και  αντιδρώντα μέλη  της  νέας  πραγματικότητας  που  δια‐

μορφώνεται. Οι υπόλοιποι απλώς θα παρακολουθούν.  

Η εισαγωγή των ηλεκτρονικών υπολογιστών στο χώρο του σχολείου αποτελεί σήμερα μια 

αναμφισβήτητη πραγματικότητα. Αυτό οφείλεται τόσο στη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολο‐

γίας όσο και στο γεγονός ότι οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως 

εργαλείο‐μέσο για τη διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο χώρο του σχολείου 

(Αγγελόπουλος, Καραγιάννης κ.ά., 2002). 

 

Οι δυνατότητες των νέων τεχνολογιών 

Οι  νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας μπορούν να : 

1. Βελτιώσουν τη διδασκαλία και μάθηση. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συνεισφέρουν 

στη βελτίωση της διαδικασίας της μάθησης, μετατρέποντας το σχολείο σε χώρο αναζήτησης 

και ανακάλυψης της γνώσης. Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν την  ικανότητα να αναζη‐

τούν,  να συλλέγουν,  να διαχειρίζονται  την πληροφορία,  να την επεξεργάζονται με κριτική 

σκέψη  και  να  την  παρουσιάζουν  σε  κατάλληλη μορφή.  Οι  μαθητές  πρέπει  να μάθουν  να 
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συνεργάζονται  και  να  μάθουν  πώς  να  μαθαίνουν.  (Κοινωνία  της  Πληροφορίας, 

http://www.government.gr) 

Με την απόκτηση από τους μαθητές της ικανότητας της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογι‐

στή, δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν μια παιδαγωγική και διδα‐

κτική μεθοδολογία επικεντρωμένη στο μαθητή και διευκολύνεται η διαφοροποίηση και ε‐

ξατομίκευση των μαθησιακών ευκαιριών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΣ). 

2. Ενισχύσουν τη δυνατότητα ανταλλαγής  πληροφοριών μεταξύ των  εκπαιδευτικών. Οι εκ‐

παιδευτικοί χρειάζεται να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες και να προσαρμοστούν στα 

νέα δεδομένα της εποχής των πληροφοριών. Με την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στο 

σχολείο αλλάζει  και ο πόλος  του  εκπαιδευτικού  και  γίνεται περισσότερο συμβουλευτικός 

και καθοδηγητικός, μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από τον εκπαιδευτικό στο μαθητή. Η 

εκπαιδευτική διαδικασία από δασκαλοκεντρική μετατοπίζεται σε μαθητοκεντρική και ομα‐

δοσυνεργατική (Ματσαγγούρας, 2004). 

Χρειάζεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, για την παιδαγωγική και διδακτική τους κα‐

τάρτιση καθώς και η ενδυνάμωση της ανάγκης να επικοινωνούν με τους άλλους εκπαιδευ‐

τικούς,  τόσο  του σχολείου όσο  και  των άλλων σχολικών μονάδων. Οι  εκπαιδευτικοί  μπο‐

ρούν να μοιραστούν ιδέες και σκέψεις, χρησιμοποιώντας εικόνες και κείμενο, κάνοντας τη 

συγγραφή πιο δημιουργική. Η επικοινωνία και η συνεργασία των εκπαιδευτικών είναι απα‐

ραίτητες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων του νέου σχολείου.  

3. Στηρίξουν  την εισαγωγή καινοτομιών στο σχολείο. Η χρήση του δικτυακού υλικού δίνει 

στο δάσκαλο και τους μαθητές τις εξής δυνατότητες:                          

Για «εικονικές»  επισκέψεις,  ταξίδια  και  περιηγήσεις σε μακρινούς  χώρους  και  τό‐

πους.       Για έρευνα, εργασία και πειραματισμό με τα πιο πρόσφατα επιστημονικά 

δεδομένα.          Για επικοινωνία με ειδικούς σε ποικίλα θέματα και αντικείμενα ε‐

κτός των ορίων του σχολείου. 

Για  εκπόνηση  συλλογικών  ενδοσχολικών  ή  διασχολικών  εργασιών  (projects)  που 

στηρίζονται στη συνεχή ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών, αλλά και στην κα‐

τανομή εργασιών και ρόλων. 

Για συμμετοχή σε διασχολικά ή και «οικουμενικά» ομαδικά παιχνίδια και διαγωνι‐

σμούς με εκπαιδευτικό χαρακτήρα και στόχο.  

Η παραδοσιακή  τάξη μπορεί  να αλλάξει  και  να πάρει μια νέα διάσταση,  καθώς δίνεται η 

δυνατότητα  να  πραγματοποιηθούν  με  πιο  ελκυστικό  τρόπο  δραστηριότητες  στην  τάξη  ή 

μεταξύ των σχολείων. 

 

Χρήση των διαδικτυακών εργαλείων 

Το Dropbox  είναι  ένα  εργαλείο αποθήκευσης  και  διαχείρισης προσωπικών  ‐και όχι μόνο‐ 

αρχείων στο διαδίκτυο. Αποτελεί έναν επιπλέον χώρο αποθήκευσης, στον οποίο μπορούν 

να  ανέβουν  δωρεάν  εργασίες,  σημειώσεις,  ηλεκτρονικά  βιβλία,  βίντεο  και  οποιοδήποτε 

άλλο αρχείο, έχοντας πρόσβαση σε αυτά διαδικτυακά. Το σημαντικότερο όμως πλεονέκτη‐
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μα είναι ότι μπορεί να συγχρονιστεί ο συγκεκριμένος χώρος αποθήκευσης με έναν κατάλο‐

γο στον προσωπικό υπολογιστή ή σε μια φορητή συσκευή. Όταν π.χ. προστίθεται στο συ‐

γκεκριμένο φάκελο ένα αρχείο, το Dropbox αναλαμβάνει αυτόματα: α) να το ανεβάσει και 

στο διαδίκτυο παρέχοντας ένα αντίγραφο ασφαλείας αλλά και διαδικτυακή πρόσβαση σε 

αυτό από οπουδήποτε, β) να το συγχρονίσει με όσες συσκευές έχουν συνδέσει με το λογα‐

ριασμό στο Dropbox. 

Επιπλέον,  πολύ  σημαντική  δυνατότητα  του  Dropbox  είναι  ότι  επιτρέπει  το  διαμοιρασμό 

καταλόγων με αρχεία μεταξύ διαφορετικών λογαριασμών. Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μα‐

θητής μπορεί να δημιουργήσει έναν υποκατάλογο με φωτογραφίες στο δικό του χώρο και 

να  το  μοιραστεί  με  τους  συμμαθητές  του.  Οποιαδήποτε  αλλαγή  προκαλεί  οποιοσδήποτε 

μαθητής  σε  αυτό  το  φάκελο,  θα  είναι  θεατή  σε  όλους.  Άρα  μπορούν  να  προσθέσουν‐

διαγράψουν‐ενημερώσουν  και  οι  υπόλοιποι  φωτογραφίες  στο  συγκεκριμένο φάκελο. Με 

τον τρόπο αυτό λειτουργεί ως ένας κοινός χώρος διαχείρισης αρχείων μεταξύ διαφορετικών 

χρηστών ( Επίσημη ιστοσελίδα Dropbox: https://www.dropbox.com). 

Τα  ιστολόγια  είναι διαδικτυακά ημερολόγια ενός ή περισσοτέρων συγγραφέων,  τα οποία 

περιλαμβάνουν ποικίλες καταχωρίσεις ή άρθρα  (με κείμενα, ήχους, φωτογραφίες, σκίτσα, 

video  κ.α.).  Οι  καταχωρήσεις  παρουσιάζονται  κατά  χρονολογική  σειρά  έτσι  ώστε  οι  πιο 

πρόσφατες  προσθήκες  να  παρουσιάζονται  πρώτες  (Επίσημη  ιστοσελίδα  blogger– 

http://www.blogger.com). 

 

Μελέτη περίπτωσης: Σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικού προγράμματος   

 

Συντονισμός συνεργασίας των σχολείων 

Αφού σχεδιάστηκε  το ερευνητικό πρόγραμμα και ο  τρόπος υλοποίησής  του,  επιλέχτηκε η 

συνεργασία των σχολείων να γίνει αποκλειστικά με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Πραγ‐

ματοποιήθηκε μόνο μία  επίσκεψη σε  κάθε  σχολείο, 17  στο σύνολο,  από  τη συντονίστρια 

του προγράμματος για την παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων σχετικά με τον τρόπο χρήσης 

των νέων τεχνολογιών στο πρόγραμμα. Ο ρόλος της ήταν καθοδηγητικός και υποστηρικτι‐

κός  και  επικοινωνούσε με  τον  καθένα  ξεχωριστά  (Λιοναράκης, 1999  Ανδρεάτος, 2007).  Η 

επικοινωνία  των  σχολείων  πραγματοποιήθηκε  μέσω  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και 

για  την  ανταλλαγή  υποστηρικτικού  υλικού  για  τις  δράσεις  επιλέχτηκε  η  δημιουργία 

dropbox. Η σύνταξη και επεξεργασία των ερωτηματολογίων, που συμπληρώθηκαν από τους 

μαθητές των Γ, Δ, Ε, ΣΤ, τάξεων των σχολείων, έγινε ηλεκτρονικά. 

 

Προγράμματα στα πλαίσια της σχολικής τάξης 

 Ανατέθηκαν ομαδικές εργασίες και αξιοποιήθηκε το διαδίκτυο για  την αναζήτηση πληρο‐

φοριών. Κάθε ομάδα κάλυψε διαφορετική πτυχή του θέματος και το παρουσίασε στις άλ‐

λες ομάδες. Για την μεταξύ τους επικοινωνία χρησιμοποιήθηκε το e‐mail, που δίνει τη δυ‐

νατότητα  ανταλλαγής  πληροφοριών  και  απόψεων  και  δημιουργείται  μια  πιο  προσωπική, 

εξατομικευμένη επαφή. Στη συνέχεια προσπάθησαν να συνθέσουν την εργασία και να την 

παρουσιάσουν με  τη  χρήση  του ηλεκτρονικού υπολογιστή  (power point)  μέσω  του διαδι‐

κτύου (κατασκευή ιστοσελίδας).  
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Διοργάνωση Συνεδρίου 

Δημιουργήθηκε ειδικός σύνδεσμος και έγινε η ανακοίνωση του Συνεδρίου. Η ανακοίνωση 

μπορεί να είναι στην ιστοσελίδα του σχολείου ή ακόμα και στης ιστοσελίδας της Διεύθυν‐

σης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που έχει πιο ευρύ κοινό και η ανάγνωση επεκτείνεται 

γεωγραφικά και ποσοτικά. 

Η συμμετοχή  των  εκπαιδευτικών  έγινε ηλεκτρονικά,  συμπληρώνοντας συγκεκριμένη φόρ‐

μα, απαντώντας στα ερωτήματα και δίνοντας στοιχεία επικοινωνίας e‐mail. Η ηλεκτρονική 

συμμετοχή  εξυπηρετούσε  διπλό  σκοπό.  Αφενός  να  δώσει  το  στίγμα  πως  το  συνέδριο  θα 

κινηθεί με σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και αφετέρου να τονίσει πως όλοι όσοι εκδή‐

λωναν ενδιαφέρον θα λειτουργούσαν στο ίδιο επίπεδο ως ισότιμα μέλη. Με άλλα λόγια δε 

θα γινόταν διαχωρισμός σε γνωστούς και αγνώστους, παλιούς και νέους δασκάλους.  

Οι  ενημερώσεις  και  οι  οδηγίες  αποστέλλονταν  στον  προσωπικό  τους  λογαριασμό  e‐mail, 

καθώς και η φόρμα συγγραφής της εργασίας‐εισήγησης. Πέρα όμως από τα προσωπικά e‐

mail, όλες οι ενημερώσεις στέλνονταν και στα σχολεία που υπηρετούσαν οι εκπαιδευτικοί, 

με τους διευθυντές να είναι υπεύθυνοι για τη γνωστοποίησή τους. 

Σε  κάθε σχολείο οι  εκπαιδευτικοί αφού είχαν ολοκληρώσει  τις δραστηριότητές  τους,  δια‐

μόρφωσαν τα κείμενα, επεξεργάστηκαν τις φωτογραφίες, αναζήτησαν σχετικές εικόνες και 

ήχους και προσπάθησαν να ετοιμάσουν την παρουσίαση τους. Ο τρόπος διέφερε και ποί‐

κιλλε: Δημιουργία βίντεο, ολιγόλεπτης ταινίας, δημιουργία κόμικς, αφίσας, κ.ά. Η επικοινω‐

νία μεταξύ των σχολείων συνεχιζόταν πολύ έντονα μέσω του e‐mail και του dropbox και η 

συνεργασία οδηγούσε σε ολοένα και καλύτερα αποτελέσματα. 

Η  επικοινωνία  και  η  αποστολή  της  πρόσκλησης  στους  φορείς  (  Υπουργείο  Παιδείας  και 

Θρησκευμάτων, Περιφερειακή Διεύθυνση  Στερεάς  Ελλάδας,  Σχολικούς  Συμβούλους,  Διεύ‐

θυνση Ν. Φθιώτιδας, Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία , κ.ά) έγινε με το ηλεκτρονικό τα‐

χυδρομείο. 

Τα μέλη  της  οργανωτικής  επιτροπής δημιούργησαν  κοινόχρηστο φάκελο στο dropbox  για 

την  ανταλλαγή  υλικού  και  την  άμεση  ενημέρωση  των  εργασιών  που  υποβάλλονταν  προς 

έγκριση.  Χρησιμοποιήθηκε  μόνο  για  μεγάλα  αρχεία  και  όχι  για  επικοινωνία  μεταξύ  τους 

αφού το e‐mail αποτελεί πιο άμεσο και ευέλικτο τρόπο. 

Σχεδιάστηκε η αφίσα του Συνεδρίου. Κρίθηκε απαραίτητη η χρήση του adobe photo shop 

για ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα, αλλά και επειδή προσφέρει πολλές δυνατότητες 

μορφοποίησης και αλλαγών. 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, για την παρουσίαση των εργασιών – εισηγήσεων, χρησι‐

μοποιήθηκε διαδραστικός πίνακας (άμεση πρόσβαση στο διαδίκτυο), ηλεκτρονικοί υπολο‐

γιστές και projector. Η πρώτη ημέρα αφιερώθηκε στην ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου 

του θέματος του συνεδρίου, ενώ τη δεύτερη ημέρα το λόγο τον πήραν οι εκπαιδευτικοί πα‐

ρουσιάζοντας τις εργασίες τους. 
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Τα πρακτικά  του Συνεδρίου, ψηφιοποιημένα και  κατόπιν  κρίσης,  εγγράφηκαν σε CD‐R.  Ε‐

ναλλακτικά, μπορεί να δημιουργηθεί μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη στην ιστοσελίδα του σχο‐

λείου όπου μπορούν να αναρτηθούν τα κείμενα των πρακτικών.  

Φωτογραφίες  και  ενημερώσεις  αναρτήθηκαν  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου. 

http://dimotikoamfikleias.gr/content/1o‐ekpaideytiko‐synedrio‐kata‐tis‐vias‐1i‐imera 

http://dimotikoamfikleias.gr/content/1o‐ekpaideytiko‐synedrio‐kata‐tis‐sholikis‐vias‐2 

 

Δεδομένα συνεδρίου 

Ταυτόχρονα  με  την  ηλεκτρονική  δήλωση  συμμετοχής,  δήλωναν  και  τα  προσωπικά  τους 

στοιχεία, όσον αφορά τις προσδοκίες τους, τρόπο συμμετοχής, χρόνια προϋπηρεσίας, τυπι‐

κά προσόντα. Τα συγκεκριμένα στοιχεία θεωρήθηκαν ως απαραίτητα, προκειμένου να προ‐

σαρμοστεί  το συνέδριο στις απαιτήσεις  και δυνατότητές  τους.  Τα δεδομένα αυτά παρου‐

σιάστηκαν  την  πρώτη  ημέρα  του  συνεδρίου,  καθώς  αποτελούσαν  κοινό  κτήμα  όλων  των 

συμμετεχόντων.  

Οι συμμετοχές λοιπόν που συνολικά ήταν 183, χωρίζονταν σε τέσσερις κατηγορίες: 

 Με απλή παρακολούθηση σε ποσοστό 25% 

 Κάποιοι παρουσίασαν ως εισηγητές προσωπικής εργασίας σε ποσοστό 15% 

 Κάποιοι που δίσταζαν ή ήθελαν να παρουσιαστεί η εργασία τους συλλογικά με το 

σχολείο τους σε ποσοστό 55% 

 Κάποιοι που ανέλαβαν να παρουσιάσουν ως εισηγητές τις παραπάνω εργασίες με 

σε ποσοστό 10%. 

Συγκεντρωτικά, η συμμετοχή μπορεί να έχει μία δεύτερη ανάγνωση: το 25% συμμετείχε με 

απλή παρακολούθηση, ενώ το 75% προτίμησε έναν πιο ενεργητικό τρόπο συμμετοχής. 

Ενδιαφέρον  στοιχείο  ήταν  και  αυτό  του  πληθυσμού  του  συνεδρίου  από  την  πλευρά  της 

προϋπηρεσίας, που αποτελούσε και τον πληθυσμό της Περιφέρειας. Η πλειοψηφία λοιπόν, 

αποτελούνταν από άτομα με προϋπηρεσία 0‐15 έτη σε απόλυτο αριθμό 96 εκπαιδευτικών, 

ακολουθούσε με αριθμό 37 ατόμων η ομάδα προϋπηρεσίας 25‐35 έτη και τέλος προϋπηρε‐

σία 15‐25 έτη είχαν 32 εκπαιδευτικοί. 

Τέλος, πρέπει να τονιστεί η προτίμηση τρόπου συμμετοχής ανάλογα με τα χρόνια προϋπη‐

ρεσίας. Όπως φαίνεται και από το σχήμα 1 η ποσοστιαία συμμετοχή είναι περίπου παρό‐

μοια σε όλες τις ομάδες προϋπηρεσίας. 
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Σχήμα 1:Τρόπος συμμετοχής με βάση την προϋπηρεσία 

 

Συμπεράσματα‐Αξιολόγηση 

Μετά το τέλος του συνεδρίου, στάλθηκε στα προσωπικά e‐mail ένα τελευταίο ηλεκτρονικό 

ερωτηματολόγιο  με  τη  χρήση  εγγράφων  google,  που  σκοπό  είχε  να  αξιολογήσει  όλη  την 

προσπάθεια, από την αρχή μέχρι το τέλος. Θεωρήθηκε απαραίτητο στοιχείο της διαδικασί‐

ας μέσα στα πλαίσια της ανατροφοδότησης. Για να είναι οι απαντήσεις όσο γίνεται πιο α‐

ντικειμενικές, αποφεύχθηκαν ερωτήματα που περιείχαν προσωπικά δεδομένα. Μία τολμη‐

ρή  κίνηση,  καθώς  κανείς  δε διασφαλίζει  την ποιότητα  των απαντήσεων. Ωστόσο,  οι απα‐

ντήσεις ήταν θετικότατες κάτι που  δικαίωσε και έκανε ακόμη πιο αντικειμενική την αξιολό‐

γηση. 

Η συμμετοχή σε ένα συνέδριο δεν αποτελεί πάντα αυτονόητη δραστηριότητα. Πολλοί εκ‐

παιδευτικοί δε συμμετέχουν σε τέτοια συνέδρια για πολλούς λόγους όπως έγραψαν στην 

αξιολόγηση. Κάποιοι το θεωρούν χάσιμο χρόνου, αφού δεν κερδίζουν τίποτα πρακτικό. Άλ‐

λοι λόγω οικονομικής επιβάρυνσης, αλλά και λόγω της απόστασης από τα κέντρα που γίνο‐

νται συνήθως τέτοια συνέδρια, δεν μπορούν να συμμετάσχουν.Πέρα από αυτό, αν η συμ‐

μετοχή παρακολουθώντας απλώς τις εργασίες ενός συνεδρίου δεν είναι συχνό φαινόμενο, 

η συμμετοχή ως εισηγητές είναι ακόμη πιο σπάνιο. Κανένας από τους συμμετέχοντες δεν 

είχε παρακολουθήσει κάποιο συνέδριο ως εισηγητής, παρά μόνο ως σύνεδρος.  

Παρόλα αυτά η πλειοψηφία των συνέδρων έμειναν τουλάχιστον ικανοποιημένοι και οι ερ‐

γασίες  του  συνεδρίου  ανταποκρίθηκαν  στις  απαιτήσεις  τους  τόσο  οργανωτικά,  όσο  και 

γνωστικά. Μάλιστα πολλοί  επιθυμούσαν  και  μία  τρίτη  ημέρα συνεδρίου ώστε  να παρου‐

σιαστούν ακόμη καλύτερα οι  δραστηριότητες των εκπαιδευτικών. 

Εντυπωσιακό στοιχείο αποτελεί η μεταβολή στάσεων που παρουσιάστηκε. Οι περισσότεροι  

εκπαιδευτικοί δήλωσαν πως θα συμμετείχαν ξανά σε ένα συνέδριο (με περισσότερες ημέ‐

ρες), ενώ πολλοί προτίμησαν να δηλώσουν πως επιθυμούν ένα πιο ενεργό ρόλο ,όχι απλώς 

να παρακολουθήσουν. 
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Τέλος, πρέπει να αναφερθεί μία γενική εικόνα που αντιπροσώπευε ένα μεγάλο πληθυσμό 

εκπαιδευτικών. Πολλοί λοιπόν, δυσκολεύτηκαν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του συ‐

νεδρίου, όπως είχαν τεθεί. Δυσκολεύονταν να τηρήσουν τις ημερομηνίες, τις προϋποθέσεις 

υποβολής  των  εργασιών,  να  δημιουργήσουν,  αλλά  και  να  παρουσιάσουν  τις  εισηγήσεις 

τους.  Οι αιτίες που συνέβαινε αυτό ήταν πολλές. 

 Αδυναμία κατανόησης του νοήματος του συνεδρίου και του ρόλου που είχε ο καθέ‐

νας.  

 Προσωπικές και συναδελφικές σχέσεις. 

 Προσωπικές απόψεις για την αποτελεσματικότητα του συνεδρίου. 

Βέβαια,  όλα  τα παραπάνω έπρεπε να μη ληφθούν υπόψιν,  επειδή ήταν ατομικές οπτικές 

και απείχαν πολύ από τη συνολική εικόνα που μόνο οι οργανωτές μπορούσαν να έχουν. 

Ωστόσο, αν λάβει κανείς υπόψη του των αριθμό των συμμετεχόντων, την ποικιλία των δια‐

δικτυακών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και την υψηλή ποιότητα των εργασιών, μπο‐

ρεί  με  σιγουριά  να  καταλήξει  στο  συμπέρασμα  ότι  με  την  κατάλληλη  ενημέρωση,  παρό‐

τρυνση και  ενθάρρυνση,  όλοι οι  εκπαιδευτικοί μπορούν να εντάξουν  τις  νέες  τεχνολογίες 

στην εκπαιδευτική διαδικασία και να επιτύχουν τη βελτίωσή της. Αυτός ήταν ένας από τους 

αρχικούς στόχους που είχαν τεθεί από το συνέδριο: ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των ικα‐

νοτήτων των εκπαιδευτικών.   
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Ιστολόγια εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Προφίλ, κίνητρα και πρακτικές 

 

 

Γιακουμάτου Τερέζα 

Επιμορφώτρια ΤΠΕ Β΄επιπέδου, Υπεύθυνη πολιτιστικών θεμάτων Δ΄ΔΕ Αθήνας 

tgiakoum@sch.gr 

 

Περίληψη 

Παρουσιάζονται  τα  ευρήματα  από  μία  έρευνα  για  τα  ιστολόγια  των  εκπαιδευτικών  της 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τα ιστολόγια ήρθαν ακριβώς να δώσουν 

μια πιθανή διέξοδο σε υπαρκτές ανάγκες: την εσωτερική δίψα του ανθρώπου για δημιουρ‐

γία και την ανάγκη της προσωπικής έκφρασης, την οποία δεν διοχετεύουν όλοι με τον ίδιο 

τρόπο. Προτιμήθηκαν από ειδικότητες που βασίζουν τη διδασκαλία τους σε κείμενα (φιλό‐

λογοι και δάσκαλοι). Από τη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων προκύπτει μία θετική 

συσχέτιση με το πρόγραμμα επιμόρφωσης  στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Διαπι‐

στώθηκε μία κάμψη στη χρήση των ιστολογίων τα τελευταία δύο έτη. Η τάση που εμφανί‐

ζεται  είναι  προς  συνοπτικότερα  κείμενα με  δυνατότητες  ταχείας  διάχυσης  στα  κοινωνικά 

δίκτυα. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ιστολόγια , blogs, bloggers 

 

Εισαγωγή 

Σκοπός  της    εργασίας  είναι  να  ανιχνεύσει  τα  κίνητρα  και  τις  συμπεριφορές  των  ελλήνων 

εκπαιδευτικών ιστολόγων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το βασικό 

ερώτημα που καθοδηγεί την έρευνά μας είναι με ποιους τρόπους το ιστολόγιο υποστηρίζει 

το έργο των εκπαιδευτικών. Εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στα κίνητρα και στη δικτυακή τους 

συμπεριφορά. 

 

Βιβλιογραφική επισκόπηση 

Γενικά για το φαινόμενο των ιστολογίων και το θεωρητικό μοντέλο της παιδαγωγικής τους 

αξιοποίησης  παρουσιάζει  ενδιαφέρον  η ανάλυση  του Hyung Nam Kim,  (2008)  καθώς  συ‐

γκρίνει τα ιστολόγια με παραδοσιακά εργαλεία ΤΠΕ. 

 

Στη βιβλιογραφία συναντάμε εργασίες (Lin et al., 2006) που υποστηρίζουν ότι τα ιστολόγια 

επιτυγχάνουν την εμπλοκή των μαθητών ενώ άλλες εργασίες (Divitini et al., 2005) υποστη‐

ρίζουν  το αντίθετο.  Η  ανάλυση περιεχομένου  έχει  αξιοποιηθεί  προκειμένου  να αναδείξει 

την ταυτότητα των ιστολόγων, τα κίνητρά τους,  τη δομή, σκοπό και είδη που αναδεικνύο‐

νται  καθώς  και  τη  θεματολογία  τους  (Blood, 2000, Blanchard, 2004, Herring  et  al., 2004, 

2005,  2006;  Papacharissi,  2004,  Nardi  et  al.,  2004,  Trammell  et  al.,  2006).  Οι  Nardi  et 

al.,(2004)  καταλήγουν σε πέντε κατηγορίες  κινήτρων:  η καταγραφή της  ζωής  του συγγρα‐

φέα, ο σχολιασμός απόψεων, η έκφραση των συναισθημάτων, η έκφραση ιδεών μέσω της 

γραφής, η δημιουργία και η διατήρηση μιας κοινότητας. Ειδικά για το θέμα της δημιουργί‐
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ας  μία  δικτυακής  κοινότητας  μέσω  του  ιστολογίου  έχουν  γράψει  οι  Cayzer  (2004)    και 

Rosenbloom (2004). 

 

Μελέτες  έχουν  ασχοληθεί  και  με  τον    προσδιορισμό  των  ιστολογίων  ως  είδος  (Miller & 

Shepherd, 2004)  και  την  κατηγοριοποίηση  ανάλογα  με  το  περιεχόμενο  και  τη  λειτουργία 

τους (Herring et al., 2004; Nardi et al., 2004, ibid) 

 

Άλλοι  ερευνητές  επικεντρώθηκαν  στα  κίνητρα  και  τις  πρακτικές  των  ιστολόγων  (Li, 2005; 

Lenhart & Fox, 2006, Herring et al., 2005; Fung, 2006; Papacharissi, 2006; Trammell et al., 

2006) και των αναγνωστών τους (Kaye, 2006; Graf, 2006). 

 

Αντικείμενο έρευνας υπήρξαν και οι πρακτικές των ιστολόγων και πως αυτές αλλάζουν μέ‐

σα στο χρόνο (Herring et al., 2006), η ανταλλαγή συνδέσμων ανάμεσα στα blogs (Tricas et 

al., 2003,Herring et al., 2005, Brady, 2005, Marlow, 2004).   

 

Οι Efimova & Fiedler(2003) σημειώνουν ότι ένα ιστολόγιο λειτουργεί ως μια μικρή κοινότη‐

τα μάθησης. Οι μαθητευόμενοι φαίνεται να εμπλέκονται περισσότερο από ότι σε άλλα παι‐

δαγωγικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα προκαλώντας μια εντονότερη αίσθηση της κοινό‐

τητας. 

 

Ο Stephen Downes  (2004)  σημειώνει ότι οι μαθητευόμενοι που χρησιμοποιούν  ιστολόγια 

αποκτούν ποικιλία δεξιοτήτων όπως η συγγραφή απόψεων και η συζήτηση. 

 

Στην έρευνα της Judith Pena‐Shaff (Pena – Shaff et al, 2005), παρατηρήθηκε ότι η αλληλεπί‐

δραση με το ιστολόγιο σχετιζόταν με την συμμετοχή και αντίστροφα. Το 94% των μαθητών 

της έρευνας επισκέπτονταν την ιστοσελίδα μόνο και μόνο για να δουν αν οι αναρτήσεις που 

έκαναν οι  ίδιοι σχολιάστηκαν από άλλους. Έτσι, η αναμονή για ανατροφοδότηση πυροδό‐

τησε τα κίνητρά τους για να συμμετέχουν περισσότερο στο ιστολόγιο. 

 

Ο Hyung Nam Kim  (Kim, 2008), ερευνά στο άρθρο του την χρήση των ιστολογίων στην εκ‐

παίδευση και προτείνει ένα μοντέλο χρήσης βασισμένο στη θεωρία των κοινωνικο‐τεχνικών 

συστημάτων (Socio‐technical systems theory).  

 

Μεθοδολογία έρευνας 

Για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων κρίθη‐

κε αναγκαία η εφαρμογή ενός συνδυασμού παρατήρησης και ποσοτικής μεθοδολογίας. Οι 

έρευνες που αφορούν στα ιστολόγια παρουσιάζουν ένα σημαντικό εγγενές πρόβλημα που 

καθιστά  αδύνατη  την  εφαρμογή  σχεδίου  δειγματοληψίας  για  την  εξασφάλιση  τυχαίου 

δείγματος με τη στατιστική έννοια του όρου. Πουθενά δεν υπάρχει κάποιος μοναδικός, α‐

ναλυτικός  και  εξαντλητικός  κατάλογος  των  ιστολογίων  εκπαιδευτικών.  Είναι  αδύνατον  να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια το πόσα και το ποια είναι τα ιστολόγια εκπαιδευτικών. 
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Σε πρώτο στάδιο η ερευνητική μέθοδος που κρίθηκε κατάλληλη για να διαπιστωθεί η κατά‐

σταση της μπλογκόσφαιρας και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ομάδων ήταν η επισκόπη‐

ση των ιστολογίων εκπαιδευτικών. 

 

Στη  συνέχεια  ακολούθησε  η  ποσοτική  έρευνα  με  ερωτηματολόγιο  η  οποία  επιτρέπει  τη 

συλλογή στοιχείων και παρέχει τη δυνατότητα ποσοτικοποίησης και στατιστικής ανάλυσης 

των στοιχείων που συλλέγονται.  

 

Έρευνα επισκόπησης – μέρος Α  

Ξεκινήσαμε με τη συλλογή των εκπαιδευτικών ιστολογίων. Για το χρονικό διάστημα Μαρτί‐

ου‐Ιουνίου 2012 παρακολουθούσαμε καθημερινά τις ενημερώσεις της δραστηριότητας των 

μελών του ΠΣΔ. Ακολουθήσαμε το blogroll  των  ιστολογίων που εμφάνιζαν δραστηριότητα 

σε αυτό το διάστημα. Καταγράψαμε τον τίτλο και τη διεύθυνσή τους, το χρονικό διάστημα 

κατά το οποίο δραστηριοποιείται και την τελευταία ημερομηνία ανανέωσης περιεχομένου. 

Η επισκόπηση έχει  ως σκοπό να εξετάσει συγκριτικά τα ιστολόγια σε σχέση με την ειδικό‐

τητα των εκπαιδευτικών και να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά τους.  

 

Παρατηρήσεις από την έρευνα επισκόπησης 

Υπάρχει μία συσχέτιση των ειδικοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα επιμόρ‐

φωσης εκπαιδευτικών Β΄επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη με τις ειδικότητες που αναπτύσσουν ιστολόγια. Διαπιστώθηκε όμως και  υψηλό πο‐

σοστό εγκατάλειψης στα ιστολόγια εκπαιδευτικών. Από το σύνολο των 493 που εντοπίστη‐

καν κατά την ανασκόπηση τα 224 είχαν αναστείλει  τη λειτουργία τους  (ποσοστό 45,43%). 

Τα ιστολόγια εγκαταλείπονται μετά από ένα χρονικό διάστημα συνήθως διετίας. Αυτά που 

έχουν  συμπληρώσει  μία  τετραετία  λειτουργίας  συνεχίζουν  έστω  και  με  φθίνοντα  αριθμό 

αναρτήσεων. Η  τελευταία διετία  (2010‐2011) συγκεντρώνει  τα υψηλότερα ποσοστά εγκα‐

τάλειψης και χρειάζεται περαιτέρω διερεύνηση για τα αίτια αυτής της πτωτικής τάσης. Στην 

ειδικότητα των πληροφορικών το  υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης (66,7%) πιθανόν να σχετί‐

ζεται με τη μετακίνηση αρκετών εκπαιδευτικών της ειδικότητας στην πρωτοβάθμια εκπαί‐

δευση. 

 

Είναι πολύ λίγα τα ιστολόγια που κατορθώνουν να διατηρήσουν μία υψηλή επισκεψιμότη‐

τα.  Παρατηρήθηκε  μικρός  αριθμός  ενεργών  αναγνωστών.  Ειδικά  αυτοί  που  συμμετέχουν 

ανατροφοδοτώντας είναι πολλοί λίγοι. Μία άλλη παρατήρηση που προκύπτει κυρίως από 

τη μελέτη των blogroll είναι ότι οι  ιστολόγοι παραμένουν πιστοί στην ειδικότητά τους και 

σπανίως παραπέμπουν σε ιστολόγια άλλων ειδικοτήτων. Παρατηρείται ακόμη ότι οργανώ‐

νονται ομάδες εκπαιδευτικών που παρακολουθούν τα συγκεκριμένα  ιστολόγια υπό τύπον 

συσσωματωμάτων (clusters), τα μέλη των οποίων συνδέονται με ισχυρούς δεσμούς εντός, 

αλλά με σαφώς χαλαρότερους με τα μέλη άλλων δικτύων.  

 

Ο σχολιασμός στα εκπαιδευτικά ιστολόγια εμφανίζεται τουλάχιστον υποτονικός. Τα περισ‐

σότερα σχόλια είναι απλά ενισχυτικά της προσπάθειας των συγγραφέων και είναι σπάνιο 

να  παρακολουθήσουμε  αντιπαραθέσεις  επιχειρημάτων.  Οι  περισσότερες  αναρτήσεις  δεν 

σχολιάζονται  καθόλου.  Αυτό  έχει  πολλές  εξηγήσεις.  Στην  περίπτωση  των  ιστολογίων  που 
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φιλοξενούνται  στο  Πανελλήνιο  Σχολικό  Δίκτυο  η  αναγκαστική  επωνυμία  των  σχολιαστών 

δημιουργεί ανασχέσεις. Πολύ λίγα  ιστολόγια έχουν συντηρήσει  ένα σταθερό αριθμό σχο‐

λιαστών. Συνήθως είναι άνθρωποι που γνωρίστηκαν κάποια στιγμή, πιθανόν λόγω της συμ‐

μετοχής τους σε κάποιο επιμορφωτικό σεμινάριο. Συναντήσαμε όμως και περίπτωση όπου 

σχολιαστής εξελίχθηκε κατόπιν πρότασης του ιστολόγου σε συνεργάτη. 

 

Αναγνωρίσαμε τέσσερα είδη σχέσεων που αναπτύσσονται μέσω των χαρακτηριστικών των 

ιστολογίων. Αυτά είναι:  

 

1) Παραπομπή, όταν ένα ιστολόγιο Α συμπεριλαμβάνει σε ένα δημοσίευμα του υπερδε‐

σμό προς άλλο δημοσίευμα ιστολογίου Β.  

 

2) Blogroll, όταν ένα  ιστολόγιο Α συμπεριλαμβάνει υπερδεσμό προς άλλο  ιστολόγιο Β. 

Αρκετά ιστολόγια έχουν ενεργοποιήσει στην πλαϊνή μπάρα μία μικροεφαρμογή blogroll. 

Από  την  άλλη  διαπιστώθηκε  ότι  ορισμένες  ειδικότητες  (π.χ.  οι  θεολόγοι)  αποφεύγουν 

συστηματικά τη χρήση του. Το γεγονός ότι ένα ιστολόγιο συμπεριλαμβάνει στο blogroll 

του μία σειρά άλλων  ιστολογίων δε σημαίνει αυτόματα ότι βρίσκεται σε διάλογο μαζί 

τους (Herring  et al., 2005). Τις περισσότερες φορές σημαίνει απλά ότι είναι τακτικός α‐

ναγνώστης τους. Οι ερευνητές (Kumar et al., 2003) έχουν αναλύσει τη συμπεριφορά μιας 

κοινότητας μέσω των blogroll επειδή ακριβώς πρόκειται για μόνιμες υπερσυνδέσεις με‐

ταξύ φιλικών ιστολογίων (Shi et al.,2007).  

 

3) Σχόλιο, η συνηθέστερη μορφή αλληλεπίδρασης, αν και είναι δύσκολη η διαπίστωση 

της ταυτότητας του σχολιαστή  καθώς μπορεί να συνδέεται με διαφορετικά ψευδώνυμα. 

 

4) Trackback ή pingback,  η αναφορά από ένα ιστολόγιο Α σε ένα δημοσίευμα ενός ιστο‐

λογίου Β.  Ενώ υπάρχει αυτή η δυνατότητα και  ενημερώνει άμεσα  τον διαχειριστή  του 

ιστολογίου για μία ανάρτηση που αναφέρεται στο ιστολόγιό του, δεν έχει γίνει ευρέως 

αποδεκτή η χρήση του. 

 

Ερωτηματολόγιο – μέρος Β  

Η έρευνα διενεργήθηκε με την μέθοδο της συμπλήρωσης online ερωτηματολογίου σε ιστο‐

λόγους  ‐  εκπαιδευτικούς  διαφόρων  ειδικοτήτων  της  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης. Στόχος της έρευνας ήταν να μελετήσει το προφίλ και τα κίνητρά τους. 

Με την συγκεκριμένη έρευνα θελήσαμε να χαρτογραφήσουμε κάποια ζητήματα που αφο‐

ρούν  τα ιστολόγια εκπαιδευτικών. Για τον σκοπό αυτό δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολό‐

γιο 29 ερωτήσεων οι οποίες, κάποιες κλειστού και κάποιες (λιγότερες) ανοιχτού τύπου, επι‐

χείρησαν  να  εξετάσουν  πως  επενδύουν  τα  άτομα  στο  συγκεκριμένο  εργαλείο  δικτυακής 

επικοινωνίας, πως νοηματοδοτούν την ύπαρξη και δράση τους μέσα σε αυτό, όπως επίσης 

το γεγονός ότι ωφελούνται και κατά πόσον από τη χρήση μιας τέτοιας εφαρμογής. 

Παρατηρήσεις από την έρευνα ερωτηματολογίου 

Ο  τυπικός  εκπαιδευτικός  ιστολόγος  είναι  άντρας    45‐54  ετών  που  μένει  στην  Αθήνα.    Το 

49,7%  των  συμμετεχόντων  στην  έρευνα  κατοικεί  στα  δύο  μεγάλα  μητροπολιτικά  κέντρα  
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χρησιμοποιώντας τα  ιστολόγια ως μέσο παροχής πληροφοριών. Η μέση ηλικιακή τιμή εμ‐

φανίζεται αυξημένη σε σχέση με άλλες έρευνες για ιστολόγους (Li, 2005) αλλά αυτό σχετί‐

ζεται με τα στατιστικά του πληθυσμού των εκπαιδευτικών. 

 

Έχει δημιουργήσει ένα προσωπικό ιστολόγιο σε ξένο domain (blogspot, wordpress)   στο ο‐

ποίο γράφει με το πραγματικό του όνομα αλλά συμμετέχει και σε άλλο ένα συνήθως ομα‐

δικό. Το κοινό στο οποίο απευθύνεται είναι οι συνάδελφοί του. Συντηρεί το ιστολόγιό του 

για τρία με τέσσερα χρόνια και το ανανεώνει μία με δύο φορές την εβδομάδα αφιερώνο‐

ντας  στη συντήρησή του περίπου μία ώρα. Από την εξέταση των μεταβλητών ως ποσοτικών 

προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί δεν ενημερώνουν συχνά το ιστολόγιό τους και όταν το κά‐

νουν αφιερώνουν λίγο χρόνο σε αυτό. Από την άλλη δηλώνουν  πως ανανεώνουν το ιστο‐

λόγιό τους σε σταθερή βάση (1‐2 φορές την εβδομάδα) κι όχι απλά όποτε κάτι τους εμπνέ‐

ει,  μία  ένδειξη  μιας  μορφής  δέσμευσης  απέναντι  στην  πρακτική  διατήρησης  της  φωνής 

τους στο διαδίκτυο. 

 

Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι άντρες (60,2%). Το χαμηλό ποσοστό των γυναικών 

που διατηρούν ιστολόγιο (39,8%) μπορεί να ερμηνευθεί από  την ούτως ή άλλως χαμηλότε‐

ρη εκπροσώπησή τους στον online κόσμο (Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφο‐

ρίας , 2011).  

 

Και τα δύο φύλα συμφωνούν ως προς το κίνητρο της έκφρασης απόψεων  αφού η επιλογή 

«πάρα πολύ» συγκεντρώνει την πλειοψηφία των απαντήσεων (32,6%). Συμφωνούν επίσης 

ότι δεν εκφράζουν συναισθήματα μέσω του ιστολογίου (16%), ενδεικτικό του κλειστού χα‐

ρακτήρα των εκπαιδευτικών ιστολογίων. Τα ιστολόγια δεν χρησιμοποιούνται για το μοίρα‐

σμα  εμπειριών  (19,3%)ενώ  κάτι  τέτοιο  θα  λειτουργούσε  υποστηρικτικά  για  τον  κλάδο.  Ο 

κύριος  λόγος  εντοπίζεται  στην  προσφορά  πληροφοριών  γεγονός  που  επιβεβαιώνεται  και 

από την επισκόπηση των ιστολογίων. 

 

Μπορεί τα ιστολόγια να «γεννώνται» εύκολα (και δωρεάν) αλλά πολύ δύσκολα διατηρού‐

νται στη ζωή. Οι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα ποτέ δεν είδαν τα ιστολόγια ως πηγή βιοπορι‐

σμού. Τα κίνητρά τους είναι ανιδιοτελή, εφόσον στοχεύουν περισσότερο στη διάδοση πλη‐

ροφοριών για την ενημέρωση των συναδέλφων τους. 

 

Στο διαδίκτυο όλα μεταβάλλονται με ταχύτητα. Τα υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης δείχνουν 

ότι η καινοτομία του ιστολογίου έχει αρχίσει να χάνει τη λάμψη της. Αυτό σχετίζεται με την 

ταχύτητα διάδοσης της πληροφορίας. Οι χρήστες ζητούν ένα μέσο ταχύτερο, πιο ευσύνοπτο 

και πιο κοινωνικό.  Σίγουρα η επέκταση των κοινωνικών δικτύων ενοχοποιείται σε μεγάλο 

βαθμό  για αυτή  τη  στροφή.  Η  διάσπαση  της προσοχής  των αναγνωστών αυξάνεται  λόγω 

του καταιγισμού της πληροφορίας. Καθώς το εύρος της προσοχής μειώνεται οι αναγνώστες 

ζητούν συνοπτικότερα κείμενα και ταχεία διάδοση μέσω των κοινωνικών δικτύων. Δεν είναι 

τυχαίο επίσης που τα ιστολόγια προτιμήθηκαν από ειδικότητες που βασίζουν τη διδασκα‐

λία  τους στο κείμενο  (φιλόλογοι,  δάσκαλοι). Η παρούσα έρευνα έδειξε ότι  είναι μικρός ο 

αριθμός των ιστολογίων που δέχονται σημαντικό αριθμό σχολίων. Πιθανόν ένας άλλος πα‐

ράγοντας που  έδρασε αποθαρρυντικά στη συνέχιση αρκετών  ιστολογίων ήταν  το  χαμηλό 

επίπεδο  ανατροφοδότησης  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας.  Το  ιστολόγιο  είναι  πρωτίστως 
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ένα  διαλογικό  μέσο,  αλλά  ο  διάλογος  είναι  τουλάχιστον  υποτονικός.  Είναι  αναμενόμενο 

λοιπόν το ότι αρκετά εκπαιδευτικά ιστολόγια δεν ενημερώνονται τακτικά και μετά το πρώτο 

διάστημα γνωριμίας με το μέσο παραμένουν ανενεργά. 

 

Οι παράγοντες που συντέλεσαν στο μικρό αριθμό συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο σχο‐

λιασμό των αναρτήσεων όπως και στο επακόλουθο υψηλό ποσοστό εγκατάλειψης ιστολο‐

γίων θα πρέπει να αποτελέσουν ερωτήματα για μελλοντική έρευνα. 

 

Διαπιστώσαμε ακόμη ότι τα ιστολόγια που φιλοξενούνται στο ΠΣΔ περιορίζονται κατ’ απο‐

κλειστικότητα σε εκπαιδευτικά θέματα. Προφανώς η αιγίδα του επίσημου δικτυακού τόπου 

επηρεάζει  τα  θέματα  που  επιλέγονται  για  ανάρτηση  από  τους  συγγραφείς,  καθώς  όπως 

έχουν δείξει σχετικές έρευνες η διαδικτυακή παρουσία επηρεάζεται από την ταυτότητα της 

κοινότητας (Pluempavarn & Panteli ,2007). 

 

Η  επισκόπηση όπως επιβεβαιώθηκε και από  το  ερωτηματολόγιο έδειξε πως  τα  ιστολόγια 

εκπαιδευτικών αξιοποιούνται κύρια για την παροχή εκπαιδευτικού υλικού και συμπληρω‐

ματικών ασκήσεων. Απευθύνονται κυρίως σε συναδέλφους και κατά δεύτερο λόγο χρησι‐

μοποιούνται για την περαιτέρω μαθησιακή υποστήριξη των μαθητών. 

 

Σε ότι αφορά τα χαρακτηριστικά των ιστολογίων τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας 

είναι σε συνάφεια με τα αποτελέσματα της έρευνας των Herring et al. (2004) που κάνει λό‐

γο για μια τάση υπερεκτίμησης του βαθμού στον οποίον τα ιστολόγια είναι διασυνδεδεμέ‐

να, διαδραστικά και προσανατολισμένα σε “εξωτερικά γεγονότα” και τη συνεπαγόμενη υ‐

ποτίμηση της εξατομικευμένης, αυτο‐εκφραστικής τους φύσης. 

 

Επίλογος 

 

Ολοκληρώνοντας αυτήν την έρευνα έχουν δημιουργηθεί νέα ερωτήματα. Από την στατιστι‐

κή επεξεργασία της επισκόπησης διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά  ιστολόγια που έχουν 

εγκαταλειφθεί. Οι λόγοι της εγκατάλειψης του μέσου χρειάζονται περαιτέρω διερεύνηση. 

Έχει μετακινηθεί το κοινό προς τα κοινωνικά δίκτυα; Η διάδοση του κινητού τηλεφώνου με 

διασύνδεση στο διαδίκτυο μας ωθεί στη μετεξέλιξη του μέσου στην κατηγορία των μικροι‐

στολογίων; Ή μήπως η οικονομική κρίση έχει αφήσει τη σκιά της και στην περίπτωση των 

εκπαιδευτικών ιστολογίων; 

 

Είναι σημαντικό βέβαια να αναφερθεί ότι, παρόλο που στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε 

μία  προσπάθεια  προσέγγισης  του  περιεχομένου  των  εκπαιδευτικών  ιστολογίων,  σίγουρα 

κάτι τέτοιο δεν αποτελεί προσπάθεια αξιολόγησης της επίδρασης που ασκούν στην εκπαι‐

δευτική κοινότητα, παράμετρος που δεν έχει μέχρι σήμερα άμεσα αξιολογηθεί. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, είναι απαραίτητη η συστηματική διερεύνηση της 

αποτελεσματικής χρήσης των ιστολογίων ως εκπαιδευτικών εργαλείων, πριν τη διεξαγωγή 

αξιόπιστων σχετικών συμπερασμάτων. Οι μελλοντικοί προβληματισμοί και οι έρευνες μπο‐

ρούν να κατευθυνθούν προς  τη δημιουργία μοντέλων συστηματικής προσέγγισής  των εκ‐

παιδευτικών ιστολογίων. 
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Μαθησιακές Διαφορές  στα Μαθηματικά και Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Διαδικτυακά 
Παιχνίδια στο Διαδραστικό Πίνακα‐ Μια πρώτη προσέγγιση στην Πράξη. 

 
 

Ξεναρίου Καλλιόπη 
Μαθηματικός Β/θμιας Εκπ/σης, Μ. ED. Πληροφορική στην Εκπαίδευση 

pxenariou2000@yahoo.com 
 

Περίληψη 

Μπορεί  το  ηλεκτρονικό  ομαδικό  παιχνίδι  να  ενταχθεί  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  και 

συγκεκριμένα στη διδασκαλία των μαθηματικών σε ένα προσαρμοσμένο για την υποστήρι‐

ξη των μαθησιακών δυσκολιών   πρόγραμμα; Εάν ναι, κάτω από ποιες προϋποθέσεις; Πως 

μπορεί αυτό να υλοποιηθεί στην πράξη; Προς την κατεύθυνση της διερεύνησης των ερωτη‐

μάτων  αυτών  σχεδιάστηκε,  αναπτύχθηκε  και  υλοποιήθηκε  κατά  το  έτος  2012‐1013  μια 

δράση  με  μορφή  πολιτιστικού  προγράμματος  στην  Α  Τάξη  του  Γυμνασίου  Καπανδριτίου. 

Στον  παρόν  άρθρο  γίνεται  παρουσίαση  κάποιων  στοιχείων  αυτού  του  προγράμματος  και 

κάποιων πρώτων εκτιμήσεων από την υλοποίησή   του. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Μαθησιακές διαφορές, Μαθηματικά, Εκπαιδευτικά Ηλεκτρονικά Παιχνίδια 

 

Θεωρητικό πλαίσιο και θέση του προβληματισμού 

Ο  όρος μαθησιακές  δυσκολίες χρησιμοποιείται  στην  εκπαίδευση  πολυσυλλεκτικά για  να 

συμπεριλάβει όλους τους μαθητές που χρήζουν ειδικής εκπαιδευτικής βοήθειας, σε ένα ή 

περισσότερα σχολικά μαθήματα και γίνονται αρχικά αντιληπτές από τον/την εκπαιδευτικό 

της τάξης με κριτήριο την συγκεκριμένη ύλη διδασκαλίας.   Αξιοσημείωτο είναι ότι από τις 

δυσκολίες αυτές μόνο ένα μικρό μέρος οφείλεται σε ενδογενή καθαρά οργανικά αίτια ενώ 

ένα  μεγάλο  ποσοστό  αντανακλά  τις  αναπόφευκτες  διαφορές  ενός  συνόλου  μαθητών  της 

ίδιας ηλικίας, οι οποίες οφείλονται αποκλειστικά  σε εξωγενείς παράγοντες (όπως το περι‐

βάλλον τους, οι διδακτικές εμπειρίες και τα βιώματα που είχαν μέχρι τότε κτλ.) (Κεσσανίδης  

κ.α, 2009). Αν και πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί ερμηνεύουν συχνά αυτές  τις κοινωνικές 

ανισότητες  των μαθητών  τους ως φυσικές διαφορές νοητικής  ικανότητας  (Παπαελευθερί‐

ου, 2009),  η άποψη που είναι σήμερα αποδεκτή διατυπώνεται από το Γάλλο γενετιστή Jac‐

quard (Jacquard, 1995) σύμφωνα με τον οποίο «όλοι ανεξαρτήτως οι άνθρωποι και των δύο 

φύλων έχουν το εγγενές (κληρονομημένο) ποσοστό ευφυΐας που χρειάζεται για να ολοκλη‐

ρώσουν με επιτυχία όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης μέχρι και την ανώτερη πανεπιστη‐

μιακή»(Δραγώνα  κ.α, 2001). Η θέση βέβαια αυτή δεν αναιρεί  το  γεγονός ότι  τα διάφορα 

μαθησιακά επίπεδα υφίστανται και ότι η απόσταση μεταξύ τους αυξάνεται όσο αυξάνεται η 

ηλικία των μαθητών (λογική των χαμένων κρίκων της αλυσίδας) με αποτέλεσμα το πρόβλη‐

μα  συχνά  να  είναι  ιδιαίτερα  εμφανές  και  δύσκολα αντιμετωπίσιμο  πλέον  στις  τάξεις  του 

Γυμνασίου. Καταλήγουμε έτσι στο πρώτο ζητούμενο που είναι : Τι μπορεί να κάνει ένας εκ‐

παιδευτικός    του  Γυμνασίου  για  να  ανακόψει  το  μαθησιακό  χάσμα  των  μαθητών  αυτών 

(που ενδεχομένως να αποτελούν το 20%   μιας τάξης, ανήκοντας σε διαφορετικά τμήματα) 

και να κάνει τις προσφερόμενες γνώσεις πιο κατανοητές; 
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Μια πρόταση βασισμένη τόσο στο ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΑΠΣ, 2002) όσο 

και  το  ΑΠΣ/  ΔΕΠΠΣ  Ειδικής  Αγωγής  (ΑΠΣ,  2004)  είναι  να  παρέχει  στους  μαθητές  αυτούς 

πρόσθετη ειδική εκπαιδευτική υποστήριξη με συγκεκριμένες διαφοροποιήσεις του υπάρχο‐

ντος  πλαισίου.  Καταλήγουμε  έτσι  στο  δεύτερο  ζητούμενο  που  είναι:  Τι  διαφοροποιήσεις 

απαιτεί το προσαρμοσμένο πρόγραμμα μιας τέτοιας υποστηρικτικής δράσης και ποια είναι 

τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την οργάνωση και την υλοποίηση του; 

Σύμφωνα πάλι με το ΑΠΣ (ΑΠΣ, 2004) ένα προσαρμοσμένο πρόγραμμα μπορεί να περιλαμ‐

βάνει  διαφοροποιήσεις  σε  επίπεδο:  α)διδακτικών  στόχων  και  γνωστικού  περιεχομένου, 

β)διδακτικής προσέγγισης  και οργάνωσης  τάξης  και μαθητικού δυναμικού,  γ)μαθησιακών 

δραστηριοτήτων  και  εκπαιδευτικού  υλικού,  δ)αξιολόγησης  μαθητών  και  προγράμματος. 

Επίσης για την οργάνωση και υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος πρέπει να ακολουθη‐

θεί μια σειρά αλληλένδετων βημάτων όπως: Α)η αρχική εκτίμηση και ανάλυση των μαθη‐

σιακών  αναγκών,  Β)η  έγκαιρη  επιλογή  διδακτικών  στόχων,  Γ)η  προσαρμογή  των  κοινών 

πρακτικών διδασκαλίας στην παρουσίαση της ύλης (όπως η εκμετάλλευση των Νέων Τεχνο‐

λογιών), Δ)η οργάνωση του σχολικού χώρου, χρόνου και υλικού, Ε) η οργάνωση δραστηριο‐

τήτων και εργασιών σε μικρά βήματα, η συμπλήρωση τους από κατάλληλο και ελκυστικό 

υλικό και η συνοδεία τους από συνεχή καθοδήγηση και ανατροφοδότηση και  ΣΤ)η συστη‐

ματική αξιολόγηση παιδιών και προγράμματος. 

Ερχόμενοι  τώρα  στα  μαθηματικά  διαπιστώνουμε  ότι  πέρα  από  τους  προαναφερόμενους 

παράγοντες που επηρεάζουν  γενικότερα  τις μαθησιακές διαφορές,  η φύση  του  ίδιου  του 

αντικειμένου καθιστά τη μάθηση του μια ακόμα πιο πολύπλοκη διαδικασία,  εμπλέκοντας 

επιπλέον  παράγοντες.  Κατά  τον Piaget  (Piaget, 1962) «η φυσική  και  η  λογικομαθηματική 

γνώση είναι οι δυο μείζονες τύποι ή πόλοι γνώσης.  Η φυσική γνώση είναι η γνώση των α‐

ντικειμένων  στην  εξωτερική  πραγματικότητα  ενώ  η  λογικομαθηματική  γνώση  συνίσταται 

από σχέσεις που το κάθε άτομο οικοδομεί μόνο του συντονίζοντας τις απλές σχέσεις μεταξύ 

των αντικειμένων που είχε δημιουργήσει νωρίτερα». Για το λόγο αυτό στις μαθησιακές δυ‐

σκολίες στα μαθηματικά υπεισέρχονται  και άλλοι παράγοντες όπως  τα νοητικά στάδια,  η 

προηγούμενη  εμπειρία  και  η  παρουσίαση  του  προς  μάθηση  αντικειμένου  (Αμπράζη, 

2010). Από την άλλη σύμφωνα πάλι με τον Piaget (Piaget, 1948)  όλοι οι μαθητές έχουν την 

ικανότητα να κάνουν μαθηματικούς συλλογισμούς,  αν αφενός στρέψουμε  την προσοχή 

τους προς δραστηριότητες που τους ενδιαφέρουν και αφετέρου καταφέρουμε με αυτή τη 

μέθοδο  να  απομακρύνουμε  τις  συναισθηματικές  αναστολές  που  πολύ  συχνά  τους  δη‐

μιουργούν  ένα  αίσθημα  κατωτερότητας  στα  μαθήματα  αυτού  του  τομέα.  Καταλήγουμε 

έτσι  στο  τρίτο  ζητούμενο που είναι:   Ποιες  είναι  εκείνες οι  δραστηριότητες που ενδιαφέ‐

ρουν ένα παιδί/ έφηβο σήμερα ώστε εστιάζοντας την προσοχή του προς αυτές να απομα‐

κρύνουμε σταδιακά  το φόβο του απέναντι στο αντικείμενο; 

Μια πρώτη σκέψη διαχρονικού χαρακτήρα είναι το παιχνίδι. Ενδιαφέρον στοιχείο μάλιστα 

είναι ότι   το ομαδικό παιχνίδι σύμφωνα με τους Kamii & De Vries (Kamii & De Vries, 1980) 

αποτελεί την ιδανικότερη συνθήκη  μάθησης καθώς το παιδί για να παίξει ένα σωστά σχε‐

διασμένο και ενδιαφέρον παιχνίδι, χαλαρώνει και ταυτόχρονα συγκεντρώνεται – χαλαρώνει 

γιατί  το  παιχνίδι  είναι  διασκεδαστικό  και  συγκεντρώνεται   γιατί  περιέχει  δυσκολίες  και 

προκλήσεις. Το παιδί που είναι χαλαρό και συγκεντρωμένο βρίσκεται σε ιδανική κατάσταση 

για να μάθει κάτι. Ειδικότερα τα ομαδικά παιχνίδια δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά να σκε‐
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φτούν,  να υποθέσουν,  να αμφισβητήσουν και  να  επαληθεύσουν.  Επιπλέον οι μέχρι  τώρα 

παρατηρήσεις δείχνουν ότι οι διαφορές των μαθητών φαίνεται να ελαχιστοποιούνται όταν 

αυτά συγκεντρώνονται στο παιχνίδι (χωρίς όμως μέχρι τώρα αυτή η σημαντική διαπίστωση 

να  ληφθεί  υπόψη από  την  εκπαιδευτική  κοινότητα, ώστε  να  γίνει  περαιτέρω  έρευνα  και  

κατάλληλη  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  αποτελεσμάτων  της,  όσον  αφορά  την  συνεκπαί‐

δευση παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα κανονικά σχολεία (Αμπράζη, 2010)).  

Τι  είδους  όμως  παιχνίδι  παίζει  ο  σημερινός  έφηβος  που  ζει  στο  δωμάτιο  των «παιδιών»  

ίσως  για ακόμη λίγο,  με αναμμένους  τους υπολογιστές 24 ώρες  το  εικοσιτετράωρο,  επτά 

ημέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο (Μεϊμάρης, 2009);   Έρευνες σε ευρωπαϊκό επί‐

πεδο δείχνουν ότι:  Α) ο περισσότερος χρόνος (που αφιερώνεται ανά ημέρα σε τρία διαφο‐

ρετικά  αλληλεπιδραστικά  μέσα:  το  διαδίκτυο,  τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  ‐για  εργασίες 

εκτός παιχνιδιών‐ και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια) αφορά στην ενασχόληση με τα ηλεκτρονικά 

παιχνίδια (11 ευρωπαϊκές χώρες, 6‐16 ετών, Johannes, Beentjes, et al, 2001), Β)η δημοφιλέ‐

στερη  μεταξύ  όλων  δραστηριότητα  είναι  το  «μοναχικό»  παίξιμο  ηλεκτρονικού  παιχνιδιού 

και η δεύτερη  δημοφιλέστερη δραστηριότητα η ενασχόληση με τα  ηλεκτρονικά παιχνίδια 

αλλά σε συνεργασία με άλλα άτομα (ομαδικό παιχνίδι)(και τα δύο φύλα, όλες τις ηλικιακές 

ομάδες  του δείγματος  (6‐13  ετών), Feierabend  και Klingler, 2001),  Γ)  μεταξύ  των αγοριών  

δημοφιλέστερη  δραστηριότητα  είναι  το  ομαδικό  παιχνίδι  στον  υπολογιστή  (12‐19  ετών, 

Fromme, 2003),  ενώ  το  ενδιαφέρον  των  κοριτσιών  είναι  σίγουρα  λιγότερο  (Inkpen et al., 

1994) αλλά αυξάνεται όταν τα  ηλεκτρονικά είναι  εστιασμένα στην ιστορία, στη διαδραστι‐

κή αφήγηση, την ανάπτυξη του χαρακτήρα και τη συνεργασία (Cassell & Jenkins, 1998). 

Οδηγούμαστε έτσι σε  έναν πιο συνολικό αλλά και στοχευμένο προβληματισμό που είναι: 

Μπορεί το ηλεκτρονικό ομαδικό παιχνίδι να ενταχθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

συγκεκριμένα στη διδασκαλία των μαθηματικών σε ένα προσαρμοσμένο για την υποστή‐

ριξη  των  μαθησιακών  δυσκολιών  πρόγραμμα;  Εάν  ναι,  κάτω  από  ποιες  προϋποθέσεις; 

Πως μπορεί αυτό να υλοποιηθεί στην πράξη; 

Προς  αυτήν  την  κατεύθυνση  σχεδιάστηκε,  αναπτύχθηκε  και  υλοποιήθηκε  κατά  το  έτος 

2012‐1013  μια  δράση με  μορφή πολιτιστικού προγράμματος  στην Α  Τάξη  του  Γυμνασίου 

Καπανδριτίου με τίτλο : «Μαθηματικά… με χαμόγελο ‐Παίζοντας μαθηματικά παιχνίδια στο 

διαδραστικό πίνακα: μια ιστορία για την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της συλλογικότητας 

και  του  αλληλοσεβασμού».  Στόχος  του  παρόντος  άρθρου  είναι  η  παρουσίαση  κάποιων 

στοιχείων αυτού του προγράμματος και κάποιων πρώτων εκτιμήσεων από την υλοποίησή 

του.  

Σχεδιασμός Προγράμματος 

Ήδη από το 1990  τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ψυχαγωγίας με εκπαιδευτικό προσανατολισμό 

(edutainment = education + entertainment)  (Embi & Hussain, 2005)  έχουν  προκαλέσει  το 

έντονο  ενδιαφέρον  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας  τόσο  σε  ελληνικό  (Mαραγκός &  Γρηγο‐

ριάδου, 2005, Αντωνίου, 2009, Κουτρουμάνος & Νικολοπούλου, 2009) όσο και σε διεθνές 

επίπεδο (Prensky, 2009), ενδιαφέρον που έχει πλέον εστιαστεί στην υιοθέτηση των κατάλ‐

ληλων μεθόδων για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος το οποίο να συνδυάζει την ψυχαγω‐

γία με την εκπαίδευση.  
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Όσον αφορά δε  τις προϋποθέσεις που πρέπει  να πληρούνται  για  την εφαρμογή των ηλε‐

κτρονικών παιχνιδιών στην τάξη με στόχο την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας ήδη 

έχει γίνει έρευνα και μελέτη από την ερευνητική ομάδα ΤΕΕΜ (ΤΕΕΜ, 2002) που δείχνει ότι  

απαιτείται ένας συνδυασμός του σχεδιασμού περιεχομένου των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 

καθώς και των βασικών αρχών διαχείρισης μίας τάξης. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την 

έρευνα  απαιτείται  ιδιαίτερη  προσοχή  και  σχεδίαση  στα  εξής  θέματα:  1.Προκαθορισμένα 

σενάρια,  2.Ακρίβεια  περιεχομένου,  3.Πραγματικός  κόσμος,  4.Διασύνδεση  με  το  χρήστη, 

5.Πρόκληση  για  συνεργασία,  6.Προοδευτικότητα  δυσκολίας,  7.Χρόνος,  8.Ήχος, 

9.Αποθήκευση κατάστασης.  

Από τη Θεωρία στην Πράξη 

Στοιχεία  του Προγράμματος 

Η  υποστηρικτική  δράση  υλοποιήθηκε  –όπως  προαναφέρθηκε‐  με  τη  μορφή  πολιτιστικού 

προγράμματος, στην αίθουσα διαδραστικού πίνακα του Γυμνασίου Καπανδριτίου για 5 μή‐

νες (15/11/2012‐ 15/4/2013), 2 ώρες εβδομαδιαίως εκτός σχολικού ωραρίου (συγκεκριμένα 

1 ώρα κάθε  Τρίτη και κάθε Παρασκευή μετά τη λήξη του κανονικού ωρολογίου προγράμ‐

ματος).  Στην ομάδα της προγράμματος  συμμετείχαν 17 μαθητές/τριες της Α Γυμνασίου (4 

αγόρια –ποσοστό 24% και 13 κορίτσια – ποσοστό 76%). Η συγκρότηση της ομάδας έγινε σε 

εθελοντική βάση μετά από κατ’  ιδίαν προτάσεις της διδάσκουσας σε μαθητές οι οποίοι ε‐

ντοπίστηκαν να αδυνατούν σε στοιχειώδεις δεξιότητες πάνω στις τέσσερις πράξεις των φυ‐

σικών αριθμών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η ομάδα δεν περιελάμβανε μαθητές με διαγνωσμέ‐

νες μαθησιακές δυσκολίες  (πχ.  δυσλεξία),  οι οποίοι μπορούσαν να ανταποκριθούν  ικανο‐

ποιητικά στις προαπαιτούμενες για την Α Γυμνασίου προαναφερόμενες δεξιότητες. Συγκε‐

κριμένα από την ομάδα μόνο 2 μαθητές είχαν διάγνωση σχετική με ειδικές μαθησιακές α‐

νάγκες (ποσοστό 12%) ενώ όλοι οι υπόλοιποι συμμετέχοντες (15 άτομα‐ ποσοστό 88%) δεν 

είχαν για ποικίλους λόγους εμπλακεί σε οποιουδήποτε μορφής διαγνωστικό για τις μαθη‐

σιακές τους δυσκολίες έλεγχο. Επίσης  αξίζει να αναφερθεί ότι  το ποσοστό των αλλοδαπών 

μαθητών που συμμετείχε στην ομάδα  άγγιζε το 48% (8 μαθητές) από τους οποίους 2 συνέ‐

χιζαν να έχουν σοβαρότατα προβλήματα με τη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσ‐

σας, παρά το γεγονός ότι ζούσαν πάνω από δύο χρόνια στην Ελλάδα. 

 

Μεδοθολογία  του προγράμματος 

Προκειμένου  να αντιμετωπιστεί  ένα μέρος  των ψυχολογικών  δυσκολιών που συνδέονταν 

με  τις μαθησιακές δυσκολίες  των παιδιών αυτών  (μαθηματικοφοβία,  έλλειψη αυτοπεποί‐

θησης,  δυσκολία  εξωτερίκευσης προβλήματος,  μειωμένη αναζήτηση βοήθειας  και  συνερ‐

γασίας, αυξημένος αναγκαίος προσωπικός χρόνος για ισότιμη συμμετοχή σε δραστηριότη‐

τες) βασικά στοιχεία λειτουργίας της ομάδας ήταν αφενός η έλλειψη τυπικής αξιολόγησης 

και αφετέρου οι συζητήσεις πάνω στο σεβασμό των ατομικών δυσκολιών και της ατομικής 

προσπάθειας και η καλλιέργεια  της αυτοεκτίμησης μέσα από τη συνεργασία και την αλλη‐

λοβοήθεια. Για το λόγο αυτό πέρα από τη ροή των ομαδικών παιχνιδιών, κάθε μαθητής είχε 

τον προσωπικό φάκελο εργασίας στον οποίο η διδάσκουσα προσέθετε υποστηρικτικό υλικό   

για την κατανόηση των δεξιοτήτων που απαιτούσαν τα επιμέρους εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

πάνω στο οποίο ο μαθητής μπορούσε να εργάζεται με τους δικούς τους ρυθμούς  (ακόμα 

και στο σπίτι του αν επιθυμούσε) ζητώντας βοήθεια όπου και όποτε χρειαζόταν. Συνήθως ο 

χρόνος διαπραγμάτευσης μιας γνωστικής περιοχής (π.χ. προπαίδεια) προσεγγιζόταν σε αρ‐
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κετές συναντήσεις  και με  διαφορετικά παιχνίδια  έτσι ώστε όλοι οι μαθητές  να  έχουν  τον 

απαιτούμενο για αυτούς  χρόνο να διαπραγματευτούν το εκπαιδευτικό υλικό.  

Μια τυπική ωριαία συνάντηση περιλάμβανε: αρχικό παιχνίδι διαπίστωσης δυσκολιών, πα‐

ρουσίαση  των  δεξιοτήτων  που  απαιτούνται  για  τη  διεξαγωγή  του  από  την  εκπαιδευτικό, 

εξάσκηση‐προπόνηση πάνω στο εκπαιδευτικό υλικό, συγκρότηση ομάδων αλληλοβοήθειας, 

παιχνίδια, διαπίστωση των λαθών και συζήτηση πάνω σ’ αυτά.  Ο προγραμματισμός αυτός 

ήταν ευέλικτος σύμφωνα κάθε φορά με τις ανάγκες της ομάδας πχ. μπορεί μια ολόκληρη 

ωριαία συνάντηση να αφορούσε στην εξάσκηση και η επόμενη να αφορούσε μόνο σε παι‐

χνίδια.  Αρχικά  προκειμένου  να  καλλιεργηθούν  οι  δεσμοί  ανάμεσα  στα  μέλη  της  ομάδας, 

αλλά και να αξιοποιηθούν τα οφέλη της εμπλοκής στο ατομικό παιχνίδι, στόχος των παιχνι‐

διών  ήταν  η  ατομική  συμβολή  για  την  ολοκλήρωση μιας  δραστηριότητας  (πχ.  μια  πίστα/ 

επίπεδο) στο παιχνίδι, η οποία όμως γινόταν με τη βοήθεια όλων. Προς το τέλος των συνα‐

ντήσεων  έλαβαν  χώρα  και  παιχνίδια  που  απαιτούσαν  τη  δημιουργία  επιμέρους  ομάδων 

(ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες). 

Έγινε η κατάλληλη επιλογή παιχνιδιών ώστε αυτά να αποτρέπουν την  εμφάνιση  βίαιης και  

επιθετικής  συμπεριφοράς,  τη  δημιουργία  αρνητικών  στερεοτύπων  σε  σχέση  με  το  γυναι‐

κείο φύλο και να παρέχουν ισόποσα ερεθίσματα σχετικά με τις πραγματικές  εμπειρίες των 

μαθητών και το φανταστικό/ παραμυθικό στοιχείο (για να κεντρίζουν αφενός τη φαντασία 

των παιδιών και  να διατηρούν αφετέρου  την επαφή τους με τον πραγματικό κόσμο). Επι‐

πλέον  δόθηκε  προσοχή  από  την  εκπαιδευτικό  στην  παροχή  κατάλληλων  οδηγιών  για  την 

διεξαγωγή των παιχνιδιών, τη σταδιακή  ρύθμιση του βαθμού δυσκολίας ώστε να μην προ‐

καλεί ανία αλλά ούτε απογοήτευση, την χρήση ή μη χρονικών περιορισμών όταν αυτό δη‐

μιουργούσε καταστάσεις άγχους‐σε ορισμένους μαθητές‐ και την κατάλληλη ρύθμιση του 

ήχου όταν αυτός σύμφωνα με  τη  γνώμη  της ομάδας μπορούσε  να  λειτουργήσει ως μέσο 

ενθάρρυνσης ή ως παράγοντας διάσπασης. 

Θεματολογία και ροή δραστηριοτήτων 

Στην αρχική συνάντηση, αφού συζητήθηκε ο σκοπός,  καθορίστηκαν οι αρχές και συναπο‐

φασίστηκε ο τρόπος λειτουργίας της ομάδας, ξεκίνησε μέσω του πρώτου παιχνιδιού η συλ‐

λογική ανίχνευση των πρωταρχικών ελλείψεων /δυσκολιών.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποι‐

ήθηκε  η  ιστοσελίδα  (https://sites.google.com/site/mathfungames),  η  οποία  περιλαμβάνει 

συνδέσμους μαθηματικών παιχνιδιών οργανωμένους σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμ‐

μα του Γυμνασίου. Εκεί αρχικά επιλέχθηκε το παιχνίδι «Λαγός και Λύκος», το οποίο αναφέ‐

ρεται στις 4 πράξεις των φυσικών και έχει μεγάλες δυνατότητες επιλογής χρόνου και βαθ‐

μού δυσκολίας.  Εντοπίστηκαν ελλείψεις πάνω στην πρόσθεση με κρατούμενο και στην α‐

φαίρεση με δανεικό και σοβαρότατα προβλήματα πάνω στον πολλαπλασιασμό και τη διαί‐

ρεση. Προκειμένου να προκύψει η ικανοποίηση της κατάκτησης του πρώτου βήματος  στις 

αρχικές συναντήσεις έγινε εστίαση του παιχνιδιού μόνο στα θέματα  πρόσθεσης και αφαί‐

ρεσης.  Σε  επόμενες  συναντήσεις  ακολούθησε  η  εστίαση  στον  πολλαπλασιασμό.  Η  πρώτη 

επαφή με την προπαίδεια έγινε μέσα από ένα παιχνίδι γνώριμο και αγαπητό σε μερικούς 

μαθητές, την χιονοπροπαίδεια (e‐ math.eduportal.gr).  Ακολούθησε η εξάσκηση πάνω στην 

προπαίδεια  μέσα  από  διάφορα  παιχνίδια  (www.free‐training‐tutorial.com),  που  περιλάμ‐

βαναν διάφορες δραστηριότητες όπως πχ. πτήση πάνω από μια πόλη με αερόστατο, συμ‐

μετοχή σε αγώνες δρόμου  (www.mymathgames.com)  κτλ. Αφού ολοκληρώθηκε ο πρώτος 
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κύκλος  της  προπαίδειας  με  παιχνίδια  αντιστοίχησης  γινομένων  και  αποτελεσμάτων  

(http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/matching/), οι μαθητές εξασκήθηκαν στον 

πολλαπλασιασμό  (πχ.  μονοψηφίου  με  διψήφιο  με  κίνητρο  να  παίξουν  basket  (math‐

play.com))  και  προχώρησαν  στην ανάποδη συλλογιστική  διαδικασία  ‐δηλαδή  εύρεση  των 

παραγόντων  συγκεκριμένου  γινομένου‐  ανιχνεύοντας  μετεωρίτες 

(arcademicskillbuilders.com).  Στόχος  της  τελευταίας  αυτής  δραστηριότητας  ήταν  να  γίνει 

μια εισαγωγή στην πράξη της διαίρεσης, η οποία ήταν το επόμενο αντικείμενο ενασχόλη‐

σης. Στη διαίρεση αφού έπαιξαν τους μαθητευόμενους μάγους (mrnussbaum.com) και έκα‐

ναν άλλες δραστηριότητες όπως το να πετάξουν με δράκους πάνω από μεσαιωνικά κάστρα 

(www.free‐training‐tutorial.com),  κατέληξαν στο δύσκολο  εγχείρημα διαίρεσης  τριψήφιου 

με διψήφιο, εξερευνώντας τον θησαυρό τον Μάγιας (mrnussbaum.com). Ολοκληρώνοντας 

τον πρώτο αυτό κύκλο δραστηριοτήτων με εστίαση  σε θέματα ειδικότερου ενδιαφέροντος 

που άπτονται στην ύλη της A γυμνασίου (όπως η έννοια και ο υπολογισμός δύναμης φυσι‐

κού αριθμού), σταδιακά οι μαθητές οδηγήθηκαν στο να παίξουν το γνωστό «τηλεοπτικό» 

παιχνίδι «εκατομμυριούχος» πάνω στην προτεραιότητα πράξεων (math‐play.com). Το γεγο‐

νός  αυτό προκάλεσε μεγάλη ευχαρίστηση στην ομάδα καθώς είχε άμεση συνάφεια με την 

επάρκεια πλέον ολοκλήρωσης δραστηριοτήτων του αναλυτικού προγράμματος της συγκε‐

κριμένης τάξης.   

Η έναρξη του δεύτερου κύκλου έγινε με την εισαγωγή στο κλάσμα μέσα από ένα παιχνίδι 

αισθητοποίησης  της  έννοιας  του κλάσματος  (www.fuelbrain.com),  το οποίο είχε πολύ με‐

γάλη ανταπόκριση ακόμα και από μαθητές που δύσκολα συμμετείχαν.  Η ομάδα προχώρη‐

σε  εκπαιδεύοντας  μαϊμουδάκια  στο  να  εντοπίζουν  ισοδύναμα  κλάσματα 

(www.fractionmonkeys.co  /uk).    Ακολούθησε  αρκετή  προπόνηση  πάνω  στην  απλοποίηση 

και  τις πράξεις  των κλασμάτων μέχρι  να ολοκληρωθεί και ο δεύτερος κύκλος, η λήξη  του 

οποίου βρήκε την ομάδα χωρισμένη σε υποομάδες να παίζει  με τις πράξεις των κλασμάτων 

(math‐ play.com). 

Δυστυχώς  ο  τρίτος  σχεδιαζόμενος  κύκλος  με  θέματα  γεωμετρίας  διακόπηκε  κατά  την  έ‐

ναρξή του, καθώς στο σχολείο μετά τις 15/4/2013 ξεκίνησε το πρόγραμμα της ενισχυτικής 

διδασκαλίας, το οποίο υλοποιούνταν τις ώρες που λάμβανε χώρα και το συγκεκριμένη πρό‐

γραμμα, με αρκετούς μαθητές που συμμετείχαν σε αυτό. 

  Αποτελέσματα 

Πίνακας 1: Αποτελέσματα 
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Λόγω  της  εσπευσμένης  ολοκλήρωσης  του  προγράμματος  δεν  δόθηκε  η  ευκαιρία  για  την 

σχεδιαζόμενη αξιολόγησή του από την πλευρά των μαθητών μέσω ερωτηματολογίων. Από 

την πλευρά της εκπαιδευτικού μια υποκειμενική εκτίμηση που αφορά στην αλλαγή  στάσης 

απέναντι στα μαθηματικά (εξέλιξη συμμετοχής των μαθητών τόσο στην ομάδα όσα και στην 

τάξη)   αλλά και στη μαθησιακή τους πρόοδο είναι ότι  το όλο εγχείρημα επηρέασε θετικά 

την στάση των μαθητών και αύξησε αρκετά το βαθμό εμπλοκής τους με το αντικείμενο στη 

σχολική τάξη. Επίσης σε σχέση με τη γνωσιακή τους κατάσταση η πλειοψηφία των μαθητών 

έκανε  από  μέτρια  έως  αξιοσημείωτη  αλλαγή  σχετιζόμενη  πάντα  με  το  σημείο  αφετηρίας 

της. Στον πίνακα (πίνακας 1) που παρατίθεται αποτυπώνεται με μεγαλύτερη ακρίβεια η υ‐

ποκειμενική άποψη της εκπαιδευτικού για την επίδραση της παρέμβασης στους εμπλεκό‐

μενους μαθητές, η οποία διαμορφώθηκε από τους προσωπικούς   φακέλους των μαθητών 

και την πορεία της σχολικής τους  επίδοσης .  

Συμπεράσματα 

Σε μια εποχή ιδιαίτερα απαιτητική τόσο ως προς τις γνωστικές όσο και προς τις κοινωνικές 

δεξιότητες των μαθητών μας, οι εκπαιδευτικοί οφείλουμε να δράσουμε δοκιμάζοντας υπο‐

στηρικτικές μεθόδους για τις οποίες υπάρχουν θετικές ενδείξεις ως προς την αποτελεσματι‐

κότητα τους. Βέβαια το συγκεκριμένο εγχείρημα υπέδειξε για ακόμη μια φορά ότι γενικότε‐

ρα η αποτελεσματικότητα οποιωνδήποτε εκπαιδευτικών μεθόδων και στρατηγικών εξαρτά‐

ται από πολλούς παράγοντες όπως τα προσωπικά χαρακτηριστικά  του μαθητή  (φύση μα‐

θησιακών δυσκολιών), τις προτιμήσεις και τις συμπεριφορές του, την εμπλοκή του στις δια‐

δικασίες, τη λειτουργία της ομάδας κ.α. Παρόλα αυτά οι πρώτες ενδείξεις υπήρξαν αρκετά 

ενθαρρυντικές για μια περισσότερο οργανωμένη έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. 
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Μετάβαση από την εποχή των στατικών ιστοτόπων στην αλληλεπίδραση των δυναμικών 
(Web 2.0‐C.M.S.). Η εκπαιδευτική κοινότητα ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις. 
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Περίληψη 

Η δημιουργία μίας ιστοσελίδας για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποτελεί μία προσπάθεια, με 

πολλά προβλήματα να ανακύπτουν κατά  τη διάρκεια.  Έχοντας ως σκοπό να διευκρινιστεί 

και  να  απλοποιηθεί  η  διαδικασία,  μεταφέρονται  στο  παρόν  κείμενο  οι  εμπειρίες  και  οι 

γνώσεις  που  έχουν  αποκομιστεί  από  τη  διαχείριση  τριών  διαφορετικών  ιστοσελίδων  που 

χρησιμοποιούν τρεις διαφορετικές πλατφόρμες C.M.S. (Content Management System). Πα‐

ράλληλα,  παρουσιάζεται  η  λογική  των  πλατφόρμων C.M.S.,  αναδεικνύοντας  τις  διαφορές 

και τα πλεονεκτήματά τους ως προς τους στατικούς ιστοτόπους. Μέσα από αυτήν την περι‐

γραφή, επιχειρείται να τεθούν κάποιες αρχές για παραγωγή αντικειμενικών και χρηστικών 

κριτηρίων με απώτερο σκοπό την έγκυρη αξιολόγηση ιστοσελίδων. Όλα αυτά σύμφωνα με 

την απαίτηση της σύγχρονης εποχής, πως η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να είναι ανοιχτή 

στην κοινωνία, προάγοντας τη συμμετοχή και επικοινωνία μαζί της. 

Λέξεις κλειδιά: δημιουργία‐αξιολόγηση ιστοσελίδας, πλατφόρμες C.M.S., πλεονεκτήματα 

 

Εισαγωγή 

Η αναγκαιότητα να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες για την προβολή της επιστημονικής, 

κοινωνικής και πολιτισμικής διάστασης του εκπαιδευτικού έργου στην κοινωνία,  την ανά‐

δειξη των καλών πρακτικών και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία είναι πλέον ξεκά‐

θαρη  στους  εκπαιδευτικούς  (ΚΕΕ,  2011).  Παρόλα  αυτά  και  μέσα  από  την  περιήγηση  στο 

διαδίκτυο,  παρατηρείται μόλις  ένας μικρός   αριθμός σχολικών  ιστοσελίδων,  ενώ η πλειο‐

ψηφία αυτών δεν χρήζει ιδιαίτερης αναφοράς, κυρίως λόγω της χαμηλής ποιότητας περιε‐

χομένου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ Ιούλιος 2013) 

υπάρχουν  σήμερα 13120  ενεργοί  δικτυακοί  τόποι  σε  αυτό,  στο  σύνολο  των 170598.  Από 

τους ενεργούς δικτυακούς τόπους, οι 4278 λειτουργούν πάνω στην πλατφόρμα joomla και 

οι 831 με wordpress. Ενώ το 40% των σχολείων έχουν δική τους ιστοσελίδα, εκτιμάται ότι 

μόλις το 10‐15% είναι ενεργές. Επιπλέον, μόλις το 1.4% των εκπαιδευτικών της Α/θμιας και 

το  3.7%  της  Β/θμιας  έχουν  ενεργή  ιστοσελίδα  στο  ΠΣΔ 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/manuals/sxoleio.php). 

Η  γιγάντωση  του  διαδικτύου  την  τελευταία  εικοσαετία  και  η  ταυτόχρονη  εξέλιξη  του  δη‐

μιούργησε  την επιθυμία  για  την προβολή μέσω αυτού όλο και περισσοτέρων. Η σχολική‐ 

εκπαιδευτική κοινότητα επιζητώντας και αυτή με τη σειρά της την ανάδειξη των δράσεων 

της  δεν  έμεινε  μακριά.  Η  ανάπτυξη  ιστοσελίδων  για  προβολή  του  έργου  που  επιτελείται 

μέσα  στο  σχολείο  οδήγησε  στην  εμφάνιση  όλο  και  περισσοτέρων  σχολικών  ιστοσελίδων 

φέρνοντας μαζί  και  τις  δυσκολίες που η  κατασκευή  τους  είχε μια  και απαιτούσαν  εξειδι‐

κευμένες γνώσεις από τους δημιουργούς. Επίσης ικανοποιούσαν μόνο τον σκοπό της προ‐
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βολής. Το πέρασμα όμως από το web στην εποχή του web 2.0 έφερε μαζί και την ανάπτυξη 

των πλατφορμών C.M.S. και μιας πληθώρας εκπαιδευτικών εργαλείων. Έτσι, η είσοδος των 

νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση και η εμπλοκή όλο και περισσοτέρων με αυτές αύξησε 

την πίεση για προβολή καινοτομιών που ακολουθούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία αλ‐

λά και την ανάγκη της επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτι‐

κής κοινότητας. Μία ανάγκη που ικανοποιήθηκε με την δημιουργία εκατοντάδων blogs λό‐

γω της απλότητας τους και της φιλικότητας προς τον χρήστη‐δημιουργό.  

Ταυτόχρονα,  οι  μαθητές  κερδίζουν  με  την  ενασχόληση  με  την  ιστοσελίδα:  Αφύπνιση  δη‐

μιουργικού ενδιαφέροντος, μαθαίνουν να συνεργάζονται, αναδεικνύουν τις ικανότητες και 

τη διαφορετικότητά τους, δημιουργία εσωτερικών κινήτρων για μάθηση και δημοκρατικού 

πλαισίου συμμετοχής όπου λαμβάνονται συλλογικά αποφάσεις, ανεξάρτητα από τις δεξιό‐

τητες στην Πληροφορική, ανάπτυξη δεξιοτήτων χειρισμού Η/Υ ( Αράπογλου κ.α.,2003). 

 

Σκοποί σχολικής ιστοσελίδας 

Οι σχολικές  ιστοσελίδες  λειτουργούν ως συστήματα πληροφοριών,  δομώντας  το περιεχό‐

μενό τους με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχουν στους επισκέπτες τους την εκπαιδευτική και 

σχολική πληροφόρηση, στον ελάχιστο χρόνο. Ωστόσο, για να είναι ουσιαστική η λειτουργία 

της πρέπει να τεθούν από την αρχή οι στόχοι που πρέπει να εκπληρώνει.  Ιστοσελίδες που 

δεν επικεντρώνουν στους στόχους, αλλά στη μορφοποίηση και τα γραφικά ανήκουν σε πα‐

λιότερα χρόνια που ενδιέφερε μόνο η παρουσία τους στο διαδίκτυο. Οι στόχοι λοιπόν που 

θα πρέπει να έχει μία σχολική ιστοσελίδα συγκεντρώνονται στα εξής: 

 Καλωσορίζει τους επισκέπτες και τους εισάγει στο πνεύμα του σχολείου. Τους ενημε‐

ρώνει για την αποστολή του, τον χαρακτήρα του, την εμφάνισή του, για τα αγαθά που 

προσφέρει, για τη στάση του απέναντι στις νέες τεχνολογίες. 

 Επικεντρώνει και επισημαίνει τη σωστή πληροφόρηση στον ευρύτερο χώρο του διαδι‐

κτύου, αναγνωρίζοντας τις πιο αξιόλογες πηγές και παρουσιάζοντάς τες σε εκπαιδευτι‐

κούς, γονείς και μαθητές. Βοηθάει έτσι την διερεύνηση και ανακάλυψη της γνώσης μέ‐

σα από τη σωστή αξιολόγησή της. 

 Δημοσίευση  δράσεων  των  μαθητών  που  μπορεί  να  είναι  από  απλές  εργασίες  μέσα 

στην σχολική καθημερινότητα, μέχρι συλλογικές δραστηριότητες όπως η έκδοση ενός 

περιοδικού και μιας εφημερίδας. 

 Τέλος, η σχολική ιστοσελίδα μπορεί να λειτουργήσει από μόνη της ως πηγή γνώσης, ως 

μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη. Έρευνες που έχουν εκπονήσει οι μαθητές και έχουν δη‐

μοσιευτεί ηλεκτρονικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από την ευρύτερη κοινωνία 

για την αναζήτηση πληροφοριών (McKenzie,1997). 

Η ύπαρξη των παραπάνω στόχων επιβάλλονται ιδιαίτερα σε μία εποχή που η τεχνολογική 

ανάπτυξη είναι ραγδαία, οι δυνατότητες εγκατάστασης εφαρμογών αμέτρητες και οι χρή‐

στες που μπορούν να τις υλοποιήσουν εξίσου πολυάριθμοι. Το μέτρο και η ποιότητα πρέ‐

πει να υπερισχύσει της ποσότητας και θεμέλιο για να επιτευχθεί αυτό είναι να δοθεί βαρύ‐

τητα στην ουσία και όχι στο πώς μία  ιστοσελίδα μπορεί να γίνει πιο εντυπωσιακή με πε‐

ρισσότερα πρόσθετα.   
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Στατικοί και δυναμικοί ιστότοποι 

Οι δύο μεγάλες κατηγορίες ιστοσελίδων είναι οι λεγόμενες στατικές (static) και οι δυναμι‐

κές (dynamic). Όσον αφορά την όψη/εμφάνισή τους, δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ 

τους, αλλά όσον αφορά την λειτουργία και τις δυνατότητές τους οι διαφορές είναι πολλές 

και ουσιαστικές. Στα πλαίσια μιας επιγραμματικής περιγραφή δεν μπορούν να αναλυθούν 

όλες οι διαφορές και δυνατότητές τους, είναι όμως δυνατή η συνοπτική έκθεση κάποιων 

βασικών σημείων διαφοροποίησης, χωρίς τις σχετικές τεχνικές λεπτομέρειες. 

Στατικές ιστοσελίδες 

Οι στατικές  ιστοσελίδες είναι ουσιαστικά απλά ηλεκτρονικά "έγγραφα". Μπορούν να πε‐

ριέχουν κείμενα, φωτογραφίες, συνδέσμους  (links), αρχεία για download, κινούμενα σχέ‐

δια  (animated graphics). Είναι κατάλληλες κυρίως για την δημιουργία "μόνιμων/στατικών 

παρουσιάσεων", όπου δεν υπάρχει συχνά η ανάγκη να τροποποιείται το περιεχόμενό τους. 

Δηλαδή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μια στατική ιστοσελίδα για την γενική παρουσί‐

αση μιας επιχείρησης και των προϊόντων ή υπηρεσιών της.  

Ο χαρακτηρισμός "στατική",  δεν σημαίνει ότι  τίποτα στην σελίδα δεν κινείται, αντιθέτως 

μπορεί να έχει κινούμενα γραφικά και άλλα αρχεία πολυμέσων. Σημαίνει ότι το περιεχόμε‐

νο της κάθε σελίδας είναι σταθερό και συγκεκριμένο. Πρόκειται δηλαδή για σταθερά ηλε‐

κτρονικά έγγραφα. Αυτό  το  τελευταίο,  λειτουργώντας δηλαδή ως   ηλεκτρονικά έγγραφα, 

είναι που τους προσδίδει μία απλότητα σχεδιασμού. Δεν έχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις από 

κάποιον που φιλοδοξεί να σχεδιάσει έναν απλό  ιστότοπο και να τον ανεβάσει στο διαδί‐

κτυο.  

Ένα άλλο πλεονέκτημα των στατικών ιστοτόπων είναι η ταχύτητα. Οι στατικές ιστοσελίδες 

μεταβιβάζονται από τον διακομιστή πιο γρήγορα, γιατί δε χρειάζονται περαιτέρω επεξερ‐

γασία.  

Το κύριο μειονέκτημά τους είναι ότι δεν είναι πρακτική η χρήση τους όταν χρειάζεται  το 

περιεχόμενο της ιστοσελίδας να αλλάζει συχνά, π.χ. τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα 

να προστίθεται κάποιο άρθρο. Αυτό συμβαίνει επειδή στην περίπτωση που χρειάζεται να 

τροποποιηθεί μια στατική ιστοσελίδα, πρέπει να γίνουν επεμβάσεις απευθείας πάνω στην 

ιστοσελίδα με κάποιο σχετικό πρόγραμμα (html editor είτε απλό είτε WYSIWYG), μια δια‐

δικασία που μπορεί να αποβεί χρονοβόρα, αφού το περιεχόμενο πρέπει να ανανεώνεται 

σε κάθε σελίδα ξεχωριστά 

 

Δυναμικές ιστοσελίδες με βάσεις δεδομένων 

Οι  δυναμικές  ιστοσελίδες,  μπορεί  στην  εμφάνιση,  σε  πολλές  περιπτώσεις,  να  μην  έχουν 

μεγάλη  διαφορά  με  τις  στατικές,  όμως  οι  δυνατότητές  είναι  πολύ  περισσότερες,  καθώς 

στην περίπτωση αυτή ουσιαστικά πρόκειται  για μία  εφαρμογή  (πρόγραμμα),  και  όχι  ένα 

απλό ηλεκτρονικό έγγραφο. Θα πρέπει  να επισημανθεί ότι οι δυναμικές  ιστοσελίδες δεν 

ταυτίζονται απαραίτητα με τις ιστοσελίδες που περιέχουν κίνηση και εντυπωσιακά εφέ. 

Συνήθως,  οι  δυναμικές  ιστοσελίδες,  χρησιμοποιούν  κάποια  βάση  δεδομένων  (database), 

όπου αποθηκεύουν πληροφορίες και απ' όπου αντλούν το περιεχόμενό τους, ανάλογα με 

το τι ζητάει ο χρήστης/επισκέπτης σε κάθε του χτύπημα (κλικ). Η χρήση των βάσεων δεδο‐
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μένων, είναι αυτή που επιτρέπει την εύκολη προσθαφαίρεση περιεχομένου στις δυναμικές 

ιστοσελίδες, καθώς δεν απαιτείται να επεξεργάζεται κανείς κάθε φορά την  ίδια την  ιστο‐

σελίδα,  αλλά απλά να διαχειρίζεται  έμμεσα  το περιεχόμενο στη βάσης  και  οι υπόλοιπες 

διαδικασίες γίνονται αυτοματοποιημένα από τον "μηχανισμό" της ιστοσελίδας.  

Αυτό που απλοποιεί την διαδικασία για την διαχείριση του περιεχομένου σε μία δυναμική 

ιστοσελίδα, είναι ο μηχανισμός C.M.S., μέσω του οποίου η προσθαφαίρεση περιεχομένου 

μπορεί  να γίνει ακόμη και από κάποιον αρχάριο. Φυσικά,  η "περιοχή διαχείρισης"  της  ι‐

στοσελίδας  προστατεύεται  με  κωδικό  πρόσβασης  (password)  και  δεν  μπορούν  να  εισέλ‐

θουν σε αυτή οι επισκέπτες της ιστοσελίδας. 

Με  απλά  λόγια,  το  περιεχόμενο  των  δυναμικών  ιστοσελίδων  (ή αλλιώς  δυναμικές  πλατ‐

φόρμες) μπορεί να αλλάζει από συγκεκριμένους χρήστες  (διαχειριστές) οποτεδήποτε, εύ‐

κολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτούνται ειδικές γνώσεις σχετικές με τη δημιουργία ιστο‐

σελίδων  ή  γραφικών.  Αυτό  επιτυγχάνεται  μια  και  τα  κείμενα  γράφονται  μέσω  κάποιων 

online WYSIWYG ("What You See Is What You Get") html editors, ειδικών δηλαδή κειμενο‐

γράφων, παρόμοιων με το MS Word, που επιτρέπουν τη μορφοποίηση τους όποτε υπάρχει 

ανάγκη. Επίσης, παρέχουν λειτουργικότητα και εργαλεία που διευκολύνουν τη συνεργασία 

χρηστών από διαφορετικούς υπολογιστές για δημοσίευση περιεχομένου. Η όλη διαδικασία 

δεν  απαιτεί  εξειδικευμένες  προγραμματιστικές  γνώσεις  και  μπορεί  να  πραγματοποιηθεί 

από άτομα με βασικές γνώσεις πάνω σε υπολογιστές. 

Οι αλλαγές του site μπορούν να γίνουν από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεμέ‐

νος στο Διαδίκτυο,  χωρίς  να  χρειάζεται  να έχει  εγκατεστημένα ειδικά προγράμματα επε‐

ξεργασίας  ιστοσελίδων,  γραφικών  κ.λπ.  Μέσω  ενός  απλού  φυλλομετρητή  ιστοσελίδων 

(browser),  ο  χρήστης  μπορεί  να  συντάξει  ένα  κείμενο  και  να  ενημερώσει  άμεσα  τον  δι‐

κτυακό του τόπο. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης δυναμικών ιστοσελίδων, σε σχέση με τις στατικές, μπορούν 

να συνοψιστούν ως εξής: 

 Δυνατότητα άμεση  επέμβασης  και  τροποποίησης περιεχομένου  ιστοσελίδας από  τον 

ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της. 

 Εγκατεστημένη τεχνογνωσία σε παγκόσμιο επίπεδο, αφού οι πλατφόρμες που χρησι‐

μοποιούνται συνήθως είναι ανοιχτού κώδικα. 

 Γρήγορη  ενημέρωση,  διαχείριση  και  αρχειοθέτηση  του  περιεχομένου  του  δικτυακού 

τόπου. 

 Ενημέρωση του περιεχομένου από οπουδήποτε. 

 Ταυτόχρονη ενημέρωση από πολλούς χρήστες και διαφορετικούς υπολογιστές. 

 Δεν απαιτούνται ειδικές τεχνικές γνώσεις από τους διαχειριστές. 

 Εύκολη  χρήση  και  άμεση  γνώση  του  τελικού  αποτελέσματος,  όπως  γίνεται  με  τους 

γνωστούς κειμενογράφους. 

 Δυνατότητα αναζήτησης του περιεχομένου που καταχωρείται και αυτόματη δημιουρ‐

γία αρχείου. 

 Ασφάλεια και προστασία του σχεδιασμού του site από λανθασμένες ενέργειες, που θα 

μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην εμφάνισή του. 
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 Διαχωρισμός του περιεχομένου από το σχεδιασμό και την πλοήγηση  (navigation)  του 

δικτυακού τόπου. 

 Αλλαγή σχεδιασμού ή τρόπου πλοήγησης χωρίς να είναι απαραίτητη η ενημέρωση ό‐

λων των σελίδων από τον ίδιο το χρήστη. 

 Αυτόματη δημιουργία των συνδέσμων μεταξύ των σελίδων και αποφυγή προβλημάτων 

ανύπαρκτων σελίδων (404 error pages). 

 Μικρότερος φόρτος στον εξυπηρετητή (server) και χρήση λιγότερου χώρου, αφού δεν 

υπάρχουν πολλές επαναλαμβανόμενες στατικές σελίδες, από τη στιγμή που η ανάπτυ‐

ξη των σελίδων γίνεται δυναμικά. 

 Όλο το περιεχόμενο καταχωρείται στην/στις βάσεις δεδομένων,  τις οποίες μπορούμε 

πιο εύκολα και γρήγορα να τις προστατεύσουμε τηρώντας αντίγραφα ασφαλείας. 

 Εύκολη προσθήκη περιεχομένου στον εκάστοτε ιστότοπο από οποιονδήποτε υπολογι‐

στή  διαθέτει  σύνδεση  στο  διαδίκτυο  με  απλή  πληκτρολόγηση  και  μορφοποίηση  του 

κειμένου, μεταφόρτωση των φωτογραφιών και άμεση δημοσίευση. 

 Δυνατότητα συνεργασίας με όσους μπορούν να συμβάλουν στην επεξεργασία του πε‐

ριεχομένου από οποιονδήποτε υπολογιστή με σύνδεση στο διαδίκτυο και με καθορι‐

σμό του πλαισίου των αρμοδιοτήτων τους. 

 Δημοσίευση απεριόριστων σελίδων, χωρίς περιορισμό καθώς επίσης δυνατότητα ανα‐

ζήτησης και αρχειοθέτησης όλου του περιεχομένου. 

 Υποστήριξη εκατοντάδων πρόσθετων εφαρμογών (extensions) που επεκτείνουν τη λει‐

τουργικότητα  του  όπως  forum,  photo  galleries,  βιβλιοθήκες  αρχείων,  βιβλία  επισκε‐

πτών και φόρμες επικοινωνίας. 

 

Μειονεκτήματα 

 Μεγάλη εξάρτηση λειτουργίας της ιστοσελίδας με ένα πλήθος ιδιοτήτων του διακομι‐

στή στον οποίο πραγματοποείται η φιλοξενία της ιστοσελίδας. 

 Δυσκολότερη αντιμετώπιση προβλημάτων και τεχνικών δυσκολιών. (Νάκος, 2011) 

 

Πλατφόρμες C.M.S. 

Παρά  τον  πολύ μεγάλο αριθμό συστημάτων C.M.S.  που  είναι  διαθέσιμα,  τρία  είναι  αυτά 

που κυριαρχούν τόσο σε δημοτικότητα όσο και σε ποσοστά χρήσης από ιστότοπους και από 

διαχειριστές με βάση την έκθεση "2010 Open Source C.M.S Market Share Report" του ανα‐

λυτή Ric Shreves  που αναλύει  τη  δυναμική  και  τις  εξελίξεις  στο  χώρο  και  την αγορά  των 

C.M.S.: τα WordPress, Joomla! και Drupal (Shreves, 2010).  

 

WordPress 

Το WordPress κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2003 και τώρα βρίσκεται στην έκδοση 3.5 

(κυκλοφόρησε  τον  Απρίλιο  του  2013),  αριθμώντας  πάνω  από  60  εκατομμύρια  λήψεις 

(downloads)  και  χρησιμοποιείται  στο  14,7%  των  1,000,000  μεγαλύτερων  ιστότοπων  σύμ‐

φωνα με (Alexa Internet's "top 1 million" websites, ). Αν και ξεκίνησε ως C.M.S. κυρίως για 

κατασκευή ιστολογίων, στην πορεία ενσωμάτωσε πολλά άλλα χαρακτηριστικά με αποτέλε‐

σμα στην παρούσα έκδοσή του να μπορεί να θεωρηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως πλήρες 

C.M.S.  για  δημιουργία  μεγάλης  ποικιλίας  ιστότοπων.  Μεγάλα  πλεονεκτήματα  του 

WordPress που έχουν συμβάλλει στη δημοτικότητά του είναι η απλότητα και η φιλικότητα 
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στην αλληλεπίδραση με τον χρήστη, η μεγάλη βιβλιοθήκη προτύπων και plugins, καθώς και 

η μεγάλη κοινότητα χρηστών που το υποστηρίζει και το εξελίσσει. Άλλο μεγάλο πλεονέκτη‐

μα του WordPress είναι η πολύ εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση, ρύθμιση και διαχείρισή 

του. Το WordPress σημείωσε αλματώδη εξάπλωση τα έτη 2009 και 2010, με αποτέλεσμα να 

ξεπεράσει  κατά πολύ σε ποσοστά χρήσης  τους άλλους δύο ανταγωνιστές  του,  το  Joomla! 

και το Drupal (http://en.wikipedia.org/wiki/WordPress). 

 

Joomla! 

Το  Joomla!  δημιουργήθηκε  το  2005  σαν  μετεξέλιξη  του C.M.S. Mambo.  Στις  24  Απριλίου 

2013 κυκλοφόρησε η πιο πρόσφατη έκδοσή του, η 3.1. Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και 

ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου.  Χρησιμοποιείται  για  τη δημοσίευση 

περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα ‐ intranets. Εί‐

ναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρα‐

κτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται 

τη στιγμή που ζητούνται. Το Joomla! έχει και άλλες δυνατότητες εμφάνισης όπως η προσω‐

ρινή αποθήκευση σελίδας, RSS feeds, εκτυπώσιμες εκδόσεις των σελίδων, ειδήσεις, blogs, 

δημοσκοπήσεις,  έρευνες,  καθώς  και  πολύγλωσση υποστήριξη  των  εκδόσεών  του.  Εύκολο 

στη διαχείριση λόγω της φιλικής και εξελιγμένης διεπαφής διαχείρισης, αντλεί μεγάλο μέ‐

ρος  της  δύναμής  του  από  την  πληθώρα  επεκτάσεων  που  είναι  διαθέσιμες  για  προσθήκη 

επιπλέον λειτουργιών( http://en.wikipedia.org/wiki/Joomla). 

 

Drupal 

Το Drupal αν και υπάρχει από το 2001, το οποίο είναι στην έκδοση 7 η οποία κυκλοφόρησε 

στις 5 Ιανουαρίου 2011, έχει καταφέρει να αποκτήσει μεγάλη βάση χρηστών και υψηλή δη‐

μοτικότητα τα τελευταία μόλις χρόνια. Αν και είναι πιο δυνατό σαν C.M.S. και υποστηρίζει 

περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες από τα δύο προηγούμενα, αυτό έχει το αντί‐

τιμο να μην είναι το ίδιο απλό και εύκολο στην εγκατάσταση και τη διαχείριση για χρήστες 

χωρίς τεχνικές γνώσεις. Βασισμένο και αυτό στην γλώσσα PHP, παρέχει στη βασική του έκ‐

δοση τα πιο βασικά χαρακτηριστικά των περισσότερων C.M.S., ενώ επεκτείνεται με πληθώ‐

ρα  modules  που  του  προσδίδουν  και  άλλες  λειτουργίες  και  χαρακτηριστικά 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Drupal). Τελειώνοντας,   καλό είναι να τονιστεί κάτι που αφο‐

ρά και τις τρείς πλατφόρμες. Η χρήση τους είναι απλή και εύκολη για έναν μέσο χρήστη και 

φυσικά όχι για κάποιον αρχάριο. 

 

Βήματα υλοποίησης: από τη σχεδίαση μέχρι τη συνεχή ενημέρωση 

Για την δημιουργία ενός ιστοτόπου χρειάζεται να ακολουθηθεί μια λεπτομερής διαδικασία 

σχεδιασμού και ανάπτυξης, κάτι που θα αποτελέσει τον «οδικό» χάρτη μέχρι το επιθυμητό 

αποτέλεσμα, έναν ιστότοπο που θα προβάλει το σχολείο, τις δράσεις που γίνονται σε αυτό, 

αλλά και έναν χώρο ανάδειξης της δημιουργικής έκφρασης   των μαθητών του. Πρώτα και 

πάνω από όλα ο σύλλογος διδασκόντων πρέπει να αποφασίσει για τους στόχους που πρέ‐

πει να επιτελεί η λειτουργία της σχολικής ιστοσελίδας και να διανείμει ρόλους σε κάθε εκ‐

παιδευτικό ώστε όλοι  να αισθάνονται μέτοχοι  της προσπάθειας. Πρέπει  να  ενημερωθούν 

πάνω στο συγκεκριμένο θέμα από επίσημους φορείς ώστε να τεθούν από την αρχή κάποιοι 

κανόνες για τη σωστή λειτουργία της.  
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Στη συνέχεια,  να δημιουργηθούν ομάδες εργασίας που θα έχουν διαφορετικά καθήκοντα 

ανάλογα  με  τις  ικανότητές  τους:  κάποιοι  να  συλλέξουν  πληροφορίες  και  να  γράψουν  τα 

κείμενα,  άλλοι  να σχεδιάσουν  τη μορφή  της  ιστοσελίδας,  και άλλοι  να  έχουν  την  ευθύνη 

προγραμματισμού (ΥΠΔΒΜ, 2011). Η μορφή της κάθε ομάδας θα μπορούσε να είναι όπως 

ακριβώς η δομή μίας αθλητικής ομάδας, μίας ομάδας σκάκι ή μιας ομάδας φιλαναγνωσίας, 

με τα μέλη της να ανανεώνονται και να μην περιορίζονται μόνο σε μία σχολική τάξη. Οι υ‐

ποχρεώσεις αυτών των ομάδων καλό είναι να συνεχίζονται και μετά τη δημοσίευση της ι‐

στοσελίδας, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση. 

Ο  ορισμός  υπεύθυνου  ή  καλύτερα  διαχειριστή  ιστοσελίδας  είναι  ακόμη  μία  λεπτομέρεια 

που πρέπει να επιλυθεί από την αρχή, ώστε ο συντονισμός να είναι πιο ευέλικτος και γρή‐

γορος. Από την εμπειρία σχεδίασης,  κατασκευής και διαχείρισης τριών δικτυακών  ιστοτό‐

πων μπορεί  να υποστηριχτεί πως λόγω της δυσκολίας που έχει η συγκεκριμένη θέση δεν 

είναι έργο ενός μόνο ατόμου. Yπεύθυνος πάντα πρέπει  να είναι ο διευθυντής της σχολικής 

μονάδας, ο οποίος σε συνεργασία με τους δύο διαχειριστές να αποφασίζουν και να αξιολο‐

γούν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί (ΥΠΔΒΜ, 2011). Προτείνεται η συνεργασία με έναν ή 

δύο εκπαιδευτικούς που έχουν καλύτερη εικόνα και γνώσεις στις Νέες Τεχνολογίες, επειδή 

η θέση του διευθυντή δεν αποτελεί πάντα συνώνυμο με την εμπειρία σε θέματα τεχνολογί‐

ας. 

 

Συμπεράσματα 

Η  επιλογή  του  συστήματος  πάνω  στο  οποίο  θα  βασιστεί  ένας  σχολικός  ιστότοπος  είναι 

προφανής. Μια προσεκτική ματιά στα πλεονεκτήματα των συστημάτων C.M.S. είναι αρκετή 

για να γίνει κατανοητό πως παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός σχολι‐

κού δικτυακού τόπου, καθώς δεν απαιτούνται ειδικευμένες γνώσεις και ο φόρτος εργασίας 

για  την δημιουργία  και  ενημέρωσή  του περιορίζεται αρκετά.  Επίσης,  παρέχουν  τεράστιες 

δυνατότητες για την παιδαγωγική αξιοποίηση τους μέσω σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοι‐

νωνίας μεταξύ των χρηστών με τη χρήση των  forum, chat, της φόρμας επικοινωνίας,   που 

μπορούν  να ενσωματωθούν σε μια δυναμική ιστοσελίδα βοηθώντας στο να αναπτυχτούν 

δεξιότητες επικοινωνίας, συνεργασίας και εξοικείωσης με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας 

και  της Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) στην πράξη  (Ντρενογιάννη, 2001),  δημιουργώντας κίνητρα για 

μάθηση,  στην  ανταλλαγή  απόψεων  και  εμπειριών,  στην  παρουσίαση  του  εκπαιδευτικού 

έργου  και  των σχολικών δραστηριοτήτων,  στη συνεργασία σχολείων,  μαθητών  και  εκπαι‐

δευτικών. 

Μέσα σε ένα  τέτοιο πλαίσιο, μία πρακτική όπως αυτή της σχολικής  ιστοσελίδας, που πα‐

ρουσιάζει το προφίλ του σχολείου στην κοινωνία και τις δράσεις που σε αυτό επιτελούνται, 

δεν είναι δυνατό να σχεδιάζεται επιπόλαια ή να συμμετέχει στον σχεδιασμό της μόνο ένα 

μέρος των εκπαιδευτικών. Σε περίπτωση που συμβαίνει κάτι τέτοιο, φανερώνει ανεπάρκεια 

ικανότητας  συντονισμού,  επικοινωνίας,  ενδιαφέροντος  και  οι  ευθύνες  βαραίνουν  όλους, 

ιδιαίτερα τον επικεφαλής του συλλόγου διδασκόντων. Παρόλα αυτά, αφήνοντας ένα παρά‐

θυρο ανοιχτό και με καλοπροαίρετη διάθεση, η έλλειψη σχετικών γνώσεων μπορεί να θεω‐

ρηθεί ως ο λόγος μη σωστής λειτουργίας μίας σχολικής ιστοσελίδας.  
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Βέβαια,  ο  σωστός  σχεδιασμός  προϋποθέτει  τη  συνεργασία  μεταξύ  δασκάλων  και  μεταξύ 

μαθητών. Χωρίς αυτόν τον συνδετικό κρίκο το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι θετικό και 

ενδεχομένως να είναι πιο σημαντικό από τα γραφικά και τα χρώματα της ιστοσελίδας.  Πέ‐

ρα όμως από  τη συνεργασία μέσα στο σχολείο απαιτείται  και  η  συνδρομή  του  Συλλόγου 

Γονέων και Κηδεμόνων, που μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό τμήμα της προσπά‐

θειας, αφού συνθέτουν ένα κομμάτι της ευρύτερης σχολικής ζωής. 

Τελειώνοντας, πρέπει να τονιστεί πως ιστοσελίδες που βασίζονται σε μία από τρεις εφαρ‐

μογές που αναφέρθηκαν παραπάνω, λειτουργούν σε διαφορετικό επίπεδο από ιστοσελίδες 

που είναι βασισμένες σε blogs ή ακόμη στο απαρχαιωμένο πια FrontPage της Microsoft. Oι 

δυνατότητες που έχουν είναι πολύ ανώτερες από ένα blog και δεν είναι δυνατό να συγκρί‐

νονται μεταξύ τους, αν και μοιάζουν πολύ. 
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Περίληψη 

Σήμερα γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι διάφορες εφαρμογές  των Τεχνολογιών 

Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) συνιστούν τεχνολογικά μέσα, αναπτυξιακά κατάλλη‐

λα για τα παιδιά της προσχολικής και της πρώτης σχολικής ηλικίας. Οι ΤΠΕ μπορούν να παί‐

ξουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του Αναλυτικού Προγράμματος του Νη‐

πιαγωγείου, σε όλους τους τομείς και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, εφόσον υποστηρίζο‐

νται  από  αναπτυξιακά  κατάλληλες  εφαρμογές  και  λογισμικά.  Ιδιαίτερα  σημαντικός  καθί‐

σταται ο ρόλος  των εκπαιδευτικών,  διότι από αυτούς/αυτές  εξαρτάται η  έκταση ενσωμά‐

τωσης και ο τρόπος αξιοποίησης των υπολογιστών στα νηπιαγωγεία. Στην παρούσα εργα‐

σία παρουσιάζουμε την πρότασή μας για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου λο‐

γισμικού για την προσχολική εκπαίδευση. Σκοπός μας είναι αφενός η αντιμετώπιση της έλ‐

λειψης ύπαρξης κάποιου πακέτου από  το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α  (παρότι αντίστοιχα προϊόντα έχουν 

δημιουργηθεί και διανεμηθεί για τις λοιπές εκπαιδευτικές βαθμίδες) και αφετέρου η αξιο‐

ποίηση  της  τεχνολογικά  ξεπερασμένης  υλικοτεχνικής  υποδομής  της  πλειοψηφίας  των  νη‐

πιαγωγείων της χώρας μας.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, ΤΠΕ, διανομή λογισμικού 

 

Εισαγωγή 

Η σημερινή κοινωνικοοικονομική πραγματικότητα διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο λειτουργί‐

ας του Νηπιαγωγείου και προβάλλει την ανάγκη για ποιοτική εκπαίδευση, με απώτερο στό‐

χο  την καλλιέργεια  των  ικανοτήτων και δεξιοτήτων  των νηπίων,  προκειμένου να προετοι‐

μαστούν έγκαιρα για την κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας στην οποία θα ζήσουν. 

Η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών, καθώς και η ανάπτυξη εκπαιδευτι‐

κού  λογισμικού  και  αντίστοιχων  δραστηριοτήτων  στην  προσχολική  και  την  πρωτοσχολική 

εκπαίδευση, έχει ήδη εξαπλωθεί σε πολλά σχολικά συστήματα  (Haugland & Wright, 1997; 

Druin & Fast, 2002; Plowman & Stephen, 2003). Στη χώρα μας η ανάγκη χρήσης του υπολο‐

γιστή, από τις μικρές ακόμη ηλικίες, επισημαίνεται σε επίσημα κείμενα εδώ και μια δεκαε‐

τία  (ΔΕΠΠΣ, 2003), όπου δίδεται έμφαση στη δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων οι 

οποίες στοχεύουν να βοηθήσουν το παιδί, τόσο στο να εξοικειωθεί, όσο και στο να χρησι‐

μοποιήσει  τον υπολογιστή ως  εργαλείο  για  τη μάθηση διαφόρων θεματικών κατηγοριών. 

Ωστόσο, η εισαγωγή των ΤΠΕ και ειδικότερα των νέων μορφών μάθησης δεν είναι τεχνικό 

ζήτημα,  όπως είναι η αλλαγή  του ηλεκτρονικού εξοπλισμού σε μια επιχείρηση, αλλά έχει 

χαρακτήρα μεταρρύθμισης,  στην οποία  εμπλέκονται  πολλοί  παράγοντες.  Από  τους σημα‐

ντικότερους  είναι  ο  εκπαιδευτικός,  ο  οποίος  είναι  αυτός  που  θα  τον  αξιοποιήσει,  καθώς 

είναι καθοριστικός για την ολόπλευρη ανάπτυξη και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στο 

νηπιαγωγείο (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 
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ΤΠΕ & μικρά παιδιά 

Παρά τις έντονες αμφισβητήσεις αναφορικά με την ένταξη των ΤΠΕ στην παιδαγωγική πρά‐

ξη  (Cordes & Miller, 2000; Cuban, 2001),  τα  ερευνητικά αποτελέσματα που επισημαίνουν 

τις δυνατότητες  των ΤΠΕ ως διδακτικό μέσο  (Segers & Verhoeven, 2003)  και ως γνωστικό 

εργαλείο  (Clements, 1999a) φαίνεται  να διαμορφώνουν μια κοινή συμφωνία στο επίπεδο 

της  εκπαιδευτικής πολιτικής  και  της  σχολικής  πρακτικής,  που προωθεί  την  ορθολογική  έ‐

νταξη των ΤΠΕ στην προσχολική και την πρωτοσχολική εκπαίδευση  (NAYEC, 1996; Yeland, 

2002; Plowman & Stephen, 2003). Πλέον αναγνωρίζεται ότι οι υπολογιστές είναι τεχνολογι‐

κά μέσα αναπτυξιακά κατάλληλα για τα παιδιά της προσχολικής και  της πρώτης σχολικής 

ηλικίας, καθώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ώστε να υποστηρίξει και να ενθαρ‐

ρύνει  την  ανάπτυξη  και  τη  μάθηση  σε  αυτές  τις  ηλικίες  (Druin &  Fast,  2002;  Finegan & 

Austin, 2002; Tsitouridou & Vryzas, 2004).  

 

Ως εργαλείο, οι ΤΠΕ υποστηρίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και ο βαθμός στον οποίο 

είναι  κατάλληλες  για  παιδιά  προσχολικής  ηλικίας  εξαρτάται  από  τον  τρόπο  χρήσης  τους. 

Αναδεικνύονται ως αποτελεσματικά εργαλεία διδασκαλίας και μάθησης στις  χαμηλότερες 

βαθμίδες εκπαίδευσης ‐παιδιά από 3 έως και 8 ετών‐ (Haugland, 1999; Κόμης, 2005), ενώ 

το ζήτημα που τίθεται πλέον δεν αφορά στο αν πρέπει να χρησιμοποιούν τα παιδιά υπολο‐

γιστές  και από ποια ηλικία,  αλλά στο  να  καταλάβουμε πώς οι  ΤΠΕ βοηθούν  καλύτερα  τη 

μάθηση,  τι  είδους  μάθηση  ενισχύουν  και  πώς  θα  εξυπηρετήσουν  καλύτερα  τις  ανάγκες 

διαφορετικών πληθυσμών και γνωστικών αντικειμένων.  

 

Ο παράγοντας εκπαιδευτικός 

Κλειδί για την εφαρμογή οποιασδήποτε παιδαγωγικής παρέμβασης με τη χρήση των νέων 

τεχνολογικών μέσων αναδεικνύεται ο παράγοντας «εκπαιδευτικός», καθώς αυτός είναι που 

τελικά θα συντελέσει στην πραγμάτωση ή μη της μάθησης, αφού η είσοδος των ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία μετέτρεψε το ρόλο του δασκάλου από απλό πάροχο γνώσεων σε 

έναν  πολύ  καλό  συνεργάτη  των  νέων  τεχνολογιών.  Ο  νηπιαγωγός  παίζει  σημαντικό  ρόλο 

στην ενσωμάτωση του υπολογιστή στο καθημερινό πρόγραμμα σπουδών του νηπιαγωγεί‐

ου, ώστε να ενταχθεί λειτουργικά στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (Ζαρά‐

νης & Οικονομίδης, 2008).  

 

Αποτελέσματα ερευνών, που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, έδει‐

ξαν ότι,  σε  γενικές  γραμμές,  οι  εκπαιδευτικοί  της προσχολικής  εκπαίδευσης  έχουν θετική 

άποψη σχετικά με τη χρήση της τεχνολογίας ως μέσου διδασκαλίας και μάθησης στο Νη‐

πιαγωγείο (Ζαράνης & Οικονομίδης, 2008). Ωστόσο, από πρόσφατες έρευνες, προκύπτει ότι 

μόνο σε ένα ποσοστό της τάξης του 40 ‐ 50% χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ ως εποπτικό μέσο δι‐

δασκαλίας (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2009; Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). Στις ίδιες 

έρευνες, οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά στο τεχνολογικό κομμάτι ένταξης των ΤΠΕ διαχρονι‐

κά, επισημαίνουν τους ίδιους παράγοντες που δρουν ως τροχοπέδη στην αξιοποίησή τους 

στη διδακτική πράξη και δεν είναι άλλοι από την έλλειψη ή ανεπάρκεια τεχνολογικής υπο‐

δομής,  την  έλλειψη  κατάλληλου  εκπαιδευτικού  λογισμικού,  την  ανυπαρξία  τεχνικής  υπο‐

στήριξης κ.ά. 
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Κατά συνέπεια, η επίτευξη του στόχου για την αποτελεσματική ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαι‐

δευτική διαδικασία δε θα είναι εφικτή, εάν δεν προηγηθεί η αντιμετώπιση διαφόρων πα‐

ραμέτρων,  όπως π.χ.  όσον αφορά στον  τεχνολογικό  τομέα,  της    επιλογής  κατάλληλου εκ‐

παιδευτικού λογισμικού και της αντιμετώπισης της ανεπάρκειας του τεχνολογικού εξοπλι‐

σμού. Στην αντιμετώπιση των 2 τελευταίων παραμέτρων επικεντρώνεται η παρούσα εργα‐

σία, η οποία ασχολείται με τη δημιουργία μιας διανομής λογισμικού, που περιλαμβάνει μια 

πλήρη  έκδοση  ενός  δωρεάν  λειτουργικού  συστήματος,  η  οποία  εμπεριέχει  σε  πλήρη  λει‐

τουργική μορφή το, κατά καιρούς, παραγόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό για την προσχολική 

εκπαίδευση από την επίσημη πολιτεία, καθώς και εξελληνισμένο δωρεάν λογισμικό, το ο‐

ποίο χρησιμοποιείται από τους νηπιαγωγούς. Σκοπός μας είναι, αφενός να αναπληρώσουμε 

την επίσημη πολιτεία, η οποία παρέβλεψε να δημιουργήσει και να διανείμει στα νηπιαγω‐

γεία πακέτο λογισμικού όμοιο με αυτό που έχει διανεμηθεί στις υπόλοιπες σχολικές βαθμί‐

δες  (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LiveCD), και αφετέρου να δημιουργήσουμε ένα πακέτο λο‐

γισμικού, μέσω της χρήσης του οποίου θα αξιοποιηθεί ο   πεπαλαιωμένος τεχνολογικός ε‐

ξοπλισμός των νηπιαγωγείων, απαιτώντας, ωστόσο, για τη χρήση του τις ελάχιστες δυνατές 

γνώσεις στις ΤΠΕ των Ελλήνων νηπιαγωγών. 

 

Η διανομή U‐PreSchool 

Το έναυσμα για  τη δημιουργία ενός ψηφιακού προϊόντος,  το οποίο θα εμπεριέχει όλο το 

εγκεκριμένο από  το  Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.  λογισμικό που,  κατά  καιρούς,  μέσω  των διαφόρων δρά‐

σεων έχει δημιουργηθεί (ΕΠΕΑΕΚ, Γ' ΚΠΣ κ.α.), καθώς και άλλο ψηφιακό υλικό (π.χ. ebooks), 

αλλά και δημοφιλές λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερο προς χρήση στο διαδίκτυο, δόθηκε 

από 3 παραδοχές: α) Στα νηπιαγωγεία δεν έχει γίνει προμήθεια τεχνολογικού εξοπλισμού 

από το Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α. την τελευταία δεκαετία και με την τρέχουσα οικονομική συγκυρία δεν 

προβλέπεται στο άμεσο μέλλον, καθώς η δράση Π80 που έχει ανακοινωθεί αφορά μόνο την 

προμήθεια κινητών εργαστήριων με laptop για 800 Δημοτικά και Γυμνάσια, β) στα περισσό‐

τερα νηπιαγωγεία η  γωνιά  του υπολογιστή  (όσα διαθέτουν) αποτελείται συνήθως από α‐

παρχαιωμένο  τεχνολογικό  εξοπλισμό,  ο  οποίος αδυνατεί  να «τρέξει»  τα  σύγχρονα  εκπαι‐

δευτικά λογισμικά, ενώ δε λείπουν τα προβλήματα συμβατότητας με τα παλαιότερα λογι‐

σμικά και γ) στον  ιστοχώρο της Τεχνικής Στήριξης  (ΤΣ)  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου 

(ΠΣΔ)  (http://ts.sch.gr/wiki/Linux/LiveCD) αναφέρονται πακέτα λογισμικού (.iso) για διανο‐

μή στις σχολικές μονάδες (Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια), αλλά απουσιάζει η αντίστοιχη 

διανομή για τα νηπιαγωγεία. Στο πακέτο λογισμικού για το δημοτικό υπάρχουν μόλις 4 λο‐

γισμικά που αναφέρονται  στο  νηπιαγωγείο,  από  ένα πλήθος  τουλάχιστον 16  λογισμικών. 

Αξίζει δε να αναφέρουμε ότι, στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Β’ Επιπέδου, η λίστα των λογι‐

σμικών που αναφέρονται στο δικτυακό τόπο του έργου (https://b‐epipedo2.cti.gr) για τους 

εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ60/70, περιέχει εν τέλει λογισμικά μόνο για τον κλάδο ΠΕ70. 

 

Η διανομή λογισμικού με την ονομασία U‐PreSchool που δημιουργήσαμε βασίζεται στο λο‐

γισμικό ανοικτού κώδικα L‐Ubuntu,  το οποίο είναι μια από τις διανομές του λειτουργικού 

συστήματος  Ubuntu  Linux  και  διατίθεται  δωρεάν.  Οι  λόγοι  που  επιλέχθηκε  η  διανομή  

Ubuntu ως βάση για τη δημιουργία της δικής μας διανομής είναι ότι πρόκειται για ένα α‐

ξιόπιστο  Λειτουργικό  Σύστημα  (ΛΣ)  το  οποίο,  ενώ  μόλις  πρόσφατα  κερδίζει  δημοσιότητα 

στην Ελλάδα, εδώ και αρκετά χρόνια χρησιμοποιείται στο εξωτερικό, τόσο για εκπαιδευτι‐

342/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



κή, όσο και για επαγγελματική χρήση. Επιπρόσθετα χαρακτηρίζεται από υψηλή ανθεκτικό‐

τητα σε  ιούς και κακόβουλο λογισμικό, προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες παραμετρο‐

ποίησης, ένα εύχρηστο και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας (GUI) και, το κυριότερο, μπο‐

ρεί  να  λειτουργήσει  ικανοποιητικά  σε  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  (ΗΥ)  ξεπερασμένης  τε‐

χνολογίας, αποτέλεσμα που τα αντίστοιχα δημοφιλή προγράμματα της Microsoft (XP, 7 & 8) 

αδυνατούν να επιτύχουν.  

 

Το περιβάλλον εργασίας του Ubuntu, παρότι πιο όμορφο, πιο λειτουργικό και πιο σύγχρονο 

από το αντίστοιχο των Windows (όπως κάποιος μπορεί να διακρίνει στο σχήμα 1), θεωρού‐

με ότι λόγω της διαφορετικής φιλοσοφίας σχεδίασής του, αποτελεί τροχοπέδη χρήσης του 

από ένα τυπικό χρήστη ΗΥ.  Πιο συγκεκριμένα, πιστεύουμε ότι η διαφοροποίηση στο περι‐

βάλλον εργασίας των 2 συστημάτων θα δημιουργήσει  ιδιαίτερα προβλήματα λειτουργικό‐

τητας στους αρχάριους χρήστες οι οποίοι, ενώ πασχίζουν να εξοικειωθούν με ένα λειτουρ‐

γικό σύστημα στον προσωπικό τους χώρο, ξαφνικά καλούνται να μάθουν να χρησιμοποιούν 

στην εργασία τους ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον εργασίας, όπως συμβαίνει με τους 

εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων που έχουν στη διάθεσή τους τις διανομές που προ‐

σφέρει η Τεχνική Στήριξη του ΠΣΔ. 

    
Σχήμα 1: 

Διεπαφή εργασίας Ubuntu & MS‐Windows  

 

Κατά τη φάση δημιουργίας της διανομής,  ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη διαμόρφωση ε‐

νός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα είναι όσον το δυνατόν περισσότερο οικείο σε αυ‐

τούς,  προκειμένου  η  χρήση  του  να  μην  τους  προκαλεί  επιπλέον  προβλήματα  άγχους  και 

ανασφάλειας. Όπως φαίνεται στο σχήμα 2, έγινε προσπάθεια η επιφάνεια εργασίας του ΛΣ 

που παραμετροποιήσαμε να είναι, όσο το δυνατόν οπτικά και λειτουργικά όμοια με τις α‐

ντίστοιχες δυο πιο δημοφιλείς εκδόσεις των Windows, τα XP & 7. Στα πλαίσια αυτά φροντί‐

σαμε,  ώστε  και  το  μενού  έναρξης  να  εμφανίζεται  στην  ιδία  θέση  με  την  αντίστοιχη  των 

Windows,  τα μενού να εμφανίζονται στην Ελληνική γλώσσα και  να λειτουργούν με παρό‐

μοιο τρόπο  (λίστες), η λειτουργία των παραθύρων να είναι ακριβώς η  ίδια  (π.χ. ελαχιστο‐

ποίηση, κλείσιμο κ.α.), ενώ και η εμφάνιση της γραμμής εργασιών  (taskbar) οπτικά παρα‐

πέμπει στην αντίστοιχη των windows. Αντίστοιχη πρόνοια λάβαμε και για το μενού τερμα‐

τισμού του ΛΣ.  
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Σχήμα 2: 

Σύγκριση διεπαφής εργασίας U‐Preschool με MS‐Windows XP & 7 

 

Στα λογισμικά που περιέχει το προς διανομή πακέτο λογισμικού που δημιουργήσαμε, φρο‐

ντίσαμε να συμπεριλάβουμε όλα τα λογισμικά που υπάρχουν στον αντίστοιχο δικτυακό τό‐

πο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.  (e‐yliko.gr)  για τον κλάδο ΠΕ60.  Επιπρόσθετα, μετά από συνεντεύξεις 

με  νηπιαγωγούς,  συμπεριλάβαμε  δωρεάν  εξελληνισμένα  λογισμικά  (π.χ.  Gcompris)  που 

υπάρχουν στο διαδίκτυο, αφού διασφαλίσαμε ότι τα προς διανομή λογισμικά  δε θα συνο‐

δεύονται από περιορισμούς ως προς την άδεια λειτουργίας τους. Τα λογισμικά που περιέχει 

η διανομή  είναι  τα  εξής:  Αλφαβητοχώρα, Παίζω  και μετρώ με  τα σχήματα,  Τα  κουρδιστά 

φρούτα,  Εξερευνητής  του  Υπολογιστή,  Ηλεκτρονικός  Ταχυδρόμος,  Μαθαίνω  τη  Γλώσσα 

μου, Κυκλοφορώ με ασφάλεια Α,  Γλώσσα Α – Β Δημοτικού, Μαθηματικά Α‐ Β Δημοτικού, 

Celestia,  Stellarium,Earth3d,  KidZui,  GCompris,  Drawing  for  Children  ,TuxPaint,  TuxMath, 

TuxTyping, Childsplay, OOo4kids και το Libre Office. Επίσης, υπάρχει και το βίντεο με τις Α‐

πορίες του Αντωνάκη καθώς και τα βίντεο από τη σειρά της εκπαιδευτικής τηλεόρασης «Έ‐

να γράμμα μια ιστορία». 

 

Η χρήση της διανομής από το νηπιαγωγό προσπαθήσαμε να είναι, όσο το δυνατόν, πιο α‐

πλή διαδικασία. Ουσιαστικά η μόνη προαπαιτούμενη τεχνική γνώση για τη λειτουργία της 

διανομής  είναι  να  μπορεί  ο  εκπαιδευτικός  να  ρυθμίσει  τον  ΗΥ  στον  οποίο  πρόκειται  να 

«τρέξει» η διανομή με τέτοιο τρόπο, ώστε να εκκινεί από τον οπτικό δίσκο (DVD) ή την USB 

θύρα (επιλογή που είναι πιο ευέλικτη για νεότερου τύπου ΗΥ). Προκειμένου να βοηθήσου‐

με τους εκπαιδευτικούς με ελλιπείς τεχνικές γνώσεις, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε και 

έναν οδηγό σε ψηφιακή μορφή (αναρτημένο στον ιστότοπο που βρίσκεται και η διανομή) ο 

οποίος περιγράφει βήμα βήμα τη διαδικασία που αναλύσαμε. Αφότου ο εκπαιδευτικός το‐

ποθετήσει  το ψηφιακό μέσο στον ΗΥ  του  (DVD  ή USB  stick)  και  εκκινήσει  τον ΗΥ,  θα δει 

στην οθόνη του την εικόνα που φαίνεται στο σχήμα 3.  

 
Σχήμα 3: Αρχική οθόνη εκκίνησης  

 

Αν ο χρήστης επιλέξει την πρώτη επιλογή, μπορεί να τρέξει τη διανομή στον ΗΥ του δίχως 

να χρειαστεί να εκκινήσει το εγκατεστημένο λειτουργικό του σύστημα (Windows) και κατά 
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συνέπεια ό,τι αλλαγές γίνουν, δεν επηρεάζουν την υπάρχουσα εγκατάσταση. Επισημαίνου‐

με ότι, μόλις ο χρήστης κάνει είτε επανεκκίνηση  (restart)  είτε  τερματισμό  (shutdown)  του 

ΗΥ του και αφαιρέσει το ψηφιακό μέσο, θα μπορεί κανονικά να δουλέψει στα Windows. Η 

δεύτερη  επιλογή είναι παρόμοια με  την πρώτη περίπτωση,  με  τη μόνη διαφορά ότι μπο‐

ρούμε να «τρέξουμε»  τη διανομή, αλλά δίχως να εκκινήσουν όλοι οι οδηγοί  (drivers) που 

ελέγχουν τη λειτουργία των διαφόρων συσκευών του ΗΥ, όπως κάρτες ήχου, γραφικών κλπ. 

Είναι μια επιλογή την οποία θεωρούμε ότι ο χρήστης θα κάνει σπάνια και μόνο αν διαπι‐

στώσει δυσλειτουργία  του ΗΥ  του επιλέγοντας  την πρώτη επιλογή.  Επιλέγοντας  την  τρίτη 

επιλογή ο χρήστης εγκαθιστά τη διανομή μόνιμα στον ΗΥ του, προκειμένου να απαλλαχθεί 

από την ανάγκη χρήσης του ψηφιακού μέσου. Με την επιλογή αυτή, ο νηπιαγωγός αποκτά 

πλέον 2 Λειτουργικά Συστήματα (Windows & U‐PreSchool) στον Η.Υ. του και κατά την εκκί‐

νηση του ΗΥ επιλέγει κάθε φορά να δουλέψει με το ΛΣ της αρεσκείας του. Η τελευταία επι‐

λογή μας επιτρέπει στο νηπιαγωγό να παρακάμψει το ψηφιακό μέσο (αν για παράδειγμα το 

έχει ξεχάσει στον οδηγό από προηγούμενη χρήση του) και να εκκινήσει από το εγκατεστη‐

μένο στον ΗΥ του ΛΣ (π.χ. Windows). 

Από την στιγμή που ο χρήστης επιλέξει να χρησιμοποιήσει τη διανομή (επιλογές 1 έως 3), 

έχουμε φροντίσει να υπάρχουν προεγκατεστημένα και έτοιμα για χρήση, εκτός των εκπαι‐

δευτικών λογισμικών που αναφέραμε παραπάνω, και λογισμικά ποικίλης χρήσης, όπως για 

εφαρμογές  γραφείου,  για  αναπαραγωγή  πολυμέσων,  παιχνίδια  κ.ά.  Η  εναλλακτική  περί‐

πτωση προκειμένου ένας  εκπαιδευτικός  να  χρησιμοποιήσει  τα  λογισμικά που έχουμε συ‐

μπεριλάβει στη διανομή μας, είναι να αφιερώσει αρκετές ώρες στην αναζήτησή τους, στο 

«κατέβασμα» και, ακόμη περισσότερες, στην παραμετροποίησή τους, ενώ κάθε φορά που 

θα άλλαζε σταθμό εργασίας, θα έπρεπε να επαναλάβει την ίδια διαδικασία. Με τη δική μας 

πρόταση η αλλαγή σταθμού εργασίας από το νηπιαγωγό (π.χ. από τον ΗΥ του νηπιαγωγείου 

στον ΗΥ της οικίας του) απαιτεί απλώς τη μεταφορά του DVD ή USB και την τοποθέτησή του 

στην αντίστοιχη υποδοχή του άλλου ΗΥ. 

 

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά έχουμε φροντίσει να βρίσκονται σε δενδροειδή διάταξη εξελλη‐

νισμένου μενού (σχήμα 3), παρόμοια δηλαδή διάταξη με την αντίστοιχη των Windows, με 

σκοπό την εξάλειψη της ανασφάλειας και του άγχους που προαναφέραμε.  

           

Σχήμα 3: 

Διάταξη μενού έναρξης 

 

Παρομοίως συμπεριλάβαμε στη διανομή και υλικό σε ψηφιακή μορφή  (ebooks),  το οποίο 

έχει δημιουργηθεί από επίσημους φορείς και κρίναμε ότι είναι χρήσιμο για την υποστήριξη 

του εκπαιδευτικού έργου του νηπιαγωγού. Για τους ίδιους λόγους, φροντίσαμε ο φυλλομε‐

τρητής Mozilla Firefox να έχει προεγκατεστημένους συνδέσμους προς εκπαιδευτικούς ιστο‐

τόπους και φορείς. Εφόσον ο νηπιαγωγός επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τη διανομή και για 
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τη γραμματειακή υποστήριξη της σχολικής μονάδας, συμπεριλάβαμε στη διανομή μας και 

την εξελληνισμένη σουίτα εφαρμογών γραφείου Libre Office καθώς και το πρόγραμμα ανά‐

γνωσης αρχείων pdf, Evince.  

 
Σχήμα 3: Συνοδευτικό έντυπο ψηφιακό υλικό 

 

Επίλογος 

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήσαμε μια παρουσίαση της διανομής λογισμικού που 

δημιουργήσαμε για χρήση από τους εκπαιδευτικούς του νηπιαγωγείου. Είναι απορίας άξιον 

για ποιο λόγο το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και οι εκπαιδευτικοί φορείς επέλεξαν να αφήσουν ένα τόσο 

ευαίσθητο χώρο, όπως της προσχολικής εκπαίδευσης, δίχως τα απαραίτητα ψηφιακά εφό‐

δια για τον εμπλουτισμό και διευκόλυνση του διδακτικού έργου του νηπιαγωγού. Κατά τη 

φάση δημιουργίας της διανομής, λάβαμε υπόψη μας τις ιδιαιτερότητες και ανεπάρκειες σε 

τεχνολογικό εξοπλισμό των ελληνικών νηπιαγωγείων. Φροντίσαμε, ώστε όλα τα λογισμικά 

που χρησιμοποιήσαμε να είναι πλήρως εξελληνισμένα, δωρεάν και απολύτως συμβατά με 

τον οδηγό σπουδών του νηπιαγωγείου. Προκειμένου να εξαλείψουμε το άγχος του εκπαι‐

δευτικού για τη χρήση των ΤΠΕ, φροντίσαμε να δημιουργήσουμε ένα, όσο το δυνατόν πιο 

οικείο και εύχρηστο περιβάλλον εργασίας, εξοπλισμένο και με τα εργαλεία εκείνα που θα 

τον βοηθήσουν να ανταποκριθεί και στα μη εκπαιδευτικά του καθήκοντα. Μια πρώτη ανά‐

λυση των απαντήσεων των νηπιαγωγών που χρησιμοποίησαν τη διανομή φανερώνει ότι οι 

στόχοι που είχαμε θέσει κατά την έναρξη του έργου επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Αναμ‐

φίβολα, υπάρχουν ακόμη αρκετά που μπορούν να γίνουν ως προς τη βελτίωση και τον ε‐

μπλουτισμό της διανομής. Πιστεύουμε ότι, με τη διάδοση του προϊόντος και τη χρήση του 

από τους νηπιαγωγούς, και αξιοποιώντας τις προτάσεις και τις υποδείξεις τους, θα μπορέ‐

σουμε να βελτιώσουμε και να εμπλουτίσουμε τη διανομή.  

 

Κλείνοντας, ευελπιστούμε η παρούσα εργασία να ευαισθητοποιήσει το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., ώστε 

είτε να υιοθετήσει τη δωρεάν διανομή και μέσω του ιστοτόπου της Τεχνικής Στήριξης να την 

κάνει προσβάσιμη προς όλους τους εκπαιδευτικούς, είτε να κινητοποιήσει τους φορείς που 

εποπτεύει, προκειμένου να αναπτύξουν ένα προϊόν λογισμικού κατάλληλα προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες του σύγχρονου ελληνικού νηπιαγωγείου, καλύπτοντας το υπάρχον κενό. 

Ευχαριστίες  

Ευχαριστούμε τη νηπιαγωγό του 4ου νηπιαγωγείου Αγίου Νικολάου, Γεωργία Καλύβα για τις 
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Νέες τεχνολογίες και λογοτεχνία:  H αμηχανία μπροστά στο «καινούριο» ή  η προαιώνια 
διαμάχη μεταξύ παράδοσης και νεωτερικότητας με νέο προσωπείο; 

 
Μουλά Ευαγγελία 

Δρ. παιδικής λογοτεχνίας, 
Eπιμορφώτρια φιλολόγων στις Τ.Π.Ε 

 

Το κείμενο που ακολουθεί είναι προϊόν   αντανακλαστικής αντίδρασης   α) στην ανάγνωση 

άρθρου σε έγκυρο φιλολογικό περιοδικό (Χασάπη‐Xριστοδουλίδου, 2013, Φιλόλογος), που 

πραγματευόταν τη σχέση των ΤΠΕ με τη λογοτεχνία με εκτεταμένες παραπομπές σε προη‐

γούμενο άρθρο μου στο I‐ teacher (Μουλά, 2010α) με πρόδηλη πρόθεση αποδομητικής κρι‐

τικής  και β) στις ενστάσεις  που διατυπώθηκαν σε πρόσφατο συνέδριο, όταν αναπτύχθηκε 

(σε κοινή μου εισήγηση με την κα Λ. Χριστοδουλίδου)   η θέση ότι η φιλαναγνωσία μπορεί 

να  ενισχυθεί  μέσω  των  νέων  τεχνολογιών.  Επιθυμώντας  να προεκτείνω  τον  επιστημονικό 

διάλογο,  να  καταθέσω  ορισμένες  απόψεις  και  να  διαλευκάνω  κάποιες  παρεξηγήσεις,  α‐

πευθύνθηκα στον κο Γούσια και τον παρακάλεσα να μου προσφέρει το βήμα του περιοδι‐

κού του. Η θετική ανταπόκρισή του είναι και ο λόγος ύπαρξης του άρθρου που ακολουθεί 

και τον ευχαριστώ από καρδιάς. Επειδή τα ερεθίσματα ήταν ποικίλα, πιθανόν   το κείμενο 

να  μην  παρουσιάζει  αυστηρή  συνοχή  και  άξονα.  Γι’  αυτό  και  ζητώ  την  επιείκειά  σας  και 

προσμένω την ανατροφοδότηση της συζήτησης.  

Αρχικά  αντιμετωπίζονται  επιχειρήματα  που  εκφράζουν,  άλλοτε  συγκαλυμμένα  κι  άλλοτε 

απροκάλυπτα,  επιφύλαξη ή αμφισβήτηση   ως προς  την προστιθέμενη αξία  των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση,  στη συνέχεια  επιχειρείται η οριοθέτηση  της  έννοιας  της  λογοτεχνίας  και  της 

διδασκαλίας της στην ελληνική εκπαίδευση, ακολουθεί  αναφορά σε ερευνητικά δεδομένα 

σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, αναλύονται οι προϋποθέσεις έ‐

νταξης τους στην εκπαίδευση και τέλος, αναπτύσσεται ένα γενικό πλαίσιο‐ πρόταση για την 

αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας.    

Περί ακριβολογίας και οριοθέτησης του ζητήματος 

Ο τίτλος ενός κειμένου,   και συνεπώς και ενός επιστημονικού άρθρου,   αποτελεί οργανικό 

στοιχείο του, αν και περικειμενικό, καθώς προσφέρει την ερμηνευτική πυξίδα στο αναγνω‐

στικό μονοπάτι και προετοιμάζει τον ορίζοντα των προσδοκιών του αναγνώστη. Επομένως, 

σε  ένα άρθρο με θέμα  τις  νέες  τεχνολογίες στη διδασκαλία  των φιλολογικών μαθημάτων 

και δη στη λογοτεχνία, αναμένεται η ανάλογη επιχειρηματολογία. Όταν όμως αυτό δε συμ‐

βαίνει, αξίζει τον κόπο να αναλογιστούμε το γιατί. 

Είναι  εύλογο και σχεδόν προβλεπόμενο, σε κάθε ανάδυση του «νέου»,  να ακολουθεί μια 

σχετική  σύγχυση,  τις  περισσότερες  φορές  ορμώμενη  από  αγαθές  προθέσεις  προάσπισης 

των κεκτημένων.  Υπό  το δίλημμα «παράδοση‐ νεωτερικότητα» μεταμφιέστηκαν κατά και‐

ρούς πολλών ειδών διενέξεις, που στο μάκρος χρόνου αποδείχθηκαν κενές νοήματος (Μου‐

λά, 2006). Ήδη στον πλατωνικό Φαίδρο συναντάμε το μύθο της φιλοσοφικής συζήτησης του 

θεού Θευθ και του βασιλιά Θαμούς με αφορμή τη δωρεά του αλφάβητου από το θεό στους 

Αιγυπτίους.  Ο  βασιλιάς Θαμούς αποκήρυξε την ευεργετική επίδραση της γραφής στη σκέ‐

ψη και ισχυρίστηκε ότι η καταγραφή της γνώσης θα οδηγούσε σε δοκησισοφία, ακυρώνο‐

ντας  τη  διαδικασία  του  διαλόγου.  Η  τεχνολογία  της  γραφής  φάνταζε  ως  απειλή  ενάντια 
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στην ενεργοποίηση του νου, με ανάλογο τρόπο που φαντάζουν σήμερα και οι νέες τεχνολο‐

γίες στην εκπαίδευση. Αν βέβαια ανατρέξουμε στην ιστορία της κοινωνικής υποδοχής όλων 

των ειδών των νέων τεχνολογικών μέσων σε άλλες εποχές, θα συναντήσουμε την ίδια αντί‐

δραση.  Είτε  επρόκειτο  για  το  ραδιόφωνο,  είτε  για  την  τηλεόραση ή  το βίντεο  και  κυρίως 

όταν γινόταν λόγος για την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση, εγειρόταν  πάντοτε μια έντονη 

συζήτηση και διατυπώνονταν επιφυλάξεις σχετικά με την αξιοποίησή τους, ενώ εξίσου εκ‐

φραζόταν αγωνία σχετικά με την τύχη του βιβλίου ως εκπαιδευτικού μέσου. 

Η σύγχυση όμως επιτείνεται όταν οι υπερασπιστές της παράδοσης διατείνονται ουδετερό‐

τητα και με έναν έντονο επαμφοτερισμό, από τη μία υποδέχονται το «νέο» με μια κατά τα 

φαινόμενα θετική προδιάθεση και από την άλλη το ακυρώνουν, μέσα από  εύσχημα διατυ‐

πωμένες ενστάσεις, που στην πραγματικότητα κρύβουν περισσότερο αμηχανία παρά ίσως 

σκοπιμότητα. Μια πιθανή εξήγηση σε αυτό δίνει ο  Bourdieu (2002: 86),   σύμφωνα με τον 

οποίον, η μη θεσμική, εξω‐διδακτική γνώση που αποκτά κανείς μέσα από την εμπειρία και 

την πρακτική και που δεν διαμεσολαβείται από κάποιο εκπαιδευτικό θεσμό για να επικυ‐

ρωθεί  και  να  νομιμοποιηθεί,  δεν  προσλαμβάνει  κοινωνική  ή άλλου  είδους  προστιθέμενη 

αξία (Bourdieu, 2002: 25). Συνεπώς, οι νέες τεχνολογίες, μη  ούσες πλήρως υπό τον έλεγχο 

της  εκπαίδευσης  και  αυτονομούμενες  σε  εξω‐εκπαιδευτικές,  κοινωνικές  πρακτικές,  θεω‐

ρούνται απλά από ψυχαγωγικές έως περισπαστικές και σε καμία περίπτωση  ισότιμες των 

συμβατικών εκπαιδευτικών επιλογών (Μουλά, Χριστοδουλίδου, 2013). 

Το κεντρικό – κοινό επιχείρημα των ενστάσεων που διατυπώνονται είναι συνήθως το υπο‐

τιθέμενο πλήγμα που υφίσταται η απόλαυση της λογοτεχνίας, λες και αυτή επιτυγχανόταν 

μέσω της παραδοσιακής διδακτικής πράξης και διαταράχθηκε εξαιτίας της εισαγωγής των 

ΤΠΕ.  Επ’ αυτού απαντά επαρκώς ο Μαρωνίτης, δηλώνοντας: «…οι σχολικές φασκιές συνή‐

θως πνίγουν ή παραμορφώνουν τη λογοτεχνία, που αρέσκεται μάλλον στην ελεύθερη κίνη‐

ση, παίζοντας με πόδια και χέρια… η  ισχύουσα σχολική ανάγνωση επιδρά συνήθως πάνω 

στη λογοτεχνία διαστροφικά… πρόχειρο παράδειγμα: η υποτίμηση της αναγνωστικής από‐

λαυσης προς όφελος μιας ωφέλιμης υποτίθεται γνώσης και μιας ενάρετης, εξίσου υποθετι‐

κής ηθικής» (Μαρωνίτης, 2010). 

Γι αυτό το λόγο, επιβάλλεται να δοθούν ορισμένες διευκρινίσεις. Η κριτική οφείλει να είναι 

ξεκάθαρη ως προς το αντικείμενο αναφοράς της. Άλλο θέμα είναι η συνολική κριτική του 

ρόλου των Νέων τεχνολογιών στη σύγχρονη ζωή και την καθημερινότητά μας, άλλο το φαι‐

νόμενο του εθισμού –κυρίως‐ των νέων σε αυτές,  άλλο η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. (ο όρος Νέες 

τεχνολογίες  είναι  ήδη  παρωχημένος)  στην  εκπαίδευση  και  ο  προβληματισμός  πάνω  στις 

τεχνικής φύσης προϋποθέσεις,  τη  χρηματοδότηση,  τη  συντήρηση  του  εξοπλισμού ή  έστω 

την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και τελείως άλλο, η σχέση των Τ.Π.Ε. με τη διδακτική 

ορισμένων μαθημάτων και δη της λογοτεχνίας. Επομένως, σε ένα επιστημονικό άρθρο πρέ‐

πει  να  οριοθετείται  η  κριτική  επί  συγκεκριμένου  ζητούμενου  και  όχι  να  επιστρατεύονται 

άτακτα επιχειρήματα από όλα τα παραπάνω πεδία προς επίρρωση μίας ασυναφούς  θέσης. 
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Η παραπειστική λειτουργία των ερευνητικών δεδομένων ως απόρροια της απουσίας ο‐

ριοθέτησης της συζήτησης και μελλοντικές διαστάσεις της έρευνας 

Συχνή πρακτική προς επίρρωση μιας θέσης είναι η  καταφυγή σε αποτελέσματα ερευνών, 

που περιβάλλονται εξ ορισμού με το κύρος της αδιαφιλονίκητης και αντικειμενικής πραγ‐

ματικότητας  (εμείς οι φιλόλογοι, που διδάσκουμε στους μαθητές μας στην γ΄ λυκείου την 

«επίκληση στη λογική», το γνωρίσουμε καλά). Έτσι, και ενώ ο άξονας της συζήτησης αφορά 

στη σχέση ΤΠΕ και διδακτικής της λογοτεχνίας, για να ενισχυθεί αυτή η θέση παράπλευρα, 

μέσω της απόδειξης της κακής επιρροής των νέων τεχνολογιών στους νέους, επιστρατεύε‐

ται   έρευνα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, στην οποία εντοπίζεται  πτώση της στάθμης της 

φιλαναγνωσίας  στον  ελληνικό  μαθητικό  πληθυσμό,  χωρίς  να  διαφαίνεται  όμως  άμεση  ή 

αιτιακή συσχέτιση με τις νέες τεχνολογίες. Ακόμα κατατίθεται έρευνα του Παρατηρητηρίου 

για  την  κοινωνία  της  πληροφορίας,  σύμφωνα  με  την  οποία  καταγράφονται  στην  Ελλάδα 

ανησυχητικά  ποσοστά  εθισμού  των  νέων  στους  υπολογιστές  ή  έστω  πολύωρης  χρήσης 

τους. Τέλος, αναφέρονται και έρευνες ξένων χωρών, που αποδεικνύουν ότι η γενικευμένη 

χρήση των υπολογιστών στην εκπαίδευση δεν επέφερε καμία ουσιαστική βελτίωση στο μα‐

θησιακό αποτέλεσμα και την επίδοση. 

Με μια ματιά αντιλαμβανόμαστε ότι καμία από τις παραπάνω έρευνες δεν αφορά στο θέμα 

της συζήτησής μας. Η πτώση  του ποσοστού λογοτεχνικής ανάγνωσης για απόλαυση είναι 

ένα πολυπαραγοντικό φαινόμενο και δεν συνδέεται αιτιακά ή αποκλειστικά με τις ΤΠΕ. Ε‐

ξάλλου, άλλες έρευνες αποκαλύπτουν τη δυνάμει θετική σχέση των ΤΠΕ με την ανάγνωση 

γενικότερα. Οι  νέοι δηλώνουν σαφή προτίμηση για πολυμεσικά κείμενα που διαβάζονται 

στην οθόνη ως ασχολία του ελεύθερου χρόνου τους, παρά για παραδοσιακά τυπωμένα κεί‐

μενα (NLT survey, 2005/ Laberge 2006, Nestlé Family Monitor, 2003/ UKLA, 2007) την ίδια 

στιγμή που διαπιστώνεται σημαντική πτώση παγκοσμίως του ποσοστού ανάγνωσης για α‐

πόλαυση ανάμεσα στους νέους (Barometre, 2012). Προφανώς ο παράγοντας των νέων μέ‐

σων  καθορίζει  σημαντικά  το  είδος  των αναγνωσμάτων  και  την  έννοια  της απόλαυσης, ω‐

στόσο, οι μαθητές των οποίων η αναγνωστική δίαιτα είναι πιο διευρυμένη (κόμικς, εφημε‐

ρίδες, διαδικτυακές ειδήσεις) παρουσιάζουν στατιστικά  υψηλότερες επιδόσεις (Pisa, OCDE, 

2009). 

Η  έρευνα  που  αναφέρεται  στην  αύξηση  του  ανησυχητικού  ποσοστού  εθισμού  των  νέων, 

αναφέρεται  σε  ένα φαινόμενο  που  θα  έπρεπε  να  απασχολήσει  κοινωνικούς  επιστήμονες 

και ιατρούς και που δεν έχει θέση στη συζήτηση περί εκπαίδευσης. Ας μου επιτραπεί η α‐

ναλογία: Το ό.τι ένα φάρμακο σε υπερδοσολογία μπορεί να επιφέρει έως και θανάσιμα α‐

ποτελέσματα,  δεν αποκλείει  την  ευεργετική  του  επενέργεια,  όταν  καταναλώνεται  σωστά. 

Όσο  για  τις  έρευνες που αποδεικνύουν ότι  η  χρήση  των υπολογιστών δε    συμβάλλει  στη 

βελτίωση της μαθητικής επίδοσης, μια βασική διάκριση που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι 

το αν οι έρευνες αφορούν τη χρήση του υπολογιστή στην τάξη ή στο σπίτι. Η από κοινού 

εξέτασή τους είναι λανθασμένη.  Ακόμα θα πρέπει να εξεταστεί η παράμετρος της χρονικής 

διάρκειας από τα οφέλη που αποκομίζονται, αν δηλαδή είναι βραχυ, μεσο ή μακροπρόθε‐

σμα,  ενώ  κάτι  επίσης  πολύ σημαντικό,  που σπάνια συζητιέται,  είναι  και  ο  βαθμός που  η 

αξιοποίηση  των ΤΠΕ στην  εκπαίδευση συμβαδίζει  με  την  ευρύτερη  τεχνολογική  εξέλιξη ή 

υπολείπεται  αυτής,  με αποτέλεσμα  να προβάλλουμε ως  νέο  το ήδη παρωχημένο από  τις 

κοινωνικές πρακτικές. Το σημαντικότερο όλων όμως, που ίσως πρέπει να μας απασχολήσει 
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είναι  το  ζήτημα  της  εξασφάλισης  της  ισότιμης  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο  για  όλους  τους 

μαθητές. Η χρήση της τεχνολογίας, ανεξάρτητα από το περιεχόμενό της, πρέπει να εξετάζε‐

ται μαζί με έναν ευρύ αριθμό άλλων κοινωνικών παραμέτρων, πολιτικών, οικονομικών, εκ‐

παιδευτικών  και  ιδεολογικών,  καθώς  και  σε  συνάρτηση  με  τις  ισχύουσες  παιδαγωγικές 

πρακτικές (Gee, 1996: 58) 

Τέλος, καλό θα ήταν να σκεφτούμε ότι αν λαμβάναμε υπόψη ορισμένες   μακροαναλύσεις 

κοινωνιολόγων της εκπαίδευσης (αρχής γενομένης αυτής του Coleman, 1966) σύμφωνα με 

τις  οποίες  καμιά  διδακτική  μεθοδολογία  ή  παρέμβαση  δε  συνεισφέρει  ουσιαστικά  στην 

βελτίωση της  μαθητικής επίδοσης και στην επιτυχία, τις οποίες και καθορίζουν άλλοι εξω‐

διδακτικοί, κυρίως κοινωνικο‐ οικονομικοί παράγοντες, τότε, οι γνωστικοί ψυχολόγοι και οι 

διδακτικολόγοι  θα έπαυαν να είχαν λόγο ύπαρξης και εμείς οι δάσκαλοι, θα έπρεπε να αυ‐

τοκαταργηθούμε. Εντούτοις, όλες οι παιδαγωγικές προσπάθειες εμπνέονται, παρά τα όποια 

συχνά αποκαρδιωτικά αποτελέσματα, από το όραμα της επίτευξης του μέγιστου δυνατού 

ποσοστού ενεργητικής εμπλοκής των μαθητών μας στη μαθησιακή διαδικασία και στην α‐

νατροπή του συχνά εχθρικού προς τη μάθηση κλίματος του σχολείου. Αυτός ο στόχος από 

μόνος του λειτουργεί ως προωθητική δύναμη στο να αναζητούμε τις αποτελεσματικότερες 

διδακτικές πρακτικές. Αυτές δε, για να είναι τέτοιες πρέπει να προσεγγίζουν την κουλτούρα 

των μαθητών μας και  να ανταποκρίνονται στις ψυχολογικές και κοινωνικές ανάγκες  τους. 

Και σ’ αυτό το σημείο κάνουν είσοδο οι Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και μάλιστα πανηγυρικά. 

Καθώς τα νέα παιδιά εμπλέκονται εθελούσια, ολοένα και περισσότερο σε δραστηριότητες 

Web 2.0, αυτό από μόνο του αλλάζει το μαθησιακό τους στυλ και τον τρόπο που επικοινω‐

νούν  (Facer, Furlong, Furlong, & Sutherland, 2003). Η δε κοινωνική μάθηση που λαμβάνει 

χώρα σε αυτά τα δίκτυα, ενισχύει θετικά τη σχολική επίδοση  (Brown & Adler, 2008). Αυτό 

είναι ένα γεγονός που δεν μπορούμε να αγνοούμε. 

 

Η επίκληση στην αυθεντία και οι επισφαλείς χρήσεις της 

 

Κάποιες φορές για να υποστηριχθεί ότι οι Τ.Π.Ε. δεν ευνοούν τη μάθηση,  οι γράφοντες κα‐

ταφεύγουν  στην  επίκληση  στην  αυθεντία,  μνημονεύοντας  ρήσεις  ή  θέσεις  μεγάλων  αν‐

δρών, όπως π.χ. του Ray Bradbury, συγγραφέα του κλασικού πλέον έργου, Fahrenheit 451. 

Ο  συγγραφέας  υποστήριξε  πρόσφατα  ότι  για  να  καταστρέψει  κανείς  έναν  πολιτισμό,  δε 

χρειάζεται να κάψει  τα βιβλία, παραπέμποντας έτσι στην πλοκή του μυθιστορήματός  του 

και  έθεσε  το  αίτημα  της  απαλλαγής  του  ανθρώπου από  τις  υπερβολικά  πολλές  μηχανές. 

Σίγουρα, η αναφορά σε μια αυθεντία προσδίδει κύρος σε ένα επιχείρημα, αλλά αυτό πρέ‐

πει να γίνεται με προσοχή. Στο μυθιστόρημα του Bradbury, που δημοσιεύθηκε το 1953,   ο 

συγγραφέας φαντάστηκε ένα εφιαλτικό μέλλον, στο οποίο η απαγόρευση της ανάγνωσης 

και το κάψιμο των βιβλίων συνιστούσαν τη βασική αιτία αποχαύνωσης των ανθρώπων, σε 

συνδυασμό με την κυριαρχία διάφορων τεχνολογιών που λειτουργούσαν ως υποκατάστα‐

τα. Δεν προβάλλει όμως την τεχνολογία ως γενεσιουργό αίτιο της κατάστασης, αλλά το κα‐

ταπιεστικό‐ αυταρχικό καθεστώς που επιδιώκει την πλήρη χειραγώγηση του νου. Όπως και 

να έχει,  ένα μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας σε καμιά περίπτωση δεν αποκτά απο‐

δεικτικό κύρος για την υποστήριξη ενός επιχειρήματος, ούτε η άποψη ενός συγγραφέα, όσο 

και σπουδαίου, που πλησίαζε την εποχή της συγκεκριμένης συνέντευξης τα 100 του χρόνια, 

μπορεί να εκληφθεί ως μέτρο αναφοράς και σύγκρισης. 
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Άλλοτε πάλι, κι ενόσω οι συντάκτες ενός επιστημονικού περιοδικού υποστηρίζουν ότι κρα‐

τούν  ίσες αποστάσεις,  αυτοαναιρούνται  μέσα από  την  επιλογή μετάφρασης  κειμένων  ξέ‐

νων καθηγητών, όπως αυτό του David Clemens, ο οποίος αναπτύσσει μια πολεμική σε βά‐

ρος του διαδικτύου ως υπαίτιου για το μαρασμό και την έλλειψη ενδιαφέροντος στη διδα‐

σκαλία της λογοτεχνίας. Βέβαια στο άρθρο αυτό ο καθηγητής εκθέτει κυρίως τους τρόπους 

με τους οποίους το διαδίκτυο, κατέστησε προσιτή την όποια πληροφορία, πράγμα που στέ‐

ρησε το στοιχείο της έκπληξης που επεφύλασσε η αλλοτινή σταδιακή αποκάλυψη, ενώ κα‐

τηγορεί τα φιλολογικά sites που παρέχουν σημειώσεις και αναλύσεις των λογοτεχνικών έρ‐

γων, απαλλάσσοντας τους φοιτητές από την υποχρέωση της ανάγνωσης. Οι λόγοι που μέμ‐

φεται συνεπώς τις νέες τεχνολογίες είναι περισσότερο συναρτημένοι με το δικό του μοντέ‐

λο διδασκαλίας,  το οποίο ξαφνικά βρέθηκε μετέωρο εξαιτίας της νέας κατάστασης,  χωρίς 

εντέλει  να  εξηγεί πως η πρότερη απουσία  των  νέων  τεχνολογιών  εξασφάλιζε  τη συνθήκη 

της απόλαυσης της ανάγνωσης, που είναι υποτίθεται το ζητούμενο για το μάθημα της λογο‐

τεχνίας.  Τέλος,  καταγγέλλει  τις  ανακρίβειες  που  συναντά  κανείς  σε  αυτές  τις  όχι  σπάνια 

πρόχειρες διαδικτυακές εκδόσεις ή ερμηνείες των κειμένων, επιχείρημα στο οποίο θα απα‐

ντούσαμε,  ότι  εξίσου  και  στις  έντυπες  εκδόσεις  εντοπίζονται  συχνά  ανακρίβειες  και,  όχι 

σπάνια,  σκόπιμα, στο βαθμό που τα ερμηνευτικά σχόλια να φέρουν εναργή τη σφραγίδα 

της ιδεολογικής τους αφετηρίας. Αναρωτιέται όμως κανείς γιατί οι συντάκτες του περιοδι‐

κού επέλεξαν να μεταφέρουν μεταφρασμένο το συγκεκριμένο άρθρο από το έγκυρο περιο‐

δικό Association of Scholars, και όχι αυτό π.χ. του Jason Fertig, που επίσης αρθρογραφεί στο 

περιοδικό,  ο  οποίος  είναι  υπέρμαχος  των  ηλεκτρονικών  κειμένων  και  της  ανάγνωσης  σε 

συσκευές e‐readers; 

Επιπλέον, η συλλήβδην καταδίκη της τεχνολογίας συγκαλύπτει το γεγονός ότι το βιβλίο εξί‐

σου, δεν αποτελεί παρά μια μορφή τεχνολογίας, η καθιέρωσή του οποίου στην εκπαίδευση 

του δυτικού πολιτισμού, ως του στοιχειώδους μέσου μάθησης, το ανήγαγε σε καθαυτό φο‐

ρέα της γνώσης.  Ο ως τώρα επιστημονικός διάλογος  ήδη από το 1955 (Asheim, 1955), κι‐

νείται στο πλαίσιο της προβληματικής, εάν το βιβλίο θα αντικατασταθεί από τα νέα μέσα 

και εξαντλείται συνήθως στην άρθρωση μιας άγονης πολεμικής ή αμυντικής επιχειρηματο‐

λογίας. Αυτό που δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη είναι ότι καμία τεχνολογία ποτέ δεν ε‐

κτοπίζει κάποια προηγούμενη εντελώς, αλλά την επανασυγκειμενοποιεί και τροποποιεί τη 

λειτουργία της. 

 

Ποια είναι η απάντηση; […] Εν τοιαύτη περπτώσει, ποια είναι η ερώτηση; 

Gertrude Stein  

Πριν χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα μιας έρευνας ως υποστυλώματα μιας θέσης, θα πρέ‐

πει  να ερευνούμε το λανθάνοντα σε αυτή λόγο που φυσικοποιεί και υποκρύπτει στερεοτυ‐

πικές αντιλήψεις ή λαμβάνει ως δεδομένες,  ιδεολογικά και  ιστορικά προσδιορισμένες  έν‐

νοιες, στοιχείο που αποτελεί πηγή παρερμηνειών. Σε έρευνες που εξετάζουν τη σχέση της 

λογοτεχνίας με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, πρέπει πρωτίστως να υπάρχει συναίνεση ως προς 

το  τι  είναι ή  τι  εκλαμβάνεται ως λογοτεχνία και  να ορίζονται με σαφήνεια οι σκοποί που 

υπηρετεί η διδασκαλία της στην εκπαίδευση. Κατόπιν να εξετάζονται όλοι οι πιθανοί τρόποι 

αξιοποίησης των ΤΠΕ σε αυτήν, ώστε να διατυπώνονται και να κατηγοριοποιούνται κατάλ‐

ληλα τα ερευνητικά ερωτήματα. Μια έρευνα που θα εξέταζε τα αποτελέσματα της χρήσης  
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των ΤΠΕ στο μάθημα της λογοτεχνίας γενικά, πάσχει από αοριστία, αν δεν οριοθετήσει το 

ακριβές πλαίσιο. Ένα ερευνητικό ερώτημα, κατά τη γνώμη μας, θα έπρεπε να έχει λεπτομε‐

ρή διατύπωση του τύπου: Αν στη λογοτεχνία συμπεριλαμβάνονται και τα κείμενα του νεο‐

ελληνικού διαφωτισμού και ένας από τους σκοπούς της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι 

και η κατανόηση των κειμένων, πώς συμβάλει σε αυτήν η χρήση του λεξικού νεοελληνικής 

γλώσσας της πύλης για την ελληνική γλώσσα ή η ψηφιακή συλλογή κειμένων του Ελληνο‐

μνήμονα ή ακόμη και η λειτουργία μιας κοινότητας συζήτησης;  Πρόκειται για τρεις τελείως 

διαφορετικές εφαρμογές των ΤΠΕ που επεκτείνουν το ζητούμενο της επεξεργασίας και κα‐

τανόησης του κειμένου σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Ας προσπαθήσουμε όμως να δώσουμε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα με τη σειρά. 

 

Απόπειρα ορισμού και κατανόησης του λογοτεχνικού φαινομένου στην Ελλάδα 

 

Η χρήση της ελληνικής αρχαιότητας ως του εξιδανικευμένου παραδείγματος δια του οποίου 

η  αγγλική  βικτωριανή  αριστοκρατία  νοηματοδοτούσε  την  ύπαρξή  της  και  νομιμοποιούσε 

τον τρόπο ζωής της   ή η Γερμανία του 19ου αι.  ισχυροποιούσε το αμυντικό εθνικιστικό της 

όραμα έναντι της γαλλικής εκκοσμίκευσης και του υλισμού, οδήγησε σε μια άγονη, φορμα‐

λιστική  και  καθαρά  ιδεολογική  ανάγνωση  των  κλασικών  και  όλων  των  ανθρωπιστικών 

σπουδών,  όπου  οι  σκοπιμότητες  του  παρόντος  επέβαλλαν  το  δικό  τους  παραμορφωτικό 

φακό. Οι Κλασικές σπουδές στην Ευρώπη θωράκιζαν την κοινωνική ταυτότητα των προνο‐

μιούχων (Stray, 1998: 26‐28/74‐75) και δημιουργούσαν ένα πολεμικό μέτωπο μεταξύ Δύσης 

και Ανατολής (Goldhill, 2003: 304), απεδαφοποιώντας το ελληνικό, και μη αναγνωρίζοντας 

τους σύγχρονους Έλληνες ως γνήσιους κληρονόμους του (Jusdanis, 1991: 13‐17). 

Από  την  άλλη,  το  μυθικό  μόρφωμα  του  εξιδανικευμένου  βικτωριανού  παραδείγματος 

(Turner,  1993:  8)  και  του  μετέπειτα    γερμανικού  ρομαντικού  ελληνισμού  μεταφυτεύτηκε 

στην Ελλάδα του 19ου αι. η οποία αναζητούσε εναγωνίως εθνική ταυτότητα. Ως αποτέλεσμα 

αυτού, η έννοια της ελληνικότητας  (Kitromilides, 1985) συναρμόστηκε με αισθητικές αξίες 

και στον όρο εθνική που συνόδευε τη λογοτεχνία επενδύθηκε ένα πλέγμα σημασιών  που 

συνεισέφεραν στην εθνική ταυτότητα (Αποστολίδου, 1995: 26).  Η κατάσταση αυτή ενσαρ‐

κώνεται στην πεποίθηση του Παλαμά  ότι εθνική λογοτεχνία για την Ελλάδα αποτελεί μόνο 

η αρχαία ελληνική  (Παλαμάς, 349)i, που εξελίχθηκε αβίαστα ως προϊόν εγχώριο και ως το 

άνθος της εθνικής ζωής. Παρά το ότι η μυθιστορηματική, ρεαλιστική γραφή κατά την περί‐

οδο της ακμής της, το 18ο και 19ο αι., αυτοδικαιωνόταν μέσω της εργαλειακής, ηθικοποιητι‐

κής και διδακτικής της λειτουργίας, που συνίστατο στην επιδίωξη  απόδοσης και κατανόη‐

σης του κόσμου, της κοινωνίας και του ανθρώπου (May, 1963), στην Ελλάδα η επικρατούσα 

στην πρώτη πεντηκονταετία άποψη για το μυθιστόρημα ήταν καταδικαστική. Αυτή δε, απο‐

τυπώνεται στο άρθρο του Ζανετάκη Στεφανόπουλου στην Πανδώρα (τ.20, 1869‐70, σ.72‐6, 

81‐6) στο οποίο καταδικάζει τα εκ της Εσπερίας προερχόμενα δηλητηριώδη αναγνώσματα 

και υποδεικνύει τα εθνικά θέματα που κρίνει ότι έπρεπε να επικρατήσουν στη μυθιστορη‐

ματική  γραφή  (Vitti, 1978: 230).  Ο  εθνοκεντρικός  επίσης  προσανατολισμός  των  κριτικών, 

στα χνάρια των πολιτικών επιταγών,  επικύρωνε μόνο μιμητικούς τρόπους γραφής, με μια 

εμμονή στην αναζήτηση της εθνοτικής καταγωγής του λογοτεχνικού σημείου (Lambropou‐

los, 1998: 20). Οι αυτοαναφορικές μορφές τέχνης κι η προοπτικότητα δεν ευδοκίμησαν στην 

Ελλάδα, καθώς η έμφαση δινόταν κυρίως στις εθνικές και συλλογικές αναπαραστάσεις και 
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τις κοινωνικές μεταβολές, τουλάχιστον ως τη δεκαετία του 60 (Τζιόβας, 2007: 89). Η λογοτε‐

χνία, εν ολίγοις, συναρθρώθηκε θεματικά και μορφικά με τις εθνικές αναζητήσεις και άργη‐

σε να ακολουθήσει τις φυγόκεντρες τάσεις του δυτικού μοντερνισμού και να χειραφετηθεί. 

Οι προσπάθειες των Ελλήνων λογίων να συνθέσουν ιστορίες της Εθνικής Λογοτεχνίας, συ‐

νάδουν με την κατάσταση που περιγράφηκε. Η έλλειψη ομοφωνίας ως προς τη λέξη που θα 

εκπροσωπούσε  τη  λογοτεχνία  (φιλολογία,  γραμματολογία,  γραμματεία,  λογοτεχνία)  και  η 

εναλλαξιμότητά αυτών  των όρων είναι  ενδεικτική  του προβλήματος  (Jusdanis, 1991: 119‐

121). 

Τι σήμαινε όμως η  διδασκαλία της λογοτεχνίας; 

 

Το 1884, όταν η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην 

πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  (Κουλούρη, 1988: 87),  ο  όρος «Αναγνώσματα»  που  έφεραν  τα 

σχολικά εγχειρίδια, ήταν προφανώς τόσο αόριστος, ευρύς και ασαφής, που επέτρεπε στα 

σχολικά βιβλία να συντίθενται από ποικίλα και συχνά άσχετα ως προς τη λογοτεχνία κείμε‐

να (Πλάκας, 1984: 60). Φυσικά, κάθε είδους προσπάθεια ανθολόγησης αποτελεί με τον έ‐

ναν ή τον άλλο τρόπο, μια σημειωτική οντότητα. Είναι μια δραστηριότητα που διαπνέεται 

από ιδεολογία και ορίζεται από λανθάνουσες πολιτικές, κοινωνικές, αισθητικές και παιδα‐

γωγικές επιλογές, εξαιτίας του γεγονότος και μόνο ότι ένα κείμενο επιλέγεται, εντάσσεται 

και  επανασυγκειμενοποιείται    σε  ένα  νέο  κατασκευασμένο  περιβάλλον  (Καλογήρου, 

2005:125).  . 

 

Στην Ελλάδα το μείζον κριτήριο επιλογής των κειμένων ήταν η γλώσσα τους, δηλαδή η επί‐

σημη και θεσμοθετημένη εκδοχή της ελληνικής, η καθαρεύουσα (Τόγιας , 1988). Μόνο κατά 

την περίοδο 1917  ‐ 1929,  κατά  τη διάρκεια  της  διακυβέρνησης Βενιζέλου,    παρατηρούμε 

μια αλλαγή στη στάση του υπουργείου παιδείας σε σχέση με την επιλογή των κειμένων της 

λογοτεχνίας (Βαρελάς, 2005: 58), το οποίο συνιστούσε ότι τα κείμενα μπορούσαν να προέρ‐

χονται από μια μεγάλη δεξαμενή, αρκεί να μην πρόσβαλλαν το ελληνικό ήθος ή τα εθνικά 

και θρησκευτικά ιδεώδη. Με τη δικτατορία του Μεταξά το 1936 και τον υποχρεωτικό νόμο 

952/1937 που ίδρυσε τον ΟΕΣΒ  (τον οργανισμό που ανέλαβε έκτοτε την έκδοση όλων των 

εκπαιδευτικών  βιβλίων)  (Καψάλης‐  Χαραλάμπους,  1992:  86‐88)  οι  κρατικές  παρεμβάσεις 

έγιναν πλέον απροκάλυπτες μέχρι τουλάχιστον τη μεταπολίτευση (1975). Κατά τη διάρκεια 

της δεκαετίας του  '50, λόμπυ ισχυρών συντηρητικών‐θρησκευτικών συμφερόντων κυριάρ‐

χησαν στην  ηγεσία  του  Υπουργείου Παιδείας με σοβαρές  επιπτώσεις  στη διδασκαλία  της 

λογοτεχνίας μέχρι και τη δεκαετία του '70. Για παράδειγμα τα  σχολικά εγχειρίδια της ελλη‐

νικής λογοτεχνίας έβριθαν αυτή την περίοδο από μεταφρασμένα κείμενα από την αρχαία 

ελληνική  λογοτεχνία  (Όμηρος  και  αρχαίοι  τραγικοί),  λες  και  δεν  υπήρχαν  επαρκή  ή  αξιο‐

πρεπή λογοτεχνικά δείγματα από τη σύγχρονη ελληνική παραγωγή  (Κουμπάρου‐ Χανιώτη, 

2003: 42, 70, 120, 158). 

 

Βασικοί  στόχοι  των  αναλυτικών  προγραμμάτων  στη  διαχρονία  τους  ήταν  η  ενίσχυση  του 

εθνικού φρονήματος των μαθητών και η καλλιέργεια του ήθους  (Γαραντούδης, 2005: 21). 

Μόνο μετά την μεταπολίτευση, τα προγράμματα σπουδών εμπλουτίσθηκαν  με περισσότε‐

ρους και πιο ποικίλους στόχους,  όπως η αισθητική,  συναισθηματική και πνευματική ανά‐

πτυξη των μαθητών. Απαραβίαστο όμως κριτήριο για την επιλογή των κειμένων ήταν ο α‐
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ποκλεισμός πνευματικών δημιουργών που ήταν εν ζωή. Ο κανόνας αυτός είχε ως συνέπεια 

την υποσκέλιση πολύ σημαντικών συγγραφέων και ποιητών, όπως ο Καβάφης και ο Καρυω‐

τάκης  και  ο  εξοστρακισμός  τους  από  την  επίσημη  εκπαίδευση  (Σπανός,  1999:96).  

Μια ριζική αλλαγή όσον αφορά τη φιλοσοφία του μαθήματος της λογοτεχνίας έλαβε χώρα 

μετά το 1977. Η ένατη σειρά των σχολικών βιβλίων (1977‐ 1983), ήταν η πρώτη στην οποία 

συμμετείχαν ως συντάκτες μάχιμοι εκπαιδευτικοί. Επιπλέον μόλις το 1983 ο όρος «Νεοελ‐

ληνικά  αναγνώσματα»  αντικαταστάθηκε  από  τον  όρο  «Κείμενα  νεοελληνικής  λογοτεχνί‐

ας»(Πλάκας, 1984: 58‐59) και το 1990 προτάθηκε για πρώτη φορά η συγκριτική μελέτη των 

λογοτεχνικών  κειμένων  η  οποία  υλοποιήθηκε  μέσω  του  εγχειριδίου «Ανθολόγιο  της  σύγ‐

χρονης  ευρωπαϊκής  λογοτεχνίας»(Μαρμαρινού,  1990).  Το  1992  το  Υπουργείο  Παιδείας 

προσπάθησε να εισαγάγει και να θεσμοθετήσει το ζητούμενο των πολλαπλών συγγραμμά‐

των, που θα προσέφερε στο δάσκαλο ποικιλία επιλογών. Αυτό αποδείχθηκε όμως αδύνατο, 

διότι ο Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων δεν μπορούσε να υποστηρίξει οικονομι‐

κά το έργο (Καψάλης‐ Χαραλάμπους,1995: 93).  

 

Το 2001 έγιναν μερικές ανεπαίσθητες αλλαγές στα εν χρήσει εγχειρίδια,  ενώ το 2006 εκδό‐

θηκε η  τελευταία και μέχρι σήμερα σε  χρήση σειρά.  Ένα πολύ σημαντικό  χαρακτηριστικό 

αυτής της σειράς ήταν ότι για πρώτη φορά καταβλήθηκε προσπάθεια να απευθυνθεί στο  

νεανικό κοινό, με τη συμπερίληψη κειμένων παιδικής‐ εφηβικής λογοτεχνίας. Ο δε στόχος 

της απόλαυσης της λογοτεχνικής ανάγνωσης είναι μια ύστερη ανακάλυψη του αυτονόητου, 

που  εμφανίζεται  μόλις  στα  προγράμματα  σπουδών  από  το  2000  και  εξής. 

Η  συναρμογή  και  εξάρτηση  της  λογοτεχνίας  με  εθνικοφρονηματιστικούς  και  ηθικοποιητι‐

κούς σκοπούς καθώς και η πολυμορφία και συνεχής μετατόπιση των ορίων της έννοιας της 

λογοτεχνικότηταςii  και  των διδακτικών στόχων που επιδιώκονταν μέσα από  τη λογοτεχνία 

στην  εκπαίδευση  καθιστά  πασίδηλο  ότι  δεν  είχε  ποτέ  υπάρξει  ομοφωνία ως  προς  καμία 

από τις παραπάνω συνιστώσες. Η ρευστότητα λοιπόν και η πολυδιαστατότητα των υπό εξέ‐

ταση ζητούμενων, απαιτεί και μια ανάλογη, ευέλικτη μεθοδολογία προσέγγισης της σχολι‐

κής λογοτεχνίας πέρα από συνταγές, που δεν μπορεί να αποκλείει εξ ορισμού τις ΤΠΕ ως 

ακατάλληλες. 

 

To πέρασμα από την εργαλειακή‐ ουμανιστική‐ εθνοκεντρική στη συγκειμενική, διαδι‐

κτυακή, βιωματική προσέγγιση της λογοτεχνίας και η στροφή της ψηφιακής εποχής 

Παρόλα αυτά, στο θέμα της διδασκαλίας της λογοτεχνίας και στη σχέση των ΤΠΕ με αυτήν ο 

επιστημονικός διάλογος δονείται από εντάσεις και κραδασμούς. Είθισται να υποστηρίζεται 

ότι  οι φιλολογικές σπουδές  και  γενικότερα οι ανθρωπιστικές  επιστήμες προβάλλουν σθε‐

ναρή αντίσταση απέναντι στο επελαύνον φαινόμενο των νέων τεχνολογιών λόγω του «βιο‐

λογικού» συντηρητισμού του χώρου, χαρακτηρίζοντας την όποια πιθανή συμβολή των ΤΠΕ 

στη μελέτη τους, ως παραπληρωματική ή δευτερεύουσας σημασίας. Η ανθεκτικότητα του 

διδακτικού  μοντέλου  προσέγγισης  της  λογοτεχνίας  οφείλεται  στην  επικράτηση  απόψεων 

του τύπου ότι η λογοτεχνία μπορεί να αποτελέσει πρότυπη πηγή ηθικής διαπαιδαγώγησης 

ή μέσο προσέγγισης του παρελθόντος πολιτισμού, ότι διαθέτει μια εγγενή δι‐ιστορική και 

υπερχρονική αισθητική αξία και ένα εγγεγραμμένο νόημα που πρέπει ο μαθητής να ανακα‐

λύψει. 

355/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Στην πραγματικότητα, στους κόλπους της επιστήμης το έδαφος για την εισαγωγή και αξιο‐

ποίηση  των  ΤΠΕ  έχει  προλειανθεί  εδώ  και  καιρό,  μέσα από  τις  θεωρητικές  εξελίξεις,  την 

ανάπτυξη των πολιτισμικών σπουδών, της θεωρίας της πρόσληψης, της κοινωνικής σημειω‐

τικής (Hodge & Kress, 1988) αλλά και υπό τη σκέπη του ευρύτερου παραδείγματος του με‐

ταμοντερνισμού. Οι Πολιτισμικές Σπουδές κατέδειξαν  τους μηχανισμούς κανονικοποίησης  

και καθιέρωσης ορισμένων λογοτεχνικών κειμένων και τους λανθάνοντες ιδεολογικούς μη‐

χανισμούς που τα επέβαλλαν, και σε συνεργασία με την κοινωνική σημειωτική καθιέρωσαν 

την εξίσωση της αξίας της λογοτεχνίας με άλλους πολιτισμικούς πόρους προτείνοντας την 

επέκταση της λογοτεχνικής ανάγνωσης και σε μη λογοτεχνικά κείμενα προερχόμενα από τη 

μαζική κουλτούρα (Easthope, 1991: 3‐62) και από ποικίλους σημειωτικούς πόρους. 

Τα όρια  μεταξύ υψηλής και χαμηλής κουλτούρας κατέστησαν δυσδιάκριτα. Η ώσμωση και 

διασταύρωση πεδίων του πολιτισμού και της τέχνης, δημιούργησαν νέες υβριδικές μορφές, 

αμφισβητώντας την ίδια την έννοια της αισθητικής και την αντίληψη περί τέχνης ως προνο‐

μίου μιας μειονοτικής ελίτ  (e.g. Eagleton 1983, Guillory 1995, West 1994). Συνειδητοποιή‐

θηκε  με  άλλα  λόγια,  ότι  όλα  τα  λογοτεχνικά  έργα  «ξαναγράφονται»  ασυνείδητα  από  τις 

κοινωνίες που  τα διαβάζουν Eagleton  (1983: 12)  και  καταργήθηκαν οι μονολογικές  ερμη‐

νευτικές αυθεντίες. 

Την  ίδια στιγμή η μεταμοντέρνα  τέχνη  χαρακτηρίζεται από  την κυριαρχία  της  εικόνας,  τις 

τεχνολογίες  αναπαραγωγής  και  τις  στρατηγικές  ιδιοποίησης  των  ήδη  υπαρχόντων  έργων, 

δίνοντας την εντύπωση ενός bricolage (Van Leeuwen, 2005: 146). Το  downloading, το mix‐

ing,  το  copy‐ paste,  η ανασυγκειμενοποίηση  (re‐contextualization)  είναι  πρακτικές παντα‐

χού παρούσες, που εκβάλλουν σε  ένα  ‘pastiche’ μεταμοντέρνων ειδών, που δεν αφήνουν 

ανεπηρέαστη  τη  λογοτεχνία  (Kress,  2008).  H  νέα  ψηφιακή‐διαδικτυακή  πραγματικότητα 

επηρεάζει και επαναδιατυπώνει ακόμα και τη θεωρία της αφήγησης (Μουλά 2010b). Μέσα 

από την πολυτροπικότητα αλλάζει η παραδοσιακή εκφορά και πρόσληψη της λογοτεχνίας 

και αναδύεται μια νέα ψηφιακή (ηλεκτρονική) λογοτεχνία, ή διάφορα τολμηρά εγχειρήμα‐

τα  που  συνδυάζουν  τη  γραπτή  κειμενική  μορφή  με  τις  ψηφιακές  δυνατότητες  (Γιαννικο‐

πούλου & Φώκιαλη, 2011). 

Όλες οι παραπάνω εξελίξεις ανανέωσαν    το χώρο της λογοτεχνικής παραγωγής και πρόσ‐

ληψης, ο οποίος  τείνει  να αναθεωρήσει  τον επικρατούντα   Λόγο  του παρελθόντος και  να 

τον προσαρμόσει στα νέο ‐αναδυθέντα περιβάλλοντα και στις απαιτήσεις της εποχής.  

Εν  ολίγοις,  η  συνειδητοποίηση  των  ιδεολογικών  καταχρήσεων  των  ανθρωπιστικών  σπου‐

δών   γενικά και της λογοτεχνίας ειδικότερα,  της επιστράτευσής της σε εργαλειακούς σκο‐

πούς υπό το μανδύα οικουμενικών ουμανιστικών ή εθνοκεντρικών αξιών,  η ανάδυση νέων 

θεωρητικών μοντέλων προσέγγισής της λογοτεχνίας υπό το πνεύμα της αμφισβήτησης που 

εγκαινίασε ο μεταμοντερνισμός και ως επιστέγασμα, οι εξελίξεις στις νέες τεχνολογίες δια‐

μορφώνουν ένα πλέγμα, που αγκαλιάζει    τη λογοτεχνία και την οδηγεί σταθερά στην νέα 

επικοινωνιακή τάξη πραγμάτων (Street, 2000). Τα βιβλία ως τεχνολογία τείνουν να υποσκε‐

λιστούν. 

Στον Dr. Faustus η γνώση που αντιπροσωπεύεται από τα βιβλία έχει τη δύναμη να του α‐

ποφέρει σχεδόν θεϊκή εξουσία επί των ανθρώπων (Locke & Andrews, 2004: 124). Σήμερα, η 
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μέχρι πρότινος εξασφαλισμένη θέση των βιβλίων ως αποκλειστικών μέσων και ως συμβό‐

λων της συλλογικής διανοητικής προσπάθειας της ανθρωπότητας κλονίζεται. 

Οι ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες είναι εδώ (digital humanities), παρότι στην ελληνική 

πραγματικότητα ο αμιγώς φιλολογικός χώρος εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις  (Κωνσταντι‐

νίδης‐ Κερκίρη, 2010/ Γκίκα, 2010)  τείνει να τις αγνοεί. Στην εμβέλειά τους περιέχεται τόσο 

ψηφιοποιημένο όσο και ψηφιακά δημιουργημένο υλικό και συνδυάζουν τις παραδοσιακές 

μεθοδολογικές προσεγγίσεις από τις επιστήμες που περιλαμβάνουν με τις δυνατότητες των 

εργαλείων των νέων τεχνολογιών, ‐όπως την οπτικοποίηση δεδομένων, την ανάκληση πλη‐

ροφοριών με σύνθετες παραμέτρους,  την αναζήτηση στοιχείων,  τα στατιστικά, ή  την ηλε‐

κτρονική δημοσίευση‐.     Στον τομέα της έρευνας, η κωδικοποίηση και οι δυνατότητες επε‐

ξεργασίας του υλικού καθιστούν τις νέες τεχνολογίες όρο εκ των ων ουκ άνευ (βλέπε ενδει‐

κτικά: http://www.ahrcict.rdg.ac.uk/ictmap/index.htm).  Εργαλεία ανάλυσης λόγου και σώ‐

ματα κειμένων  επιτρέπουν την επεξεργασία και εξαγωγή εξειδικευμένων  συμπερασμάτων, 

σχετικά με υφολογικά, μορφολογικά, λεξιλογικά, συντακτικά ή σημασιολογικά στοιχεία του 

κειμένου, τη συγκριτική μελέτη κειμένων, τη θεματική προσπέλαση, την ομαδοποίηση φαι‐

νομένων  κ.ά. 

(https://digitalresearchtools.pbworks.com/w/page/17801708/Text%20Analysis%20Tools) 

 

Ηλεκτρονικά  εργαλεία  που  βοηθούν  τους  συγγραφείς  στην  παραγωγή  ιδεών  ή  στη  δη‐

μιουργία μιας ιστορίας, μέχρι τη μηχανικά διαμορφωμένη λογοτεχνία και ποίηση, την και‐

νοτόμα αφήγηση ιστοριών (πολυμέσα, υπερκείμενο), αλλά και τα περιβάλλοντα φαντασίας 

σε δίκτυα με δυνατότητα αλληλεπίδρασης πολλών χρηστών (υπερχώροι, εικονικοί κόσμοι, 

παιχνίδια) αλλάζουν άρδην την έννοια της λογοτεχνικής γραφής και ανάγνωσης και διανοί‐

γουν άπειρες  δυνατότητες  (Sassón‐Henry,  2007).  Η πρώτη  εκδήλωση  ενός  είδους  κινήματος 

αναφορικά με την ηλεκτρονική ποίηση ήταν το Laire με πρωτοστάτη τον Philippe Bootz  γύ‐

ρω στο 1985 στη Γαλλία. Η πρωτοπορία της Γαλλίας στα πειραματικά κινήματα και η παρά‐

δοση των oulipo συνέβαλλαν σε αυτό. Μια φευγαλέα ματιά σε λογοτεχνικά (Moula, 2010c) 

και  ποιητικά  έργα  ανεπτυγμένα  σε  ηλεκτρονικά  περιβάλλοντα  μπορεί  να  μας  δώσει  μια 

γεύση της επέκτασης των εφαρμογών των νέων τεχνολογιών και στο δημιουργικό κομμάτι 

(http://www.eastgate.com/catalog/Poetry.html).  Ακόμα  και  ο  κριτικός  λόγος  μετακομίζει 

στο διαδίκτυο, είτε με τη μορφή συμβατικών διαδικτυακών εκδόσεων, είτε με την προωθη‐

μένη μορφή εκδόσεων που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων μέσων και αποτυπώνουν 

έναν  εναλλακτικό  ερευνητικό  λόγο,  που  εγκολπώνεται  τη  νέα  ηλεκτρονική  γλώσσα 

(http://vectors.usc.edu/issues/). 

Λογοτεχνία και ποίηση δεν νοούνται πλέον, παρά ως κείμενα που συμμετέχουν σε ένα ευ‐

ρύτερο πολιτισμικό παρόν. Ως κείμενο νομιμοποιείται κάθε έκφανση της ζωντανής γλώσσας 

που συμμετέχει σε ένα συγκείμενο ή μια κατάσταση  …  μια διαδικασία υπό την έννοια της 

συνεχούς επεξεργασίας  της σημασιακής επιλογής,  μια κίνηση μέσα από ένα δίκτυο πιθα‐

νών νοημάτων… μια μορφή ανταλλαγής..ένας διάλογος, μια διάδραση ομιλητών (Halliday & 

Hasan, 1989, pp. 10‐11). 

Οι θεωρητικές θέσεις  των μετα‐στρουκτουραλιστών, αποκτούν στην εποχή μας  το πλήρες 

τους νόημα. Η πληθυντική έννοια του κειμένου κατά Barthes (1977: 155‐164) και η ετυμο‐
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λογία  του  (text‐  λατινικό  texere =  υφαίνω),  που παραπέμπει  στη συνύφανση  των υλικών 

του και τη δημιουργία δικτύων, ή η στροφή από το έργο στο κείμενο όπως την εξήγγειλε ο 

Michel Foucault  (1979: 158‐160), προβάλλοντας την αντιφατική,  γενναιόδωρη, φιλελεύθε‐

ρη, πολύσημη και πρωτίστως λαμβάνουσα χώρα εντός σύνθετων πολιτισμικών πρακτικών 

και εντός δικτύων κοινωνικής εξουσίας έννοια του κειμένου, υποστασιοποιούνται μέσω των 

νέων τεχνολογιών.  

 

Εξάλλου, η αμφισβήτηση του Κανόνα και ο επανακαθορισμός της λογοτεχνικότητας από τις 

σύγχρονες κριτικές σχολές, η άνθηση και ανάδειξη της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας 

και η νομιμοποίηση πολλαπλών οπτικών προσέγγισης ενός λογοτεχνικού έργου, οφείλουν 

να ληφθούν υπόψη ως αποδεικτικά της προβληματικής φύσης και της θολής οριοθέτησης 

της έννοιας της λογοτεχνίας. Διαφορετικοί λόγοι οδηγούν σε πολλές και ποικίλες ταξινομίες 

και  οριοθετήσεις.    Αυτή  όμως η  πολυδιαστατότητα  της  έννοιας  μπορεί  από  την άλλη,  να 

ειδωθεί ως μέσο εμπλουτισμού της μαθητικής εμπειρίας και διεύρυνσης  των σκοπών της 

διδασκαλίας. Πρέπει να κατανοηθεί ότι οι κειμενικές πρακτικές που περιβάλλουν τη λογο‐

τεχνία επηρεάζονται από τις ΤΠΕ και εκβάλλουν σε μια νέα αντίληψη του θεσμικού πλαισί‐

ου και της μορφής της. Αυτή η παραδοχή δεν μπορεί παρά να αντανακλάσει και στον εκ‐

παιδευτικό σχεδιασμό. Αυτό που χρειάζεται είναι μια πολιτική που θα εκλαμβάνει  την α‐

στάθεια και  τον κλονισμό των αλλοτινών βεβαιοτήτων ως γόνιμο πεδίο προκλήσεων, που 

θα λειτουργήσει απελευθερωτικά και θα ανανεώσει  την  ίδια τη λογοτεχνία και  την πρόσ‐

ληψή της στο σχολείο. Ας μην ανασύρουμε την κινητή γέφυρα για να οχυρωθούμε στο κά‐

στρο της πάλαι ποτέ αυθεντίας του ερμηνευτή της λογοτεχνίας, σε μια εποχή που όλα τα 

κάστρα αλώθηκαν από την επέλαση των ΤΠΕ.   Είναι πλέον κοινός τόπος ότι ζούμε σε έναν 

μετα‐ τυπογραφικό κόσμο (Reinking et al. 1998) όπου  ο γραμματισμός – και συνεπώς και ο 

λογοτεχνικός‐ πολιτισμικός ‐ ως κοινωνική πρακτική, έχει φύση πληθυντική (Leu 2000).  

 

Ανασκόπηση των διεθνών ερευνητικών δεδομένων ως προς τη σχέση ΤΠΕ και διδακτικής 

της λογοτεχνίας 

 

Για να ολοκληρώσουμε με το ζήτημα της αξιοπιστίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων, αξί‐

ζει να υπογραμμίσουμε ότι έχει καταστεί διεθνώς αντιληπτό το έλλειμμα της ποιοτικής α‐

νάλυσης  των  δεδομένων  που  αφορούν  στο  θέμα  της  εκπαιδευτικής  τεχνολογίας  (Luo  , 

2009). Κάθε έρευνα μάς παρέχει ορισμένα συμπεράσματα,  τα οποία απομονώνοντας από 

το συγκείμενό τους, μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε παρερμηνείες. Επιπλέον, όταν κά‐

νουμε  χρήση  των  αποτελεσμάτων  μιας  έρευνας  προς  ενίσχυση  ενός  επιχειρήματός  μας, 

σωστό είναι να έχουμε μια εποπτική εικόνα του πεδίου, ώστε να εντοπίζουμε τα κενά και 

να είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε ποιες επιπλέον ερωτήσεις θα έπρεπε πιθανόν να εί‐

χαν τεθεί,  για να καλύψουν κάποια πεδία που δεν ελέγχθηκαν  (Adams &   Brindley, 2007: 

132).  

Σε γενικές γραμμές,  η τάση της αξιοποίησης των ΤΠΕ συμπεριφοριστικά, μέσω της παροχής 

προκατασκευασμένων δραστηριοτήτων και αξιολογικών  τεστ, δεν φαίνεται να ανταποκρί‐

νεται στην ανάγκη των μαθητών για επικοινωνία και ουσιαστικότερη εμπλοκή στη μάθηση 

(Schmidt, 2008).    Προσπαθώντας  σήμερα  να «αιχμαλωτίσουμε»  την  ενέργεια  και  τον  εν‐
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θουσιασμό με τον οποίο οι μαθητές ανταλλάσσουν μηνύματα μεταξύ τους, η πιο αποτελε‐

σματική πρακτική μοιάζει να είναι η δημιουργία φόρουμ συζήτησης, στα οποία αναπτύσ‐

σονται αβίαστα τόσο η συνεργατική έρευνα  (Lakkala,  Ilomäki, 8c Palonen, 2007) όσο και η 

κριτική σκέψη, π.χ. πάνω σε ένα βιβλίο (Grisham & Wolsey, 2008). 

Τα δεδομένα αποδεικνύουν ότι  η  διαλογική  επεξεργασία  ενός  κειμένου ή ποιήματος στα 

πλαίσια  μιας  διαδικτυακής  κοινότητας  εμβαθύνει  στη  μάθηση,  καθώς  επιτρέπει  την  ηλε‐

κτρονική προσθήκη σημειώσεων, τις οπτικές αναλογίες, τον εμπλουτισμό του κειμένου με 

άλλους πόρους, αλλά επίσης και ότι αποφασιστική κοινωνική μεταβλητή στο όλο εγχείρημα 

αποδεικνύεται η παρουσία και ο συντονισμός από πλευράς  του δασκάλου. Οι  κοινότητες 

αυτές  δεν  είναι αυτορρυθμιζόμενες.    Οι  αξίες,  οι  γνώσεις  και  η παιδαγωγική προσέγγιση 

του δασκάλου μπορούν μονάχα να κάνουν την ουσιαστική διαφορά στη μαθησιακή εμπει‐

ρία (Morgan, 2011/ Love, 1998/ Andrews, 2003). Το βέβαιο είναι επίσης, ότι αυτό που έχει 

σημασία δεν είναι ο χρόνος που αφιερώνεται στη χρήση των ΤΠΕ αλλά η ποιότητα της πα‐

ρέμβασης  (Lei & Zhao, 2007),  και ο  κατάλληλος παιδαγωγικός σχεδιασμός. Ο Λόγος είναι 

μια πρακτική που όχι μόνο αντανακλά τον κόσμο, αλλά που τον νοηματοδοτεί, συνέχοντάς 

τον (Fairclough 1992:64). Ο Λόγος του δασκάλου συνεπώς και οι προκαταλήψεις του είναι ο 

κρίσιμος  παράγοντας  που  μετέχει  και  διαμεσολαβεί  τον  τρόπο αξιοποίησης  των  ΤΠΕ  στη 

λογοτεχνία. 

Επιπρόσθετα, το βασικό πλεονέκτημα στις κοινότητες μάθησης θεωρείται, βάσει ερευνών, 

το γεγονός ότι οι μαθητές εμπλέκονται σε μακρο‐ συζητήσεις και όχι σε εστιασμένες μικρο‐

έρευνες (Eeds M. & Wells , 1989)  και ότι η έμφαση μετατοπίζεται στην άρθρωση του δικού 

τους  νοήματος  και  όχι  στην αναζήτηση μιας  εγγεγραμμένης  στο  κείμενο προϋπάρχουσας 

αλήθειας (Φρυδάκη, 2005: 190). Ο δάσκαλος δεν αξιολογεί βάσει προκαθορισμένων κριτη‐

ρίων, αλλά οι μαθητές αλληλοτροφοδοτούνται αξιολογώντας ο ένας τον άλλο  (Aukerman, 

2007), με το δάσκαλο στο ρόλο του καθοδηγητή‐ εμψυχωτή. Αυτού του τύπου η καταμερι‐

σμένης  ευθύνης  αξιολόγηση  (shared  evaluation pedagogy  (SHEP)  (McCallum, Martin,  and 

Aukerman  (2003)  ενισχύει  τα  κίνητρα  των μαθητών  (Jenkins, et al., 2006)  για συμμετοχή. 

Αποδεικνύεται ακόμα, ότι μαθητές που συμμετείχαν σε τέτοιες διαδικασίες βελτίωσαν την 

αναγνωστική τους κατανόηση κατά 1,5 φορά σε σχέση με τις συμβατικές ομάδες ελεγχόμε‐

νης μάθησης στην τάξη. 

Το υψηλό ενδιαφέρον της ψηφιακής γενιάς για τα νέα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα δεν μας 

επιτρέπει να αγνοήσουμε, αλλά αντιθέτως μας επιβάλλει να ανταποκριθούμε και να αξιο‐

ποιήσουμε τις δυνατότητες ανάπτυξης του γραμματισμού  (παραδοσιακού και νέου) μέσω 

των ΤΠΕ (Sternberg, Kaplan, & Borck, 2007).   Πρέπει  να είμαστε σε θέση να καταλάβουμε 

τη σημασία που έχουν οι ΤΠΕ για τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, στους οποίους απευ‐

θύνονται (Street and Lefstein, 2007: 42), καθώς τα εσωτερικά κίνητρα  είναι ο σημαντικότε‐

ρος παράγοντας που παρωθεί στη μάθηση (Cox & Guthrie, 2001). Στο νέο αυτό ερμηνευτικό 

πλαίσιο επιχειρείται η αξιοποίηση της πρωτογενούς κουλτούρας  του μαθητή και  των κοι‐

νωνικών πρακτικών που φέρει από το σπίτι και την κοινότητα που ανήκει (Street, 2003) και 

συνεπώς και των νέων ψηφιακών γραμματισμών που αποκτά καθημερινά. 
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Εντούτοις, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε, μέσα στο κλίμα ευφορίας που αυτόματα προ‐

καλεί καθετί  νέο, ότι θα υπάρχουν σίγουρα μαθητές που δεν έλκονται από τις ΤΠΕ (Ware, 

2006), και ότι θα πρέπει να προβλέψουμε επίσης τον κατάλληλο τρόπο χειρισμού και αυ‐

τών των περιπτώσεων.     

Για να συνοψίσουμε, αυτό που αλλάζει δεν είναι μόνο τα ίδια τα συστήματα και η λειτουρ‐

γία τους, αλλά κυρίως τα οράματα και οι προσδοκίες που δημιουργούν. Όχι μόνο λοιπόν οι 

ΤΠΕ μπορούν να επηρεάσουν τις διδακτικές πρακτικές μας αλλά και αντιστρόφως, οι πρα‐

κτικές μας μεταμορφώνουν την ως τώρα χρήση των ΤΠΕ. Η σχέση ΤΠΕ και διδασκαλίας είναι 

συμβιωτική και αλληλεπιδραστική. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας μέσα από τις ΤΠΕ συνε‐

πώς αλλάζει  και  την  ίδια  τη  λογοτεχνία  και  τη σκοποθεσία  της  (Jody and Saccardi, 1998), 

αναθεωρώντας τις προτεραιότητές   της, όπως τις ορίζουν τα προγράμματα σπουδών.   Κα‐

θώς στη γλώσσα και στις πρακτικές της λανθάνουν σχέσεις εξουσίας, η «κριτική γλωσσική 

ενημερότητα»  (CLA)  κρίνεται προϋπόθεση για την αποτελεσματική δημοκρατική πολιτειό‐

τητα  (Fairclough, 1992:12). Με ελαφριά μετατόπιση της παραπάνω θέσης μπορούμε να  ι‐

σχυριστούμε ότι τα ίδιο ισχύει και για την κριτική λογοτεχνική ενημερότητα, εφόσον ο λό‐

γος της λογοτεχνίας είναι εξίσου μια κοινωνική πρακτική επενδυμένη με εξουσιαστικό‐ πα‐

τερναλιστικό  λόγο  (Suleiman,1983: 10‐11).  Πώς όμως θα μπορούσε  να  γίνει  αυτό,  όταν – 

όπως εντοπίζει    ο Scholes  (1985)  στην παραδοσιακή προσέγγιση  των λογοτεχνικών σπου‐

δών προνομιακή θέση έχει η  ανάγνωση έναντι της γραφής και της παραγωγής δημιουργι‐

κού λόγου, όταν ο μέσος όρος  των Αναλυτικών προγραμμάτων προβάλλει ως φυσική  την 

ανάγνωση και κατανόηση του  κειμένου και όχι το παραγωγικό γράψιμο; Και μάλιστα, όταν 

δεν  λαμβάνεται  υπόψη ότι «η  νέα  γραφή  χρειάζεται  έναν  καινούριο  λόγο.  Ένα  λόγο που 

συμπεριλαμβάνει  την  εκτός  γλώσσας  εικόνα,    διαμορφώνει  νέες  αισθητικές  αξίες,  πέραν 

του ωραίου και του άσχημου, καθιστά αναγκαία καινούρια κριτήρια και ανακτά το κοινωνι‐

κό φορτίο και τη βαρύτητα που μόνιμα διεκδικεί από αυτή ο χρηστικός λόγος» (Αρσενίου, 

2010: 37). 

Αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να ανατραπεί κυρίως μέσα από τις νέες ψηφιακές πλατ‐

φόρμες. Ο επιδιωκόμενος γραμματισμός μέσω της λογοτεχνίας μπορεί έτσι να οριστεί ως η 

καλλιέργεια της γκάμας εκείνης των δεξιοτήτων που θα επιτρέπουν στους μαθητές, να δια‐

βάζουν και να κατανοούν, να κρίνουν ένα κείμενο, να συγκρίνουν,  να στοχάζονται  και να 

εμπλέκονται στην παραγωγή πρωτότυπων κειμένων, με ποικίλους σημειωτικούς πόρους και 

μέσα από συνεργατικά και επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Σε αυτό το πλαίσιο συγκλίνουν και 

συλλειτουργούν τα διακριτά πεδία του πολιτισμικού, του κριτικού (Green and Bigum 1996) 

και του ψηφιακού γραμματισμού (Lankshear and Knobel 1997). 

Προϋποθέσεις ένταξης Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση‐ επισημάνσεις 

 

Όταν  υπερασπιζόμαστε  την  ένταξη  των  Τ.Π.Ε.  στην  εκπαίδευση  σε  καμία  περίπτωση  δεν 

έχουμε κατά νου την δίκην πυροτεχνήματος διανομή τους σε μαθητές (βλέπε Σεπτέμβριος 

2009) ή την ακατάσχετη χρήση τους. Ούτε κανείς υποδέχθηκε την έλευσή τους με σωτηριο‐

λογικές ιακχές. Οι Τ.Π.Ε. δεν είναι η πανάκεια του εκπαιδευτικού μας συστήματοςiii.  
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Επίσης, προσπαθώντας να διαλευκάνουμε μια ακόμη σύγχυση που παρατηρήθηκε στο εν 

λόγω άρθρο και μολονότι  έχουν  κατά  καιρούς  ειπωθεί πολλά,  σχεδόν μέχρι  εξαντλήσεως 

για τη διάκριση ανάμεσα στη λογοτεχνία και την ηλεκτρονικά παραγμένη μορφή της (Δημη‐

τρούλια, 2005/ Hayles, 2007), θα περιοριστούμε σε ελάχιστες επισημάνσεις. Η ηλεκτρονική 

λογοτεχνία με την υπερκειμενική μορφή της δεν μοιάζει να αφορά στην εκπαιδευτική δια‐

δικασία τουλάχιστον για την ώρα. Η όποια σχετική κριτική λοιπόν δεν βρίσκεται σε κοινή 

τομή με το σύνολο της κριτικής της σχέσης των Τπε και της λογοτεχνίας. Ποτέ δεν υποστηρί‐

χθηκε ότι το πέρασμα της λογοτεχνίας στο διαδίκτυο διανοίγει αποκλειστικά θετικές προο‐

πτικές, αλλά αντιθέτως με ιδιαίτερο σκεπτικισμό (Moula, 2012), έχουν διατυπωθεί αγωνίες 

και από τη γράφουσα για μια πιθανή νέα υποτέλεια, πιο επικίνδυνη καθώς συγκαλυμμένη, 

που θα εδραιώσει νέες ανισότητες.  Αυτές τις ανισότητες επιδιώκει να προλάβει η διδακτι‐

κή αναπλαισίωση του μαθήματος της λογοτεχνίας με τις Τ.Π.Ε. και οι οποίες εκδηλώνονται 

ως αποτέλεσμα της κοινωνικής και πολιτισμικής  τοποθέτησης  και προέλευσης των μαθη‐

τών (Κουτσογιάννης, 2011). 

Οι προσπάθειες που γίνονται είναι πλήρως εναρμονισμένες με τις πιο σύγχρονες επιταγές 

της  παιδαγωγικής  και  στηρίζονται  στο  γνωστικό  και  κοινωνικό  εποικοδομητισμό  (Bruner, 

1961/ Kolb, 1975) καθώς και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης (Vygotsky, 1978). 

Η έμφαση είναι στη διερευνητική‐ ανακαλυπτική διαδικασία, στην ενεργητική εμπλοκή ό‐

λων  των  μαθητών  μέσα  από  την  ομαδοσυνεργατική  προσπάθεια,  στην  ενίσχυση  εκείνων 

των δεξιοτήτων και πολλαπλών ευφυιών (Gardner, 1983) των μαθητών που η παραδοσιακή 

διδασκαλία δεν ευνοεί και συνεπώς στην τόνωση της αυτοεκτίμησής τους, στην ενθάρρυν‐

ση της δημιουργικότητας, της κριτικής σκέψης, της δυνατότητας επίλυσης προβλήματος και 

λήψης απόφασης,  στη βελτίωση της επικοινωνιακής  ικανότητας και  γενικότερα στην καλ‐

λιέργεια  μεταγνωστικών  δεξιοτήτων  στους  μαθητές.  Όλα  τα παραπάνω αποτελούν μέρος 

των  παιδαγωγικών  στόχων  μιας  καλοσχεδιασμένης  εκπαιδευτικής  δράσης  με  αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε.,  στην οποία σαφώς και προτάσσονται στόχοι  γνωστικοί,  που αφορούν στο συ‐

γκεκριμένο αντικείμενο. 

Ακόμα,  η προσέγγιση  της λογοτεχνίας μέσω των ΤΠΕ δεν προτείνεται σε θεωρητικό κενό. 

Καθώς  ο παραδοσιακός γραμματισμός αποδείχθηκε ανεπαρκής να ανταποκριθεί στις ανά‐

γκες της σύγχρονης εκπαίδευσης και της διδακτικής της λογοτεχνίας, η θεωρία των Πολυ‐

γραμματισμών αναπτύχθηκε ως απάντηση στο    κενό  των παραδοσιακών διδακτικών πρα‐

κτικών, που αγνοούσαν τα σύγχρονα πολυμορφικά και πολυτροπκά κείμενα και δεν έδιναν 

έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησής τους (Χατζησαββίδης, 2005). 

Άρα, όταν αναφερόμαστε στη σχέση της λογοτεχνίας με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση, κάνουμε 

πάντα λόγο για την αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της έντυπης‐ παραδοσιακής μορφής 

της  λογοτεχνίας,  υπό  το  πρίσμα  της  θεωρίας  των  πολυγραμματισμών,  που  προσφέρει  το 

μεθοδολογικό εργαλείο‐ πλαίσιο, αλλά και  των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών μάθη‐

σης, που την επαναπροσδιορίζουν σε ενεργή, ανακαλυπτική και συμμετοχική διαδικασία. 

Ως προς  την  ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση  τώρα,  δεν αγνοούμε ότι απαιτείται ο 

συντονισμός μιας σειράς προϋποθέσεων, που καθιστούν σε πρώτο επίπεδο, την γενικευμέ‐

νη εφαρμογή των Τ.Π.Ε. από δύσκολη έως αδύνατη.   Ο συστηματικός και υπεύθυνος προ‐

γραμματισμός, η επαρκής χρηματοδότηση,  το εξειδικευμένο και επιμορφωμένο προσωπι‐

κό, η δια βίου μάθηση, η  τεχνική υποστήριξη και συντήρηση των συστημάτων, η διαρκής 
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παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, αλλά και το κοινό όραμα σχεδιαστών και εκπαιδευτικών, 

η αλλαγή της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας και των αναλυτικών προγραμμάτων, η επικράτηση 

της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, η δημιουργία δυναμικών δικτύων συνεργασίας για την 

αποτελεσματικότερη εφαρμογή και διάχυση, η συνεχής αξιολόγηση και βελτίωση και κυρί‐

ως  η  ισότιμη  πρόσβαση  όλων  στις  νέες  τεχνολογίες  είναι  ανοικτά  προς  διαπραγμάτευση 

ζητήματα και κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό. 

Από την άλλη, σε όλα τα πράγματα υπάρχει μια αρχή και όπως λέει και ο λαός «κάθε αρχή 

και δύσκολη». Με δεδομένη δε την κλιμακούμενη οικονομική κρίση οι προοπτικές διανοί‐

γονται δυσοίωνες. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να παραγνωρίζουμε την όποια προσπάθεια 

έχει ήδη καταβληθεί και να μην εκτιμούμε εξίσου τις θετικές δυνατότητες. Κι αν δυνατότη‐

τα από την εκπλήρωσή της μπορεί να απέχει παρασάγγας, παρόλα αυτά αποτελεί μια δυ‐

ναμική, στην οποία οφείλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία, πριν την απορρίψουμε πίσω από 

το πρόσχημα των επιφυλάξεών μας απέναντι στο «νέο». 

Προϋποθέσεις  για  μια  γόνιμη  λογοτεχνική  ανάγνωση  στο  παρόν  και  το  μέλλον 

 

Η σύλληψη ενός φαινομένου πρέπει να λαμβάνει υπόψη της την ετερογένειά του, αλλά και 

την αδιάκοπα μεταβαλλόμενη διεύθυνση της συνισταμένης που προκύπτει από τη δυναμι‐

κή και συχνά αστάθμητη διαπάλη των ιστορικά ενεργών παραγόντων (Κονδύλης, 1991:325). 

Η λογοτεχνία ως ζωντανό κοινωνικό κύτταρο, πρέπει να προσεγγίζεται στην εκπαίδευση όχι 

πλέον  ως  καλλιτεχνικό  γεγονός  παγιωμένο,  αλλά  ως  αισθητικό  αντικείμενο  ρευστό,  που 

πραγματώνεται  κάθε  φορά  διαφορετικά  μέσα  από  τον  προσληπτικό  φακό  του  εκάστοτε 

παρόντος.  Εξ ου και προκύπτει η ανάγκη να αποποιηθούμε συμβατικές και εκ  του ασφα‐

λούς  «βεβαιότητες»  που  καταδυναστεύουν  τη  διδασκαλία  της  και  έλκουν  την  καταγωγή 

τους από το ιδεαλιστικό παρελθόν του γερμανικού ουμανισμού και της εθνικής μας περιπέ‐

τειας και να εμβαπτίσουμε το μάθημα στις επιταγές του παρόντοςiv. Ο καθηγητής νεοελλη‐

νικών  σπουδών  του  Πανεπιστημίου  του Michigan  Βασίλης  Λαμπρόπουλος  που  χρησιμο‐

ποιεί ριζοσπαστικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως το YouΤube ή βίντεο με stand up comedy, 

σε συνέντευξή του δήλωσε «…. είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε το μάθημά μας ενδια‐

φέρον,  να  αφουγκραζόμαστε  τα  νέα  δεδομένα  της  παιδαγωγικής.….  ο  διδάσκων  να  βρει 

τρόπους να το κάνει ελκυστικό, ζωντανό και όχι απλώς να ακολουθεί τη διδακτέα ύλη»v. 

Η πιθανή αρέσκεια ή απαρέσκεια ως προς την ανάγνωση της λογοτεχνίας θα διαμορφώνε‐

ται πλέον στο πλαίσιο αυτού που ο Debray (1991) αποκαλεί σύγχρονη σφαίρα των media. Η 

διδακτική της λογοτεχνίας πρέπει να γίνει περισσότερο διαδραστική και ευρηματική, αξιο‐

ποιώντας πόρους και πρακτικές των ΤΠΕ, χωρίς αυτό να σημαίνει εγκατάλειψη της έντυπης 

αφετηρίας, στη μορφή της οποίας εγκαταβιούν αιώνες έγγραφης λογοτεχνικής κουλτούρας 

και πολιτισμού. Μια εναλλακτική δυνατότητα της λογοτεχνικής ανάγνωσης λοιπόν, είναι να 

σταματήσουμε να  τη θεωρούμε ως μέσο προς επίτευξη σκοπών και δη γνωστικών και  να 

την αντιληφθούμε ως   διαδικασία ή έστω ως ένα παιχνίδι που απελευθερώνει. Αυτό που 

χρειαζόμαστε σήμερα δεν είναι ένα αλάνθαστο και άκαμπτο μοντέλο διδασκαλίας που να 

αποτελέσει το νέο δόγμα. Η απάντηση στο ζητούμενο της διδακτικής της λογοτεχνίας πρέ‐

πει να είναι πολυπαραδειγματική. Από τη μια πλευρά, να προσεγγίζουμε τη λογοτεχνία ως 

μέσο εμπλουτισμού της εμπειρίας των μαθητών και ενίσχυσης των εκφραστικών τους δυ‐
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νατοτήτων και από την άλλη, να αναδεικνύουμε τη σχέση της λογοτεχνίας με άλλες μορφές 

τέχνης, υψηλής και λαϊκής, φτιάχνοντας έτσι γέφυρες με τον πραγματικό κόσμο και να α‐

ξιοποιούμε τις νέες τεχνολογίες ως περιβάλλοντα εργασίας και μέσα προαγωγής ενός νέου 

πολιτισμικού,  κριτικού  και  ψηφιακού  γραμματισμού  (Cope  and  Kalantzis  2000,  Lemke 

1998). 

 

                                                            
iΠαλαμάς Κωστής, « Η φαντασία και η Πατρίς», Άπαντα, τ. Β΄, Αθήνα: Γκοβόστης, σελ. 349.  (συγκε‐

κριμένα αναγνωρίζει ως εθνικές λογοτεχνίες γενικότερα μόνο την αρχαία ελληνική και τη σύγχρονη 

ευρωπαϊκή) 
ii Από την αυθαίρετη εμπειρική ερμηνευτική, στην επιστημονική προσπέλαση της λογοτεχνίας μέσα 

από την άρθρωση θεωρητικού λόγου και τις ποικίλες διακυμάνσεις και διαφοροποιήσεις του, η έν‐

νοια της λογοτεχνικότητας έχει μέχρι σήμερα αποδοθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους.  
iii Ήδη από το 2008, η Ελληνική Ένωση για την Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας  στην  Εκπαίδευση  (e‐Δίκτυο‐ΤΠΕ‐Ε)  είχε  εκφράσει  τις  επιφυλάξεις  της: 

http://www.tetradio.gr/html/modules/pico1/index.php?content_id=52 
ivΚάτι ανάλογο ισχυρίζεται και η Θ. Παπάζογλου, αναφορικά με τη διδασκαλία της αρχαίας τραγωδί‐

ας: «Και η ροκ μπορεί να βαθύνει την ευαισθησία και να οξύνει την κρίση…και το σινεμά και πολλά 

άλλα οικεία  τε και  ξένα. Δεν είναι πιο σοφιστικέ οι θεατές  της Επιδαύρου από  τους ακροατές  του 

Λου Ρήντ, τους θεατές της Αμπράμοβιτς ή τους φανατικούς του Σκορτσέζε. Ή τουλάχιστον δεν είναι 

αναγκαστικά, δηλαδή εξ αντικειμένου. (Παπάζογλου Ελένη, Η διδασκαλία της τραγωδίας στη Μέση 

Εκπαίδευση: Μερικά ηθικά διδάγματα, Φιλόλογος, τεύχος 143, 2011: 134‐150. 
v http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_civ_2_03/04/2010_396229, Καθημερινή, 20 Μαρτίου 

2011 (Πολιτισμός. Άρθρο της Μαργαρίτας Πουρνάρα) 
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Περίληψη 

 

Το ερώτημα που οδήγησε στη συγγραφή της παρούσας εργασίας είναι εάν και πώς η συμ‐

μετοχή  των  εκπαιδευτικών  στην  διαδικτυακή  κοινότητα  eΤwinning  συμβάλλει  στην  επαγ‐

γελματική  ανάπτυξή  τους.  Η  απάντηση  είναι  θετική,  γιατί,  καταρχήν,  η  δράση  προβλέπει 

την  τακτική διοργάνωση ποικίλων  επιμορφωτικών δραστηριοτήτων  (Εργαστήρια  Επαγγελ‐

ματικής Ανάπτυξης, οι Ομάδες eTwinning και οι Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης, καθώς 

και τα επιμορφωτικά σεμινάρια σε εθνικό επίπεδο). Εκτός, όμως, από αυτά, οι εκπαιδευτι‐

κοί επιτυγχάνουν επαγγελματική ανάπτυξη και ως εξής: συμμετέχοντας ‐μαζί με τους μαθη‐

τές τους‐ στο eTwinning και υλοποιώντας έργα‐συνεργασίες, εισέρχονται σε διαδικασία α‐

ναστοχασμού και αυτομόρφωσης και βρίσκουν κίνητρα για απόκτηση ή/και βελτίωση δε‐

ξιοτήτων όπως:  η  γλωσσομάθεια,  η  γνώση  των  ΤΠΕ  και  η αξιοποίησή  τους στη διδακτική 

διαδικασία, η προώθηση της ομαδοσυνεργατικής και ανακαλυπτικής μάθησης προς όφελος 

των μαθητών, η υιοθέτηση της διαθεματικής και πολυπολιτισμικής προσέγγισης, η ευελιξία 

στο σχεδιασμό των μαθημάτων και γενικότερα η αλλαγή στα σχήματα κατανόησης της μα‐

θησιακής διαδικασίας και των διδακτικών πρακτικών. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: eΤwinning, επαγγελματική ανάπτυξη, ΤΠΕ, διαδικτυακές κοινότητες 

 

Εισαγωγή 

 

Το εκπαιδευτικό σύστημα, ως ανοικτό κοινωνικό σύστημα που επικοινωνεί με το περιβάλ‐

λον  του,  δέχεται  τον αντίκτυπο και καλείται  να αντιδράσει στις  κάθε είδους αλλαγές που 

κυοφορεί η εξελισσόμενη πραγματικότητα. Η ανταπόκριση των εκπαιδευτικών για προσαρ‐

μογή στις αλλαγές συνιστά αυτό που ονομάζουμε επαγγελματική ανάπτυξή τους, μια διαδι‐

κασία η οποία δεν περιορίζεται σε απλή επιμόρφωση, αλλά περιλαμβάνει επίσης δράσεις 

και πρακτικές. Εξάλλου, η αξιοποίηση των διαρκώς εξελισσόμενων τεχνολογιών του διαδι‐

κτύου και του παγκόσμιου  ιστού σε επαγγελματικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες γί‐

νεται πλέον σταθερή επιλογή, που καθιστά τον ρόλο των σύγχρονων εκπαιδευτικών απαι‐

τητικότερο  (Schlager & Fusco, 2003).  Επαγγελματική ανάπτυξη, σύμφωνα με τον Ματσαγ‐

γούρα  (2005),  είναι «η μέσω φυσικών  εμπειριών  και  σχεδιασμένων  επιμορφωτικών  δρα‐

στηριοτήτων σταδιακή απόκτηση: α) εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτή‐

των, αποτελεσματικών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης, β) προσωπικών σχημάτων 

κατανόησης  των εκπαιδευτικών καταστάσεων και  γ)  ικανοτήτων διακριτικής παρέμβασης, 

ώστε ο εκπαιδευτικός με αίσθημα επαγγελματικής επάρκειας και ευθύνης να προβαίνει στη 

στοχαστικο‐κριτική ανάλυση των εκπαιδευτικών καταστάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών 

και στην αποτελεσματική παρέμβαση, με στόχο να προωθήσει τους μαθησιακούς, αναπτυ‐

ξιακούς, κοινωνικούς, πολιτικούς και ηθικούς σκοπούς της εκπαίδευσης». Κατά τους Fullan 

& Hargreaves (1992) η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και 
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δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, τη συμπλήρωση γνώσεων, την προώθηση της διδακτικής 

ικανότητας  και  της  ικανότητας συνεργασίας  και  τη βαθύτερη συνειδητοποίηση  του  επαγ‐

γέλματος,  ενώ σε αυτά η Darling‐Hammond  (1994)  και  η Grossman  (1994,  όπ.  αναφ.  στη 

Φώκιαλη  κ.  ά.,  2005),  προσθέτουν  και  την  πραγματοποίηση  εκπαιδευτικής  έρευνας.  Στα 

αναγκαία εφόδια της σύγχρονης εκπαιδευτικής κοινότητας ανήκουν οι ικανότητες δημιουρ‐

γίας ψηφιακών μαθησιακών πόρων και υποστήριξης της διαδικτυακής συνεργασίας μαθη‐

τών και εκπαιδευτικών (Retalis κ. ά., 2004). Μια φημισμένη περίπτωση συνεργατικής διαδι‐

κτυακής  πανευρωπαϊκής  δραστηριότητας  μάθησης  και  πρακτικής  για  μαθητές  και  εκπαι‐

δευτικούς  είναι η δράση eΤwinning,  που  χαρακτηριστικά ονομάζεται «η κοινότητα  για  τα 

σχολεία  της  Ευρώπης»  και  αποσκοπεί  στην  ενθάρρυνση  ανάπτυξης  συνεργασιών  μεταξύ 

ευρωπαϊκών σχολείων,  οι  οποίες  καλλιεργούνται  μέσα από δραστηριότητες που πραγμα‐

τοποιούνται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα και φυσικά και μέσα στην τάξη. Η συμμετο‐

χή, ωστόσο,  των μελών μιας σχολικής  κοινότητας στο eTwinning  απαιτεί από  τους  εκπαι‐

δευτικούς συγκεκριμένες γνώσεις και δεξιότητες, ενώ τους προσφέρει συγχρόνως και δυνα‐

τότητες επαγγελματικής ανάπτυξης ως προς αυτές τις γνώσεις και δεξιότητες, η οποία ορί‐

ζεται μάλιστα ως πρωταρχικός στόχος του eTwinning, μολονότι δεν πρόκειται για ένα επι‐

μορφωτικό πρόγραμμα εκπαιδευτικών. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών γί‐

νεται στην εργασία αυτή αντιληπτή ως «παράπλευρη ωφέλεια» του eTwinning. Σκοπός της 

εργασίας αυτής είναι να εντοπιστούν και να περιγραφούν χαρακτηριστικά του eTwinning, 

τα οποία τεκμηριώνουν ότι η συμβολή του στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι‐

κών έγκειται όχι μόνο απλά στην απόκτηση κάποιων δεξιοτήτων, αλλά στη βαθύτερη αλλα‐

γή  στάσης  απέναντι  στη  διδακτική‐μαθησιακή  διαδικασία  και  εκπαιδευτική  πράξη.  Σημα‐

ντικό  γι’  αυτό  είναι  το  γεγονός ότι  οι  κοινότητες μάθησης ή/και πρακτικής  είναι «χώροι» 

συνοικοδόμησης  της  γνώσης από  τα μέλη  τους που καθοδηγούνται από  έναν συντονιστή 

(Κόλλιας & Μάτος, 2006). 

 

Οι δυνατότητες για επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μέσω της συμμετο‐

χής τους στο eTwinning 

 

Φυσικές εμπειρίες και σχεδιασμένες επιμορφωτικές δραστηριότητες 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών επιτυγχάνε‐

ται μέσα από φυσικές εμπειρίες και στοχευμένα σχεδιασμένες επιμορφωτικές δραστηριό‐

τητες (Ματσαγγούρας ό.π.).Τα διαθέσιμα στοιχεία αναδεικνύουν πράγματι τη διαδικτυακή 

κοινότητα eTwinning  σε  σημαντική πηγή παροχής  όλων  εκείνων  των δραστηριοτήτων  και 

φυσικών εμπειριών που το καθιστούν εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτι‐

κών.  

 

Μια από τις πρώτες δραστηριότητες αυτού του είδους που καθιερώθηκαν μέσω του eTwin‐

ning  είναι  τα  Εργαστήρια  Επαγγελματικής  Ανάπτυξης  (Professional  Development 

Workshops), που ξεκίνησαν το Δεκέμβριο του 2005.Τα εργαστήρια αυτά απευθύνονται σε 

εκπαιδευτικούς που θέλουν να μάθουν περισσότερα για το eTwinning και να αναπτύξουν 

τις δεξιότητες τους στην  ευρωπαϊκή συνεργασία χρησιμοποιώντας τις ΤΠΕ. Σκοπός τουςτέ‐

θηκε η αντιμετώπιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ορισμένων από τις βασικές ανάγκες, όπως η 

επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, η ψηφιακή επάρκεια, και οι διαπροσωπικές, διαπολιτισμικές 

και  κοινωνικές  ικανότητες  (Mooij &  Smeets,  2001).  Τα  εργαστήρια  αυτά  φέρνουν  κοντά 
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συμμετέχοντες από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες σε ένα δίκτυο με δυνατότητα ανταλλαγής 

εμπειριών. Στο εργαστήριο συμμετέχουν 100 άτομα, 30 από τη φιλοξενούσα το εργαστήριο 

χώρα και 70 από άλλες χώρες.  

 

Το 2006 άρχισαν και τα πρώτα εθνικά επιμορφωτικά σεμινάρια δια ζώσης και από απόστα‐

ση,των οποίων η διάρκεια κυμαίνεται από μισή έως τρεις ημέρες. Τα σεμινάρια αυτά περι‐

λαμβάνουν εκδηλώσεις όλων των τύπων, κυρίως όμως βιωματικά εργαστήρια επαγγελμα‐

τικής ανάπτυξης  όπου απαιτείται  φυσική παρουσία Ακολουθούν  ετήσια  και  εθνικά  συνέ‐

δρια eTwinning, τελετές βράβευσης έργων eTwinning, επιμορφωτικά σεμινάρια και παρου‐

σιάσεις. 

 

Το 2008  έγινε η  εισαγωγή  των Ομάδων eTwinning  σε πιλοτική βάση.  Αυτή η δράση ήταν 

μέρος της πέρα από τα σχολικά έργα στρατηγικής, η οποία επιθυμούσε να μετατραπεί το 

eTwinning από μια πλατφόρμα συνεργασιών σε μια εικονική κοινότητα για εκπαιδευτικούς 

στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα, οι Ομάδες eTwinning επιτρέπουν στους συμμετέχοντες να έρ‐

χονται  σε  επαφή  με  Ευρωπαίους  συναδέλφους  τους  που  έχουν  κοινά  ενδιαφέροντα.  Οι 

Ομάδες είναι ένας τρόπος να συζητούνται ιδέες, να μοιράζονται εμπειρίες και να μαθαίνει 

κανείς από τους συναδέλφους του.  

 

Το 2009 άρχισαν οι Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης (online Learning Events). Οι Εκδη‐

λώσεις Μάθησης είναι σύντομα εντατικά online events πάνω σε διάφορα θέματα με στόχο 

την επαγγελματική ανάπτυξη και τη γνωριμία με νέους ανθρώπους. Συντονίζονται από έναν 

ειδικό και περιλαμβάνουν ενεργό συμμετοχή σε εργασία και συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτι‐

κών από όλη την Ευρώπη. Η  ιδέα των Εκδηλώσεων Μάθησης είναι ότι είναι μια σύντομη 

αλλά εντατική σειρά μαθημάτων που προσφέρει εισαγωγή σε ένα θέμα, γεννά ιδέες, βοηθά 

στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και δεν απαιτεί μακρά δέσμευση από άποψη χρόνου. Είναι επί‐

σης σχεδιασμένη έτσι ώστε να είναι μια ευχάριστη δραστηριότητα. Κάθε Εκδήλωση Μάθη‐

σης περιλαμβάνει 4‐5 μέρες ενεργού εργασίας και συζήτησης, ακολουθούν 4‐5 μέρες ανα‐

στοχασμού και προσωπικής εργασίας. Όλο  το υλικό είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και οι 

συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν βεβαίωση συμμετοχής αν το ζητήσουν. Τόσο οι Ομάδες 

eTwinning όσο και οι Διαδικτυακές Εκδηλώσεις Μάθησης πρόσφεραν νέες ευκαιρίες στον 

τομέα της επαγγελματικής ανάπτυξης και έφεραν κοντά συγκεκριμένες ομάδες ενδιαφερό‐

ντων για σκοπούς δικτύωσης (Vuorikari, 2010). 

 

Η απόκτηση εξειδικευμένων επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων, αποτελεσματι‐

κών στη διαχείριση της εκπαιδευτικής πράξης 

 

Η  κατάκτηση  εξειδικευμένων  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  που  προωθούν  τη  διαχείριση  της 

εκπαιδευτικής πράξης είναι κατεξοχήν όψη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτι‐

κών (Ματσαγγούρας ό.π.). Όπως προκύπτει από τη μελέτη των στοιχείων, από την ίδρυση 

του  eTwinning  μέχρι  σήμερα,  υπάρχει  μια  αύξηση  των  δράσεων  που  στοχεύουν  στην  με 

άμεσο τρόπο επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, παρόλο που από συνεντεύξεις 

με τους υπεύθυνους των Εθνικών Υπηρεσιών Στήριξης (National Support Services, NSS) γίνε‐

ται φανερό ότι συχνά οι εκπαιδευτικοί δεν ξεκινούν ένα έργο eTwinning ως μια δραστηριό‐
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τητα  επαγγελματικής  ανάπτυξης,  αλλά  στην  πορεία  συνειδητοποιούν  ότι  αποκτούν  νέες 

δεξιότητες και ικανότητες (Crawley κ. ά., 2010). 

 

Τα έργα eTwinning εξ ορισμού προάγουν την ομαδοσυνεργατική μέθοδο και την ανακαλυ‐

πτική μάθηση που επιτυγχάνεται με την διεξαγωγή έρευνας, αφού υπαγορεύουν την υλο‐

ποίηση ενός σχεδίου εργασίας από «αδελφοποιημένα» σχολεία και τη δράση μιας ομάδας 

στο κάθε σχολείο (Crawley, κ. ά, 2007). Παράλληλα, οι εκπαιδευτικοί που καθοδηγούν και 

συντονίζουν  ένα  έργο  eTwinning  οδηγούνται  στην  αλλαγή  του  τρόπου  διδασκαλίας  από 

δασκαλοκεντρικό σε μαθητοκεντρικό, με το μαθητή ως ενεργό υποκείμενο στη διαδικασία 

της μάθησης (Crawley, ό.π., Καλλιγιάννη, 2012). Η νέα εκπαιδευτική φιλοσοφία προσδιορί‐

ζει ως βασικό χαρακτηριστικό του ψηφιακού σχολείου τη διαδραστικότητα και την ομαδο‐

συνεργατικότητα  (Ματσαγγούρας, 1987), με την  ιδέα ότι έτσι οι μαθητές ωφελούνται μα‐

θησιακά και γνωστικά, αλλά καιαπό την άποψη της κοινωνικοποίησής τους, μέσω της προ‐

σαρμογής  στην  σύγχρονη  πολυπολιτισμική  πραγματικότητα.  Η  ηλεκτρονική  πλατφόρμα 

eΤwinning  (www.eTwinning.net),  υπηρετώντας  τις  αρχές  της  πολυπολιτισμικότητας,  προ‐

σφέρει  το  πλαίσιο  για  πολυμεσικές  εφαρμογές  αλλά  και  πολυτροπικότητα  (εικόνα,  ήχος, 

οπτικός γραμματισμός), ωθώντας και βοηθώντας  τους μαθητές να λειτουργούν ομαδοσυ‐

νεργατικά σε ανομοιογενή περιβάλλοντα, έχοντας συνισταμένη την ανάδειξη ενός κοινού, 

φυσικά προσυμφωνημένου, εκπαιδευτικού στόχου (Κανταράκη, 2012). 

 

Οι  εκπαιδευτικοί,  για  να  ανταποκριθούν  στις  νέες  καταστάσεις  που  η  πλατφόρμα  του 

eΤwinning δημιουργεί, μπαίνουν σε μια διαδικασία εμπλουτισμού των γνώσεων και δεξιο‐

τήτων τους. Η επεξεργασία και ανταλλαγή του πολυτροπικού υλικού γίνεται στην αγγλική ή 

σε άλλη κοινή γλώσσα, πράγμα που συνεπάγεται είτε βελτίωση των επιπέδων γλωσσομά‐

θειας των εκπαιδευτικών είτε ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών ποικίλων επι‐

στημονικών ειδικοτήτων με τους εκπαιδευτικούς των ξένων γλωσσών ή/και της πληροφορι‐

κής.  Η  εμπλοκή  στο  eTwinning  οδηγεί  επίσης  σε  μια  διαρκή  διεύρυνση  του  νου  και  των 

πνευματικών οριζόντων των εκπαιδευτικών, αφού πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που ξεκί‐

νησαν έργα eTwinning με απλούς τρόπους επικοινωνίας, όπως τα ηλεκτρονικά μηνύματα, 

για  να  εξελιχθούν  σε  δημιουργούς  και  συγγραφείς  ιστολογίων,  επιμελητές  βίντεο  κλπ. 

(Barorova κ. ά. 2007).Από τις παραπάνω διαπιστώσεις προκύπτει επομένωςότι οι εκπαιδευ‐

τικοί  αποκτούν  νέες  γνώσεις  και  δεξιότητες  μέσα  από  την  ενασχόλησή  τους  με  το 

eTwinning.  

 

Η απόκτηση προσωπικών σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων μέ‐

σω του eTwinning 

 

Μετά από μια εμπειρία eΤwinning οι εκπαιδευτικοί μπαίνουν σε διαδικασία αναστοχασμού 

και αυτομόρφωσης. Διέρχονται και αυτοί μια διαδικασία αυτο‐ρυθμιζόμενης μάθησης υπό 

την έννοια ότι επιλέγουν που, πότε και τι θα μάθουν, προκειμένου να ολοκληρώσουν ένα 

έργο που σχεδίασαν ή να καθοδηγήσουν τους μαθητές που συμμετέχουν σ’ αυτό. Τα γνω‐

στικά  εργαλεία  που  χρησιμοποιούν  είναι  ανοικτά  πληροφορικά  περιβάλλοντα,  κατά  τη 

χρήση των οποίων ο εκπαιδευτικός εξωτερικεύει ελεύθερα τη σκέψη του με τελικό στόχο τη 

μάθηση και τη γνώση (Crawley, κ. ά., 2007). 
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Ο  εκπαιδευτικός  που  εμπλέκεται  σε  μια  δραστηριότητα  eTwinning  μπορεί  και  πρέπει  να 

σχεδιάσει και να αναπτύξει μαθησιακές καταστάσεις που ευνοούν τη δημιουργική μάθηση 

των μαθητών. Εξάλλου, στο πλαίσιο της κονστρουκτιβιστικής προσέγγισης της εκπαιδευτι‐

κής διαδικασίας η κοινωνική αλληλεπίδραση θεωρείται επίσης βασικό στοιχείο της μάθη‐

σης.  Αυτό  επιτυγχάνεται  κατ’  εξοχήν μέσω  της  κοινότητας μάθησης  του eTwinning,  αφού 

παρέχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με εκπαιδευτικούς από άλλες χώρες. Κύρια χαρα‐

κτηριστικά των συνεργασιών είναι η άμεση ανατροφοδότηση και αλληλεπίδραση με άλλα 

πολιτισμικά συγκείμενα,  η πολυπολιτισμική συνεργασία και στο  τέλος η δημιουργία νέου 

πολιτισμικού προϊόντος ως αποτέλεσμα σύνθεσης. Η διαρκής αυτή αλληλεπίδραση οδηγεί 

στην απόκτηση προσωπικών σχημάτων κατανόησης των εκπαιδευτικών καταστάσεων.  

 

H απόκτηση ικανοτήτων διακριτικής παρέμβασης και στοχαστικο‐κριτικής ανάλυσης 

των εκπαιδευτικών καταστάσεων μέσω του eTwinning 

 

Οι  μαρτυρίες  των  εκπαιδευτικών  που  συμμετείχαν  σε  έργα  eTwinning  (Crawley,  κ.  ά., 

2010)μας δίνουν στοιχεία για τη διερεύνηση του βαθμού απόκτησης ικανοτήτων διακριτι‐

κής παρέμβασης με στόχο την προώθηση των μαθησιακών, αναπτυξιακών, κοινωνικών, πο‐

λιτικών και ηθικών σκοπών της εκπαίδευσης (Ματσαγγούρας, ό.π.). Για παράδειγμα, ο με‐

γάλος βαθμός ελευθερίας επιλογής θέματος και υλοποίησης ενός έργου eTwinning δίνει τη 

δυνατότητα απεμπλοκής από το στενό εναγκαλισμό της πιστής εφαρμογής των κεντρικών 

αναλυτικών προγραμμάτων. Με τη χρήση των ψηφιακών πηγών του e‐Twinning, ο εκπαι‐

δευτικός απαγκιστρώνεται από  την περιορισμένη  και,  σε  κάποιες περιπτώσεις, αμφιλεγό‐

μενη πληροφόρηση του σχολικού εγχειριδίου και ρυθμίζει ο ίδιος, με κριτήρια που επιβάλ‐

λουν οι ανάγκες του, το πλήθος και το είδος των γνώσεων (πληροφοριών) που θα επεξερ‐

γαστεί. Είναι πράγματι δυνατό να μετατρέψει κανείς σχεδόν κάθε θέμα έργου eTwinning σε 

μια σχετική με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών άσκηση  (Barorova, ό.π.). Ο εκπαιδευτι‐

κός, πριν αναλάβει  τη δέσμευση μιας συνεργασίας eTwinning, αλλά και κατά τη διάρκεια 

αυτής, μπαίνει σε μια διαδικασία διαρκούς στοχαστικο‐κριτικής ανάλυσης των εκπαιδευτι‐

κών καταστάσεωνόπως αυτές διαμορφώνονται στο δικό του επαγγελματικό συγκείμενοκαι 

προχωρά  σε  διακριτικές  παρεμβάσεις.  Χαρακτηριστικό  παράδειγμα αυτής  της  διεργασίας 

είναι η μαρτυρία της Pey (Crawley, ό.π.): 

 

«Ήθελα πραγµατικά να αναµιχθώ στο έργο; Άξιζε πραγµατικά τον κόπο; Θα συµµετείχαν οι 

µαθητές µου; Γνώριζα ότι δεν εργάζονταν πολύ σκληρά και το επίπεδο των Αγγλικών τους 

δεν ήταν σπουδαίο. Αφού το σκέφτηκα για κάποιο διάστηµα, αποφάσισα να προσχωρήσω 

σε αυτή  την  ‘’ευρωπαϊκή  κοινότητα’’. Οι µαθητές µου ήταν,  όπως  είχα προβλέψει,  το δυ‐

σκολότερο κοµµάτι. Ενθουσιάστηκαν πολύ στην αρχή, αλλά µόλις ανακάλυψαν ότι έπρεπε 

να εργαστούν σκληρά, ήταν µία άλλη  ιστορία....Τα πράγµατα δεν πήγαιναν καλά,  και έτσι 

αποφάσισα να αφιερώσω περισσότερο χρόνο στην τάξη για το έργο και να γίνει µέρος της 

βαθµολογίας τους». 

 

Τα έργα eTwinning  υποχρεώνουν  τους εκπαιδευτικούς να επινοήσουν,  να  εκτελέσουν και 

να  αναλάβουν  την  ευθύνη  του  έργου  για  αρκετούς  μήνες  και  συνεπώς  αναπτύσσουν  τις 

δεξιότητές  τους στον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό  (Crawley  ό.π.).  Στη βάση αυτή θα 

μπορούσε να ειπωθεί ότι το eTwinning λειτουργεί ως γνωστικό εργαλείο, καθώς η γνωστική 
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ευελιξία αναφορικά με  το θέμα που πραγματεύεται  και  το υλικό που  χρησιμοποιεί,  απε‐

λευθερώνει εκπαιδευτικούς και μαθητές από μηχανιστικές διεργασίες, τους δίνει τη δυνα‐

τότητα να έχουν πρόσβαση σε νέες πηγές γνώσης, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την δημιουργι‐

κότητά τους, οδηγώντας τους στην αυτορρύθμιση στη μάθηση. Στην περίπτωση αυτή ο εκ‐

παιδευτικός μεταβάλλεται σε συντονιστή της γνώσης και υποβοηθά την ανάπτυξη της κρι‐

τικής τους ικανότητας, του ενδιαφέροντος τους για τον επιστημονικό τομέα στον οποίο ε‐

ντάσσεται το υπό διαπραγμάτευση θέμα. Μαθαίνει να διευκολύνει αντί να εκπαιδεύει τους 

μαθητές του. Τους αναθέτει την ευθύνη για τη διεξαγωγή του έργου και για την απόφαση 

ως προς το τελικό προϊόν (Καραγεωργόπουλος & Σολωμονίδου, 2006). 

 

Από την άλλη μεριά, η ποικιλία των θεμάτων άπτονται θεματικών που σχετίζονται με όλες 

τις εκφάνσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Κα‐

τά συνέπεια ένα έργο eTwinning μπορεί να συμπληρώνει ένα πολιτιστικό ή περιβαλλοντικό 

πρόγραμμα που υλοποιείται σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο και η πλατφόρμα του ανοίγει τα 

όρια σε διακρατικές συνεργασίες. Οι  εκπαιδευτικοί αναζητούν νέες πηγές  και  εκπαιδεύο‐

νται στη χρήση νέων εργαλείων, προσαρμόζουν τη διδασκαλία τους στα ενδιαφέροντα των 

μαθητών τους (Κανταράκη, 2012). Είναι φανερό απ’ όλα αυτά ότι η εμπλοκή των εκπαιδευ‐

τικών στο πρόγραμμα eTwinning επιφέρει αλλαγή στα σχήματα κατανόησης της μαθησια‐

κής διαδικασίας και των διδακτικών πρακτικών.  

 

Η συνειδητοποίηση του επαγγέλματος και η πραγματοποίηση εκπαιδευτικής έρευνας 

 

Όπως προαναφέρθηκε η επαγγελματική ανάπτυξη περιλαμβάνει και την συνειδητοποίηση 

του  επαγγέλματος  (Fullan & Hargreaves, 1992)  και  την πραγματοποίηση εκπαιδευτικής  έ‐

ρευνας (Darling‐Hammond, 1994, Grossman, 1994, όπ. αναφ. στη Φώκιαλη κ. ά., 2005). Οι 

μαρτυρίες  των  εκπαιδευτικών  (Crawley,  ό.π)  βεβαιώνουν ότι  επιλέγοντας  να ασχοληθούν 

με το eTwinning αντιλαμβάνονται ότι αλλάζουν οι επαγγελματικές τους ανάγκες σε ένα με‐

ταβαλλόμενο  κόσμο.  Επιπλέον,  η  συνειδητοποίηση  ότι  άλλοι  συνάδελφοι  υποβάλλονται 

στις ίδιες δοκιμασίες και τις ξεπερνούν ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους επιτρέπει 

να επιχειρήσουν νέες προκλήσεις που προσφέρουν μεγαλύτερη προσωπική και επαγγελμα‐

τική ανάπτυξη (Crawley, ό.π.). Η συμμετοχή σε συνεργασίες οδηγεί σε ένα διάλογο για την 

ενασχόληση  με  το  σχολείο  διεθνώς  και  αλλάζει  σιγά  σιγά  τις  παγιωμένες  πρακτικές  της 

γραφειοκρατικής  οργάνωσης  της  εκπαίδευσης  (Crawley,  ό.π.).  Τέλος,  οι  προκλήσεις  του 

eTwinning ωθούν τους εκπαιδευτικούς στην αυτομόρφωση και στην αναζήτηση της επαγ‐

γελματικής ανάπτυξης μέσω παρακολούθησης σεμιναρίων ή και μεταπτυχιακών σπουδών 

(Crawley, ό.π.). Επιπλέον, συμβάλλουν στην παραγωγή εκδόσεων που αφορούν στις εμπει‐

ρίες τους και την αξιολόγηση του προγράμματος. 

 

Συμπεράσματα 

 

Στο πλαίσιο  του eTwinning  η  επαγγελματική ανάπτυξη  των  εκπαιδευτικών γίνεται αντιλη‐

πτή και ορίζεται με έναν ευρύ τρόπο περιλαμβάνοντας την προσωπική ανάπτυξη (αυτοπε‐

ποίθηση,  επικοινωνία,  κλπ.),  την  τεχνολογική  ανάπτυξη  (δεξιότητα  χρήσης  ΤΠΕ,  εύρεσης 

πηγών κλπ.) και την παιδαγωγική ανάπτυξη (σχεδιασμό μαθημάτων, χρήση νέων μεθόδων 

διδασκαλίας  κλπ.)  (Education  for Change, 2013).  Ωστόσο,  μια  πιο  προσεκτική μελέτη  των 
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χαρακτηριστικών του και  των μαρτυριών των εκπαιδευτικών μας οδηγεί στο συμπέρασμα 

ότι τα οφέλη του έχουν αρκετά βαθύτερη επίδραση στις στάσεις των εκπαιδευτικών απένα‐

ντι στη μάθηση και τη διδασκαλία.  

 

Κατά τη γνώμη μας, το πλεονέκτημα του eTwinning έναντι άλλων μορφών επαγγελματικής 

ανάπτυξης είναι ότι στηρίζεται στην αβίαστη και σε εθελοντική βάση εμπλοκή των εκπαι‐

δευτικών. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα αφενός τον αυξανόμενο ενθουσιασμό των εκπαιδευ‐

τικών  για  συνεχιζόμενη  μάθηση  και  αφετέρου  την  αναγνώριση  και  παραδοχή απόκτησης 

νέων δεξιοτήτων εκ μέρους τους (OECD, 2009).Ωστόσο προς το παρόν το eTwinning στη συ‐

νείδησή  των  εκπαιδευτικών  αποτελεί  μόνο  προστιθέμενη  αξία  και  το  ζητούμενο  είναι  να 

μετατραπεί σε έναυσμα για επίσημη επαγγελματική ανάπτυξη (Vuorikari, 2010). Το γεγονός 

ότι οι συζητήσεις που διεξάγονται στις αίθουσες συνομιλίας των ομάδων και των εκπαιδευ‐

τικών σε μεγάλο βαθμό δεν σχετίζονται  με  τα  έργα eTwinning  ή  τις  διδακτικές μεθόδους 

μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πιθανόν αυτά τα εργαλεία χρειάζονται περισσότερη δομή, 

καθοδήγηση και παιδαγωγική κατεύθυνση,  για  να έχουν πραγματική αξία:  μερικές φορές 

τα νέα μέλη βρίσκουν δύσκολη την πλοήγηση ή τον εντοπισμό των αιθουσών συνομιλίας, 

για να συμμετέχουν σε κάτι που τους ενδιαφέρει (Education for Change, 2013). Είναι αξιο‐

σημείωτο,  ωστόσο,  από  την  επισκόπηση  προσωπικών  ιστοριών  των  εκπαιδευτικών  ότι  οι 

εκπαιδευτικοί βλέπουν το eTwinning ως μια ευχάριστη δραστηριότητα. Αν σκεφτεί κανείς 

τις οκτώ βασικές δεξιότητες που ορίζουν τη δια βίου μάθηση στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ανα‐

φοράς  (European  Commission,  2007),  δηλαδή  την  επικοινωνία  στη  μητρική  γλώσσα,  την 

επικοινωνία σε ξένες γλώσσες, την επάρκεια στα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και την 

τεχνολογία, την ψηφιακή, κοινωνική και πολιτειακή επάρκεια, την ικανότητα του να μαθαί‐

νεις πώς να μαθαίνεις, την πρωτοβουλία και την επιχειρηματικότητα, την πολιτιστική γνώση 

και  έκφραση,  τότε  αντιλαμβάνεται  εύκολα  κανείς  ότι  το eTwinning  μπορεί  με  διάφορους 

τρόπους να ικανοποιήσει την ανάγκη ανάπτυξης όλων. Βέβαια, το θέμα της συμβολής του 

eTwinning στην επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών δεν εξαντλείται σε μια βιβλιο‐

γραφική έρευνα, όπως αυτή. Θεωρούμε απαραίτητη την εμπειρική διερεύνηση του θέμα‐

τος μέσω ποσοτικών και ποιοτικών προσεγγίσεων με υποκείμενα μαθητές και εκπαιδευτι‐

κούς που εμπλέκονται στη δράση eTwinning ώστε να γίνει δυνατή η σε βάθος μελέτη ποικί‐

λων πτυχών της πολύ ενδιαφέρουσας αυτής δράσης που έχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη α‐

ξία. 
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Οι ΤΠΕ ως παράγοντας νέων μορφών γραμματισμού. Μια αρχική προσέγγιση 
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Περίληψη 

 

Από  την  αυγή  της  ιστορίας  τους  οι  άνθρωποι  δημιούργησαν  έναν  κόσμο  μηνυμάτων  και 

νοημάτων,  έναν κόσμο συμβόλων που εκφράζει αυτά τα μηνύματα. Από την πέτρα ως το 

δέρμα των ζώων, από το χαρτί ως το διαδίκτυο, η ιστορία του ανθρώπου γράφεται και ξα‐

ναγράφεται με σύμβολα και μηνύματα. Αυτός ο συμβολισμός των φτερωτών λόγων με τα 

γραπτά κείμενα που έχουν διάρκεια και μονιμότητα άλλαξε ριζικά την ανθρώπινη ιστορία. 

Σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να αποσαφηνίσει τις έννοιες του γραμματισμού γενι‐

κά  και  του ψηφιακού  γραμματισμού  ειδικότερα,  και  να  αναδείξει  τις  ΤΠΕ ως  παράγοντα 

νέων μορφών γραμματισμού στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: Γραμματισμός, ψηφιακός γραμματισμός, ΤΠΕ 

 

Εισαγωγή 

 

Η  ικανότητα του ανθρώπου να λειτουργεί στον κόσμο του γραπτού λόγου είναι αυτό που 

ονομάζεται γραμματισμός, δηλαδή η ικανότητα ανάγνωσης και γραφής. Στον 21ο αιώνα η 

εκπαίδευση  πρέπει  να  βοηθήσει  τους  νέους  ανθρώπους  να  κατανοήσουν  τον  περίπλοκο 

κόσμο των μηνυμάτων και των συμβόλων μέσα στον οποίο ζουν, πράγμα που είναι αδύνα‐

το χωρίς αυτόν τον γραμματισμό (Παπούλια‐Τζελέπη & Τάφα, 2004).  

 

Μέχρι τη δεκαετία του 1970 ο σκοπός του εκπαιδευτικού συστήματος ήταν ο λειτουργικός 

γραμματισμός (functional literacy). Η ανάγνωση και η γραφή ήταν το μέσον για την επίτευ‐

ξη αυτού του σκοπού και αναλφάβητος χαρακτηριζόταν όποιος δεν ήταν ικανός να διαβάζει 

και να γράφει. Μετά το 1970 επήλθε αλλαγή στις κοινωνικές συνθήκες. Παρατηρήθηκε αύ‐

ξηση των θέσεων εργασίας στους τομείς των υπηρεσιών,  της υγείας,  της εκπαίδευσης και 

των τηλεπικοινωνιών, οπότε οι θέσεις εργασίας μεταφέρθηκαν σταδιακά από τα εργοστά‐

σια και τους εξωτερικούς χώρους, στα γραφεία. 

 

Γενικά, γραμματισμός σημαίνει ικανότητα κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης λέξεων σε 

μία σελίδα. Ειδικότερα σημαίνει ικανότητα για αποκωδικοποίηση του κειμένου, συμμετοχή 

στο νόημα του κειμένου και  χρήση του κειμένου ως κοινωνικής πράξης. Βασικές αλλαγές 

στα κοινωνικά εργαλεία γραμματισμού ήταν ότι η ανάγνωση και η γραφή πέρασαν από το 

χαρτί στην οθόνη και ότι ο λόγος δεν μεταφέρεται πλέον μόνο μέσω της γλώσσας αλλά και 

μέσω άλλων σημειωτικών συστημάτων (Πασχαλίδης, 2010). 

 

Ο όρος γραμματισμός αφορά επίσης στην ικανότητα κάποιου να χρησιμοποιεί αποτελεσμα‐

τικά τις κοινωνικά κατασκευασμένες μορφές επικοινωνίας και αναπαράστασης, δηλαδή να 
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καταλαβαίνει, να ανταποκρίνεται και να μεταφέρει επιτυχώς τη γνώση. Στην περίπτωση του 

τεχνολογικού γραμματισμού αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συστηματικής χρήσης των ΤΠΕ. 

Υπό αυτήν  την έννοια, υπάρχουν και πολλών ειδών γραμματισμοί,  οι οποίοι  τροποποιού‐

νται ή μεταλλάσσονται ανάλογα με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο ( Φραγκουλίδου, 

2006). 

  

Ο Ψηφιακός Γραμματισμός 

 

Ο γραμματισμός στη σύγχρονη εποχή  (ψηφιακός γραμματισμός) ορίζεται ως «η ικανότητα 

του ατόμου να χρησιμοποιεί ψηφιακή τεχνολογία, εργαλεία επικοινωνιών και/ή δίκτυα για 

να  προσεγγίζει,  διαχειρίζεται,  ολοκληρώνει,  αξιολογεί  και  δημιουργεί  πληροφορίες,  ώστε 

να λειτουργεί στην κοινωνία της γνώσης» (International ICT Literacy Panel, 2002).  

 

Έτσι, η ικανότητα χρήσης ΤΠΕ αναγνωρίζεται τώρα ως ένας νέος γραμματισμός, τόσο σημα‐

ντικός για το μέλλον των μαθητών, όσο ήταν προηγούμενα η ανάγνωση και η γραφή. 

 

Ο υπολογιστικός  γραμματισμός αναφέρεται στις  ικανότητες που απαιτούνται  για  τη διεκ‐

περαίωση  εργασιών  με  τη  βοήθεια  του  υπολογιστή.  Ο  γραμματισμός  αυτός  δεν  περιέχει 

αναγκαστικά  και  την  ικανότητα  του  προγραμματισμού.  Ο  γραμματισμός  στον  προσωπικό 

υπολογιστή αναφέρεται στην ικανότητα δημιουργίας και διαχείρισης κειμένων και δεδομέ‐

νων μέσω των λογισμικών επεξεργασίας κειμένου, των φύλλων εργασίας, των βάσεων δε‐

δομένων  και  άλλων  εργαλείων  λογισμικού.  Ο  υπολογιστής  είναι  ένα  σπουδαίο  εργαλείο 

που διευκολύνει και επεκτείνει τις δυνατότητες του μαθητή να μαθαίνει και να επεξεργάζε‐

ται την πληροφορία. Γι' αυτό σήμερα θεωρείται ως απαραίτητο στοιχείο της εκπαίδευσης 

και πολύ σημαντικό εφόδιο για την επιτυχία (Ζωγόπουλος, 2001). 

 

Ο  δικτυακός  γραμματισμός  που  συνεχώς  αναπτύσσεται,  αναφέρεται  στην  ικανότητα  του 

ανθρώπου που έχει επίγνωση του εύρους και των χρήσεων των πηγών και των υπηρεσιών 

του παγκόσμιου δικτύου, αντιλαμβάνεται το σύστημα με το οποίο αυτό το δίκτυο δημιουρ‐

γείται,  γίνεται  αντικείμενο  διαχείρισης  και  προσφέρεται  προς  χρήση.  Γνωρίζει  πώς  να  το 

χρησιμοποιήσει, πώς να το συνδυάσει με άλλες πηγές, γενικά γνωρίζει πώς να το χρησιμο‐

ποιήσει για να βελτιώσει την προσωπική και την επαγγελματική του ζωή. 

 

Καθώς λοιπόν στο κατώφλι  του νέου αιώνα ανατέλλει  ένας  νέος κόσμος που εξελίσσεται 

συνεχώς και κάνει αισθητή την παρουσία του, ένας κόσμος που δεν τον βίωσαν άλλοι πιο 

πριν για να μεταλαμπαδεύσουν την πείρα τους, πολλά ερωτήματα προκύπτουν για την κοι‐

νωνία αλλά και για την εκπαίδευση όπως: 

•  Ποιες  θεωρίες  θα  βοηθήσουν  στην  κατανόηση  του  εξελισσόμενου  ορισμού  των  νέων 

γραμματισμών; 

• Ποιες είναι οι συνέπειες ενός γενικευμένου ορισμού των νέων γραμματισμών και των νέ‐

ων δεξιοτήτων; 

• Πως επηρεάζεται η καθημερινότητα από τις τεχνολογίες των πολυμέσων; 

• Πώς μπορεί ο εκπαιδευτικός να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν νέους τρόπους 

κατασκευής και μετάδοσης της πληροφορίας; 

• Πώς μπορούν να διδαχθούν τα γλωσσικά μαθήματα, η ανάγνωση και η γραφή, και ταυτό‐

378/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



χρονα να ενσωματωθούν και οι άλλοι γραμματισμοί; 

•  Μπορούν  οι  νέοι  γραμματισμοί  να  ενσωματωθούν  χωρίς  συγκρούσεις  στα  υπάρχοντα 

προγράμματα και να δώσουν ώθηση σε μια κριτική αντιμετώπιση της γνώσης; 

• Ποιες στρατηγικές μάθησης και διδασκαλίας θα μπορούσαν να προταθούν για την καθη‐

μερινή πράξη (Παπούλια‐Τζελέπη & Τάφα, 2004) ; 

 

Ένα πολύ βασικό ερώτημα είναι το πως αντιλαμβάνονται την έννοια του ψηφιακού γραμ‐

ματισμού  οι  καθηγητές  των  ΑΕΙ  που  διδάσκουν Πληροφορική  στους  μελλοντικούς  εκπαι‐

δευτικούς. Με ποιον τρόπο δηλαδή απαντούν στα παραπάνω ερωτήματα; Από ερευνητικά 

δεδομένα (Δημόπουλος, 2004) προκύπτει ότι οι καθηγητές της Πληροφορικής, επέλεξαν να 

διδάξουν μια ποικιλία  τεχνολογικών  στοιχείων,  κατά  βούληση,  από  τη  στιγμή που  δεν  υ‐

πήρχε  κάποιο  ενιαίο  πρόγραμμα  ή  Curriculum.  Η  έλλειψη  ενός  ενιαίου  διδακτικού  προ‐

γράμματος στα Τμήματα του πεδίου έρευνας, με σκοπό τη διαμόρφωση του τεχνολογικού 

προφίλ στον υποψήφιο εκπαιδευτικό, ήταν μια θεωρητική υπόθεση που επαληθεύτηκε κα‐

τά  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας.  Η  απουσία  ενός  ενιαίου  διδακτικού  προγράμματος  για  τις 

Νέες Τεχνολογίες στα Τμήματα του πεδίου έρευνας, σύμφωνα με τη θεωρία για την επαγ‐

γελματική κατάρτιση των υποψηφίων εκπαιδευτικών, οφείλεται στη συνεχή εξέλιξη της τε‐

χνολογίας αλλά και το επίπεδο της Πληροφορικής σε κάθε χώρα. 

 

Σε ότι αφορά  το διδακτικό περιεχόμενο  των μαθημάτων Πληροφορικής στα Παιδαγωγικά 

Τμήματα Προσχολικής και Δημοτικής Εκπαίδευσης, διαφάνηκε ότι οι καθηγητές Πληροφο‐

ρικής δίδαξαν ένα κεντρικό πυρήνα τεχνολογικών γνώσεων. Ορισμένοι καθηγητές των Νέων 

Τεχνολογιών επεκτάθηκαν περισσότερο, ενώ άλλοι λιγότερο από τον κεντρικό πυρήνα των 

γνώσεων Πληροφορικής. 

 

Γίνεται λοιπόν προφανές ότι η απουσία συμφωνίας για το τι σημαίνει ψηφιακός γραμματι‐

σμός αντικατοπτρίζεται και στην προετοιμασία των μελλοντικών εκπαιδευτικών. Έτσι, όταν 

αποφασιστεί  η  γενικευμένη  εισαγωγή  των  Νέων  Τεχνολογιών  στην  Πρωτοβάθμια  εκπαί‐

δευση, θα πρέπει αυτή να προσδιορίζεται από τους γενικούς στόχους που θα ορίσει η ελ‐

ληνική εκπαίδευση για το ποια τεχνολογική γνώση θα πρέπει να κατέχει ο Έλληνας μαθητής 

μετά την αποφοίτηση του από το Δημοτικό Σχολείο  (Δημόπουλος, 2004). 

 

Τι σημαίνει  λοιπόν ψηφιακός  γραμματισμός; Ο ψηφιακός  γραμματισμός είναι οι δεξιότη‐

τες,  η  γνώση  και  η  κατανόηση  που  επιτρέπουν  κρίσιμες,  δημιουργικές,  διορατικές  και  α‐

σφαλείς πρακτικές κατά την ενασχόληση με τις ψηφιακές τεχνολογίες σε όλους τους τομείς 

της ζωής (Hague & Payton, 2010).  

 

Ορισμένοι συνδέουν τον ψηφιακό γραμματισμό με τις λειτουργικές δεξιότητες της αποτε‐

λεσματικής χρήσης ενός υπολογιστή ή ενός συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού. Ο ψηφια‐

κός γραμματισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από την πρόσβαση ή την απλή χρήση ενός 

υπολογιστή.  Είναι  η  συνεργασία,  η  ασφάλεια  και  η  αποτελεσματική  επικοινωνία.  Είναι  η 

πολιτισμική και κοινωνική συνειδητοποίηση και κατανόηση. Είναι η δημιουργικότητα. Ψη‐

φιακός γραμματισμός είναι η γνώση του πότε και γιατί οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι κα‐

τάλληλες και χρήσιμες για την επίτευξη ενός στόχου και πότε δεν είναι. Είναι η κριτική σκέ‐

ψη για όλες τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που παρουσιάζουν οι σύγχρονες ψηφιακές τε‐
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χνολογίες, είτε είναι, παραδείγματος χάριν, εργαλεία Web 2.0 όπως οι  ιστοχώροι κοινωνι‐

κής δικτύωσης και τα Wikis ή λογισμικό συγγραφής πολυμέσων ή οι ψηφιακές κάμερες αλ‐

λά και καινοτόμοι τρόποι μάθησης όπως για παράδειγμα η παιγνιώδης μάθηση. 

 

Ενδεχομένως είναι χρήσιμο να θεωρηθεί ο ψηφιακός γραμματισμός ως σύνολο από διάφο‐

ρα  αλληλένδετα  συστατικά  ή  διαστάσεις,  όπως  φαίνεται  στο  παρακάτω  σχήμα  (Πηγή: 

Hague & Payton, 2010):  

 

 

 

 
 

Σχήμα 1: Τα συστατικά του  ψηφιακού γραμματισμού 

 

Αυτό σημαίνει ότι η κατάκτηση του ψηφιακού γραμματισμού δεν πρέπει να αρχίσει με τε‐

χνολογικά ή ψηφιακά εργαλεία. Η κατανόηση των πολιτισμικών και κοινωνικών ζητημάτων, 

της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, όλα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συ‐

νόλου πρακτικών που οι μαθητές πρέπει να υιοθετήσουν γύρω από τη χρήση οποιουδήπο‐

τε εργαλείου και που πρέπει να αναπτύξουν προκειμένου να συμμετέχουν αποτελεσματικά 

σε οποιοδήποτε είδος κουλτούρας. 

 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι εργαλεία που οι σημερινοί μαθητές είναι πιθανό να χρησι‐

μοποιούν με αυξανόμενο ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Αλλά δεν είναι τα μόνα 

εργαλεία. Μια προσέγγιση στον ψηφιακό γραμματισμό πρέπει να αρχίσει με τη γνώση, την 

κατανόηση  και  τις  δεξιότητες  που  οι  δάσκαλοι  επιδιώκουν  ήδη  να  καλλιεργήσουν  στους 

νέους.  Στη συνέχεια  είναι δυνατό να εξεταστεί πώς μπορούν οι ψηφιακές  τεχνολογίες  να 

παρέχουν ένα άλλο πλαίσιο για αυτήν την μάθηση και έναν τρόπο για την ενίσχυση και την 

υποστήριξή του. 

 

Τα  αλληλένδετα  συστατικά  του  ψηφιακού  γραμματισμού  μπορούν  να  αναπτυχθούν  την 

ίδια στιγμή που οι μαθητές αναπτύσσουν την γνώση από τα μαθήματά τους. Η γνώση από 

τα μαθήματα παρέχει μια σύνδεση μεταξύ των συστατικών και τους δίνει περιεχόμενο. Ενώ 

σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να είναι δυνατό να διδαχθεί ο ψηφιακός γραμματισμός ως 

αντικείμενο, είναι επίσης σημαντικό να αναπτυχθεί ο ψηφιακός γραμματισμός μέσα από τα 

διάφορα σχολικά μαθήματα. Όταν απομονώνεται μπορεί να κινδυνεύσει από έλλειψη πε‐
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ριεχομένου και επομένως η διδασκαλία μόνο των λειτουργικών δεξιοτήτων της χρήσης ψη‐

φιακών τεχνολογιών αποτελεί λιγότερο σημαντική προσέγγιση (Πασχαλίδης, 2010) 

 

Ο ψηφιακός γραμματισμός μπορεί να γίνει κατανοητός ως ο χώρος όπου όλα αυτά τα συ‐

στατικά αλληλο‐επικαλύπτονται. Είναι ένα ευρύ και εκτεταμένο σύνολο πόρων και πρακτι‐

κών που επιτρέπουν στους μαθητές να συμμετέχουν σε κοινωνικές, πολιτισμικές και οικο‐

νομικές σχέσεις σε ένα ολοένα διευρυνόμενο ψηφιακό τοπίο. 

 

Η αλληλεπίδραση των λαών με τις ψηφιακές τεχνολογίες είναι πολλαπλή, πλούσια και σύν‐

θετη. Υπάρχει μια ποικιλία πρακτικών που περιλαμβάνονται στον ψηφιακό γραμματισμό.  

 

Τα παραπάνω συστατικά αναφέρονται στις διαφορετικές διαστάσεις του ψηφιακού γραμ‐

ματισμού. Όλα υποστηρίζουν τη δημιουργία και την κοινή χρήση των εννοιών και δεν είναι 

ξεχωριστά αλλά το ένα ενισχύει αμοιβαία το άλλο. 

 

Στα  πλαίσια  του  σχολείου,  ανάπτυξη  του  ψηφιακού  γραμματισμού  σημαίνει  να  δίνεται 

στους μαθητές η ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις ψηφιακές τεχνολογίες όταν αυτό είναι 

σκόπιμο. Σημαίνει την ενθάρρυνση των ενεργών, δημιουργικών και κριτικών χρήσεων των 

ψηφιακών τεχνολογιών που μπορούν να αναπτύξουν τον ψηφιακό γραμματισμό ενώ συγ‐

χρόνως  βοηθούνται  οι  μαθητές  να  προαγάγουν  την  γνώση  πάνω  στα  μαθήματά  τους 

(Hague & Payton, 2010). 

 

Είναι αδύνατο να διαχωριστούν εντελώς τα συστατικά του ψηφιακού γραμματισμού το ένα 

από το άλλο. Η ανάπτυξη του Ψηφιακού Γραμματισμού έχει να κάνει με την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων, της γνώσης και της κατανόησης σε όλα τα συστατικά, και με καμία συγκεκριμέ‐

νη σειρά. 

 

Χωρίς να υπάρχει κάποιος επίσημος οδηγός από κρατικό ή άλλο φορέα,  έχει ευρέως επι‐

κρατήσει η άποψη ότι οι γνώσεις και ικανότητες που υπονοεί ο όρος «Ψηφιακός Γραμματι‐

σμός» σε ελάχιστη βάση περιλαμβάνουν τις ακόλουθες λειτουργικές δεξιότητες: 

1) Χρήση προγραμμάτων επεξεργασίας κειμένου 

• Γραφή και μορφοποίηση κειμένων 

• Δημιουργία πολυτροπικών κειμένων (εισαγωγή εικόνων και σχεδιαγραμμάτων) 

2) Δημιουργία παρουσιάσεων στον υπολογιστή 

• Γραφή και μορφοποίηση κειμένων 

• Δημιουργία πολυτροπικών κειμένων (εισαγωγή εικόνων και σχεδιαγραμμάτων) 

3) Χρήση προγραμμάτων υπολογιστικού φύλλου 

• Μορφοποίηση δεδομένων 

• Εκτέλεση υπολογισμών 

• Δημιουργία γραφημάτων για γραφική αναπαράσταση δεδομένων 

4) Αξιοποίηση διαδικτύου 

• Εύκολη εύρεση πληροφοριών 

• Κριτική ικανότητα στην ανάγνωση αποτελεσμάτων αναζήτησης 

• Αποστολή και λήψη αρχείων πολυμέσων 

• Δημιουργία λογαριασμού 
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• Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

• Διαμόρφωση διαδικτυακού περιεχομένου 

• Δημιουργία προσωπικής ιστοσελίδας 

• Συμμετοχή σε ψηφοφορίες 

• Συμμετοχή σε κανάλια σύγχρονης επικοινωνίας (chat rooms) 

5) Αντιγραφή δεδομένων από και προς ψηφιακά φορητά μέσα 

 

Ανάμεσα στις δεξιότητες δημιουργίας κειμένου και παρουσιάσεων υπάρχει μια ομοιότητα. 

Η συγγραφή όμως ενός κειμένου ή μιας παρουσίασης απαιτεί εξοικείωση με τα αντίστοιχα 

περιβάλλοντα ανάπτυξης. Αυτά τα περιβάλλοντα έχουν δυνατότητες και περιορισμούς που 

διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό. 

 

Το Ψηφιακό Χάσμα 

 

Σήμερα παρατηρείται ότι ο διαφορετικός βαθμός αξιοποίησης και διάχυσης των ΤΠΕ στην 

οικονομία, στην παιδεία και στην κοινωνία μιας χώρας έχει δημιουργήσει σε διεθνές επίπε‐

δο νέες διακρίσεις μεταξύ των χωρών. Το λεγόμενο ψηφιακό χάσμα περιθωριοποιεί τις χώ‐

ρες που αδυνατούν να συμβαδίσουν και έχει άμεση επίπτωση στο οικονομικό και κοινωνι‐

κό τους επίπεδο. Η διάκριση σε κοινωνικό και εκπαιδευτικό επίπεδο υπάρχει ανάμεσα σε 

εκείνους  τους πολίτες που έχουν πρόσβαση και δυνατότητα χρήσης  των ΤΠΕ και σε  εκεί‐

νους που την στερούνται (Κανίδης, 2008).  

 

Οι δυνατότητες που διανοίγονται μέσα από τις ηλεκτρονικές και δικτυακές τεχνολογίες κα‐

θιστούν αναγκαίο τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου της εκπαίδευσης προκειμένου αυτή 

να μην αποκοπεί από τις κοινωνικές εξελίξεις. Είναι πλέον γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά συ‐

στήματα  των  περισσοτέρων  χωρών  έρχονται  αντιμέτωπα  με  το  επιτακτικό  πρόβλημα  της 

αναβάθμισης  της  σχολικής  εκπαίδευσης,  ώστε  η  τελευταία  να  ανταποκρίνεται  στις  μετα‐

βαλλόμενες και σύνθετες απαιτήσεις της αναδυόμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας. 

Στη σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία οι οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές ανεβάζουν το επί‐

πεδο  των  ελάχιστων βασικών γνώσεων και αναβαθμίζουν συγχρόνως  το περιεχόμενο αυ‐

τών  των  γνώσεων.  Γνώσεις  που  θα  πρέπει  να  έχει  ο  καθένας,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να 

συμμετέχει ενεργά όχι μόνο στον επαγγελματικό χώρο αλλά και σε όλα τα επίπεδα της κοι‐

νωνικής ζωής ‐ από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο. Αυτό σημαίνει ότι το ελάχιστο απαιτού‐

μενο επίπεδο της εγγραμματοσύνης είναι σήμερα υψηλότερο από ότι στο παρελθόν. 

 

Δεν αρκούν πια οι γενικές γνώσεις που ήταν επαρκείς πριν από είκοσι χρόνια. Με μοναδικό 

εφόδιο τις γνώσεις που ήταν επαρκείς πριν από μια εικοσαετία το άτομο σήμερα κινδυνεύ‐

ει  να  χαρακτηριστεί ως «λειτουργικά ψηφιακά αναλφάβητο». Πολλοί μάλιστα διακρίνουν 

μία απειλητική πρόβλεψη, η οποία προειδοποιεί ότι όσα μέλη  της κοινωνίας δε θα κατέ‐

χουν την ικανότητα εκμετάλλευσης των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, δε θα μπορούν στο μέλλον 

να  καταλάβουν  υψηλές  επαγγελματικές  ή  κοινωνικές  θέσεις.  Αντιθέτως,  προβλέπεται  ότι 

θα  καταδικαστούν σε  ένα περιθώριο αντίστοιχο με αυτό στο οποίο  είναι  καταδικασμένοι 

όσοι είναι σήμερα αναλφάβητοι ως προς την ανάγνωση και τη γραφή (Λαφατζή, 2005). 

 

Μία  ιδιαίτερα καίρια εξέλιξη αποτελεί  το γεγονός ότι στις  τεχνολογικά αναπτυγμένες κοι‐
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νωνίες οι ηλεκτρονικοί τρόποι επικοινωνίας αντικαθιστούν σήμερα ταχύτατα τους παραδο‐

σιακούς, ώστε δημιουργείται ο κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού για τις ομάδες που δεν 

έχουν επαρκή πρόσβαση στις νέες ψηφιακές τεχνολογίες (OECD, 2001). 

 

Μέχρι τώρα το χάσμα μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων αναφορικά με τον ψηφιακό γραμμα‐

τισμό υπάρχει έντονα και στο σχολείο. Το σχολείο, όπως είναι σήμερα, είναι αναχρονιστικό 

γιατί αναφέρεται στις ανάγκες άλλων κοινωνιών. Το σχολείο είχε ουσιαστικά σχεδιαστεί για 

να μεταβιβάζει το γραπτό γραμματισμό και την κατατετμημένη ακαδημαϊκή γνώση, πάντο‐

τε βασισμένο στο μοντέρνο διαχωρισμό των επιστημών σε Κοινωνικές, Φυσικές Επιστήμες 

κ.α.  

 

Τα  σύγχρονα  εκπαιδευτικά  συστήματα,  τα  Αναλυτικά  Προγράμματα  και  οι  παιδαγωγικές 

που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα έχουν σχεδιαστεί έτσι, ώστε να εφοδιάσουν το μαθητή με 

τις απαραίτητες δεξιότητες γραπτού γραμματισμού, αλλά και να  τον εισαγάγουν στην έν‐

νοια  της  υπακοής  και  της  πειθαρχίας.  Οι  μαθητές  έρχονται  στο  σχολείο αφού  έχουν  ήδη 

διαμορφωθεί από την πολύχρονη ενασχόληση τους μπροστά στον υπολογιστή, από τα βί‐

ντεο‐παιχνίδια, την τηλεόραση, από την ποικιλία των μουσικών τεχνολογιών, των πολυμέ‐

σων και του Διαδικτύου. 

 

Γονείς και εκπαιδευτικοί επιλεκτικά αξιολογούν ως θετική, αρνητική ή ουδέτερη την τεχνο‐

λογική γνώση των παιδιών. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στις διαφορετικές εκπαιδευτι‐

κές εμπειρίες των γονέων και των εκπαιδευτικών. Ο γραπτός γραμματισμός ήταν ο κανόνας 

που διαμόρφωσε  τους  ίδιους ως υποκείμενα,  αλλά  και  τα αξιολογικά  τους  κριτήρια.  Υπό 

αυτήν την έννοια, οι επόμενες γενιές εκπαιδευτικών και γονέων, επειδή θα έχουν γαλουχη‐

θεί με τους  ίδιους γραμματισμούς,  ενδεχομένως να βιώνουν σε μικρότερη ένταση το ψη‐

φιακό χάσμα. 

 

Προκύπτει μια θεμελιώδης αντίφαση μεταξύ των εμπειριών της ζωής των εφήβων και των 

σχολικών  πρακτικών,  μεταξύ  των  προσδοκιών  της  παλαιότερης  γενιάς  αναφορικά  με  την 

εργασία και της σύγχρονης γενιάς με τις απαιτήσεις μιας παγκόσμιας υβριδικής οικονομίας 

(Φραγκουλίδου, 2006). 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες, με τις ενισχυμένες δυνατότητες δικτύωσης και προσαρμογής στο χρή‐

στη,  δημιουργούν  τις  ευκαιρίες  για  νέα  κινητά  μαθησιακά  περιβάλλοντα  με  τηλέφωνα, 

κονσόλες παιχνιδιών και συσκευές ήχου MP3, MP4. Η σύγκλιση των ψηφιακών μέσων θα 

επιτρέψει εξελίξεις όπως τα pod‐casts, την ψηφιακή τηλεόραση και ραδιόφωνο και την λει‐

τουργική  διασύνδεση  ανάμεσα  στις  πλατφόρμες.  Επιπλέον,  νέες  δημιουργικές  προσεγγί‐

σεις,  όπως  οι  προσομοιώσεις,  τα  παιχνίδια  και  η  εικονική  πραγματικότητα,  προσφέρουν 

εργαλεία εκμάθησης από τα πρώτα σχολικά χρόνια μέχρι την εξειδικευμένη επαγγελματική 

κατάρτιση (Commission Staff Working Document. SEC, 2008). 

 

Πολλοί  τοποθετούν  τους  μετατυπογραφικούς  γραμματισμούς  κάτω από  την ομπρέλα  του 

«πληροφορικού γραμματισμού»  (information  literacy). Αυτός θεωρείται ως ένας από τους 

πλέον κρίσιμους και σημαντικούς γραμματισμούς του 21ου αιώνα και συνδέεται με καλύ‐

τερη διδασκαλία και μάθηση, συνδέεται με αυτόνομη και δια βίου μάθηση, και διαμεσολα‐
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βείται σε όλα τα γνωστικά πεδία. 

 

Ο πληροφορικά γραμματισμένος έχει  την  ικανότητα να αναζητά,  να βρίσκει,  να αξιολογεί 

και να χρησιμοποιεί την πληροφορία στις διάφορες μορφές με τις οποίες αυτή εμφανίζεται 

και να επιλέγει  το κατάλληλο μέσο για να τη μεταδώσει.  Ταυτόχρονα έχει  τις κατάλληλες 

γνώσεις και στάσεις για κοινωνικά και ηθικά θέματα που περιβάλλουν την πληροφορία και 

την τεχνολογία της πληροφορίας. 

 

Ο πληροφορικά γραμματισμένος εκτός των άλλων θα πρέπει να έχει: 

• Μια στάση εκτίμησης της αξίας και της δύναμης της πληροφορίας 

• Μια επίγνωση της ποικιλίας των ειδών και των μορφών της 

• Μια κατανόηση ότι η πληροφορία δεν είναι γνώση, αν δεν αναλυθεί, αν δεν γίνει αντικεί‐

μενο κριτικής και αν δεν ενσωματωθεί σε ευρύτερο σύνολο 

• Μια διαδικασία πρόσβασης και αποτελεσματικής κριτικής αξιολόγησης 

Το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο  της Νέας Υόρκης  (State University of New York) αναγνωρίζει 

εννέα δεξιότητες που ορίζουν τον πληροφορικά γραμματισμένο: 

• Να αναγνωρίζει την ανάγκη για πληροφορία 

• Να αποκτά την πληροφορία από κατάλληλες πηγές 

• Να αναπτύσσει δεξιότητες χρήσης της τεχνολογίας της πληροφορίας 

• Να αναλύει και να αξιολογεί την πληροφορία κριτικά 

• Να οργανώνει και να επεξεργάζεται την πληροφορία 

• Να τη χρησιμοποιεί αποτελεσματικά και δημιουργικά στη λήψη αποφάσεων 

• Να δημιουργεί και να μεταδίδει αποτελεσματικά πληροφορία και γνώση 

• Να κατανοεί και να σέβεται τις ηθικές, νομικές και κοινωνικοπολιτικές παραμέτρους της 

πληροφορίας και των τεχνολογιών της 

• Να αποκτά στάσεις και διαθέσεις θετικές στη δια βίου μάθηση. 

 

Με ποιες μορφές εμφανίζεται λοιπόν ο πληροφορικός γραμματισμός; 

 

Χωρίς να συμφωνούν οι πάντες, μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα σε οπτικό γραμματισμό 

(visual  literacy),  γραμματισμό  των μαζικών μέσων  επικοινωνίας  (media  literacy),  υπολογι‐

στικό γραμματισμό (computer literacy) και δικτυακό γραμματισμό (network literacy). 

 

Οι αναδυόμενες  τεχνολογίες, η παγκοσμιοποιημένη οικονομία και  το Διαδίκτυο αλλάζουν 

το νόημα του γραμματισμού. Η ψηφιακή εποχή αλλάζει την ποιότητα, το εύρος και την τα‐

χύτητα  της πληροφορίας  και  της  επικοινωνίας στη σύγχρονη  εποχή  (Παπούλια‐Τζελέπη & 

Τάφα, 2004). 

 

Η αυξημένη διείσδυση του Διαδικτύου επιφέρει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού της χρή‐

σιμης προς μετάδοση γνώσης και την ανάδειξη νέων τύπων γραμματισμού. Δεδομένου ότι 

οι γραμματισμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο κάθε 

εποχής, η μετάβαση από ένα πολιτισμικό παράδειγμα σε άλλο μπορεί να προκαλέσει εντά‐

σεις, αντιπαραθέσεις αλλά και συνθέσεις μεταξύ των γραμματισμών. 

 

Πολλοί  γραμματισμοί  έχουν  αναδυθεί,  έχουν  συνδυαστεί  και  έχουν  ανταγωνιστεί  μεταξύ 
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τους: ο έντυπος και ο ψηφιακός γραμματισμός, ο παραδοσιακός αλφαβητικός, ο εικονικός 

γραμματισμός και οι μορφές του γραμματισμού στα ΜΜΕ. Με τη διάδοση του Διαδικτύου η 

γνώση πλέον προσφέρεται με ποικιλία  τρόπων  (γραφή,  ηλεκτρονικός σχεδιασμός,  ζωγρα‐

φική), αλλά και μεταβιβάζεται με εξίσου πολλούς και συνδυασμένους τρόπους. Η κυριαρχία 

του γραπτού κειμένου έχει υποχωρήσει ακόμη και στα κατ’  εξοχήν γραπτά μέσα,  όπως ο 

Τύπος. Όλο και περισσότερο οι πληροφορίες μεταφέρονται όχι μέσω της γραφής αλλά μέ‐

σω πολυτροπικών αναπαραστάσεων που συνδυάζουν εικόνα, γραπτό κείμενο και προφορι‐

κό λόγο. Ο γραπτός λόγος, σήμερα, επανέρχεται δυναμικά ξανά στο προσκήνιο, ακόμη και 

στην καθημερινή, λαϊκή κουλτούρα (popular culture). Τα chat rooms, το email, τα sms επα‐

ναφέρουν το γραπτό λόγο στην πρώτη γραμμή και κάνουν το γραπτό γραμματισμό να μη 

φαντάζει καθόλου παραδοσιακός. 

 

Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης του Διαδικτύου χρειάζεται να χειρίζεται με επιτυχία τόσο το 

γραπτό λόγο, όσο και μια σειρά άλλων γραμματισμών προκειμένου να είναι αποτελεσματι‐

κός στην αναζήτηση πληροφοριών ή στην επικοινωνία του με τους άλλους.  

 

Το  περιεχόμενο  των  πολλαπλών  γραμματισμών  είναι  μια  σύνθεση  του  παραδοσιακού 

γραμματισμού της γραφής και της ανάγνωσης με τον μιντιακό γραμματισμό και ορίζεται ως 

η  ικανότητα  κάποιου  να  αποκωδικοποιεί  εικόνες,  θεάματα,  μιντιακά  είδη  (media  genre)  

(Φραγκουλίδου, 2006). 

Συμπεράσματα 

 

Στη  χώρα  μας  έχουν  γίνει  προσπάθειες  προσαρμογής  της  εκπαίδευσης  στις  ανάγκες  της 

σύγχρονης  εποχής.  Αρχικά  προσφέρθηκαν  στο  Γυμνάσιο  βασικές  γνώσεις  πληροφορικής. 

Στη συνέχεια στο Γραφείο για την Κοινωνία της Πληροφορίας του Υπουργείου Παιδείας εξε‐

λίχθηκε μια συντονισμένη προσπάθεια για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων των Τεχνολο‐

γιών  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  και  την  ένταξή  τους  στην  καθημερινή  εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Επιπλέον, οφείλει  το Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει άμεσα σε αλλαγές 

στο περιεχόμενο του σχολείου, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Λισσαβόνας, με έναν στρα‐

τηγικό  στόχο  που απαιτεί  να  αντικατοπτρίζονται  και  να  εμπλουτίζονται  οι  γνώσεις  με  τις 

ανάλογες δεξιότητες. Το Υπουργείο θα πρέπει επίσης να προχωρήσει και σε αλλαγές στους 

στόχους του σχολείου που αφορούν τον ψηφιακό γραμματισμό και στο πώς ο μαθητής θα 

μαθαίνει να μαθαίνει. 

 

Η εισαγωγή του υπολογιστή σε οποιοδήποτε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας επέ‐

φερε θεμελιακές αλλαγές στην οργάνωση και  λειτουργία  του συστήματος.  Αυτό είναι  εμ‐

φανές είτε σε μια σύγχρονη βιομηχανία είτε σε ένα τεχνικό γραφείο είτε στη γραμματειακή 

υποστήριξη μιας διεύθυνσης. Με το σχολείο όμως δεν συνέβη το ίδιο. Η ένταξη του υπολο‐

γιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι μέχρι στιγμής «εργαλειακή» αφού δεν συνέβαλε 

στην αλλαγή της υπάρχουσας δομής και λειτουργίας του σχολείου. Με αυτόν τον τρόπο ο 

υπολογιστής χρησιμοποιήθηκε όπως και κάθε άλλη συσκευή χωρίς το σχολείο και η εκπαι‐

δευτική διαδικασία να εκμεταλλευτούν όλες του τις δυνατότητες γεγονός που θα επέφερε 

και τη ριζική αλλαγή της λειτουργίας του σχολείου (Δαφέρμος, 2005). 

Οι  προσπάθειες  για  κριτική  προσέγγιση  κατέληξαν  στην  διαμόρφωση  τριών  θεωρητικών 

μοντέλων για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Μικρόπουλος, 2006): 
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1.  Ως  αυτόνομο  γνωστικό  αντικείμενο  (τεχνοκεντρική  προσέγγιση).  Εδώ  βασική  επιδίωξη 

είναι  η  απόκτηση  γνώσεων  πάνω  στη  λειτουργία  των  υπολογιστών  και  η  εισαγωγή  στον 

προγραμματισμό  τους  (στη διεθνή βιβλιογραφία απαντάται με  τον όρο απομονωμένη  τε‐

χνική προσέγγιση ή κάθετη προσέγγιση). 

 

2.  Με  τη  διδασκαλία  ενός  αμιγούς  μαθήματος  γενικών  γνώσεων  πληροφορικής  και  την 

προοδευτική ένταξη της χρήσης των ΤΠΕ ως μέσου στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας σε 

όλα τα γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών  (αποδίδεται και με τον όρο «ε‐

φικτή»  ή  «μεικτή»  ή  «πραγματολογική»  προσέγγιση).  Η  έμφαση  στο  πλαίσιο  αυτής  της 

προσέγγισης δίνεται στις γνωστικές και τις κοινωνικές διαστάσεις της χρήσης της πληροφο‐

ρικής στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

3. Μέσα σε όλα  τα μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής,  διαθεματικής προσέγγισης  της 

μάθησης (ολοκληρωμένη προσέγγιση). Το πρότυπο αυτό εμφανίζεται πρόσφατα και χαρα‐

κτηρίζεται από το ότι η διδασκαλία της χρήσης των νέων τεχνολογιών και η χρήση τους εν‐

σωματώνεται στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών (αποδίδε‐

ται και με τον όρο οριζόντια ή ολιστική προσέγγιση). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, τα 

θέματα που αφορούν τις ΤΠΕ διδάσκονται μέσα από όλα τα γνωστικά αντικείμενα του σχο‐

λείου και δε συνιστούν ιδιαίτερο γνωστικό αντικείμενο (Bikos, 1990).  

 

Το  άγχος  της  κάλυψης  της  ύλης  του  αναλυτικού  προγράμματος  δεν  αφήνει  περιθώρια 

στους εκπαιδευτικούς για να πειραματιστούν με τις Νέες Τεχνολογίες. Επιπλέον, οι μαθητές 

προτιμούν τα μαθήματά τους να γίνονται με χρήση των ΤΠΕ και οι καθηγητές ενδιαφέρο‐

νται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδακτική του μαθήματός τους. Παρόλα αυτά όμως, η 

ελλιπής εκπαίδευση των εκπαιδευτικών λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας  (Βοσνιά‐

δου, 2002).  Εν  κατακλείδι,  για  την ανάπτυξη  του ψηφιακού  γραμματισμού στην  ελληνική 

εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπιστούν μια σειρά από προβλήματα που αφορούν: 

• Την περιορισμένη χρήση του Η/Υ ως μέσου διδασκαλίας των μαθημάτων, η οποία παρα‐

μένει σε επίπεδο ευχολογίου. 

• Την πολύ περιορισμένη χρήση των ΤΠΕ, όπως περιγράφεται στα Αναλυτικά Προγράμματα, 

είτε ως αντικείμενου είτε ως μέσου διδασκαλίας.  

• Το εκπαιδευτικό υλικό, τα βιβλία, τα βοηθήματα όπου η υποστήριξη για χρήση ΤΠΕ είναι 

ελάχιστη. Η προσφορά ανάλογου εκπαιδευτικού υλικού έχει κάνει βήματα αλλά περιορίζε‐

ται κυρίως στον εξελληνισμό ξενόγλωσσων λογισμικών. 

• Την εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών αλλά και την ακόμα ελλιπή επιμόρφωση 

των ήδη υπηρετούντων. 
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Περίληψη 

Στη  σημερινή,  χαώδη  ψηφιοχώρα,  ο  ψηφιακός  αναλφαβητισμός  αποτελεί,  αναντίρρητα,  

γνωστική και κοινωνική τροχοπέδη, αν και η βεβαιότητα περί της προστιθέμενης αξίας των 

ΤΠΕ, ως επικοινωνιακού και γνωστικού εργαλείου περισσότερο, κλυδωνιζόταν κατά την τε‐

λευταία τριακονταετία. Παρόμοια αμφισβήτηση δέχτηκε και ο υπολογιστής στα πρώτα δει‐

λά βήματά του, κατά την είσοδό του στο χώρο της Προσχολικής Αγωγής. Η παρούσα εργα‐

σία, δοθείσης της γνωστικής καταξίωσης πια, του Υπολογιστή, ως παρωθητικού εργαλείου 

μάθησης,  επιχειρεί  να  «διαλαλήσει»  τις  ευεργετικές  επιπτώσεις  του,  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία του Νηπιαγωγείου. Ακολούθως, μέσω της οριοθέτησης της δραστηριότητας ως  

μιας τρισυπόστατης οντότητας, προτείνει, ως απαύγασμα ερευνητικών δεδομένων, την αρ‐

μονική σύμπλευση, του τρίτου βασικού στοιχείου της δραστηριότητας, δηλαδή των ψηφια‐

κών και χειραπτικών εργαλείων, ως μέσων διδασκαλίας. Τέλος ως επίλογος, θεωρείται πως 

η εξελικτική καταλληλότητα των δραστηριοτήτων, μέσω της χρήσης ποιοτικού λογισμικού 

αποτελεί ακρογωνιαίο, μαθησιακό λίθο για  την οικοδόμηση    γνωστικών,  τεχνολογικών ω‐

φελημάτων στην Προσχολική Εκπαίδευση.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ψηφιακότητα,  Νηπιαγωγείο, Χειραπτικά Υλικά, Δραστηριότητες 

 

Ψηφιακός Εγγραμματισμός στην Προσχολική αγωγή 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011) στο πλαίσιο της Πράξης «ΝΕΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα), η ψηφιακότητα και ο εγγραμματισμός της αποτελεί ισχυρή,  

αναπτυξιακή συνιστώσα μιας ολόπλευρης προσωπικότητας ενός σύγχρονου, ενεργού πολί‐

τη και βασική μονάδα ικανοτήτων, που λειτουργεί ως λιπαντικό για την κοινωνική ένταξη, 

την ανάπτυξη αλλά και την απασχόλησή του.  

 

Χωρίς να παραβλεφθεί, βέβαια, μια διελκυστίνδα επιστημονικών αντιπαραθέσεων, η οποία 

σοβούσε  από τη δεκαετία του 1980, ως προς τις παιδαγωγικές παροχές του υπολογιστή και 

των ΤΠΕ γενικότερα (Παπαθανασίου & Κόμης, 2003; Jones, 2003; Amante, 2007), οι τωρινές 

επιστημονικές  πεποιθήσεις  εξωραΐζουν  και  εκθειάζουν  τη  διαμεσολαβητικότητα  των  ψη‐

φιακών εργαλείων, αποδίδοντάς τους πλούσιες δυνατότητες διαμόρφωσης ενός πολυτρο‐

πικού, πολυμεσικού, παρωθητικού πλαισίου κατά την καθημερινή, διδακτική πρακτική του 

Νηπιαγωγείου (Amante, 2007; Χριστοδούλου‐Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009; Μουταφίδου & 

Γεωργοπούλου & Μπράτιτσης, 2010).  

 

Οι πολέμιοι  της ένταξης των Υπολογιστών στην Προσχολική Αγωγή εστίαζαν την αρνητική 

κριτική τους στη διατάραξη της αναπτυξιακής αρμονίας και στις υποτιθέμενες «κακώσεις» 
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και στρεβλώσεις, που προκαλεί ο Υπολογιστής, κατά την οικοδόμηση της συναισθηματικής, 

κοινωνικής,  πνευματικής,  και  ηθικής  ολοκλήρωσης  των  νηπίων  (Learning  and  Teaching 

Scotland, 2002; Jones, 2003). Η κυρίαρχη άποψη ήταν πως οι δραστηριότητες στον υπολο‐

γιστή υπολείπονταν σε αποτελεσματικότητα, σε σχέση με τα χειριστικά υλικά, όσον αφορά 

στην ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών και δεξιοτήτων,  στα προσχολικά  χρόνια    (Learning 

and Teaching Scotland, 2002). 

 

Την  τρέχουσα δεκαετία,  η επιφυλακτικότητα χρήσης  των  τεχνολογικών εργαλείων μάλλον 

παρήλθε.  Η  άρση,  η  απάλυνση  της αμφισβήτησης  ερείδεται  σε  ευρήματα πλήθους  ερευ‐

νών, οι οποίες αναδεικνύουν τις ΤΠΕ ως πλούσιους και πολυεπίπεδους παροχείς εμπειριών 

και ως ισχυρά μέσα διδασκαλίας και στον χρωματιστό χώρο του Νηπιαγωγείου (Πρόγραμμα 

Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011; Δαφέρμου & Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Brito, 2010; 

Νικολοπούλου 2010).   Η  ηλικία  των  τριών  χρόνων  κρίνεται ως  ιδανική   για  την   «μύηση» 

των  νηπίων  σε  τεχνολογικές  πρακτικές  (Βαλσαμίδου,  2010).  Στο  Σεραφείμ  &  Φεσάκης 

(2009) τονίζεται ότι αυτή η πρώιμη ενασχόληση με τους υπολογιστές συντελεί ικανοποιητι‐

κά και στην ετοιμότητα των μαθητών Προσχολικής ηλικίας, κατά τη μετάβασή τους στο Δη‐

μοτικό Σχολείο.  

 

Ασφαλώς, οι μαθητές μέχρι την έλευσή τους στο Νηπιαγωγείο γίνονται πολλαπλώς και κα‐

θημερινώς αποδέκτες των χρήσεων των ΤΠΕ. Η δεκτικότητα και η αποδοχή αυτή πρέπει  να 

συνεχισθεί αδιατάρακτα και στον χώρο της Προσχολικής Εκπαίδευσης. Μια αναβαθμισμένη 

έκδοση των ΤΠΕ σε καίρια γνωστικά εργαλεία, μέσω της ενσωμάτωσής τους στη διδακτική 

διαδικασία αποτελεί, ίσως παιδαγωγικό μονόδρομο.  

 

Μια σταχυολόγηση των μαθησιακών πλεονεκτημάτων, που διακοσμούν και λαμπρύνουν τη 

«γωνιά του Υπολογιστή» σε κάθε Νηπιαγωγείο, θα συμπεριελάμβανε (Plowman & Stephen, 

2005; Δαφέρμου & Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Μπέση & Παπά, 2011; Παπά, 2011; 

Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011) τις πολλές δυνατότητες για πρόσβαση στη γνώ‐

ση, την ενίσχυση των γνωστικών δεξιοτήτων, της κριτικής και παραγωγικής σκέψης, της συ‐

νεργατικότητας, της φαντασίας, της παρατηρητικότητας αλλά και της ικανότητας για επίλυ‐

ση  προβλημάτων.  Ακόμα,  η  ενίσχυση  της  σπουδαιότητας  του  παιχνιδιού,  η  εξασφάλιση 

γλωσσικής  και  κοινωνικής  αλληλεπίδρασης,  καθώς  και  η  ανάπτυξη  των  μαθηματικών  εν‐

νοιών, της επικοινωνίας, της αναγνωστικής και αφηγηματικής ικανότητας είναι κάποια εν‐

δεικτικά,  τεχνολογικά  δωρήματα σε  παιδιά που φοιτούν  στο Νηπιαγωγείο.  Τέλος,  η  ανά‐

πτυξη της λεπτής κινητικότητας, μέσω του ποντικιού και του πληκτρολογίου, αλλά και η ι‐

λαρότητα που περικλείει ο παιγνιώδης τρόπος ενασχόλησης με τον υπολογιστή και η επα‐

γόμενη αιχμαλώτιση  της  προσοχής  και  προσήλωση  των μικρών μαθητών,  συμπληρώνουν 

αυτό το αντιπροσωπευτικό υποσύνολο των διδακτικών οφελών των ΤΠΕ στην Προσχολική 

Αγωγή.  

 

Θεωρία δραστηριότητας ‐Χειραπτικά και ψηφιακά εργαλεία 

Στην  εκπαίδευση,  η  διεπιστημονική  θεωρία  της  δραστηριότητας  προσφέρει  ένα  ιδανικό 

παιδαγωγικό  και  συνεργατικό  πλαίσιο,  στο  οποίο  η  γνώση  συν‐δημιουργείται    και  συν‐

διαμορφώνεται  από  το  ενεργητικό  σώμα  (υποκείμενο)  των  δασκάλων  και  των  μαθητών 
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(Μαστρογιάννης  2013).  Εκπαιδευτικοί  και  μαθητές  χρησιμοποιούν  εργαλεία  (τεχνολογικά 

αλλά και ένα ολόκληρο πλήθος άλλων εργαλείων και πόρων), συνεργάζονται μέσα σε ένα 

συγκεκριμένο σύνολο  κανόνων ή  συμβάσεων,  που προάγουν  και  εδραιώνουν σημαντικές 

αλληλεπιδράσεις με στόχους, πάντα μαθησιακούς ή συχνότερα, με στόχους απόδοσης και 

επίδοσης, σχετικούς με μια διεξαχθείσα δραστηριότητα.  

 

Μια δραστηριότητα είναι μια διασυνδεμένη οντότητα τριών βασικών στοιχείων,  του υπο‐

κειμένου, του αντικείμενου και των εργαλείων. Εκτελείται από ένα άτομο ή μια ομάδα αν‐

θρώπων (υποκείμενο) και κατευθύνεται από ορισμένους στόχους ή σκοπούς (αντικείμενο), 

ενώ διαμεσολαβητικό ρόλο έχουν τα εργαλεία. Το πέρασμα από τη δραστηριότητα στο α‐

ντικείμενο  χρήζει  ιδιαίτερης  προσοχής  και  διαχείρισης από  τους  εκπαιδευτικούς, ώστε  οι 

μαθητές,  με  τη  διαμεσολάβηση  των  εργαλείων  να  προβούν  στις  ανάλογες  συνδέσεις  και 

τελικά,  μέσω  του  μετασχηματισμού  του  αντικειμένου,  να φθάσουν  στο  επιθυμητό  μαθη‐

σιακό  αποτέλεσμα  (Μαθηματικά  στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  –  Δημοτικό,  2011;  Μα‐

στρογιάννης, 2013).   

 

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών και οι οδηγοί για  τους εκπαιδευτικούς προτείνουν  την α‐

ξιοποίηση  τέτοιων  εργαλείων,  τα  οποία  πλαισιώνουν,  στηρίζουν  ή  και  δημιουργούν  μια 

δραστηριότητα,  ενώ    παρέχονται  και  κάποια,  ενδεικτικά  παραδείγματα,  άκρως  δηλωτικά 

του διαμεσολαβητικού και  καταλυτικού ρόλου  τους στη διδασκαλία.  Τα  χειραπτικά εργα‐

λεία (υλικά, εικόνες, σχέδια, σύμβολα, πίνακες) είναι δομημένα, ημι‐δομημένα ή μη δομη‐

μένα  (Μαθηματικά  στην  Πρωτοβάθμια  Εκπαίδευση  –  Δημοτικό,  2011),  ενώ  τα  ψηφιακά 

αφορούν σε συγκεκριμένα λογισμικά ή και applets στο διαδίκτυο.  

 

Δεδομένης πλέον της ελαχιστοποίησης των αμφισβητήσεων και των αντιδράσεων, για την 

εισαγωγή του υπολογιστή στη διδακτική πράξη του Προσχολικού χώρου, οι συζητήσεις επι‐

κεντρώνονται  στη  βελτιστοποίηση  των  εκπαιδευτικών ωφελειών,  ως  απόρροια  αυτής  της 

εισαγωγής των ΤΠΕ αλλά και στον ορθολογικό τρόπο αξιοποίησής τους (Δαφέρμου & Κου‐

λούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Μουταφίδου & Γεωργοπούλου & Μπράτιτσης, 2010). Οι κα‐

τάλληλες και αποτελεσματικές χρήσεις  της τεχνολογίας, οι οποίες θα προσδίδουν προστι‐

θέμενη διδακτική αξία στις υλοποιούμενες δραστηριότητες, μέσω της επιλογής προσφυών, 

συντελεστικών  εργαλείων,  αποτελούν  πια  τον  νέο  ερευνητικό  προσανατολισμό  (Παπαθα‐

νασίου & Κόμης, 2003). Βέβαια, και οι ίδιοι οι Νηπιαγωγοί αποδεικνύονται  υπερασπιστές 

των  τεχνολογικών  ευεργετημάτων  και  ένθερμοι  υποστηρικτές  της  ένταξης  και  ενσωμάτω‐

σης και κατά συνεπαγωγή,  της αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική,  καθημερινή πρακτική 

(Βαλσαμίδου, 2010). Ωστόσο όμως, απαιτούνται επιπλέον επιμορφωτικές, μάλλον, παρεμ‐

βάσεις, δεδομένου ότι ακόμα η χρήση του Υπολογιστή στην Προσχολική Αγωγή, είναι περι‐

σταλμένη, ψαλιδισμένη και  γνωστικά υποβαθμισμένη. Οι  κύριες  χρήσεις  του αφορούν σε 

διοικητικές και γραφειοκρατικές εργασίες αλλά και σε παραγωγή υλικού κατά την προετοι‐

μασία και τον προγραμματισμό της διδασκαλίας  (Οικονομίδης & Ζαράνης, 2010). Η απου‐

σία του, ως ένα αξιόλογο μέσο διδασκαλίας και  ισχυρό γνωστικό εργαλείο,  κατά τη διάρ‐

κεια  ανάπτυξης  και  πραγματοποίησης  οργανωμένων δραστηριοτήτων,  είναι  μελαγχολική 

πραγματικότητα (Βαλσαμίδου, 2010).   
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O Bruner, όπως και ο Piaget, θεώρησε επάλληλα, εξελικτικά στάδια γνωστικής ανάπτυξης, 

αφού αποδέχτηκε τρεις τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, τον πραξιακό‐χειριστικό, τον 

εικονιστικό και τον συμβολικό (Μαστρογιάννης, 2013). Οι δυο πρώτοι τρόποι περισσότερο 

προσιδιάζουν και σχεδόν ταυτίζονται με την χρήση χειριστικών και εικονιστικών εργαλείων, 

αντίστοιχα. Στα οπτικοποιημένα‐εικονιστικά εργαλεία, προφανώς, εντάσσονται και τα ψη‐

φιακά. Ας σημειωθεί ότι στη θεωρία του   Bruner, και αντίθετα από τους  ισχυρισμούς του 

Piaget,  επιτρέπονται  γνωστικές  παλινωδίες  και  νοητικά  «πισωγυρίσματα»,  αφού  τα  τρία 

στάδια, με το συμπλεγματικό και αλληλοσυμπληρωματικό ρόλο τους, συνυπάρχουν σε όλες 

τις ηλικίες.    

 

Ανάλογες  προτάσεις  για  συνύπαρξη  και  αλληλοσυμπλήρωση  χειραπτικών  και  ψηφιακών 

εργαλείων και σε καμιά περίπτωση εξοβελισμό από το Νηπιαγωγείο των πρώτων, παρά την 

εισβολή των ΤΠΕ, προτείνονται και από την διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Η σημασία 

και η οργάνωση των ΤΠΕ είναι ισάξια με τη μαθησιακή δομή και κατατομή και άλλων χει‐

ραπτικών εργαλείων και εποπτικών υλικών, όπως για παράδειγμα οικοδομικό υλικό, βιβλία, 

μπογιές,  χαρτόνια  κ.α.  (Πρόγραμμα  Σπουδών  Νηπιαγωγείου,  2011).  Υποστηρίζεται    ότι  η 

χρήση  του  υπολογιστή  αποδίδει  καλύτερα,  σε  εκείνες  τις  περιπτώσεις  που  συνυπάρχουν 

και δραστηριότητες πέραν του υπολογιστή (Νικολοπούλου, 2010). Για παράδειγμα, παιδιά, 

που μπορούν να συμπλέξουν χειριστικές εμπειρίες και αντίστοιχες ψηφιακές, επιδεικνύουν 

μεγαλύτερη  ικανότητα  σε  διαδικασίες  ταξινόμησης  και  λογικής  σκέψης,  από  εκείνα  που 

λειτουργούν αυστηρά μονοδιάστατα (Amante, 2007).     

 

Ρητά  και  κατηγορηματικά  αναφέρεται  ότι  δραστηριότητες  βασισμένες  στις  ΤΠΕ  επουδενί  

δεν  πρέπει  να  εξοστρακίσουν  από  τη  μαθησιακή  διαδικασία  της Προσχολικής  Αγωγής  τα 

χειραπτικά υλικά  (Jones, 2003). Εν κατακλείδι λοιπόν, οι ΤΠΕ επιβάλλεται, λόγω μαθησια‐

κού οφέλους,  να λειτουργούν παράλληλα και υποβοηθητικά και όχι  να αντικαθιστούν  τις  

παραδοσιακές, βιωματικές, διερευνητικές δραστηριότητες των νηπίων, αυτές δηλαδή, που 

προσφέρουν τα απτά, πραγματικά υλικά (Παπαθανασίου & Κόμης, 2003).   

 

«Τεχνολογικές» δραστηριότητες για παιδιά Προσχολικής Αγωγής 

Ερευνητικά δεδομένα (Mc Knight et all, 1987; Shield & Dole, 2008; Sumpter, 2010) καταδει‐

κνύουν ότι το συνηθέστερα χρησιμοποιούμενο, διδακτικό μέσο είναι το σχολικό εγχειρίδιο, 

αφού οι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν παρεκκλίνουν 

από  τις  μεθοδολογικές  επιταγές  του,  τις  προτάσεις  διδασκαλίας  του  και  το  περιεχόμενό 

του. Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών ωστόσο, αποσυνδέουν τη μαθησιακή διαδικασία από 

την αυθεντία  του  εγχειριδίου  και προκρίνουν  ένα  ευέλικτο,  συνεργατικό πρότυπο,  στο ο‐

ποίο οι εκπαιδευτικοί σε πλαίσια αυτονομίας, συγκροτώντας κοινότητες πρακτικής και μά‐

θησης καθίστανται οι ίδιοι συνδιαμορφωτές του εκπαιδευτικού υλικού (ΜΠΕ, 2011).  

 

Μια τέτοια κατεύθυνση δεν είναι καθόλου ασύμβατη ασφαλώς, στους εκπαιδευτικούς της 

Προσχολικής  Αγωγής,  αφού  ανέκαθεν  αυτοί  είχαν  τη  δυνατότητα,  ελλείψει  εγχειριδίου, 

στηριζόμενοι στις γενικές κατευθύνσεις του Αναλυτικού Προγράμματος, να οργανώνουν, να 

σχεδιάζουν  και  να  δημιουργούν  αυτοτελώς,  επωφελείς  μαθησιακά  δραστηριότητες  για 

τους μικρούς μαθητές τους. Μάλιστα, και βιβλιογραφικά είναι υπογραμμισμένη η σημαντι‐
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κότητα και η ωφελιμότητα των δραστηριοτήτων, κατά την πραγματοποίηση καθημερινών, 

διδακτικών  παρεμβάσεων  με  τεχνολογικά  ερείσματα  και  καταφυγές  (στο  Νικολοπούλου, 

2010).  

 

Είναι γεγονός ότι αποτελεί διαρκές εκπαιδευτικό ζητούμενο και διαχρονικό, διδακτικό  στό‐

χο για ανάδειξη της μάθησης, και ειδικά μετά και την εισαγωγή των τεχνολογικών περιβαλ‐

λόντων, η αριστοποίηση μεθόδων και εργαλείων αλλά και νέων, παιδαγωγικά ελκυστικών, 

μαθησιακών  δραστηριοτήτων  (Ιωαννίδου, &  Δημητρακοπούλου,  2001).  Ειδικά  στην  προ‐

σχολική αγωγή, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και φρόνηση, δεδομένου ότι οι δραστηριότη‐

τες που θα επιλεγούν πρέπει, οπωσδήποτε, να είναι εξελικτικά κατάλληλες (Zevenbergen & 

Logan, 2008), ευθυγραμμισμένες με τα ηλικιακά στάδια του Piaget, αλλά επίσης να υπηρε‐

τούν τη συνεργατικότητα και να επιτρέπουν την ενεργητική συμμετοχή όλων, ανεξαιρέτως, 

των μαθητών.  Επιπλέον, οι δραστηριότητες πρέπει  να έχουν χαρακτήρα ανατροφοδοτικό, 

να ευνοούν, μέσω της χρήσης εργαλείων, τη διερεύνηση και την ανακάλυψη, ώστε να κα‐

τασκευάζονται καινούριες  ιδέες, αλλά και να ενθαρρύνουν διαδικασίες επίλυσης προβλη‐

μάτων, μέσω πειραματισμού και διατύπωσης και ελέγχου υποθέσεων. Τέλος, άλλη μια χα‐

ρακτηριστική ειδολογική διαφορά των ΤΠΕ, ως μέσων διδασκαλίας,  είναι η  ταχύτητα εξέ‐

λιξής τους και η συνεχής προπόρευσή τους, έναντι των θεωριών διδασκαλίας και μάθησης. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα εκπαιδευτικά συστήματα να έρχονται προ τετελεσμένων κα‐

ταστάσεων,  οπότε  απαιτείται  ευκαμψία  και  προσαρμοστικότητα,  ώστε  η  εκπαίδευση  να 

συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις και να οικειοποιείται έτσι, τα οφέλη της φηφιακό‐

τητας (Δαφέρμου & Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006). Η εισαγωγή της έννοιας της τροχιάς 

διδασκαλίας και μάθησης, ως αντίδοτο της αποσπασματικής γνώσης, μια εξελικτική διαδι‐

κασία μάθησης και ανάπτυξης των μαθηματικών εννοιών και μια από τις 5 καινοτομίες των 

Νέων  Προγραμμάτων  Σπουδών,  απαιτεί  καίριες,  διδακτικές  παρεμβάσεις  από  τον  εκπαι‐

δευτικό του Νηπιαγωγείου, δεδομένου ότι οι προκλητικές βάσεις μιας διαδρομής στις μα‐

θησιακές  εμπειρίες  των  παιδιών,  που  μόλις  ξεκινάει  (Τζεκάκη,  2013),  επιβάλλεται  να  τε‐

θούν εξ απαλών ονύχων.    

 

Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών (2006), οι δραστηριότητες με ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο υπη‐

ρετούν 2 διακριτούς στόχους: Να αντιληφθούν οι μαθητές τις χρήσεις και τις εξυπηρετήσεις 

τού Υπολογιστή, αλλά και να αναπτύξουν δεξιότητες αξιοποίησής του ως γνωστικού εργα‐

λείου, για την προαγωγή και ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών τους. Γενικά, οι δραστη‐

ριότητες  τής δεύτερης παραπάνω κατηγορίας,  που υλοποιούνται σε ψηφιακά περιβάλλο‐

ντα είναι α) εμπέδωσης με τη βοήθεια προγραμμάτων εξάσκησης και πρακτικής, β) επίλυ‐

σης  προβλήματος,  γ)  ανάπτυξης  της  δημιουργικότητας  μέσω  προγραμμάτων  αισθητικής 

έκφρασης και δ) δραστηριότητες γλώσσας (Παπαθανασίου & Κόμης, 2003).   

 

Βέβαια,  οι  επιπτώσεις  της  τεχνολογίας  στη μάθηση σε  καμιά περίπτωση δεν  θεωρούνται  

δεδομένες, αφού πορίσματα πολλών ερευνών δείχνουν ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών, 

οι φυσικές και κοινωνικές συνθήκες, οι χωρικές δυνατότητες των αιθουσών, η δυνατότητα 

πρόσβασης στην τεχνολογία και, φυσικά και πρωτίστως, η ποιότητα του εκπαιδευτικού λο‐

γισμικού  (Judge,  2001;  Βαλσαμίδου,  2010),  αποτελούν  τους  κατεξοχήν,  διαμορφωτικούς 

παράγοντες μιας θετικής, επωφελούς, ψηφιακής κουλτούρας στο Σχολείο. Μάλιστα, ακόμα 

και η εμπειρία του εκπαιδευτικού δεν είναι ικανή να υπερφαλαγγίσει, να υπερακοντίσει την 
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ανεπάρκεια,  την  ένδεια ή και  την ακαταλληλότητα ενός    λογισμικού    (Clements, 1999). Η  

χρήση ενός εξελικτικά κατάλληλου, ανοιχτού λογισμικού, που είναι συμβατό με την ηλικία 

των μαθητών, που δεν αποκλείει μαθητές, εξαιτίας διαφορετικών ικανοτήτων και μπορεί να 

υπηρετήσει  το  πρόγραμμα  Σπουδών  του  Νηπιαγωγείου  (Παπαθανασίου &  Κόμης,  2003) 

είναι μια ευκταία περίπτωση,   που σίγουρα  συμβάλλει στη διαδικασία της μάθησης αλλά 

και  στην  κατανόηση  σημαντικών,  βασικών  εννοιών  και  δη  μαθηματικών  (Zevenbergen & 

Logan, 2008). 

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις  

Πολλές έρευνες, μετά και την περίοδο της αμφισβήτησης του υπολογιστή ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου  στο  χώρο  του Νηπιαγωγείου,  του  αποδίδουν  χαρακτήρα  διαμεσολαβητικό  και 

διευκολυντικό,  κατά  τη διάρκεια  της  καθημερινής,  διδακτικής πρακτικής. Η προστιθέμενη 

αξία του είναι εύκολα προσποριζόμενη, αν συντρέχουν 4 προϋποθέσεις: Ποιοτικό, ανοιχτού 

τύπου  λογισμικό,  αναπτυξιακά  κατάλληλες,  εποικοδομιστικές  δραστηριότητες,  αναλυτικό 

πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει ψηφιακές παρεμβάσεις και απαραιτήτως ένας πολλαπλά 

και συχνά επιμορφωμένος εκπαιδευτικός. Φυσικά, ως μια λίαν απαραίτητη δικλείδα μαθη‐

σιακής ασφαλείας προβάλλει η εκ παραλλήλου, αρμονική αξιοποίηση χειριστικών και ψη‐

φιακών υποβοηθήσεων στη διδακτική πρακτική. Τα νήπια, ασφαλώς, θα συνεχίσουν να α‐

νατροφοδοτούνται παραδοσιακά, να ξεφυλλίζουν τα βιβλία, να παίζουν με το νερό και με 

την αμμοδόχο, να γράφουν σε χαρτί, να μουντζουρώνονται από τα χρώματα. Οπωσδήποτε  

όμως υπάρχουν πολλοί  ελκυστικοί τρόποι που βρίθουν μαθησιακών ωφελημάτων, ώστε οι 

βασισμένες σε υπολογιστή δραστηριότητες να μπορούν να λειτουργήσουν επικουρικά και 

συνδυαστικά με  τις συμβατικές  για  να συμπληρώσουν και  να εμπλουτίσουν  τις  εμπειρίες 

μάθησης των μικρών παιδιών (Jones, 2003). 

 

Ας  σημειωθεί  ότι  ως  άκρως  ελκυστική  παρουσιάζεται  η  συνεργατική,  ευρωπαϊκή  δράση 

eTwinning, η οποία φιλοδοξεί να συνδέει τουλάχιστο δυο σχολεία, από δυο διαφορετικές 

χώρες, στα πλαίσια προγραμμάτων Δία Βίου Μάθησης, με απώτερο σκοπό τη δημιουργία 

κοινότητας σχολείων στην Ευρώπη. Συνδετικός κρίκος της συνεργασίας διάφορες  ηλεκτρο‐

νικές πλατφόρμες, οι ΤΠΕ και το Διαδίκτυο. Τα διακρατικά και διαπολιτισμικά projects, που 

υλοποιούνται, χρησιμοποιούν ευρέως ψηφιακά εργαλεία, σε αρμονικό συνδυασμό με πα‐

ραδοσιακές  σχολικές  δραστηριότητες.  Η  ελληνική  εκπαίδευση  συμμετέχει  στη  δράση 

eTwinning και μάλιστα το ΥΠΑΙΘ με το με αριθμό 69002/Γ7/21‐5‐2013 έγγραφό   του προ‐

σκαλούσε εκπαιδευτικούς ΠΕ60 για συμμετοχή τους σε σεμινάριο του e‐Twinning, που θα 

διοργανωθεί τον Οκτώβριο 2013, στη Θεσσαλονίκη. Η ευρωπαϊκή συμμετοχή αριθμεί πάνω 

από  170.000 μέλη και 5.500 projects. Τελικός σκοπός η διάχυση των καλών πρακτικών, που 

αναδεικνύονται μέσα στα συνεργατικά πλαίσια της δράσης. Μάλιστα έχουν καθιερωθεί και 

3 βραβεία αριστείας, το ένα από τα οποία απονέμεται σε projects, στα οποία συμμετέχουν 

μαθητές 4 έως 11 ετών. Όσοι πιστοί  των ΤΠΕ προσέλθετε…!!!! 
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Παιχνιδοποίηση και ηλεκτρονική μάθηση 
 

Παπάζογλου Παπαζογλάκης Πέτρος  
Υποψήφιος Διδάκτορας, Πανεπιστημίου Οικονομικών Σπουδών Βουκουρεστίου 

ppapazoglakis@gmail.com 
 

Περίληψη 

H Παιχνιδοποίηση είναι μια σχετικά πρόσφατη και καινοτόμος προσέγγιση της χρήσης τε‐

χνικών, μηχανισμών και χαρακτηριστικών που διέπουν τα παιχνίδια σε τομείς και δραστη‐

ριότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με αυτά.  Στόχος  της  είναι  χρησιμοποιώντας  την  ιδέα 

των παιχνιδιών, να πραγματοποιείται αλλαγή της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων, μέσω 

των  παιχνιδοποιημένων  δραστηριοτήτων,  επιστρατεύοντας  στοιχεία  και  χαρακτηριστικά 

δανεισμένα από τον κόσμο των παιχνιδιών. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μεγαλύτερη 

εμπλοκή τους, ώστε τελικά να επιθυμούν να φέρουν εις πέρας με επιτυχία μια δραστηριό‐

τητα,  διαδικασία  ή  έργο.  Η  παρούσα  εργασία  επικεντρώνεται  στην  ιδέα  χρησιμοποίησης 

των δυνατοτήτων της παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση και πιο συγκεκριμένα στον τομέα 

της ηλεκτρονικής μάθησης, εμπλουτίζοντας τις διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και 

κάνοντας έτσι τη μάθηση περισσότερο ελκυστική και αποδοτική, αλλά ταυτόχρονα και ευ‐

χάριστη και διασκεδαστική.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Παιχνιδοποίηση, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ηλεκτρονική μάθηση  

 

Εισαγωγή 

Τα παιχνίδια και η γενικότερη ιδέα του  'παίζω' αποτελούν μέρος κάθε κοινωνίας [3]. Είναι 

άμεσα συνδεδεμένα με τις ζωές μας, τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε κάθε τι γύρω μας 

και με ένα πολύπλοκο και σύνθετο τρόπο, με το σώμα, το μυαλό και τον ψυχικό μας κόσμο 

[1]. Έρευνες δείχνουν ότι όσο πιο πολύ παίζει κανείς, κατά τη διάρκεια της ζωής του, τόσο 

εξυπνότερος,  ταχύτερα  σκεπτόμενος,  πιο  χαρούμενος  και  υγιής  θα  είναι 

[20][21][22][23][24]. Επιπρόσθετα, έρευνες καταδεικνύουν ότι μέχρι το 2015 μεγάλο ποσο‐

στό οργανισμών (50% καινοτομιών και 70% υπαρχόντων μετά το 2000) πρόκειται να παιχνι‐

δοποιήσουν εφαρμογές τους [18][27]. Απ’ όλα τα παραπάνω, και δεδομένης της επιτυχημέ‐

νης  χρήσης  της  χρόνια  τώρα  από  διαφημιστές,  διοικητικά  στελέχη  και  υπαλλήλους  που 

σχεδιάζουν και προωθούν προϊόντα [10][18][25] σίγουρα θα πρέπει να διερευνηθεί η χρή‐

ση της και από εκπαιδευτικούς, σχεδιαστές και δημιουργούς ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών 

δραστηριοτήτων, με στόχο μια περισσότερο αβίαστη, αποδοτική και διασκεδαστική μάθη‐

ση.  Ιδιαίτερα  όταν  τα  πρώτα  αποτελέσματα  της  χρήσης  της  είναι  τόσο  ενθαρρυντικά 

[26][27]. Το προτέρημα της παιχνιδοποίησης είναι ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σχεδόν σε 

κάθε δραστηριότητα της ζωής μας. Η πρόσκληση των συμμετεχόντων σε δράση, η παροχή 

ανταμοιβών κατά τη διαδικασία, η παροχή κινήτρων, η εμπλοκή των συμμετεχόντων, η δη‐

μιουργία επιπέδων, ο συναγωνισμός, ο ενθουσιασμός, οι παρεχόμενες ανταμοιβές, η ανα‐

γνώριση  και  διάκριση  (συγκέντρωση  πόντων,  λήψη  σημάτων,  θέσης  σε  λίστα  κατάταξης, 

αλλαγή  επιπέδου,  κλπ),  ο αλτρουισμός,  η  συμμετοχή,  η  επικοινωνία,  η  συνεργασία  και  η 

σύνδεση με άλλους παίχτες καθώς και η επίτευξη ενός σημαντικού και κοινού σκοπού, είναι 

μόνο μερικά από τα χαρακτηριστικά που εμπεριέχονται στα παιχνίδια και τα κάνουν τόσο 

δημοφιλή [1]. Αυτά τα χαρακτηριστικά προτείνουμε να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτι‐
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κή διαδικασία (μέσω της ηλεκτρονικής μάθησης), με σκοπό να την κάνουν περισσότερο ελ‐

κυστική, αποτελεσματική και ευχάριστη.  

 

Τι είναι η Παιχνιδοποίηση; 

Αν θέλουμε να δώσουμε έναν ορισμό, η Παιχνιδοποίηση είναι η χρήση μηχανισμών, δυνα‐

μικών και αρχών που διέπουν τα παιχνίδια, σε τομείς και δραστηριότητες που δεν σχετίζο‐

νται άμεσα με αυτά  [6][5][18][29] και με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται αλλαγή της 

συμπεριφοράς των συμμετεχόντων (μέσω παρότρυνσης, θετικής επιρροής και παροχής κι‐

νήτρων) έτσι ώστε αυτοί να επιθυμούν περισσότερο να φέρουν εις πέρας με επιτυχία μια 

δραστηριότητα, διαδικασία ή έργο [4].  

  

Εκείνο το οποίο η παιχνιδοποίηση επιδιώκει να κάνει στην περίπτωσή μας, είναι να μετα‐

τρέψει έναν μαθητή σε πιστό και αφοσιωμένο παίχτη, ο οποίος θα χρησιμοποιεί  την παι‐

χνιδοποιημένη  δραστηριότητα  με  περισσό  ζήλο  για  να  λάβει  την  θεμιτή  (π.χ.  κοινωνική) 

ανταμοιβή του. Με αυτόν τον τρόπο, ο εκάστοτε μαθητής δεν θα συμμετέχει απλά σε μια 

εκπαιδευτική δραστηριότητα, αλλά θα επηρεάζεται και θα δρα με οδηγό τις χρησιμοποιού‐

μενες τεχνικές της παιχνιδοποίησης, θέτοντας μέσω αυτών συνεχώς νέους στόχους (Π.χ. να 

μαζεύει πόντους, να συλλέγει σήματα, να λαμβάνει καλύτερη θέση σε κάποια σειρά κατά‐

ταξης κοκ). Ο θεμέλιος λίθος της παιχνιδοποίησης βασίζεται στο γεγονός ότι όλοι μας και 

ανεξαρτήτου  ηλικίας,  λατρεύουμε  την  ιδέα  των  παιχνιδιών  [28].  Τα  παιχνίδια  βρίσκονται 

παντού και αποτελούν μέρος κάθε πολιτισμού και κάθε χώρας [1].  

 

Παιχνίδια και Παιχνιδοποίηση 

Οι όροι  'Παιχνιδοποίηση'  και  'Παιχνίδια',  παρόλο που έχουν πολλά κοινά  χαρακτηριστικά 

δεν είναι όροι ταυτόσημοι. Η παιχνιδοποίηση, δεν αναφέρεται υποχρεωτικά στη δημιουρ‐

γία  εκπαιδευτικών παιχνιδιών από  το  μηδέν αλλά στον  εμπλουτισμό προϋπαρχόντων  εκ‐

παιδευτικών  δραστηριοτήτων  με  τη  χρήση  στοιχείων  και  τεχνικών  δανεισμένων  από  τον 

κόσμο  των  παιχνιδιών.  Παρέχουν  με  τον  τρόπο  αυτό  προστιθέμενη  αξία  και  κάνουν  τις 

δραστηριότητες αυτές περισσότερο ελκυστικές και αποδεκτές [12].  

 

Ένα παιχνίδι δημιουργεί ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μια ξεχωριστή και αυτόνομη μονά‐

δα,  όπου πραγματοποιούνται δραστηριότητες, ακολουθώντας  ένα προκαθορισμένο σενά‐

ριο  και  προμελετημένες  αρχές,  κανόνες  και  θεματολογία.  Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  οι  παίχτες 

που αποδέχονται να συμμετάσχουν, καλούνται να εμπλακούν στις δραστηριότητες που αυ‐

τό  περιλαμβάνει.  Το  περιβάλλον  είναι  συγκεκριμένο  και  αυστηρά  καθορισμένο.  Έχει  μια 

αρχή, μια πορεία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στο ενδιάμεσο, και ένα τέλος. Κάθε παί‐

χτης γνωρίζει πότε χάνει και πότε κερδίζει. Σε όλη τη διαδικασία ενός παιχνιδιού χρησιμο‐

ποιούνται διάφορα στοιχεία που εμπλέκουν  έναν παίχτη  να συνεχίζει  να παίζει.  θέτονται 

προκλήσεις τις οποίες καλείται να ξεπεράσει έχοντας έναν αριθμό προσπαθειών για να επι‐

τύχει τον στόχο αυτό. Επίσης ως επιβράβευση των προσπαθειών του, των στόχων που επε‐

τεύχθησαν και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν μέσω του παιχνιδιού, του παρέχονται α‐

νταμοιβές.  Τα  παιχνίδια  έχουν  ένα  ξεκάθαρο  και  συνήθως απλό  στόχο  και  είναι  πεπερα‐

σμένα. Επιπλέον έχουν ένα συγκεκριμένο τέλος.  
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Από την άλλη, η Παιχνιδοποίηση δεν καθορίζει ένα συγκεκριμένο περιβάλλον ή χώρο. Δεν 

έχει  αναγκαστικά  ένα  συγκεκριμένο  τέλος,  ούτε  χρησιμοποιεί  αναγκαστικά  πεπερασμένο 

αριθμό προσπαθειών (ίσα ίσα προσπαθεί να συντηρεί συνεχώς τον κύκλο πρόκληση, επιτυ‐

χία, ανταμοιβή και να διατηρεί έτσι την εμπλοκή των εκπαιδευομένων) [1]. Βασίζεται στις 

ανταμοιβές  και  στη  δημιουργία  θετικών  συναισθημάτων  [27].  Επιστρατεύει  μηχανισμούς 

και τεχνικές δανεισμένες από τα παιχνίδια, ώστε να κάνει τον παίχτη‐μαθητή να συμμετά‐

σχει και να εμπλέκεται ενεργά ολοένα και περισσότερο. Δίνοντάς του ώθηση, κίνητρα, πα‐

ροτρύνοντας και επηρεάζοντάς τον. Με τον τρόπο αυτό, το περιεχόμενο κάθε δραστηριότη‐

τας  γίνεται  περισσότερο  ελκυστικό  και  η παιχνιδοποίηση  γίνεται  το  όχημα με  το οποίο η 

εκάστοτε δραστηριότητα πετυχαίνει τον εκπαιδευτικό της στόχο.  

 

Αν φανταστούμε δηλαδή ένα παιχνίδι σαν ένα ολοκληρωμένο πάζλ, η παιχνιδοποίηση είναι 

η χρήση ορισμένων κομματιών αυτού του πάζλ, ώστε να επιτευχτεί η θεμιτή εμπλοκή και 

ενασχόληση του μαθητή, κατά έναν παρόμοιο τρόπο, με αυτόν που επιτυγχάνεται κατά τη 

διαδικασία παιξίματος ενός παιχνιδιού, το οποίο όμως εφαρμόζεται σε δραστηριότητες που 

δεν  είναι  αναγκαστικά  παιχνίδια.  Για  το  λόγο αυτό,  η  παιχνιδοποίηση  είναι  συνήθως  πιο 

απλή και οικονομική στην υλοποίηση της, σε σύγκριση με ένα παιχνίδι [12]. 

   

Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί η Παιχνιδοποίηση 

Παρακολουθούμε ολοένα και περισσότερο εκπαιδευτικό λογισμικό και παιχνίδια να χρησι‐

μοποιούνται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Με  περισσότερη  ή  λιγότερη  επιτυχία,  καλή 

σχεδίαση κοκ. Το σύνολό των εφαρμογών αυτών έχει όμως δύο κοινά σημεία. Σχεδιάζεται 

κυρίως για διδασκαλία μέσα στην  τάξη και μπορεί  να γίνει πιο αποτελεσματικό με  τη  (α‐

να)παιχνιδοποίησή του[1]. Οι εφαρμογές αυτές θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν περισσότε‐

ρο έξω από τα σχολεία παρά μέσα σε αυτά [12]. Βασικό στοιχείο της επιτυχίας τους θα είναι 

η εισαγωγή ενός ομαδικού και κοινωνικού χαρακτήρα[4]. Όπου η προσπάθεια και η επιτυ‐

χία, θα ανταμείβονται με κοινωνική διάκριση και καταξίωση και ο συναγωνισμός και η ευ‐

γενής άμυλα θα τροφοδοτούν περισσότερο το ενδιαφέρον και τη συνεχή εμπλοκή των εκ‐

παιδευομένων.  

 

Οι άνθρωποι από τα αρχαία χρόνια παίζουν παιχνίδια και η πρόκληση, ο συναγωνισμός και 

η διάκριση πάντα υπήρξαν τα βασικά κίνητρα που ωθούσαν τους ανθρώπους να συμμετέ‐

χουν στα παιχνίδια [3]. Στις μέρες μας, που οι ηλεκτρονικές συσκευές έχουν γίνει μικρότε‐

ρες και φορητές (ταμπλέτες, κινητά smart phone και android, κλπ), η χρήση τους χρόνο με 

το  χρόνο  γίνεται  ολοένα  και  πιο  ευρέως  διαδεδομένη.  Τα  παιχνίδια  που  τις  συνοδεύουν 

έχουν  γίνει  επίσης φορητά,  δημοφιλή  και  προσοδοφόρα  (με  κέρδη  που  ξεπερνάνε  τα 60 

δισεκατομμύρια  το  χρόνο  [3]). Οι  σύγχρονοι άνθρωποι,  ολοένα και πιο πολύ,  συνηθίζουν 

και αποδέχονται την ιδέα και τη φιλοσοφία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών και τα χρησιμο‐

ποιούν κυρίως στον ελεύθερό τους χρόνο, στα διαλλείματα της καθημερινότητάς τους, ενώ 

περιμένουν ή ταξιδεύουν.  

 

Το προαναφερθέν σκηνικό, δημιουργεί ακόμα καλύτερες προϋποθέσεις για την ευδοκίμηση 

τεχνικών όπως αυτή της παιχνιδοποίησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σε τομείς 
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της ζωής μας όπου απαιτείται παροχή κινήτρων, διατήρηση της προσοχής των συμμετεχό‐

ντων, παρότρυνσή τους να συμμετέχουν και να εμπλακούν ενεργά, πειθώ και αλλαγή της 

συμπεριφοράς.  Στόχος είναι η  χρήση παιχνιδοποιημένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, 

οι οποίες θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ως μια μορφή ανεπίσημης μάθησης στο πλαί‐

σιο της οποίας όπως δείχνουν οι έρευνες, λαμβάνουμε το 80% της συνολικής γνώσης που 

κατέχουμε [11]! 

 

Ένας  ιδανικός  λοιπόν  χώρος  που  θα  μπορούσε  να  χρησιμοποιηθεί  με  μεγάλη  επιτυχία  η 

παιχνιδοποίηση είναι ο χώρος της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης και ιδιαίτερα σε 

συνδυασμό με τη χρήση φορητών ηλεκτρονικών συσκευών.  Ιδιαίτερα στις μέρες μας, που 

λόγω της οικονομικής κρίσης και της δυσκολίας εύρεσης εργασίας η ανάγκη για κατάρτιση 

και εκπαίδευση είναι  ιδιαίτερα έντονη, εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού που δημιουρ‐

γείται στην αγορά εργασίας. Τεχνικές όπως η παιχνιδοποίηση μπορεί να δώσουν μια νότα 

παιχνιδιού στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να τις κάνουν όχι μόνο περισσότερο ευ‐

χάριστες, αλλά και περισσότερο αποτελεσματικές, αποδεκτές και, υπό το πρίσμα της ηλε‐

κτρονικής εκπαίδευσης, φθηνότερες και απευθυνόμενες σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες 

με μικρό ή μηδενικό κόστος συμμετοχής και παρακολούθησης μέσω κινητού ή προσωπικού 

υπολογιστή.  

 

Κατά τη διάρκεια της ζωή μας καλούμαστε να λάβουμε μέρος σε διάφορες δραστηριότητες 

τις οποίες αποφεύγουμε, αποστρεφόμαστε ή ακόμα και μισούμε. Είτε γιατί είναι βαρετές 

και κουραστικές, είτε γιατί μας προκαλούν άγχος [1]. Με το να εμπλουτίζουμε τις δραστη‐

ριότητες αυτές με στοιχεία  και αρχές  που  χρησιμοποιούνται  στα παιχνίδια  και  να  τις  κά‐

νουμε να μοιάζουν με αυτά, μπορούμε να αναστρέψουμε την αρνητική διάθεση και να κα‐

ταστήσουμε ακόμα και μια μη δημοφιλή δραστηριότητα περισσότερο ενδιαφέρουσα, επι‐

θυμητή και ελκυστική και τους ανθρώπους να θέλουν να πάρουν μέρος σε αυτή.  

 

Παραδείγματα παιχνιδοποίησης σε τομείς εκτός εκπαίδευσης 

Η παιχνιδοποίηση έχει εφαρμοστεί κατά το παρελθόν, κυρίως σε τομείς εκτός εκπαίδευσης. 

Ένας από τους χώρους όπου μπορούμε να τη δούμε να εφαρμόζεται με επιτυχία, άλλα και 

να πάρουμε  ενδιαφέρουσες  ιδέες,  είναι η προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών  [18].  Ένα 

παράδειγμα της κατηγορίας αυτής είναι οι αεροπορικές εταιρίες, οι οποίες συνήθως χρησι‐

μοποιούν το  'παιχνίδι' των παροχών‐μπόνους ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχουν διανύ‐

σει με τη συγκεκριμένη εταιρία. Έτσι, οδηγούν τους πελάτες τους σε μια διαδικασία όπου 

δεν ταξιδεύουν μόνο, αλλά παίζουν και βάζουν υψηλότερους στόχους κάθε φορά, προσπα‐

θώντας  να συγκεντρώσουν ολοένα και περισσότερους πόντους,  που με  τη σειρά  τους θα 

τους βοηθήσουν  να περάσουν στο  επόμενο στάδιο‐επίπεδο  του  'παιχνιδιού'  (λήψη μπλε, 

χάλκινης, ασημένιας, χρυσής κάρτας) να κερδίσουν δώρα (πχ. δωρεάν εισιτήρια μετά από 

συγκεκριμένα χιλιόμετρα) καθώς και επιπλέον προνόμια (προτεραιότητα στην επιλογή θέ‐

σεων, περισσότερο επιτρεπόμενο βάρος αποσκευών, κλπ) [1].  

 

Ένα άλλο παράδειγμα παιχνιδοποίησης είναι αυτό που χρησιμοποιούν πολλές υπεραγορές‐

υπερκαταστήματα. Τα καταστήματα αυτά παρέχουν μια κάρτα σε κάθε πελάτη και τον επι‐

βραβεύουν  (θέτοντας  συγκεκριμένους  κανόνες)  με  πόντους,  βάσει  των  αγορών  που  έχει 
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πραγματοποιήσει. Οι πόντοι αυτοί, μόλις φθάσουν σε έναν προκαθορισμένο αριθμό, μπο‐

ρούν να εξαργυρωθούν, προσφέροντας μια ανταμοιβή (δώρο) στους πιστούς στο κατάστη‐

μα  πελάτες.  Το  δώρο αυτό  μπορεί  να  είναι  αγορά  προϊόντων  σε  καλύτερες  τιμές,  γενική 

έκπτωση,  κουπόνια  για  νέες  αγορές  προϊόντων,  ταχύτερη  εξυπηρέτηση σε  ειδικά  ταμεία, 

κοκ. Ο αγοραστής μετατρέπεται σιγά σιγά σε παίχτη, που συγκεντρώνει πόντους, βάζει στό‐

χους, αγοράζει και ανταμείβεται η αφοσίωση του στο συγκεκριμένο κατάστημα με δώρα, 

εκπτώσεις κλπ. Έτσι δημιουργείται με τον καιρό, μια σχέση αφοσίωσης με το κατάστημα και 

οι  πελάτες  μπαίνουν  σε  ένα  'παιχνίδι'  αγορών  και  αναγνώρισης  των  προσπαθειών  τους, 

που τους κάνουν δίχως να το συνειδητοποιούν να καταναλώνουν περισσότερο για να λά‐

βουν ολοένα και μεγαλύτερες διακρίσεις, παροχές και δώρα. 

 

Οι  εκπαιδευτικοί,  σε  αντίστοιχο  ρόλο  με  αυτόν  των  στελεχών  προώθησης  προϊόντων  και 

υπηρεσιών, καλούνται να εμπλέξουν τους μαθητές τους στην εκπαιδευτική διαδικασία για 

να τους κάνουν να μάθουν με όσο το δυνατόν πιο αβίαστο και ευχάριστο τρόπο. Ένα εργα‐

λείο λοιπόν στην προσπάθειά τους αυτή μπορεί να είναι και η παιχνιδοποίηση.  

 

Οι μέθοδοι της Παιχνιδοποίησης 

Τα στοιχεία που επιστρατεύει η παιχνιδοποίηση για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

είναι:  Βαθμοί,  εμβλήματα‐σήματα,  συμπαθητικοί  χαρακτήρες‐ήρωες ή φιγούρες,  επίπεδα 

επιτυχίας, δείκτες προόδου (μπάρες, πίτες, κλπ), προκλήσεις, ευγενής άμιλλα, πίνακες κα‐

τάταξης,  ανταμοιβές,  δώρα,  συναγωνισμός,  διακρίσεις,  και  πολλά  άλλα.  Το  αξιοπερίεργο 

είναι ότι πολλές δραστηριότητες που αποφεύγονται ή θεωρούνται βαρετές,  εμφανίζονται 

να παρουσιάζουν επιτυχία ως παιχνίδια. Πχ. η ένδυση ενός παιδιού (Dress up baby), η καλ‐

λιέργεια μιας σοδειάς  (Farmvile), οι μαθηματικοί υπολογισμοί  (skater math) κλπ. Ο παρά‐

γοντας που κάνει τις ‘ανιαρές’ αυτές εργασίες τόσο επιτυχημένες ως παιχνίδια, δεν είναι οι 

δραστηριότητες αυτές καθαυτές, άλλα ο τρόπος που παρουσιάζονται με τη χρήση κατάλλη‐

λων τεχνικών, δυναμικών και μηχανικών, που τις καθιστούν διασκεδαστικές [1]. 

 

Οι  μηχανικές  της  παιχνιδοποίησης  είναι  οι  κανόνες  και  οι  παρεχόμενες  ανταμοιβές,  που 

διαμορφώνουν το παιχνίδι και δημιουργούν τα απαραίτητα κίνητρα, αλλά και συναισθήμα‐

τα στους συμμετέχοντες  (χαρά,  ελπίδα,  προσμονή,  έκπληξη,  ευχαρίστηση κλπ).  Τα συναι‐

σθήματα αυτά είναι το αποτέλεσμα επιθυμιών και κινήτρων που προκύπτουν από τη χρήση 

των  μηχανικών  και  ονομάζονται  δυναμικές  (ανταμοιβή,  στάτους,  αλτρουισμός,  ανταγωνι‐

σμός, σεβασμός, καταξίωση, κλπ) [3].  

 

Τα  παρακάτω  παραδείγματα  μηχανικών  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  ξεχωριστά  ή  συν‐

διαστικά παράσχουν προστιθέμενη αξία σε νέες ή υπάρχουσες εκπαιδευτικές δραστηριότη‐

τες [1][3]: 

Πόντοι: Αν και μοιάζουν με τη βαθμολογία που υπάρχει ήδη στο σχολείο, η διαφορά είναι 

ότι  έχουμε  περισσότερες  δυνατότητες  να  δουλέψουμε  ως  προς  την  πρωτοτυπία  (πόντοι 

εμπειρίας,  ικανοτήτων, φήμης,  κλπ)  και  να  τους  χρησιμοποιήσουμε ως μέσα,  π.χ.  για  την 

συνέχιση σε άλλο επίπεδο, ως αναγνώριση της επίτευξης στόχων ή για την αγορά ψηφια‐

κών δώρων.  
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Επίπεδα: Μπορεί να είναι το αποτέλεσμα συγκέντρωσης πόντων ή το αποτέλεσμα προσπα‐

θειών αλλά σίγουρα είναι μια μηχανική που προσδίδει κύρος και σεβασμό στον εκπαιδευ‐

όμενο και αποτελεί δείκτη της πορείας που έχει διανύσει και του βαθμού ενασχόλησης του 

με το αντικείμενο. Με παρόμοιό τρόπο όπως τα επίπεδα χρωματιστών ζωνών στις πολεμι‐

κές τέχνες καταδεικνύουν το επίπεδο γνώσεων, στο οποίο βρίσκεται κάποιος σε κάποια συ‐

γκεκριμένη στιγμή. 

Προκλήσεις: Το βασικό συστατικό της ενεργοποίησης των συμμετεχόντων πραγματοποιεί‐

ται με την δημιουργία προκλήσεων‐στόχων τους οποίους θα πρέπει να πετύχουν για να λά‐

βουν την επιθυμητή ανταμοιβή και αναγνώριση π.χ. νέο επίπεδο, περισσότερους πόντους, 

τη λήψη κάποιου σήματος‐εμβλήματος. 

Σήματα‐εμβλήματα: λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα σήματα που λαμβάνουν οι α‐

ξιωματικοί στο στρατό ή οι πρόσκοποι. Παρόλο που δεν καθορίζουν τον βαθμό τους, κατα‐

δεικνύουν τις επιμέρους επιβραβεύσεις που έχει λάβει κάποιος σε συγκεκριμένους τομείς 

(ασκήσεις, διακρίσεις, επιτυχίες) που τον κάνουν να ξεχωρίζει.  

Εικονικά προϊόντα, δώρα: Οι πόντοι που συγκεντρώνονται θα πρέπει να μπορούν να αξιο‐

ποιηθούν.  Ένας  τρόπος  για  να διαθέτουμε  τους πόντους που κερδίζουμε  είναι  να αγορά‐

ζουμε εικονικά προϊόντα ή δώρα, τα οποία είτε τα κρατάμε εμείς σαν ένδειξη της προσωπι‐

κής μας ταυτότητας, είτε τα δωρίζουμε σε άλλους. Επίσης εικονικά προϊόντα μπορούμε να 

λαμβάνουμε και υπό την μορφή δώρων αναγνώρισης των προσπαθειών που έχουμε κάνει 

ή νέων επιπέδων στα οποία έχουμε περάσει. 

Λίστες κατάταξης:  Ίσως η μεγαλύτερη  ικανοποίηση που μπορεί να νοιώσει ένας συμμετέ‐

χων σε μια δραστηριότητα,  είναι όταν δει  το όνομά του να φιγουράρει πρώτο σε κάποια 

λίστα κατάταξης. Αυτό γίνεται γιατί, αφενός υπερνικά όλους τους υπολοίπους, και αφετέ‐

ρου η νίκη του αυτή λαμβάνει μορφή κοινωνικής καταξίωσης. Επίσης μια τέτοια λίστα χρη‐

σιμοποιείται  για μεγαλύτερη  εμπλοκή  των συμμετεχόντων  (μέσω  του συναγωνισμού που 

αυτόματα  εισάγεται),  μιας  και  ένας από  τους στόχους που θέτουν,  είναι  και  η ανατροπή 

του αποτελέσματος και η αλλαγή της κατάταξής τους στη λίστα αυτή.  

Πρόκληση συναγωνισμού: Δίνει κίνητρα στους συμμετέχοντες να προσπαθούν να ξεπερά‐

σουν τους υπόλοιπους. Αυτός που π.χ. βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο, έχει συγκεντρώσει 

τους περισσότερους πόντους ή έχει ολοκληρώσει μια διαδικασία ταχύτερα ή αποτελεσμα‐

τικότερα από τους άλλους είναι ο νικητής και θα πρέπει να λάβει κάποια διάκριση υπό τη 

μορφή δώρου  (σήμα‐έμβλημα, πόντους, κλπ) ή αναγνώρισης  (Λίστα κατάταξης, αλλαγή ε‐

πιπέδου, κλπ).  

Δείκτες προόδου: Δείχνουν την πρόοδο κάθε διαγωνιζόμενου (ως μια γραφική απεικόνιση), 

και  τον βαθμό επίτευξης συγκεκριμένων στόχων.  Έτσι ωθούν  τον  εκάστοτε συμμετέχοντα 

να βελτιώσει αυτούς τους δείκτες καταβάλλοντας μεγαλύτερη προσπάθεια αλλά και να συ‐

γκρίνει τα αποτελέσματά του (σε συνδυασμό με τους δείκτες προόδου άλλων παιχτών) ενι‐

σχύοντας έτσι τον συναγωνισμό. Μπορεί να έχουν τη μορφή π.χ. μπάρας ή πίτας που στα‐

διακά γεμίζει. 

  

Οι παρακάτω δυναμικές είναι παραδείγματα που εξηγούν τις παραμέτρους που κινητοποι‐

ούν τους συμμετέχοντες με τη χρήση μηχανικών [1][3]:  

Κοινωνική αναγνώριση: Είναι το στάτους, ο σεβασμός, η φήμη και η καταξίωση που παρέ‐

χεται ως αποτέλεσμα των προσπαθειών και επιτυχιών κάποιου μέσω της απόκτησης συγκε‐

κριμένων αναγνωριστικών  (π.χ. επιπέδου, σημάτων‐εμβλημάτων, σειράς σε λίστα κατάτα‐
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ξης, κλπ). Οι μηχανικές οδηγούν αυτή τη δυναμική, η οποία και προκαλεί την άμεση εμπλο‐

κή του κάθε διαγωνιζομένου, που θα προσπαθήσει να κερδίσει την κοινωνική καταξίωση, 

εκτελώντας συνέχεια  την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Με  τον  τρόπο αυτό δεν βελτιώνει 

μόνο τα αποτελέσματά του αλλά μαθαίνει ενώ συμμετέχει σε ένα παιχνίδι κοινωνικής διά‐

κρισης.  

Επίτευξη στόχων: Ένα από τα μεγαλύτερα κίνητρα των ανθρώπων είναι το να θέτουν στό‐

χους  και  να  προσπαθούν  να  τους  πραγματοποιήσουν.  Όσο  δυσκολότερος  ο  στόχος  τόσο 

μεγαλύτερη η πρόκληση και η προσπάθεια και τόσο μεγαλύτερη η ανταμοιβή και το κοινω‐

νικό στάτους που λαμβάνει όποιος πετυχαίνει τους στόχους αυτούς.  

Συναγωνισμός: είναι ένα βασικό στοιχείο κάθε παιχνιδιού, που ενθαρρύνει τους συμμετέ‐

χοντες να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό και να κερδίσουν, για να λάβουν κοινωνική α‐

ναγνώριση της διάκρισης τους αλλά και ανταμοιβές. Ενεργοποιεί την περιέργεια των συμ‐

μετεχόντων να διαπιστώσουν το επίπεδό τους, σε σύγκριση με αυτό άλλων, π.χ. για μια κα‐

λύτερή θέση στην τελική λίστα κατάταξης οι διαγωνιζόμενοι σίγουρα θα δώσουν τον καλύ‐

τερό τους εαυτό.  

Φιλαλληλία: είναι μια δυναμική που μετατρέπει το ενδιαφέρον μας για τον δίπλα μας σε 

τρόπο σκέψης και δράσης. Το ενδιαφέρον μας μπορούμε να το εκφράσουμε π.χ. με την πα‐

ροχή βοήθειας, κάποιου δώρου, το οποίο για να το κερδίσουμε και να μπορέσουμε να το 

χαρίσουμε, χρειάζεται να καταβάλουμε κάποια προσπάθεια ή να πετύχουμε κάποιους στό‐

χους. Ούτως ή άλλως ένας βασικός λόγος που οι άνθρωποι παίζουν παιχνίδια είναι για να 

χαλαρώσουν, να διακριθούν, να διασκεδάσουν και κυρίως για να κοινωνικοποιηθούν.  

 

Η παιχνιδοποίηση είναι άμεσα συνδεδεμένη με τα στατιστικά δεδομένα 

Αν και εκ πρώτης όψεως δεν είναι εμφανές, η παιχνιδοποίηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με τη χρήση στατιστικών δεδομένων  [3]. Για παράδειγμα, έστω ότι δύο φίλοι παίζουν κα‐

θημερινά πόρτες στο τάβλι. Παίζοντας το παιχνίδι αυτό συνεχώς, μετά από λίγο καιρό θα 

αρχίσει να γίνεται βαρετό και θα ασχοληθούν με κάποιο άλλο παιχνίδι. Φανταστείτε λοιπόν 

τι θα συνέβαινε αν εισαγάγαμε στην όλη διαδικασία διάφορα στατιστικά στοιχεία. Π.χ. πό‐

σες φορές έχει κερδίσει κάθε παίχτης, ποια ήταν η πιο σύντομη παρτίδα, ποίος έχει κερδί‐

σει περισσότερα παιχνίδια στη σειρά, με το μεγαλύτερο ή το μικρότερο σκορ, διαφορά κλπ. 

Επίσης βάσει στατιστικών και ανακοίνωσης πόντων που έχει πάρει κάθε παίχτης, δημιουρ‐

γία  λίστας  κατάταξης  των  κορυφαίων παιχτών  ενός συνόλου,  και ανταμοιβές  (π.χ.  με  τον 

κορυφαίο  παίχτη  μετά  το  πέρας  μιας  προκαθορισμένης  χρονικής  περιόδου  να  λαμβάνει 

κάποιο δώρο ή παροχή ή ιδιαίτερη κοινωνική αναγνώριση) [1].  

 

Όλα αυτά τα στατιστικά δεδομένα, που εισάγονται στο παράδειγμά μας και στη διαδικασία 

ενός συγκεκριμένου παιχνιδιού, ενθαρρύνουν περισσότερο τους παίκτες να συνεχίσουν να 

παίζουν  το παιχνίδι αυτό  για περισσότερο  καιρό,  ενισχύουν  τη θέλησή  τους  να συμμετά‐

σχουν,  τραβούν  περισσότερο  την  προσοχή  τους  και  τους  ενεργοποιούν ώστε  να  παίζουν 

ολοένα  και  περισσότερο,  θέτοντας  στόχους  και  κάνοντας  σχέδια.  Για  παράδειγμα,  για  να 

κερδίσουν τον φίλο τους περισσότερες φορές, πιο γρήγορα, με μεγαλύτερη διαφορά ή να 

κερδίσουν τον τίτλο του καλύτερου παίχτη τάβλι στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη με αντίστοι‐

χες διακρίσεις, δώρα, κλπ. Με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και παρωχημένα εκπαιδευτικά παι‐

χνίδια ή  εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν  να αναγεννηθούν  και  να ανακτήσουν  τη 
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χαμένη τους αίγλη, με την παιχνιδοποίηση ή ανά‐παιχνιδοποίησή τους και τη χρήση στατι‐

στικών [3].  

 

Παραδείγματα παιχνιδοποίησης στην εκπαίδευση 

Ήδη τα πρώτα προϊόντα παιχνιδοποιημένων δραστηριοτήτων έχουν αρχίσει να κάνουν την 

εμφάνισή τους και στο χώρο της ηλεκτρονικής μάθησης με σκοπό να πάρουν μια εκπαιδευ‐

τική δραστηριότητα και να την εμπλουτίσουν με στοιχεία εμπνευσμένα από τα παιχνίδια. 

Το  πλέον  χαρακτηριστικό παράδειγμα  χρήσης  της  παιχνιδοποίησης  είναι  το  εκπαιδευτικό 

παιχνίδι  “Ribbon Hero”  το οποίο σε μαθαίνει  το πακέτο  λογισμικού Microsoft Office. Ου‐

σιαστικά το εκπαιδευτικό αυτό λογισμικό εγκαθίσταται ως μια πρόσθετή καρτέλα που εμ‐

φανίζεται στα επιμέρους προγράμματα του Office (Word, Excel, Power Point). 

 

Η  παιχνιδοποιημένη  αυτή  δραστηριότητα  θέτει  στους  εκπαιδευόμενους  μια  σειρά  από 

προκλήσεις,  τις οποίες καλούνται να επιλύσουν χρησιμοποιώντας το αντίστοιχο πρόγραμ‐

μα.  Οι  ενέργειες  του  μαθητευομένου  ανιχνεύονται  και  η  ορθή  επίλυση  των  προκλήσεων 

αυτών οδηγεί στη συγκέντρωση ανάλογων πόντων και στην αλλαγή επιπέδων με θεματολο‐

γία  από  διαφορετικές  περιόδους  και  πολιτισμούς  (Αρχαία  Ελλάδα,  Αίγυπτο,  μεσαίωνα, 

κλπ). Οι προκλήσεις αυτές είναι άρτια σχεδιασμένες, από τη Microsoft, ώστε να είναι σύ‐

ντομες, να περιλαμβάνουν εκμάθηση σχετικής πάντα θεματολογίας και να παρέχουν άμεση 

ανάδραση‐ενημέρωση του μαθητευομένου, αλλά και όποτε χρειάζεται παροχή ενίσχυσης‐

βοήθειας, ώστε να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον και η εμπλοκή του στην εκπαιδευτι‐

κή αυτή διαδικασία. Τέλος, κάθε παίχτης μπορεί να συνδεθεί στο facebook μέσα απ' το πε‐

ριβάλλον  του παιχνιδιού  και  να δημοσιοποιήσει  το σκορ που πέτυχε,  ενεργοποιώντας με 

αυτό  τον  τρόπο ένα φιλικό συναγωνισμό με  τους φίλους  του  εισάγοντας στο παιχνίδι  τις 

δυναμικές της κοινωνικής αναγνώρισης και του συναγωνισμού.  

 

Ένα άλλο παράδειγμα παιχνιδοποίησης εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι το Coursera. 

Μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που περιλαμβάνει σειρά από σεμινάρια (με ποικίλη θεματο‐

λογία), τα οποία παρέχονται δωρεάν από αναγνωρισμένα πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Τα 

σεμινάρια αυτά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να παρακολουθούνται από τον μα‐

θητευόμενο, ως σύντομες διαλέξεις σε μορφή κινούμενης εικόνας και περιλαμβάνουν διά‐

φορες αναθέσεις εργασιών κατά την διαδικασία.  

 

Η πρόοδος κάθε μαθητή ανιχνεύεται τόσο από την ολοκλήρωση των εργασιών που του α‐

νατίθενται καθώς και από εξετάσεις σε ηλεκτρονική μορφή (η αξιολόγηση και η βαθμολο‐

γία πραγματοποιούνται αυτοματοποιημένα και ηλεκτρονικά). Ακολουθώντας το πνεύμα της 

παιχνιδοποίησης και εμπλοκής του εκπαιδευομένου στην εκπαιδευτική διαδικασία, τα απο‐

τελέσματά  του  ανακοινώνονται  άμεσα  ενώ  επιστρατεύονται  και  άλλα  εκπαιδευτικά  στοι‐

χεία  (παροχή  ανάδρασης  και  ενίσχυσης  στο  μαθητή).  Ανά  περίπτωση  χρησιμοποιείται  η 

λήψη σημάτων και αλλαγή επιπέδων (δηλαδή κάποιο σύστημα ανταμοιβών).  

 

Περισσότερα παραδείγματα παιχνιδοποιημένων  εκπαιδευτικών  δραστηριοτήτων μπορούν 

να αναζητηθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους [17] [19]. Τέτοια προτείνουμε 

να χρησιμοποιούνται ή να δημιουργηθούν κατά περίπτωση, για την ενίσχυση της εκπαιδευ‐
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τικής διαδικασίας, εντός και εκτός τάξης, ακλουθώντας παραδείγματα επιτυχημένης εφαρ‐

μογής τους [26] [19]. 

 

Κίνδυνοι της παιχνιδοποίησης 

Η παιχνιδοποίηση χρησιμοποιεί τη λογική των παιχνιδιών στην οποία εμπεριέχεται η χαρά 

και η διασκέδαση. Σχετικές έρευνες δείχνουν ότι όταν σε παιχνίδια η παράμετρος διασκέ‐

δαση δεν λαμβάνεται υπόψη, αυτά καταντάνε βαρετά  [3].  Κλειδί  για  την επιτυχία λοιπόν 

μιας παιχνιδοποιημένης δραστηριότητας είναι η επικέντρωση του ενδιαφέροντος, κατά το 

δυνατό, στον τομέα της διασκέδασης.  

 

Επίσης όταν εφαρμόζεται η παιχνιδοποίηση θα πρέπει να γίνεται ένας προσεκτικός σχεδια‐

σμός. Η εισαγωγή μόνο μερικών πόντων δεν θα μπορέσει να κάνει επιτυχημένη μια ελλιπώς 

σχεδιασμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα [1]. Οι ουσιώδεις τεχνικές παιχνιδοποίησης λαμ‐

βάνουν υπόψη τους τη φύση της ενισχυόμενης δραστηριότητας και την ενσωμάτωση, κάθε 

φορά,  των  κατάλληλων  στοιχείων  της  παιχνιδοποίησης  [5].  Επίσης,  η  παιχνιδοποίηση  θα 

πρέπει να διατηρείται σε βάθος χρόνου. Π.χ. όταν ενεργοποιούμε μια στρατηγική αμοιβής 

ή  διάκρισης  στην  παιχνιδοποίηση,  θα  πρέπει  θεωρητικά  να  κρατήσουμε  την  στρατηγική 

αυτή επ' άπειρο, ώστε να μην αφαιρέσουμε (μη αναστρέψιμα) τα ενδογενή κίνητρα για χά‐

ρη  των  εξωγενών  (π.χ.  την παιχνιδοποίηση)  [5].  Επίσης,  η παιχνιδοποίηση,  όταν  χρησιμο‐

ποιείται, θα πρέπει να οδηγεί σε βιώσιμες προκλήσεις. Τα παιχνίδια και η παιχνιδοποίηση 

ως κομμάτι αυτών, εμπεριέχουν από μόνα τους τον παράγοντα ανταγωνισμό για διάκριση. 

Για το λόγο αυτό τόσο στα σενάρια ατομικής μάθησης, όσο και στα σενάρια ομαδικής μά‐

θησης, θα πρέπει να γίνεται προσεκτικός σχεδιασμός ώστε οι δραστηριότητες να είναι: α‐

πλές, κατανοητές και σε επίπεδο εντός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης  (κατά τον Βιγκό‐

τσκι) των παικτών‐εκπαιδευόμενων [8].  

 

Στα σενάρια ομαδικής παιχνιδοποιημένης μάθησης οι μαθητές καλούνται να συμμετάσχουν 

στις  διάφορες  αναμετρήσεις  και  να  συναγωνίζονται.  Επίσης  ο  παίχτης‐εκπαιδευόμενος 

προκειμένου να πάρει μέρος σε οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να την δει σαν κάποια 

μορφής πρόκληση, αλλά που θα οδηγεί σε σύντομους,  εφικτούς και  ξεκάθαρους στόχους 

[18]. Αν ο συναγωνισμός είναι μεγάλος και κάποιος από τους συμμετέχοντες είναι αρκετά 

πιο αδύναμος από τους υπόλοιπους, η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει σε πολύ αρνη‐

τικά αποτελέσματα. Ο εκπαιδευόμενος αυτός θα νοιώσει περιθωριοποιημένος και αδύνα‐

μος να ανταποκριθεί στις προσκλήσεις και τον ανταγωνισμό που θέτονται μπροστά του. Πχ. 

να τοποθετείται συνεχώς τελευταίος σε κάποια λίστα διάκρισης,  να αποτυγχάνει συνεχώς 

να περάσει κάποιο επίπεδο δυσκολίας ή να πάρει έστω και ένα σήμα. Αυτό μπορεί να έχει 

ως τελικό αποτέλεσμα ακόμα μεγαλύτερη δυσφορία, φθάνοντας μέχρι και του σημείου να 

αντιπαθήσει συνολικά τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και αντικείμενο μάθησης γενικότε‐

ρα [4].  

Συμπεράσματα 

 

Η παιχνιδοποίηση προσφέρει στους εκπαιδευτικούς μια σειρά από δημιουργικές στρατηγι‐

κές εμπλουτισμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων,  χρησιμοποιώντας στοιχεία  των παιχνι‐

διών (σήματα, πόντους, κλπ). Παρέχει έτσι γνώση οδηγούμενη από την ‘δίψα’ των μαθητών 
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τους για διάκριση και κοινωνικοποίηση [4]. Οι τεχνικές αυτές αλλάζουν τη στάση των μαθη‐

τών απέναντι στη μάθηση, με κινητήρια δύναμη την ανθρώπινη επιθυμία για ευγενή άμυ‐

λα, κοινωνικοποίηση και ανάδειξη του επιπέδου τους μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο, αλλά 

και της γνωστικής προόδου τους, συναγωνιζόμενοι με τον ίδιο τους τον εαυτό. Δίνει κίνη‐

τρα, παροτρύνει και εμπλέκει τους μαθητές, αλλά πάνω απ' όλα παρέχει κάτι μοναδικό. Ένα 

τρόπο μάθησης αβίαστο, διασκεδαστικό και αποδοτικό.  
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Περίληψη   

 

Η μεταμοντέρνα κοινωνία της γνώσης παρέχει το δικαίωμα της πληροφόρησης σε κάθε ά‐

τομο.  Η  ελευθερία  αυτή  πολλές  φορές  συγκρούεται  με  το  δικαίωμα  της  προστασίας  του 

έργου των δημιουργών και της νόμιμης αξίωσή τους να επιτρέπουν ή να αποτρέπουν την 

αναπαραγωγή του. Η αναπαραγωγή και ειδικότερα, η φωτοτυπική αναπαραγωγή καθιστά 

το έργο, εύκολα και φτηνά, προσιτό στο κοινό. H πρακτική αυτή, γνωστή με τον όρο αναπα‐

ραγωγή ‐ reprography, προκαλεί απώλεια   στους δημιουργούς. Οι συγγραφείς χάνουν την 

αμοιβή τους και οι εκδότες βλέπουν την οικονομική τους επένδυση να εξαϋλώνεται. Ο τρό‐

πος αναπαραγωγής έργων με φωτοτυπικές ή άλλες παρεμφερείς μεθόδους δεν είναι κάτι 

νέο. Η πρακτική είναι   παλαιά  (Deazley R. 2004).  Ταυτόχρονα, διάχυτη είναι η πεποίθηση 

ότι έτσι προάγεται η έρευνα και η πληροφόρηση. Αυτό όμως ελλοχεύει τον κίνδυνο να εκ‐

κενώσει την πνευματική ιδιοκτησία από το  περιεχόμενό της. Μεγαλύτερος  είναι ο κίνδυ‐

νος της αναπαραγωγής που γίνεται για ιδιωτική χρήση παρά της παράνομης που προϋπο‐

θέτει εμπορία και δόλο. Η φωτοτυπική αναπαραγωγή για εκπαιδευτικούς σκοπούς εντάσ‐

σεται στο πλαίσιο της ιδιωτικής αναπαραγωγής. Αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό διαδεδομένη, 

έχει μεγάλη οικονομική σημασία  και αποτελεί στην πραγματικότητα τη χρυσή τομή ανάμε‐

σα στον πνευματικό δημιουργό και το δικαιούχο,  τόσο για την αναλογική όσο και για την 

ψηφιακή χρήση των έργων. 

 

Λέξεις  κλειδιά: Πνευματική  ιδιοκτησία,  νόμος 2121/1993,  αναπαραγωγή, φωτοτυπίες,  βι‐

βλιοθήκες, εκπαίδευση. 

 

Εισαγωγή 

 

Με την εφεύρεση της τυπογραφίας δημιουργήθηκαν οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες για 

την όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση έργων του γραπτού λόγου. Η εξέλιξη αυτή γέννησε 

αφενός μεν το δικαιοπολιτικό αίτημα για προστασία, αφετέρου δε, τα μέσα και τις μορφές 

παροχής προστασίας από την έννομη τάξη. Ο δημιουργός ‐ συγγραφέας απολαμβάνει έκτο‐

τε ως πνευματικός  δημιουργός πλήρη αναγνώριση  και  κατοχύρωση από  το θετικό δίκαιο 

των δικαιωμάτων του πάνω στο εκάστοτε πνευματικό του δημιούργημα (Καλλινίκου, 1986).  

 

Από την άλλη μεριά, το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον εξυπηρετείται με δύο τρόπους: πρώ‐

τον,  δίνοντας στους συγγραφείς  κίνητρα για δημιουργία και δεύτερον,  ενθαρρύνοντας  τη 

διάδοση της νέας γνώσης. Οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα στον έλεγχο και την ανταμοιβή 

για τη διάδοση αυτή. Τα παραπάνω αποτελούν την αφετηρία για την παραγωγή και τη δη‐

μιουργία πρωτότυπων έργων (http://web.opi.gr). 
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Η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί τον τομέα δικαίου με αυξανόμενη κοινωνική, πολιτιστική 

και οικονομική σημασία. Αυτή προωθεί και προστατεύει  τη δημιουργικότητα,  το έργο και 

τα  συμφέροντα,  ηθικά  και  οικονομικά,  που  απορρέουν  από  αυτό  στο  πρόσωπο  του  δη‐

μιουργού.  Διαμορφώνει  ένα  ολοκληρωμένο σύστημα,  το  οποίο  προωθεί  τη  επινόηση  και 

σέβεται  τα  δικαιώματα  εκείνων  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  αυτή.  Δηλαδή,  αυτών 

που δημιουργούν το έργο, που το καθιστούν προσιτό στο κοινό, που του δίνουν σάρκα και 

οστά, που το θέτουν στην παραγωγή καθώς και εκείνων που το χρησιμοποιούν και το απο‐

λαμβάνουν. 

 

Η αναπαραγωγή ενός έργου που γίνεται για ιδιωτική χρήση αποτελεί περιορισμό της πνευ‐

ματικής ιδιοκτησίας. Η πράξη αυτή πραγματοποιείται χωρίς την άδεια του δημιουργού και 

χωρίς  αμοιβή  εφόσον  το  έργο  έχει  νομίμως  δημοσιευθεί.  Δεν  αποτελεί  ιδιωτική  χρήση η 

χρήση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή ενός οργα‐

νισμού (Ν. 2121/1993, άρθρο18). 

 

Μεγάλο ποσοστό φωτοτυπικής αναπαραγωγής έντυπου υλικού στις Βιβλιοθήκες    και στις 

σχολικές  μονάδες  γίνεται  για  εκπαιδευτικούς  και  ερευνητικούς  σκοπούς  ή  για  κατ’  ιδίαν 

μελέτη. Οι λόγοι για τους οποίους γίνεται η φωτοτυπική αναπαραγωγή είναι ότι οι χρήστες 

δεν μπορούν να μελετήσουν το υλικό στη βιβλιοθήκη ή ότι ο χρήστης επιθυμεί να το μελε‐

τήσει σε πιο  κατάλληλο για αυτόν  χρόνο.  Είναι αξιοσημείωτο ότι,  παρά  το  γεγονός ότι οι 

κάτοχοι δικαιωμάτων αγωνιούν ότι με τον τρόπο αυτό χάνουν πωλήσεις, δεν υπάρχει καμία 

ένδειξη ότι η φωτοτυπική αναπαραγωγή εύλογου τμήματος ενός έντυπου έργου μειώνει τις 

πωλήσεις.  Εκείνοι που προβαίνουν στη φωτοτυπική αναπαραγωγή δεν θα αγόραζαν ανα‐

γκαστικά το έντυπο αν τους απαγορευόταν η φωτοτύπηση (Καλλινίκου, 2007).  

 

Πνευματική ιδιοκτησία   

 

Η πνευματική ιδιοκτησία έχει αφετηρία της την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Σταδιακά, η 

τεχνολογική πρόοδος και η εμφάνιση νέων πεδίων οδήγησαν στη θεσμοθέτηση νόμων με 

σκοπό την προστασία της. Στη σύγχρονη νομολογία, ο όρος   περιέχεται στον κλάδο του  ι‐

διωτικού δικαίου (Καλλινίκου, 2005:25). Σύμφωνα με αυτόν πνευματική ιδιοκτησία ονομά‐

ζεται το δικαίωμα που η έννομη τάξη απονέμει στο δημιουργό ενός πνευματικού έργου πά‐

νω στο έργο αυτό (Κουμάντος, 2002:1). Κατά τη νομοθεσία: «Ως έργο νοείται κάθε πρωτό‐

τυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης που εκφράζεται με οποιαδήποτε 

μορφή» (Ν.2121/1993, άρθρο 2§1).  

 

Για  το δίκαιο  της πνευματικής  ιδιοκτησίας,  ένα  έργο θεωρείται  πρωτότυπο όταν διαθέτει 

στατιστική μοναδικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί – στατιστικά ‐ κανείς άλλος κάτω από τις  ί‐

διες συνθήκες να δημιουργήσει  το  ίδιο έργο. Πνευματικός δημιουργός νοείται αυτός που 

δημιουργεί νέες μορφές και  ιδέες,  έστω και αν ενσωματώνει  το νέο του δημιούργημα σε 

ύλη που ήδη προϋπήρχε (Ν.2121/1993, άρθρο 2).  

 

Το έργο, ως αντικείμενο της πνευματικής ιδιοκτησίας, παρέχει οικονομικά οφέλη   στο δη‐

μιουργό. Αυτά συμβάλουν στην ελεύθερη διαμόρφωση της ζωής και προσωπικότητάς του 

(Κουμάντος, 2002:7).  Από  την άλλη μεριά,  το δημιούργημα προάγει  το  κοινωνικό συμφέ‐
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ρον, διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των  ιδεών και συμβάλει στην εξέλιξη της κοι‐

νωνικής και πολιτιστικής ζωής (Speckhard, 2010). Θεμελιώδης αρχή του δικαίου της πνευ‐

ματικής  ιδιοκτησίας είναι η ανεξαρτησία της προστασίας από την αξία και τον προορισμό 

του  έργου.  Το  έργο  προστατεύεται  ανεξάρτητα  από  το  χαρακτήρα  του.  Ο  κανόνας  αυτός 

είναι απόλυτος και ισχύει για όλα τα έργα. 

 

Η πνευματική ιδιοκτησία που αποκτά ο δημιουργός πάνω στο έργο του περιλαμβάνει δύο 

απόλυτα και αποκλειστικά δικαιώματα, το περιουσιακό και το ηθικό. Το πρώτο αποτελεί το 

δικαίωμα  της  εκμετάλλευσης  του  έργου,  ενώ  το  δεύτερο,  το  δικαίωμα  προστασίας  του 

προσωπικού δεσμού του δημιουργού με το έργο του (Ν.2121/1993, άρθρο 1). Ο πνευματι‐

κός δημιουργός έχει τη νομοθετική δυνατότητα να μεταβιβάσει και να αναθέσει τη διαχεί‐

ριση του περιουσιακού δικαιώματός του σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Αντίθετα, 

το ηθικό δικαίωμα είναι προσωποπαγές και αμεταβίβαστο (Αλαφραγκής Ε. 2011). Το δικαί‐

ωμα αυτό παραμένει στο δημιουργό ακόμα και μετά τη μεταβίβαση του περιουσιακού δι‐

καιώματος (Ν.2121/ 1993, άρθρο 17). Τα παραπάνω ενσωματώνουν και αλληλοσυμπλέκουν 

την πνευματική ιδιοκτησία με τα γράμματα, την τέχνη, τον πολιτισμό και την τεχνολογία. 

 

Σε σύνδεση με τα προηγούμενα, η πνευματική ιδιοκτησία παρουσιάζει τρεις ιδιαιτερότητες: 

α) Το αντικείμενό της είναι άυλο. Δηλαδή  αποτελεί πνευματικό δημιούργημα και όχι υλικό 

κατασκεύασμα. Η ιδιομορφία αυτή του άυλου χαρακτήρα της πνευματικής ιδιοκτησίας επι‐

τρέπει τη σύγχρονη παρουσία του έργου σε άπειρους τόπους. β) Το δεύτερο χαρακτηριστι‐

κό είναι ότι η πνευματική ιδιοκτησία δεν προστατεύει μόνο τα πνευματικά συμφέροντα του 

δημιουργού σε σχέση με το δημιούργημά του, αλλά και τα συμφέροντα που ενάγονται στη 

σφαίρα της προσωπικότητας του δημιουργού. Δηλαδή στην ιδιαίτερη ηθική σχέση του κάθε 

δημιουργού με το δημιούργημά του. Επομένως, η πνευματική ιδιοκτησία έχει διπλό χαρα‐

κτήρα, προσωπικό και περιουσιακό. γ) Η τρίτη ιδιαιτερότητά της προκαλείται από το γεγο‐

νός ότι κάθε δημιούργημα είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο. Άρα, ο πνευματικός δημιουρ‐

γός κατέχει μονοπωλιακή θέση σε σχέση με το δημιούργημά του.    

 

Αναπαραγωγή 

 

Η αναπαραγωγή  ενός  έργου αποτελεί «θεμέλιο  λίθο»  της  πνευματικής  ιδιοκτησίας.  Αυτή 

εντάσσεται στο περιουσιακό δικαίωμα και παρέχει  στους δημιουργούς  τη δυνατότητα  να 

επιτρέπουν ή να απαγορεύουν την αναπαραγωγή των έργων τους. 

 

 Σε διεθνές επίπεδο, ουσιώδης είναι η διάταξη του άρθρου 9 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρ‐

νης‐Παρισιού  του  1886  (Ν:100/1975  ΦΕΚ:  Α  162/01.08.1975)  η  οποία  αναφέρει:  «Οι  δη‐

μιουργοί λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, προστατευομένων υπό της παρούσης Συμ‐

βάσεως  έχουν  το  αποκλειστικόν  δικαίωμα  να  επιτρέψουν  την  αναπαραγωγήν  των  έργων 

τούτων, καθ' οιονδήποτε τρόπον και υφ' οιανδήποτε μορφήν.  Αι νομοθεσίαι των χωρών της 

Ενώσεως διατηρούν την ευχέρειαν να επιτρέψουν την αναπαραγωγήν των εν λόγω έργων 

εις ωρισμένας ειδικάς περιπτώσεις, υπό τον όρον ότι η τοιαύτη αναπαραγωγή δεν βλάπτει 

την κανονικήν εκμετάλλευσιν του έργου, ούτε προκαλεί αδικαιολόγητον βλάβην εις τα νό‐

μιμα συμφέροντα του δημιουργού». (http://web.opi.gr). 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, η διεθνής νομοθεσία αναγνωρίζει στους δημιουργούς λογοτε‐

χνικών έργων το αποκλειστικό δικαίωμα να επιτρέψουν την αναπαραγωγή των έργων τους 

με οποιοδήποτε  τρόπο και μορφή. Από  την άλλη μεριά, οι  εθνικές νομοθεσίες διατηρούν 

την ευχέρεια να επιβάλουν περιορισμούς του δικαιώματος αναπαραγωγής. Οι περιορισμοί 

επιβάλλονται σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, υπό τον όρο ότι η αναπαραγωγή δεν βλά‐

πτει την κανονική εκμετάλλευση του έργου, ούτε προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμι‐

μα συμφέροντα του δημιουργού.   Το τρία αυτά κριτήρια είναι γνωστά ως «τεστ των τριών 

σταδίων» (three steps test) (Δεληγιάννη 2007: 5‐6).   

 

Η παραπάνω Διεθνής Σύμβαση δεν υποχρεώνει τον εθνικό νομοθέτη να θεσπίσει περιορι‐

σμούς  για  το  δικαίωμα αναπαραγωγής,  απλώς  του δίνει  τη  σχετική  ευχέρεια. Όταν όμως 

καθιερώνονται  περιορισμοί  στο  εν  λόγω  δικαίωμα,  οι  περιορισμοί  αυτοί  πρέπει  να  είναι 

σύμφωνοι με το γράμμα και το πνεύμα της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης και να πληρούν 

τα τρία κριτήρια (Reinbothe J. Lewinski S. 2002:134). Έτσι, η Διεθνής Σύμβαση Βέρνης αφή‐

νει στον εθνικό νομοθέτη την ευχέρεια να επιτρέψει την αναπαραγωγή σε «ορισμένες ειδι‐

κές περιπτώσεις» και συνεπώς να προσδιορίσει ποιες είναι οι περιπτώσεις αυτές. Η αναφο‐

ρά στις ειδικές περιπτώσεις αναδεικνύει ένα γενικό κριτήριο με δύο στοιχεία: α) η εν λόγω 

αναπαραγωγή  πρέπει  να καλύπτει ορισμένο σκοπό, έτσι ώστε να αποκλείεται κάθε γενική 

κατηγορία περιορισμών και β) θα  πρέπει να υπάρχει κάποιος ειδικός λόγος που να επιτρέ‐

πει την αναπαραγωγή.  Κλασικό παράδειγμα είναι η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση ή για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς.   

 

Οι  διεθνείς  συνθήκες  που  έπονται  της  Διεθνής  Σύμβαση  της  Βέρνης,  όπως  η  Συμφωνία 

TRIPS (Ν: 2290/1995 ΦΕΚ: Α 28/09.02.1995), αλλά και η Συνθήκη WIPO για την πνευματική 

ιδιοκτησία,  γνωστή  και  ως  Συνθήκη  Internet  (Ν:  3184/2003  ΦΕΚ:  Α'  228/26.09.2003)  δεν 

περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις  για  το δικαίωμα αναπαραγωγής,  γίνεται όμως αναφορά 

στο άρθρο 9 της Διεθνούς Σύμβασης Βέρνης (http://web.opi.gr) 

.  

Εγχώρια νομοθεσία 

 

Για την αναπαραγωγή σε εθνικό επίπεδο, ο θεμελιώδης νόμος 2121 στο άρθρο του 3, πα‐

ράγραφος 1 αναφέρει: «το περιουσιακό δικαίωμα δίνει στους δημιουργούς ιδίως την εξου‐

σία (δικαίωμα) να επιτρέπουν ή να απαγορεύουν: α) Την εγγραφή και την άμεση ή έμμεση, 

προσωρινή  ή  μόνιμη  αναπαραγωγή  των  έργων  τους  με  οποιοδήποτε  μέσο  και  μορφή,  εν 

όλω ή εν μέρει» (Ν:2121, άρθρο 3§1).  

 

Με βάση το νόμο, εγγραφή σημαίνει  την πρώτη υλική ενσωμάτωση του έργου σε κάποιο 

φορέα, ο οποίος αποτελεί την αφετηρία για την αναπαραγωγή του  σε ένα ή περισσότερα 

αντίτυπα.  Επομένως,  αναπαραγωγή  θεωρείται  η  παραγωγή  ενός  ή  περισσότερων  αντιτύ‐

πων του έργου που γίνεται με βάση την υλική ενσωμάτωση η οποία πραγματοποιείται με 

την  εγγραφή  (Καλλινίκου,  2006:21).  Άρα,  η  νομοθεσία  αναγνωρίζει  σαφέστατα  στο  δη‐

μιουργό  την  εξουσία  να  επιτρέπει  ή  να  απαγορεύει «την  εγγραφή  και  την  αναπαραγωγή 

του έργου με κάθε μέσο, όπως μηχανικά, φωτοχημικά ή ηλεκτρονικά»  (http://web.opi.gr). 

Το  δικαίωμα αναπαραγωγής  έργων  για  ιδιωτική  χρήση    δεν αναγνωρίζεται  όταν: «με  την 
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αναπαραγωγή  εμποδίζεται  η  κανονική  εκμετάλλευση  του  έργου  ή  βλάπτονται  τα  νόμιμα 

συμφέροντα των δημιουργών».  

 

Στην προσπάθεια  το  νομοθέτη  να εξισορροπηθούν  τα δικαιώματα  των δημιουργών με  τα 

ατομικά δικαιώματα των χρηστών έχουν θεσπιστεί περιορισμοί του περιουσιακού δικαιώ‐

ματος αναπαραγωγής. Οι περιορισμοί αυτοί στο δίκαιο  της πνευματικής  ιδιοκτησίας υφί‐

στανται χάριν της επιστημονικής προόδου, της πληροφόρησης του κοινωνικού συνόλου και 

του  συμφέροντος  της  ολότητας.  Πρόκειται  για  περιπτώσεις  στις  οποίες  δεν  απαιτείται  η 

λήψη άδειας του δημιουργού ή δικαιούχου, ούτε η καταβολή αμοιβής, οι οποίες είναι ρητά 

καθοριζόμενες στο νόμο. Οι περιορισμοί αυτοί είτε αναφέρονται ρητά στο νόμο 2121/1993, 

είτε προκύπτουν από το ευρύτερο δικαϊκό σύστημα της χώρας μας. 

 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται η άδεια του δημιουργού και η καταβολή αμοι‐

βής του για τη χρήση του έργου του στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)   αναπαραγωγή για ι‐

διωτική  χρήση, β) αναπαραγωγή σε σχολικά βιβλία και ανθολογίες,  γ)   αναπαραγωγή για 

διδασκαλία, δ) αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία (http://web.opi.gr).   

 

Αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση  

 

Ο νόμος 2121/1993 αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ιδιωτικής αναπαραγωγής με το άρθρο 

18. Με αυτό, ο νομοθέτης προσπαθεί να εξισορροπηθεί το ατομικό δικαίωμα του χρήστη 

στην πληροφόρηση με την προστασία της πνευματικής  ιδιοκτησίας των δημιουργών. Σύμ‐

φωνα με την παρ. 1  του άρθρου καθιερώνεται ως περιορισμός του περιουσιακού δικαιώ‐

ματος του δημιουργού, η αναπαραγωγή ενός έργου που έχει νόμιμα δημοσιευθεί, εφόσον 

γίνεται  για  ιδιωτική  χρήση εκείνου ο οποίος προβαίνει  σε αυτήν. Προϋπόθεση  για  την  ε‐

φαρμογή της διάταξης αυτής είναι ότι η αναπαραγωγή πρέπει να γίνεται από τον ίδιο τον 

χρήστη. Ο ίδιος νόμος δεν προσδιορίζει την έκταση της επιτρεπόμενης αναπαραγωγής, παρ’ 

όλα αυτά από τη  νομοθεσία συνάγεται ότι εννοείται ένα μικρό κομμάτι του έργου και επ’ 

ουδενί το σύνολο (Καλλινίκου, 2006:24). Επιπλέον, ο νόμος ορίζει ότι: «εάν για την ελεύθε‐

ρη  αναπαραγωγή  του  έργου  χρησιμοποιούνται  τεχνικά  μέσα …  οφείλεται  εύλογη  αμοιβή 

στο δημιουργό του έργου και στους δικαιούχους συγγενικών δικαιωμάτων».  

 

Από  το  συνδυασμό  των  διατάξεων  του  άρθρου  18  παρ.  1  και  του  άρθρου  3  παρ.  2  του 

Ν.2121/1993 συνάγεται ότι στην έννοια της ιδιωτικής χρήσης εμπίπτει η αναπαραγωγή που 

γίνεται από τον ίδιο το χρήστη για προσωπική του χρήση ή για χρήση από το άμεσο οικογε‐

νειακό ή κοινωνικό του περιβάλλον.   Αυτή την έννοια έχει και η περίπτωση του φοιτητή ή 

του ερευνητή που συγκεντρώνει στοιχεία για κάποιο θέμα.   Δεν εμπίπτει στην έννοια της 

ιδιωτικής  χρήσης,  η  αναπαραγωγή  που  γίνεται  από  επιχειρήσεις  ή  δημόσιες  υπηρεσίες, 

όπως π.χ. η φωτοτυπία ολόκληρου βιβλίου ή άρθρου και η αναπαραγωγή που γίνεται για 

να εξυπηρετήσει εμπορικό σκοπό (Καλλινίκου, 2005:289‐293). 

 

Γενικά, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του Ν.2121/1993 η ελευθερία της ιδιωτικής ανα‐

παραγωγής παύει να  ισχύει όταν εμποδίζεται η κανονική εκμετάλλευση του έργου ή βλά‐

πτονται τα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού.  Η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση αφο‐

ρά μόνο  τα  έργα που  έχουν  νομίμως  δημοσιευθεί,  δηλαδή,  έχουν  γίνει  με  κάποιο  τρόπο 
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προσιτά στο κοινό.   Η ελευθερία  ιδιωτικής αναπαραγωγής δεν  ισχύει για έργα που έχουν 

δημοσιευθεί χωρίς την άδεια του δημιουργού ή για έργα αδημοσίευτα, όπως τα χειρόγρα‐

φα. 

 

Ειδική περίπτωση περιορισμού αποτελεί η αναπαραγωγή για ιδιωτική χρήση, η οποία επι‐

τρέπεται χωρίς να απαιτείται η άδεια του δημιουργού αλλά έναντι καταβολής εύλογης α‐

μοιβής.  Αυτό  γίνεται  όταν  κατά  την  ιδιωτική  αναπαραγωγή  θα  χρησιμοποιηθούν  τεχνικά 

μέσα. Επί της αξίας των τεχνικών μέσων αυτών όπως προσδιορίζονται στο Νόμο 2121/1993, 

άρθρο 18§3 εισπράττεται ένα ποσοστό τοις εκατό ως εύλογη αμοιβή των δημιουργών και 

ορισμένων δικαιούχων συγγενικών δικαιωμάτων ως αντιστάθμισμα της ελεύθερης αναπα‐

ραγωγής για ιδιωτική χρήση. Ο νόμος ορίζει το ποσοστό τοις εκατό ανάλογα με το μέσο α‐

ναπαραγωγής καθώς και την κατανομή του ανάμεσα στις διαφορετικές κατηγορίες δικαιού‐

χων. Για παράδειγμα, η εύλογη αμοιβή που οφείλεται για τις φωτοτυπικές συσκευές είναι 

4% επί της αξίας τους, και κατανέμεται εξ ημισείας μεταξύ των πνευματικών δημιουργών 

και των εκδοτών εντύπων. Η εύλογη αμοιβή καταβάλλεται από τους εισαγωγείς ή από τους 

παραγωγούς των αντικειμένων αυτών και εισπράττεται από τους οργανισμούς συλλογικής 

διαχείρισης.  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.2435/1996 κάθε οργανισμός συλλογικής διαχείρισης έχει το 

δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από οποιονδήποτε οφειλέτη να δηλώσει εγγράφως και 

υπευθύνως (δήλωση του Ν.1599/1986) α) τη συνολική αξία των συσκευών εγγραφής ήχου 

ή/και  εικόνας,  των  υλικών φορέων  ήχου  ή/και  εικόνας,  των  φωτοτυπικών  μηχανημάτων, 

του χαρτιού του κατάλληλου για φωτοτυπίες, των ηλεκτρονικών υπολογιστών ή άλλων συ‐

ναφών μέσων τα οποία κατά περίπτωση παρήγαγε, εισήγαγε, διέθεσε ή πώλησε και β) ότι 

αυτή  είναι πράγματι η συνολική αξία  χωρίς  καμία απόκρυψη.   Οι οργανισμοί συλλογικής 

διαχείρισης δεν δικαιούνται να ζητήσουν από τον ίδιο οφειλέτη την υποβολή νέας υπεύθυ‐

νης  δήλωσης  πριν  παρέλθουν  έξι  (6)  τουλάχιστον  μήνες  από  την  υποβολή  της  αμέσως 

προηγούμενης δήλωσης.  Επιπλέον οι οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης έχουν το δικαίω‐

μα να ζητήσουν με δικές τους δαπάνες τον έλεγχο της ακρίβειας του περιεχομένου της υ‐

πεύθυνης δήλωσης του οφειλέτη από έναν ορκωτό λογιστή που ορίζεται από τον Οργανι‐

σμό Πνευματικής Ιδιοκτησίας. 

 

Η δεύτερη περίπτωση περιορισμού είναι όταν επιτρέπεται,  χωρίς την άδεια του δημιουρ‐

γού και χωρίς αμοιβή, η αναπαραγωγή σε εκπαιδευτικά βιβλία. Τα τελευταία χρησιμοποι‐

ούνται  ως  βιβλία  διδασκαλίας  για  την  πρωτοβάθμια  και  δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  και 

είναι  εγκεκριμένα από  το Υπουργείο Παιδείας ή από άλλο αρμόδιο υπουργείο.  Επιπλέον, 

επιτρέπεται η αναπαραγωγή έργων του λόγου ενός ή περισσότερων συγγραφέων νομίμως 

δημοσιευμένων, που αποτελούν μικρό τμήμα της συνολικής δημιουργίας του καθενός από 

αυτούς. Η ρύθμιση αυτή αφορά μόνο την έντυπη αναπαραγωγή. 

 

Η Τρίτη περίπτωση περιορισμού αφορά την αναπαραγωγή για διδασκαλία. Αυτή εμπεριέχει 

την  αναπαραγωγή  άρθρων,  σύντομων  αποσπασμάτων  ή  τμημάτων,  εφόσον  γίνεται  απο‐

κλειστικά για τη διδασκαλία ή τις εξετάσεις σε εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ειδικότερα επιτρέπε‐

ται η αναπαραγωγή άρθρων που έχουν νόμιμα δημοσιευθεί σε εφημερίδα ή σε περιοδικό, 

καθώς και σύντομων αποσπασμάτων έργων ή τμημάτων σύντομου έργου ή έργου των ει‐
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καστικών τεχνών που έχει νόμιμα δημοσιευθεί.  Η αναπαραγωγή αυτή θα πρέπει να δικαι‐

ολογείται από τον επιδιωκόμενο σκοπό που δεν είναι άλλος από την εξυπηρέτηση των εκ‐

παιδευτικών αναγκών. Ακόμη θα πρέπει  να  είναι σύμφωνη με  τα  χρηστά ήθη και  να μην 

εμποδίζει την κανονική εκμετάλλευση του έργου. Για την προστασία του ηθικού δικαιώμα‐

τος του δημιουργού θα πρέπει να συνοδεύεται από ένδειξη της πηγής και  των ονομάτων 

του δημιουργού και του εκδότη εφόσον τα ονόματα αυτά αναφέρονται στην πηγή. Δυστυ‐

χώς ο νόμος δεν κάνει λόγο για τις σύγχρονες μορφές διδασκαλίας, κυρίως της εξ’ αποστά‐

σεως εκπαίδευσης. 

 

Ο τέταρτος περιορισμός περιλαμβάνει την αναπαραγωγή από βιβλιοθήκες και αρχεία. Αυτή 

επιτρέπει την αναπαραγωγή ενός πρόσθετου αντιτύπου από μη κερδοσκοπικές βιβλιοθήκες 

ή αρχεία, που έχουν αντίτυπο του έργου στη μόνιμη συλλογή τους, προκειμένου να διατη‐

ρήσουν το αντίτυπο αυτό ή να το μεταβιβάσουν σε άλλη, μη κερδοσκοπική, βιβλιοθήκη ή 

αρχείο. Η παραπάνω πρακτική νομιμοποιείται όταν δεν είναι  δύνατη η προμήθεια από την 

αγορά (Τζανετάκου Ε. 2006).  

 

Οι πράξεις αναπαραγωγής από φοιτητές και ερευνητές που πραγματοποιούνται στους χώ‐

ρους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών αποτελούν πράξεις αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση 

εκείνου που τις κάνει  (αρ. 18, Ν2121/931). Αυτό  ισχύει γιατί η αναπαραγωγή γίνεται από 

τον ίδιο το χρήστη και με ευθύνη, ως προς το εύρος της αναπαραγωγής, του ίδιου του χρή‐

στη. Οι Βιβλιοθήκες ενημερώνουν, με ειδική σήμανση, τους χρήστες για την εύλογη χρήση 

του δικαιώματος αναπαραγωγής για ιδιωτική χρήση.  

 

Επιπλέον, οι πράξεις αναπαραγωγής που πραγματοποιούνται στους χώρους των Ακαδημαϊ‐

κών Βιβλιοθηκών δεν αποτελούν χρήση στο πλαίσιο μιας επιχείρησης ή μιας υπηρεσίας ή 

ενός οργανισμού (αρ. 18, Ν2121/932), γιατί η αναπαραγωγή γίνεται αποκλειστικά για ιδιω‐

τική  χρήση  εκείνου  που  την  κάνει  και  το  αναπαραγόμενο  έργο  δεν  χρησιμοποιείται  για 

σκοπούς προαγωγής της Βιβλιοθήκης ή του Ιδρύματος (Φράγκου Α. 2006).  

 

Συμπεράσματα 

 

Η  Ευρωπαϊκή  Ένωση  για  τη  φωτοτυπική  αναπαραγωγή  έχει  δημοσιεύσει      την  Οδηγία 

2001/29.  Σε  αυτή,  η  φωτοτυπική  αναπαραγωγή  κατατάσσεται  μεταξύ  των  δυνητικών  πε‐

ριορισμών.  Σύμφωνα  με  την  Οδηγία,  η  φωτοτυπική  αναπαραγωγή  δεν  συνιστά  μείζον  ε‐

μπόδιο στην εσωτερικά αγορά και  κατά συνέπεια  τα κράτη μέλη θα πρέπει  να έχουν  την 

ευχέρεια να προβλέπουν τη σχετική εξαίρεση ή περιορισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρ‐

θρο 5 παρ.2: «Τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς από το 

δικαίωμα αναπαραγωγής» (ΟΔΗΓΙΑ 2001/29/ΕΚ  22/05/2001). 

 

Στο πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας 2001/29 (http://web.opi.gr/xres) με την οποία εναρμονί‐

σθηκε η εθνική νομοθεσία (Ν.3057/2002, άρ. 81, παρ. 1)   επικράτησε ο ευρύς χαρακτήρας 

της αναπαραγωγής με υποχρεωτική εξαίρεση ορισμένων πράξεων που επιτρέπουν την ψη‐

φιακή  χρήση  των  έργων  κατά  τη  λειτουργία  του  διαδικτύου  (Ομάδα  Εργασίας  ΤΕΕ, 

2009:17). ο κοινοτικός νομοθέτης δεν κάνει αναφορά στην ιδιωτική χρήση ή στον εμπορικό 
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ή μη χαρακτήρα της αναπαραγωγής. Αναφέρεται γενικά στη φωτοτυπική αναπαραγωγή με 

βασικό όρο την καταβολή δίκαιης αποζημίωσης στο δικαιούχο.   

 

Η εθνική νομοθεσία  σε εναρμόνιση με το άρθρο 5 παρ.5 της Οδηγίας 2001/29 προβλέπει  

ρητά το τεστ των τριών σταδίων. Πρόκειται για τη ρήτρα γενικής εφαρμογής επί των περιο‐

ρισμών  που  αποτελεί  επιταγή  προς  το  νομοθέτη  να  εφαρμόσει  τη  διαδικασία  των  τριών 

σταδίων και κατά συνέπεια να οριοθετήσει το πεδίο των περιορισμών μόνο σε ορισμένες 

ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες δεν αντίκεινται στην κανονική εκμετάλλευση του έργου και 

δεν θίγουν αδικαιολόγητα τα έννομα συμφέροντα του δικαιούχου. Η διαδικασία των τριών 

σταδίων αποτελεί περαιτέρω επιταγή και προς το δικαστή (Καλλινίκου, 2006:27).   

 

Είναι αναμφισβήτητο ότι κάθε αναπαραγωγή προξενεί ζημία στο δικαιούχο. Το θέμα είναι 

αν  η  αναπαραγωγή  αυτή  βλάπτει  την  κανονική  εκμετάλλευση  του  έργου  και  αν  δεν  την 

βλάπτει, αν προκαλεί «αδικαιολόγητη» βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουργού. Η 

περίπτωση φωτοτυπικής αναπαραγωγής ολόκληρου έργου βλάπτει την κανονική εκμετάλ‐

λευση του έργου και προκαλεί αδικαιολόγητη βλάβη στα νόμιμα συμφέροντα του δημιουρ‐

γού. Αυτή η πρακτική ματαιώνει την προμήθεια αντιτύπων από το νόμιμο εμπόριο και στε‐

ρεί το δημιουργό από την αμοιβή του (Καλλινίκου Δ. 2005:289 –293). 

 

Από την άλλη μεριά, νέες ιδέες και γνώσεις δεν μπορούν να επηρεάσουν άμεσα την κοινω‐

νία  αν  τεθούν  φραγμοί  στη  διάδοσή  τους.  Έτσι,  από  τη  μία  πλευρά  στον  ιδιοκτήτη  των 

πνευματικών δικαιωμάτων δίδεται ο έλεγχος της διάδοσης των έργων του, ενώ από την άλ‐

λη η γρήγορη και ευρεία διάδοση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτά τα έργα 

πρέπει ταυτόχρονα να ενθαρρύνεται. Μόνο μέσω της εξισορρόπησης των δύο αυτών αντι‐

κρουόμενων συνθηκών μπορεί η προστασία πνευματικών δικαιωμάτων να μεγιστοποιήσει 

τόσο τη δημιουργία όσο και τη διάδοση νέων γνώσεων και ιδεών (Κουμάντου, 1987:71). 

 

Η πρόσβαση στη γνώση είναι σημαντική γιατί η ανταλλαγή πληροφοριών είναι απαραίτητη 

για τη λειτουργία μιας υγιούς δημοκρατίας. Ένα πλούσιο δημόσιο πεδίο και η δίκαιη πρό‐

σβαση σε υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα προωθεί τη δημιουργικό‐

τητα  και  την  παραγωγή  νέων  έργων.  Το  παραπάνω βοηθάει  στη μείωση  των ανισοτήτων 

που δημιουργεί η ψηφιακή εποχή. 

 

Είναι γεγονός ότι το υπάρχον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα δικαιώματα των πνευματικών 

δικαιωμάτων διαμορφώθηκε σε εποχή προγενέστερη του Παγκόσμιου Ιστού. Συνεπώς, στη 

σύγχρονη εποχή η αναπαραγωγή διευκολύνεται από την εξέλιξη της τεχνολογίας και τη δυ‐

νατότητα    ψηφιοποίησης  (digitize)  και  επιγραμμικής  (online)  διάχυσης  των  πολιτισμικών 

προϊόντων στον παγκόσμιο ιστό. Αυτό επιτυγχάνεται με  χαμηλό κόστος και μαζικό τρόπο.  

 

Το ερώτημα που καλούμαστε να απαντήσουμε  είναι:  έχει  επιτευχθεί σήμερα η εξισορρό‐

πηση μεταξύ των αντικρουόμενων συνθηκών που αναφέρθηκαν πιο πάνω; Δυστυχώς, κοινή 

πεποίθηση μεταξύ  των ακαδημαϊκών  χρηστών  είναι ότι  η παραδοσιακή  ισορροπία που  ί‐

σχυε όσον αφορά στα πνευματικά δικαιώματα έντυπου υλικού τείνει να ανατραπεί στο ση‐

μερινό ψηφιακό περιβάλλον από διάφορες πηγές.  
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Περίληψη 

 

Στη μελέτη μας εξετάζονται στάσεις και αντιλήψεις των παιδιών της Πέμπτης και της Έκτης 

Δημοτικού σχετικά με  τη χρήση του Διαδικτύου. Μέσω ερωτηματολογίων και ημιδομημέ‐

νων συνεντεύξεων προσπαθήσαμε να κατανοήσουμε αν τα παιδιά του δείγματος είναι εθι‐

σμένα στη χρήση Νέων Τεχνολογιών και το ρόλο που έχει το Διαδίκτυο στην καθημερινότη‐

τά τους. Μέσω των συνεντεύξεων προσπαθήσαμε να μελετήσουμε τις προτιμήσεις των νέ‐

ων για τις δραστηριότητές τους στο Διαδίκτυο και να τις εντάξουμε σε ένα ευρύτερο πλαί‐

σιο μελέτης, όπου συνδέεται η οικογένεια, το σχολικό περιβάλλον και το παιδί, ως κέντρο 

της ερευνητικής διαδικασίας.  

 

Λέξεις κλειδιά: Διαδίκτυο, παιδί, εθισμός, σχολείο  

 

Εισαγωγή 

 

Το Διαδίκτυο αποτελεί ένα επικοινωνιακό μέσο που διαμορφώνει ένα μοντέλο επαφής και 

ανταλλαγής απόψεων των ατόμων. Το ίδιο το μέσο έχει μια δυναμική, που επιβάλλει τρό‐

πους συμπεριφοράς και επικοινωνίας αναδιαμορφώνοντας και το αξιακό σύστημα. Οι μα‐

θητές μέσα στο Διαδίκτυο αισθάνονται ελεύθεροι να δοκιμάσουν προϊόντα και υπηρεσίες, 

που ενδεχόμενα στην καθημερινή τους επικοινωνία, στα άλλα κοινωνικά περιβάλλοντα δεν 

θα έκαναν χρήση διότι είτε δεν θα τους ήταν αναγκαία, είτε δεν θα ήταν επιτρεπτά.  

Λειτουργεί ως ένα παράθυρο σε ένα άλλο κόσμο, άγνωστο με απρόβλεπτες συνέπειες. Σε 

ένα περιβάλλον καταπίεσης ή και αμφισβήτησης του μαθητή,  το Διαδίκτυο λειτουργεί ως 

μέσο  απελευθέρωσης  του.  Είναι  ένα  περιβάλλον  χωρίς  συμβάσεις,  ένα  περιβάλλον  που 

διαμορφώνει το δικό του κύκλο επαφών, όπου εκεί είναι μη παρατηρήσιμος από το οικογε‐

νειακό και το σχολικό περιβάλλον. Συνεπώς, είναι ελεύθερος να εκφραστεί, να δοκιμάσει, 

να ανταλλάξει απόψεις, να δεχτεί ή να απορρίψει. Όλες αυτές οι δυνατότητες καθιστούν το 

Διαδίκτυο αποτελεσματικό εργαλείο μιας  ιδιότυπης διάδρασης, που είτε συμπληρώνει τις 

παραδοσιακές, διαπροσωπικές σχέσεις είτε τις ακυρώνει   σχηματοποιώντας ένα νέο πλαί‐

σιο επικοινωνίας. Η δεύτερη περίπτωση μας αφορά  ιδιαίτερα,  καθώς η μονομερή επικοι‐

νωνιακή διαδικασία μέσω του Διαδικτύου ακυρώνει την συστηματική, κοινωνική, διαπρο‐

σωπική σχέση, άρα ο μαθητής απομονώνεται και εγκλωβίζεται στο διαδικτυακό περιβάλλον 

και θεωρητικά σε ένα χώρο ανοιχτό σε αντικοινωνική συμπεριφορά και παραβατική δράση 

γίνεται ιδιαίτερα επιρρεπής, καθώς το περιβάλλον του Διαδικτύου γίνεται ο επικοινωνιακός 

του χώρος, ο οποίος τον κατευθύνει, τον επηρεάζει και διαμορφώνει στάσεις, συμπεριφο‐

ρές, επιλογές με βάση ένα μοντέλο αξιών, που αναδεικνύεται στα κοινωνικά δίκτυα με τα 
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οποία επικοινωνεί. Ταυτόχρονα χάνει την αθωότητα της παιδικής ηλικίας ή τα δικαιώματα 

της παιδικής ηλικίας, δηλαδή το να αναπτύξει την προσωπικότητα του και να ενσωματωθεί 

σταδιακά στην κοινωνία των ενηλίκων. 

Η  μονομερής  διαδικτυακή  επικοινωνία  δεν  του  επιτρέπει  να  ζήσει  μια  φυσιολογική  ζωή, 

όπως διαμορφώνεται με κοινωνικούς όρους, με  την ανταλλαγή συναισθημάτων,  την ανά‐

πτυξη διαύλων προσωπικής επικοινωνίας, όπου ο άνθρωπος μαθαίνει να αγαπά, να σέβε‐

ται, να εκτιμά και να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο. 

 Οι παραπάνω θέσεις δεν θα πρέπει να μας οδηγήσουν στην απόρριψη της διαδικτυακής 

επικοινωνίας, που είναι μια πραγματικότητα, αντίθετα η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη 

σωστή χρήση του Διαδικτύου, με έμφαση στην αρμονική ανάπτυξη του ατόμου, στην αυτό‐

ολοκλήρωση καιν αυτό‐εκπλήρωση των αναγκών του και των επιθυμιών του. Η εκπαιδευτι‐

κή κοινότητα έχει ιδιαίτερη ευθύνη στο να μυήσει τους μαθητές στη σωστή χρήση του Δια‐

δικτύου, ώστε ο μαθητής να επωφεληθεί από την κοινωνία της γνώσης, από την ανταλλαγή 

απόψεων και από τα διευρυμένα πληροφοριακά δίκτυα. Παράλληλα, θα πρέπει να ενισχυ‐

θεί η διαδικασία  της κοινωνικής ένταξης  του μαθητή, ώστε να αισθανθεί  ικανοποιημένος 

από την πραγματική κοινωνική επαφή με τους συμμαθητές του και τις ομάδες των φίλων, 

δηλαδή οι εικονικοί φίλοι δε θα πρέπει να αποκαταστήσουν τους πραγματικούς φίλους που 

υπάρχουν στο κοινωνικό περιβάλλον.  

Παιδί και Διαδίκτυο: από τη χρήση στον εθισμό 

 

Η παρούσα έρευνα σκοπό έχει να εντοπίσει τα προβλήματα που δημιουργούνται από την 

αλόγιστη χρήση του Διαδικτύου από τα παιδιά. Πέρα από τα οφέλη που προσφέρει μέσα 

από τις εφαρμογές του όπως για τη διεξαγωγή μιας έρευνας, την πρόσβαση σε βιβλιοθήκες 

αλλά και την επικοινωνία με απομακρυσμένους φίλους ή συγγενείς αλλά και πέρα από την 

ευκαιρία που δίνει στα παιδιά να ικανοποιήσουν την περιέργειά τους, τα τελευταία χρόνια 

γίνεται λόγος για εθισμό των παιδιών στο Διαδίκτυο εξ αιτίας της πολύωρης σύνδεσής τους 

εις βάρος της φυσικής και της ψυχικής τους υγείας. 

 

Οι  αιτίες  που  οδηγούν  στον  εθισμό  μπορούν  να  ανιχνευθούν  στην  κοινωνική φοβία  που 

χαρακτηρίζει  συνεσταλμένα  ή  εσωστρεφή  παιδιά  τα  οποία  νιώθουν  πιο  άνετα  στη  δη‐

μιουργία εικονικών σχέσεων οι οποίες παρέχουν το αίσθημα του ανήκειν. Οι δυσλειτουργι‐

κές  οικογένειες  αποτελούν  μια  άλλη  αιτία  εθισμού  καθώς  το  παιδί  βρίσκει «καταφύγιο» 

στον  εικονικό  κόσμο  προσπαθώντας  να  ξεφύγει  από  δυσάρεστες  καταστάσεις.  Επίσης,  η 

κατάθλιψη, οι αγχώδεις διαταραχές αλλά και οι διαταραχές της προσωπικότητας μπορούν 

να αποτελέσουν αιτίες εθισμού. 

 

Η πολύωρη σύνδεση στο Διαδίκτυο αρχικά μπορεί να χαρακτηριστεί από την οικογένεια του 

παιδιού ως μια «φάση» με την ελπίδα ότι μπορεί να υποχωρήσει σύντομα. Στην προσπά‐

θειά τους να απομακρύνουν το παιδί από τον υπολογιστή όμως οι γονείς συχνά αντιμετω‐

πίζουν  επιθετική  συμπεριφορά  η  οποία  αποτελεί  και  σύμπτωμα  του  εθισμού.  Άλλα  συ‐

μπτώματα είναι η αυξανόμενη απομόνωση του παιδιού και απομάκρυνσή του από την οι‐

κογένεια και  το φιλικό περιβάλλον, η παραμέληση της προσωπικής υγιεινής,  διατροφικές 

διαταραχές αλλά και η έμμονη σκέψη για το Διαδίκτυο. 
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Όπως  είναι  φυσικό,  ο  εθισμός  στο  Διαδίκτυο  έχει  και  τις  ανάλογες  επιπτώσεις  τόσο  στο 

παιδί όσο και στο οικογενειακό, φιλικό και σχολικό περιβάλλον του. Η αλόγιστη χρήση του 

Διαδικτύου  επιφέρει  χαμηλές  σχολικές  επιδόσεις  καθώς  το  παιδί  δεν  μπορεί  να  συγκε‐

ντρωθεί  στα  σχολικά  του  καθήκοντα  ενώ παρατηρούνται  και φαινόμενα  διαταραχών  του 

ύπνου. Επιπρόσθετα, τα εθισμένα παιδιά βρίσκονται για λίγο χρόνο με την οικογένεια, τους 

φίλους ή απέχουν από εξωσχολικές δραστηριότητες για χάρη του ψηφιακού κόσμου.  Αλλά 

και η υγεία δέχεται τις επιπτώσεις  καθώς η καθιστική ζωή μπροστά στον υπολογιστή μειώ‐

νει  τις  ευκαιρίες  για  φυσική  άσκηση  ενώ  αυξάνει  τις  πιθανότητες  για  προβλήματα  στον 

καρπό, από τη χρήση του ποντικιού, αλλά και προβλήματα στην πλάτη και τα μάτια. Τέλος, 

έχει αναφερθεί ότι εξασθενεί και το ανοσοποιητικό σύστημα κάνοντας το παιδί πιο ευάλω‐

το σε ασθένειες. 

 

Οι σύγχρονοι ρυθμοί ζωής συνιστούν ένα νέο περιβάλλον, όπου τόσο σε κοινωνικό, όσο και 

σε οικονομικό επίπεδο το Διαδίκτυο στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης κατέχει καίριο ρό‐

λο.  Επιτρέπει  την  ανταλλαγή  δεδομένων  μεταξύ  των  διασυνδεδεμένων  υπολογιστών  και 

ελαχιστοποιεί το χρόνο μεταφοράς. Ανά καιρούς έχουν τεθεί πολλά νομικά και ηθικά ζητή‐

ματα για τη χρήση του. Το άρθρο 11 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπα‐

ϊκής Ένωσης για την ελευθερία της έκφρασης και της ενημέρωσης διασφαλίζει το δικαίωμα 

στους Ευρωπαίους πολίτες της πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Η μόνη περιοριστική ασφαλιστι‐

κή δικλείδα τίθεται ο περιορισμός με δικαστική απόφαση σε περιπτώσεις που απειλείται η 

ασφάλεια των πολιτών.  

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο αποτελεί μια νέα μορφή εξάρτησης. Ο όρος προτάθηκε από τον 

Goldberg (1996) και στη συνέχεια οι έρευνες της Young (1996) ισχυροποίησαν τη θεωρητική 

θεμελίωση του όρου, καθώς οριοθετήθηκε το πλαίσιο χρήσης του. Τα τελευταία χρόνια οι 

ειδικοί  της ψυχικής  υγείας  καλούνται  να  προσεγγίσουν  ζητήματα  εθισμού  στο  Διαδίκτυο 

και να αναζητήσουν μεθόδους λύσης και πρόληψης. Έχουν προταθεί πολλοί όροι που προ‐

σεγγίζουν  το  συγκεκριμένο  ζήτημα,  οι  οποίοι  καταλήγουν  σε  παραπλήσια  αίτια  και  συ‐

μπτώματα. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται οι όροι Διαταραχή Εθισμού στο Διαδίκτυο 

(Internet Addiction Disorder) και διαγιγνώσκεται ως καταναγκαστική – παρορμητική διατα‐

ραχή του φάσματος που περιλαμβάνει τη χρήση του υπολογιστή με ή χωρίς σύνδεση (Dell’ 

Osso et al., 2006)  και περιλαμβάνει  τρεις υποομάδες:  εκτεταμένο παίξιμο παιχνιδιών, σε‐

ξουαλικές έγνοιες και αποστολή/λήψη μηνυμάτων ταχυδρομείου. Όλες οι υπο‐ομάδες χα‐

ρακτηρίζονται από τα  ίδια σημεία που είναι η  εκτεταμένη χρήση και συνδέεται συχνά με 

την απώλεια αίσθησης του χρόνου ή ακόμα και παραμέληση των βασικών αναγκών του α‐

τόμου.  Άλλο  χαρακτηριστικό  είναι  η απόσυρση που εμπεριέχει  θυμό,  ένταση ή/και  κατά‐

θλιψη όταν ο υπολογιστής δεν είναι προσβάσιμος, η ανεκτικότητα   που συνδέεται με την 

ανάγκη  για  καλύτερο  εξοπλισμό,  περισσότερα  λογισμικά  ή  περισσότερες  ώρες  χρήσης 

(Block, 2007) και οι αρνητικές επιπτώσεις στην προσωπική ζωή αλλά και με το οικείο περι‐

βάλλον όπως οι καβγάδες, τα ψέματα, οι χαμηλές σχολικές επιδόσεις, η κούραση και η κοι‐

νωνική απομόνωση (Beard et al., 2001). Άλλος όρος που χρησιμοποιείται είναι η Παθολογι‐

κή  Χρήση  του  Διαδικτύου  (Pathological  Internet Use)  που  έχει  καταγραφεί ως  διαταραχή 

ελέγχου  της παρόρμησης,  δηλαδή  της ανικανότητας  του ατόμου να  ελέγξει  τη  χρήση  του 
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Διαδικτύου οδηγώντας το έτσι σε καταθλιπτικά συναισθήματα και λειτουργικά εμπόδια στις 

καθημερινές του δραστηριότητες (Shapira et al, 2000).  

Παράλληλα, χρησιμοποιείται και ο όρος Προβληματική Χρήση του Διαδικτύου (Problematic 

Internet Use) με αρνητικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία όπως η έλλειψη  ε‐

λέγχου για τις ώρες σύνδεσης, η απόσυρση από δραστηριότητες, η κοινωνική απομόνωση, 

οι μειωμένες σχολικές επιδόσεις, πόνοι στον καρπό, στην πλάτη και τα μάτια αλλά και κίν‐

δυνος βίαιης συμπεριφοράς.  Σύμφωνα με μελέτες,  τα παιδιά με ΔΕΠ‐Υ,  κατάθλιψη ή ήδη 

κοινωνικά απομονωμένα είναι πιο επιρρεπή στον εθισμό  (Yoo et al., 2004). Η Εκτεταμένη 

Χρήση του Διαδικτύου (Excessive Internet Use) είναι ένας ακόμα όρος που χρησιμοποιείται 

και αφορά τον χρόνο που παραμένει κάποιο παιδί συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο αλλά και η 

γενικότερη επίδραση του Διαδικτύου στη ζωή του. Δεν είναι επίσημα αναγνωρισμένη ασθέ‐

νεια  και  δεν  είναι  καταχωρημένη  στα  εγχειρίδια  της  Αμερικανικής  Ψυχιατρικής  Ένωσης. 

Γίνεται  αντιληπτή ως  η ανικανότητα  του παιδιού  να  ελέγξει  τις  δραστηριότητές  του  όταν 

είναι  συνδεμένο  αλλά  κυρίως  τις  αρνητικές  επιπτώσεις  εξ  αιτίας  της  έλλειψης  ελέγχου. 

Σύμφωνα με τον Griffiths έξι χαρακτηριστικά πλαισιώνουν αυτό τον όρο: α) η κυρίαρχη θέ‐

ση που έχει  το Διαδίκτυο στη ζωή του παιδιού  (μιλάει για αυτό συνέχεια), β) η ανοχή  (εξ 

αιτίας των πολλών ωρών σύνδεσης), γ) η απόσυρση που συνδέεται με αρνητικά συναισθή‐

ματα, δ) οι διαπροσωπικές διαμάχες με το οικείο περιβάλλον, ε) οι ενδοπροσωπικές διαμά‐

χες (συμβαίνουν στο μυαλό του χρήστη) και στ) η υποτροπή που αναφέρεται στην αποτυχία 

του παιδιού να περιορίσει την πολύωρη χρήση του Διαδικτύου (Griffiths, 2000).  

Τέλος,  ένας ακόμα όρος που αναφέρεται στον εθισμό είναι η Καταναγκαστική Χρήση του 

Διαδικτύου (Compulsive  Internet Use) με συμπτώματα όμοια με τα ανωτέρω και επιπλέον 

με την επανειλημμένη χρήση να αποτελεί διέξοδο για τα άσχημα συναισθήματα που νιώθει 

το παιδί και η αντικατάσταση των σχέσεων στη ζωή του (Widyanto& Griffiths, 2006). 

 

Έρευνα 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα συμμετέχουν 56 παιδιά που φοιτούν στην πέμπτη και έκτη Δημοτικού σε τρία 

δημοτικά σχολεία του Νομού Σερρών. Η επιλογή των σχολείων έγινε με βάση τη διαδικασία 

αδειοδότησης  από  τους  διευθυντές  και  τους  εκπαιδευτικούς.  Από  την  πέμπτη  Δημοτικού 

συμμετέχουν 16 αγόρια με μέσο όρο ηλικίας τα 11 έτη και 12 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας 

τα 11 έτη. Από την έκτη Δημοτικού συμμετέχουν 18 αγόρια με μέσο όρο ηλικίας τα 12 έτη 

και 10 κορίτσια με μέσο όρο ηλικίας τα 12 έτη. Για τους σκοπούς της έρευνας επιχειρήθηκε 

κατηγοριοποίηση με βάση το φύλο και όχι την τάξη που φοιτούν, όπου τα αγόρια συμμετέ‐

χοντες αγγίζουν σε ποσοστό το 60,71% ενώ τα κορίτσια συμμετέχοντες το 39,29%. Η περιο‐

χή των Σερρών  βρίσκεται στην Κεντρική Μακεδονία και παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονι‐

κό  ενδιαφέρον,  καθώς στον  ευρύτερο  νομό δεν  έχουν πραγματοποιηθεί σχετικές μελέτες 

για  τη  χρήση Διαδικτύου.  Ακόμη,  επιλέξαμε  τις  συγκεκριμένες  τάξεις,  που  τα παιδιά  βρί‐

σκονται στην προεφηβεία, καθώς παρουσιάζουν ενδιαφέρον, δεδομένου ότι τώρα αρχίζουν 

να χρησιμοποιούν συστηματικά το Διαδίκτυο και είναι επιρρεπή στον εθισμό. Η διαφορο‐

ποίηση με βάση το φύλο,  όπως αυτή επιλέχθηκε,  θα  ισχυροποιήσει  τους σκοπούς και  τις 

υποθέσεις της έρευνας, διακρίνοντας το ποσοστό και τη συχνότητα χρήσης του Διαδικτύου 

ανάλογα με τις ασχολίες του κάθε φύλου. Αξιοσημείωτο είναι ότι το σύνολο των μαθητών 
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απάντησε το ερωτηματολόγιο με ορθό τρόπο και έτσι δεν αποκλείσθηκαν συμμετέχοντες. 

Στην έρευνα δεν λήφθηκαν υπόψη άλλες δημογραφικές μεταβλητές όπως εθνικότητα, κοι‐

νωνική‐οικονομική κατάσταση και οικογενειακοί παράγοντες.  

 

Διαδικασία 

Τα ερωτηματολόγια κατασκευάστηκαν από τους ερευνητές και σκοπό είχαν την καταγραφή 

και ταξινόμηση των επιλογών που κάνουν οι μαθητές σχετικά με τη χρήση του Διαδικτύου. 

Αφού λήφθηκε η απαραίτητη άδεια από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, τα ερω‐

τηματολόγια διανεμήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς και επεστράφησαν στους ερευνητές 

στη διάρκεια δυο εβδομάδων. Επίσης, έγιναν δειγματοληπτικά έξι ημιδομημένες συνεντεύ‐

ξεις με σκοπό να διευκρινιστούν οι λόγοι και τα κίνητρα της  χρήσης Διαδικτύου.  

 

Μέσα 

Στο  πλαίσιο  της  έρευνας  χρησιμοποιήθηκαν  δομημένα  και  σταθμισμένα  ερωτηματολόγια 

με  σκοπό  να  διευκρινισθεί  η  ηλικία,  το φύλο  και  πιθανή αντικοινωνική  συμπεριφορά.  Σε 

πρώτη φάση αναζητήσαμε τις συσκευές από τις οποίες συνδέονται τα παιδιά στο Διαδίκτυ‐

ο, με σκοπό να αναζητήσουμε την εξοικείωσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες. Αναλυτικότερα, 

συμπεριλάβαμε υπολογιστή, το κινητό τηλέφωνο, την τηλεόραση, τις παιχνιδομηχανές και 

αφήσαμε πεδίο  επιλογής,  με  σκοπό  να διευκρινήσουν  τα  ίδια  τα παιδιά  τυχόν άλλες συ‐

σκευές  που  χρησιμοποιούν.  Ακόμη  επιδιώξαμε  την  περιγραφή  του  χώρου από  τον  οποίο 

συνδέονται στο Διαδίκτυο. Έτσι, στην ερώτηση αυτή συμπεριλάβαμε τους βασικούς χώρους 

του σπιτιού (υπνοδωμάτιο, κουζίνα, σαλόνι), καθώς και το χώρο του σχολείου, και άλλους 

χώρους εκτός σπιτιού. Το δεύτερο σκέλος που απασχολεί την έρευνά μας είναι η συχνότητα 

χρήσης και ο χρόνος που αφιερώνουν τα παιδιά στο Διαδίκτυο. 

 

 Έτσι, εξετάσαμε τη συχνότητα μέσα στην εβδομάδα και το μήνα. Στο πλαίσιο αυτό αναζη‐

τήθηκαν και οι μέρες που τα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, με σκοπό να γίνει φανερό 

εάν συνδέονται τις ημέρες που έχουν σχολείο ή τα Σαββατοκύριακα, που απέχουν από τις 

σχολικές  δραστηριότητες.  Στο  δείκτη  του  χρόνου  επιλέξαμε  ένα  εύρος  επιλογών από  μια 

έως επτά ώρες ή και περισσότερο με στόχο να κατανοήσουμε το ποσοστό των παιδιών που 

είναι εθισμένα. Ακόμη μελετήθηκαν οι λόγοι που τα παιδιά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο, οι 

σελίδες που επισκέπτονται, εάν έχουν σελίδα σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εάν ελέγ‐

χονται από τους γονείς τους για τις ιστοσελίδες που επισκέπτονται και το χρόνο που παρα‐

μένουν σε αυτές.  

Αποτελέσματα 

Από  τα  αποτελέσματα  του  ερωτηματολογίου  προκύπτει  ότι  η  πλειοψηφία  των  παιδιών 

συνδέεται στο Διαδίκτυο μέσω υπολογιστή (89,2%). Τα αγόρια φαίνεται να έχουν μεγαλύ‐

τερη εξοικείωση με τον υπολογιστή, καθώς τριάντα δύο από τα τριάντα τέσσερα φαίνεται 

να τον χρησιμοποιούν συστηματικά. Αυτό αντικατοπτρίζει  την οικειότητα που νιώθουν τα 

παιδιά με τον υπολογιστή. Δεκατέσσερα αγόρια του δείγματος (ποσοστό 41,1%) δηλώνουν 

ότι χρησιμοποιούν το κινητό τηλέφωνο για να συνδέονται στο Διαδίκτυο. Από τις συνεντεύ‐

ξεις προέκυψε ότι το ποσοστό αυτό χρησιμοποιεί κατά κύριο λόγο παράλληλα και τον υπο‐

λογιστή ως μέσο σύνδεσης, ενώ φαίνεται εξοικειωμένο και με τις υπόλοιπες συσκευές, από 

τις οποίες μπορεί κανείς να συνδεθεί στο Διαδίκτυο, όπως η τηλεόραση και οι ηλεκτρονικές 

παιχνιδομηχανές. Δύο αγόρια του δείγματος, δηλαδή ποσοστό 5,9% συνδέεται από την τη‐
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λεόραση  και  τις  ηλεκτρονικές  παιχνιδομηχανές.  Το  ποσοστό  αυτό  παρουσιάζει  ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον,  δεδομένου ότι φαίνεται πιο επιρρεπές στον εθισμό και  χρησιμοποιεί  την  τε‐

χνολογία περισσότερο για λόγους ψυχαγωγίας.  

 

Μέσω των συνεντεύξεων έγινε φανερό ότι στα παιδιά αυτά δεν ασκείται γονεϊκός έλεγχος, 

έχουν μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια και τους επιτρέπεται άκριτα η επαφή με τα ηλε‐

κτρονικά παιχνίδια. Αξιοσημείωτο είναι ότι χρησιμοποιούν όλες τις συσκευές σύνδεσης και 

περνούν αρκετό  χρόνο στο Διαδίκτυο.  Στον αντίποδα  τα κορίτσια συνδέονται  κυρίως από 

υπολογιστή και ένα μικρό μέρος του δείγματος χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο ή άλλες συ‐

σκευές. Τα κορίτσια δεν φαίνονται τόσο προσκολλημένα στα παιχνίδια, αλλά προτιμούν να 

ακούν μουσική ή να ασκούν άλλες δραστηριότητες. Σχετικά με τους λόγους που τα παιδιά 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο το 29,4% των αγοριών και το 27,3% των κοριτσιών δηλώνει ότι 

το χρησιμοποιεί για αναζήτηση γενικών πληροφοριών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσεται η 

αναζήτηση για ιστοσελίδες σχετικές με την επικαιρότητα, η πλοήγηση σε σελίδες όπου τα 

παιδιά μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες και η γενικότερη δραστηριότητα που σχετίζε‐

ται με την αναζήτηση εκτός σχολείου, καθώς αυτή εντάσσεται σε ξεχωριστή κατηγορία της 

έρευνάς  μας.  Στην  εν  λόγω  κατηγορία  τα  κορίτσια  φαίνεται  να  έχουν  συγκριτικά  μεγάλο 

προβάδισμα,  καθώς  το  18,9%  περαιώνει  τις  σχολικές  εργασίες  του  χρησιμοποιώντας  το 

Διαδίκτυο,  ενώ  στα αγόρια  το  ποσοστό αυτό ανέρχεται  σε 5,9%.  Στην  κατηγορία αυτή  ε‐

ντάσσεται η αναζήτηση επιπλέον εξωσχολικού υλικού και η διενέργεια των επιπλέον σχολι‐

κών δράσεων που σχετίζονται με αναζήτηση πληροφοριών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας προ‐

ξένησε το γεγονός ότι στον τομέα της αναζήτησης πληροφοριών το σύνολο του δείγματος 

εμπιστεύεται το Διαδίκτυο και απορρίπτει ως χρονοβόρο και μη επαρκή την αναζήτηση σε 

βιβλιοθήκη ή εγκυκλοπαίδεια.  

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην έρευνα μας προξενεί το γεγονός ότι τα κορίτσια ασχολούνται σε 

μεγαλύτερο ποσοστό (91%) από τα αγόρια (1%) με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Αν και τα α‐

γόρια φαίνεται να έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση με τα παιχνίδια στο Διαδίκτυο, τα κορίτσια 

φαίνεται  να  έχουν  την  τάση  να  χρησιμοποιούν  περισσότερα  παιχνίδια,  περνώντας  όμως 

λιγότερο χρόνο σε σχέση με τα αγόρια. Αυτό συνδέεται άμεσα με τις εξωσχολικές δραστη‐

ριότητες  των παιδιών,  καθώς τα αγόρια φαίνεται να έχουν περισσότερες εξωσχολικές και 

αθλητικές δραστηριότητες σε σχέση με τα κορίτσια. Επίσης, όπως προέκυψε από την έρευ‐

να γίνεται φανερό ότι οι γονείς των αγοριών δείχνουν μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στα παιδιά 

τους να βρίσκονται εκτός σπιτιού και να ασκούν δραστηριότητες με φίλους ή συμμαθητές 

τους. Σε αντίθεση, οι γονείς των κοριτσιών εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί και ανησυχούν 

περισσότερο όταν τα παιδιά τους βρίσκονται έξω από το σπίτι. Αυτό πιθανώς να σχετίζεται 

με  το φύλο και  τις στερεότυπες αντιλήψεις που κυριαρχούν στην κοινωνία για  το  ζήτημα 

αυτό. Έτσι τα κορίτσια φαίνεται να προτιμούν την κοινωνική δικτύωση, καθώς το 72,7% του 

δείγματος  έχει  σελίδα  στα  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης,  σε  αντίθεση  με  το 47%  των  αγο‐

ριών. Η τάση αυτή ισχυροποιείται και από τις συνεντεύξεις, δεδομένου ότι τα αγόρια φαί‐

νεται να προτιμούν τη διαπροσωπική επικοινωνία και να περνούν ελάχιστο χρόνο στα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης, για αυτό και δεν επιλέγουν να δημιουργήσουν σελίδα. Για τα κορί‐

τσια τα κοινωνικά δίκτυα έχουν πλέον γίνει τρόπος ζωής, καθώς αποτελούν το βασικό μέσο 

επικοινωνίας  με  τις  φίλες  τους  μετά  το  κινητό.  Πιο  συγκεκριμένα,  προτιμούν  να  αλληλο‐

γραφούν μέσω των διαθέσιμων προγραμμάτων συνομιλίας που υπάρχουν στις πλατφόρμες 
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των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τα αγόρια προτιμούν να επιλέγουν την κατά πρόσω‐

πο επικοινωνία. Τα κορίτσια φαίνεται ακόμη να ακούν μουσική σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τα αγόρια (72,7% έναντι 41,1%), ενώ και τα δύο φύλα αντί να βλέπουν ταινίες στην τηλεό‐

ραση προτιμούν το Διαδίκτυο, καθώς δηλώνουν ότι υπάρχει μεγαλύτερη ποικιλία και είναι 

διαθέσιμες οι ταινίες που επιθυμούν να δουν, αφιερώνοντας λιγότερο χρόνο.  

 

Στο σημείο αυτό αξίζει να διερευνήσουμε το ρόλο των γονέων σχετικά με τον έλεγχο που 

ασκούν στα παιδιά τους όταν βρίσκονται στο Διαδίκτυο. Τα κορίτσια φαίνεται να περνούν 

περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο ενώ ταυτόχρονα φαίνεται να είναι και πιο ασφαλή, κα‐

θώς  το 91%  των  γονιών  τους  ελέγχουν  τις  ιστοσελίδες που  επισκέπτονται  στο Διαδίκτυο. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι δεν ελέγχουν ιδιαιτέρως το χρόνο που αφιερώνουν στο Διαδί‐

κτυο, καθώς μόνο ένας στους δύο γονείς φαίνεται να ελέγχει το χρόνο που περνά το παιδί 

του στο Διαδίκτυο. Από αυτό προκύπτει το συμπέρασμα ότι τα κορίτσια είναι πιο επιρρεπή 

στην επίσκεψη ιστοσελίδων με ακατάλληλο ή βλαβερό περιεχόμενο και για αυτό οι γονείς 

πιστεύουν ότι πρέπει να τα ελέγχουν περισσότερο. Στον αντίποδα όμως φαίνεται να τις ε‐

μπιστεύονται σχετικά με το χρόνο, καθώς πιστεύουν ότι τα κορίτσια έχουν σε μεγαλύτερο 

βαθμό το αίσθημα του αυτοελέγχου και μπορούν να τιθασεύσουν τον εαυτό τους όταν βρί‐

σκονται στο Διαδίκτυο.  Αντίθετη οπτική  έχουν οι  γονείς  των αγοριών,  οι  οποίοι  ελέγχουν 

περισσότερο το χρόνο (71%) παρά την επισκεψιμότητα στις ιστοσελίδες. Εδώ φαίνεται και η 

τάση της κοινωνίας και οι παγιωμένες αντιλήψεις ότι τα αγόρια δεν μπορούν να ελέγξουν 

το χρόνο τον οποίο περνούν στο Διαδίκτυο. Από τις συνεντεύξεις γίνεται φανερό ότι η αντί‐

ληψη αυτή συχνά είναι λαθεμένη, καθώς οι κοπέλες φαίνεται στην πραγματικότητα να α‐

φιερώνουν περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο και να έχουν μειωμένη κοινωνική συμμετοχή 

σε άλλες δραστηριότητες.  

 

Τα  παραπάνω  ερευνητικά  δεδομένα  επιβεβαιώνονται  και  από  το  γεγονός  ότι  72,7%  των 

κοριτσιών έχει υπολογιστή στο υπνοδωμάτιό του, ο οποίος έχει άμεση πρόσβαση στο Δια‐

δίκτυο. Έτσι τα κορίτσια μπορούν να περνούν περισσότερο χρόνο στο Διαδίκτυο, καθώς το 

χρησιμοποιούν από τον προσωπικό τους χώρο και μπορούν να έχουν πρόσβαση καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ημέρας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόνο το 27,3%  των κοριτσιών συνδέεται στο 

Διαδίκτυο από χώρους εκτός σπιτιού, όπως καφετέριες ή δημόσια δίκτυα. Αυτό το ποσοστό 

δεν επιβεβαιώνεται στα αγόρια,  καθώς το 35,29% συνδέεται από περιοχές εκτός σπιτιού. 

Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζει  η  χρήση  του Διαδικτύου στους  κοινόχρηστους  χώρους 

του σπιτιού, όπως το σαλόνι. Ένα στα δύο παιδιά, ανεξάρτητα από το φύλο [41,18% για τα 

αγόρια, 45,45%  για τα κορίτσια] φαίνεται να έχουν πρόσβαση και από κοινόχρηστο χώρο 

του σπιτιού. Πρέπει όμως να αναφερθεί ότι λόγω του συνδυαστικού τύπου της ερώτησης 

στο ερωτηματολόγιο, το ποσοστό αυτό των παιδιών δύναται να διαφοροποιηθεί, δεδομέ‐

νου ότι είχαν την επιλογή και άλλων χώρων του σπιτιού. Όπως προέκυψε από τις συνεντεύ‐

ξεις, μόνο ένα στα τρία παιδιά χρησιμοποιούν υπολογιστή με πρόσβαση στο Διαδίκτυο μό‐

νο από κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού, όπου ο γονεϊκός έλεγχος είναι αυστηρότερος.  

 

Η επαφή των παιδιών με το Διαδίκτυο  όπως αυτή παρουσιάζεται είναι συχνή αν όχι καθη‐

μερινή. Η πλειοψηφία των παιδιών συνδέεται στο Διαδίκτυο τουλάχιστον δυο με τρεις φο‐

ρές  την  εβδομάδα,  ενώ μικρό ποσοστό  του δείγματος φαίνεται  να μην  έχει  επαφή με  το 

Διαδίκτυο. Αναλυτικότερα,  το σύνολο των αγοριών  του δείγματος παρουσιάζουν  τουλάχι‐
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στον εβδομαδιαία επαφή με το Διαδίκτυο, καθώς το 53% συνδέεται δυο με τρεις φορές την 

εβδομάδα,  το 41,1%  καθημερινά,  ενώ το 17,6% μόνο μια φορά την εβδομάδα.  Τα παιδιά 

που συνδέονται καθημερινά έχουν συνήθως σελίδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ ο 

χρόνος που αφιερώνουν είναι λιγότερος, από αυτούς που συνδέονται σπανιότερα. Τα παι‐

διά που συνδέονται δυο με τρεις φορές την εβδομάδα (κυρίως τα Σαββατοκύριακα) φαίνε‐

ται να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο συνολικά στο Διαδίκτυο και να προτιμούν να συμ‐

μετέχουν  σε  παιχνίδια  εικονικής  πραγματικότητας.  Αναφορικά  με  τα  κορίτσια,  το 45,45% 

του  δείγματος  συνδέεται  δυο  με  τρεις  φορές  την  εβδομάδα  ενώ  το  36,55%  φαίνεται  να 

συνδέεται καθημερινά. Αναφορικά με το χρόνο παρουσιάζεται μια σχετική ομοιογένεια, αν 

και τα κορίτσια σε ποσοστό 72,7% φαίνεται να παραμένουν μια με τρεις ώρες στον υπολο‐

γιστή  κάθε φορά  που  συνδέονται.  Σε  αντίθεση  τα  αγόρια  συνήθως  συνδέονται  για  κάτω 

από μια ώρα [35,29%] ή παραμένουν για μια με τρεις ώρες. Το ποσοστό των αγοριών που 

παραμένει για πάνω από πέντε ώρες συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο αγγίζει το 11,8%, ενώ το 

αντίστοιχο ποσοστό για τα κορίτσια είναι 18,9%. Αναφορικά με τις ημέρες της εβδομάδας, 

και τα δυο φύλα προτιμούν το Σαββατοκύριακο, καθώς δεν έχουν σχολικές δραστηριότητες. 

Οι ημέρες της εβδομάδας παρουσιάζουν μια σχετική ομοιογένεια, με ένα στα δυο παιδιά 

να επισκέπτεται καθημερινά το Διαδίκτυο, ενώ δεν παρουσιάζεται διαφοροποίηση ανάλο‐

γα με το φύλο.  

 

Συζήτηση και συμπεράσματα 

 

Από την ερευνητική διαδικασία  ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας προξένησε ότι στην τοπική κοι‐

νωνία της Κεντρικής Μακεδονίας δεν παρουσιάζονται υψηλά ποσοστά εθισμού στο Διαδί‐

κτυο. Παρόλα αυτά παρουσιάζεται η  γενική  τάση  των παιδιών να χρησιμοποιούν όλο και 

περισσότερο το Διαδίκτυο σε καθημερινή βάση από την ηλικία των 11 με 12 ετών και μάλι‐

στα για λόγους επικοινωνίας αλλά και ψυχαγωγίας. Μπορεί τα αγόρια να κατέχουν σε με‐

γαλύτερο βαθμό τις τεχνικές γνώσεις για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και φαινομενικά να 

δείχνουν ότι ασχολούνται περισσότερο με το Διαδίκτυο, καθώς προτιμούν να παίζουν παι‐

χνίδια και υποδύονται ήρωες, ουσιαστικά όμως τα κορίτσια το χρησιμοποιούν περισσότε‐

ρο.  Αυτό συμβαίνει,  καθώς  κατέχουν περισσότερο  το  κομμάτι  της  επικοινωνίας που  τους 

επιτρέπει να χρησιμοποιούν τον  Ιστό, δημιουργώντας επικοινωνιακές και φιλικές σχέσεις, 

ενώ φαίνεται να ασχολούνται και με παιχνίδια, που κεντρίζουν το ενδιαφέρον τους. Το Δια‐

δίκτυο δηλαδή αποτελεί για αυτές ένα τόπο δικτύωσης και ψυχαγωγίας, καθώς δυσκολεύ‐

ονται  να συνάψουν σχέσεις στην κλειστή κοινωνία. Με δεδομένο ότι  τα αγόρια είναι πιο 

ελεύθερα  από  τα  κορίτσια  στο  πλαίσιο  των  καθημερινών  κοινωνικών  δραστηριοτήτων, 

προτιμούν τη διαπροσωπική επικοινωνία και τη σύναψη φιλικών σχέσεων δια ζώσης, ενώ 

τα κορίτσια για τους ίδιους λόγους χρησιμοποιούν περισσότερο το Διαδίκτυο.  

 

Στα στερεότυπα χαρακτηριστικά του φύλου αναφέρεται  η επικοινωνιακή άνεση των κορι‐

τσιών, που χειρίζονται καλύτερα τον λόγο, αφιερώνουν χρόνο στην ανάπτυξη επιχειρημά‐

των, είναι πιο εξωστρεφής και αναπτύσσουν στρατηγικές επαφής και εξωτερίκευσης στοι‐

χείων του χαρακτήρα τους. Ειδικά για τη σχέση τους με το Διαδίκτυο, όπως παρατηρήθηκε 

και στην πρόσφατη έρευνα των Καλεράντε‐ Μπράτιτση (2012) τα αγόρια εξοικειώνονται με 

τις  νέες  τεχνολογίες σε  ζητήματα που σχετίζονται  με προγραμματισμό και πληροφοριακά 

δίκτυα και λιγότερο με σχεδιασμό ιστοσελίδων και κοινωνικά δίκτυα.  
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Φαίνεται ότι η γενική παρατήρηση για τις καλές επιδόσεις  των κοριτσιών στον προφορικό 

και γραπτό λόγο να συνδέεται και με την επιδεξιότητα τους στη γραφή και την ανταλλαγή 

μηνυμάτων, αντίθετα η θετικότερη σκέψη των αγοριών εκφράζεται στο σύντομο λόγο και 

στη διαφορετική αντίληψη των νέων τεχνολογιών, ως μέσου επικοινωνίας για τα κορίτσια 

και μέσου έρευνας και θετικότερων δημιουργιών για τα αγόρια. 

 

Σήμερα, τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το Διαδίκτυο σχεδόν καθημερινά κι αυτό αποτελεί 

μια αναπόσπαστη πραγματικότητα της καθημερινής ζωής των παιδιών. Με δεδομένο αυτό 

πρέπει τόσο το σχολείο όσο και η οικογένεια να προστατεύσει και να θωρακίσει τα παιδιά, 

δείχνοντάς τους το σωστό τρόπο χρήσης του Διαδικτύου. Αναλυτικότερα, στην περίπτωση 

του εθισμού αναγκαία είναι η πρόληψη. Δυστυχώς στην Ελλάδα είναι μεμονωμένα και α‐

ποσπασματικά τα προγράμματα ενημέρωσης σχετικά με το Διαδίκτυο και τον τρόπο χρήσης 

του υπολογιστή. Έτσι, κρίνεται επιβεβλημένη η περεταίρω επικοινωνία και μελέτη των σχέ‐

σεων του σχολείου και των γονέων με τον υπολογιστή και το Διαδίκτυο, σε συνάφεια με τα 

παιδιά.  

 

Ερχόμενοι αντιμέτωποι με αυτό το φαινόμενο τόσο οι γονείς όσο και οι εκπαιδευτικοί θα 

πρέπει να λάβουν μέτρα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων. Στο 

σπίτι, οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν πώς να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή και το Δια‐

δίκτυο ώστε να καθοδηγούν σωστά το παιδί στην πλοήγησή του αλλά και να μπορούν δια‐

κριτικά να το ελέγχουν και για αυτό το λόγο προτείνεται η εγκατάσταση του υπολογιστή σε 

κοινόχρηστο  χώρο  του  σπιτιού.  Επιπλέον,  θα  πρέπει  να  καθιερώσουν  ένα  εβδομαδιαίο 

πρόγραμμα χρήσης  του υπολογιστή αλλά και  να αφιερώσουν ποιοτικό  χρόνο με  το παιδί 

ώστε να το παρακινήσουν να ασχοληθεί με ευχάριστες εναλλακτικές δραστηριότητες.   

 

Ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του θα πρέπει να παρέμβει συμβουλευτικά και υποστηρι‐

κτικά καθώς η ενασχόληση με το Διαδίκτυο, στο σχολικό πλαίσιο, αποτελεί προστατευτικό 

παράγοντα έναντι της αλόγιστης χρήσης του. 

 

Με βάση τα παραπάνω και ως αποτέλεσμα της έρευνας τίθεται και το ζήτημα της σχέσης 

του παιδιού  τόσο με τους συνομηλίκους του όσο και με την οικογένεια. Οι οικογενειακές 

δομές φαίνεται να είναι περισσότερο χαλαρές από ότι παλαιότερα και τα παιδιά να αναζη‐

τούν αποδοχή στο Διαδίκτυο. Η οικογένεια στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του ζητήματος 

αυτού φαίνεται να κατέχει καθοριστικό ρόλο, καθώς τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά θα 

πρέπει  να θέσουν  το  ζήτημα  της  επαναπροσέγγισης και  του δημιουργικού  τρόπου για να 

περνούν με κοινές δραστηριότητες τον ελεύθερό τους χρόνο.  
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σε παιδιά προσχολικής ηλικίας  
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Περίληψη 

Σκοπός  της παρούσας  εισήγησης  είναι  να παρουσιάσει μια  εκπαιδευτική  έρευνα,  στην ο‐

ποία συμμετείχαν παιδιά από δύο προσχολικούς θεσμούς, από τον  Α΄ Δημοτικό Βρεφονη‐

πιακό  Σταθμό  δήμου  Παπάγου‐Χολαργού  και  τον  Ιδιωτικό  Παιδικό  Σταθμό‐Νηπιαγωγείο 

Birds.  Η  έρευνα αυτή σκοπό  είχε  να μελετήσει,  μέσα από  κατάλληλες  για  την  ηλικία  των 

παιδιών εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τη σχέση ανάμεσα στο παιχνίδι με παζλ σε ψηφια‐

κή μορφή, σε επιτραπέζια και σε διαδραστικό πίνακα με την επικοινωνία και τη λεκτική αλ‐

ληλεπίδραση που αναπτύσσουν παιδιά προσχολικής ηλικίας μέσα από συνεργατικές δρα‐

στηριότητες. Πιο συγκεκριμένα θα μελετήσουμε: α)  τη σχέση των συγκεκριμένων παιδιών 

με τους υπολογιστές μέσα στα πλαίσια του οικογενειακού περιβάλλοντος, β) τη λεκτική αλ‐

ληλεπίδραση και την επικοινωνία που ανέπτυσσαν τα νήπια όταν δημιουργούσαν παζλ τό‐

σο σε επιτραπέζια όσο και σε ψηφιακή μορφή. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: παζλ, υπολογιστής, διαδραστικός πίνακας, συνεργατική μάθηση 

 

Εισαγωγή 

Είναι κοινά παραδεκτό ότι στις μέρες μας ολοένα και περισσότερο προβάλλει επιτακτικά η 

ανάγκη  το  σχολείο  να  μετατραπεί  σε  ζωντανό  οργανισμό  μάθησης  και  οικοδόμησης  της 

γνώσης, όπου ο μαθητής θα τοποθετείται στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και 

θα αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, με τον εκπαιδευτικό‐διαμεσολαβητή, με  τους συμμα‐

θητές του αλλά και με την τεχνολογία. Στη σύγχρονη εποχή,   οι επιστημονικές γνώσεις, τα 

τεχνολογικά  επιτεύγματα  και  οι  συνεχώς ανανεωνόμενες  πληροφορίες  εναλλάσσονται  με 

ταχύτατη διαδοχή. Οι παιδαγωγικές θεωρίες, η εκπαιδευτική πράξη και η μαθησιακή διαδι‐

κασία σε συνδυασμό με την ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

(Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική καθημερινότητα  τοποθετούνται στο πλαίσιο μιας συνεχούς αλ‐

ληλεπίδρασης και αλληλοτροφοδότησης (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης,2011). 

 

Νέες Τεχνολογίες και προσχολική αγωγή 

Μία από τις σημαντικότερες καινοτομίες στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης τα τελευ‐

ταία χρόνια, αποτελεί η ένταξη του υπολογιστή στο νηπιαγωγείο μέσα από την εφαρμογή 

του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγω‐

γείο το 2001 (Ντολιοπούλου, 2002). Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν τη δυνατότητα ενός δια‐

φορετικού  τρόπου  επεξεργασίας  της  διδακτικής  ύλης,  δίνουν πρόσβαση σε  περισσότερες 

πληροφορίες, ξεπερνούν υλικοτεχνικές υποδομές μέσω εικονικών περιβαλλόντων και προ‐
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σομοιώσεων,  διευκολύνουν  τη  διαδραστικότητα  και  τέλος  προσφέρουν  μια  διαφορετική 

εικόνα στην εκπαιδευτική πραγματικότητα(Μείζων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011). 

 

Ειδικότερα,  στον  Οδηγό  Εκπαιδευτικού  για  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  το  Νηπιαγωγείο 

(2011) αναφέρεται  ότι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο νηπιαγωγείο ή στο παιδικό σταθ‐

μό, που αξιοποιούν τον υπολογιστή είναι πλέον αναπόφευκτη έχοντας δύο διακριτούς στό‐

χους:α) Να αντιληφθούν τα μικρά παιδιά ποιες ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου εξυπη‐

ρετούν οι νέες τεχνολογίες και σε τι χρησιμεύουν στη ζωή μας.β) Να αναπτύξουν δεξιότητες 

αξιοποίησης  των νέων  τεχνολογικών  επιτευγμάτων,  και  κυρίως  του υπολογιστή, ως  εργα‐

λείων για τις διερευνήσεις, τις αναζητήσεις και τις παραγωγές τους. 

 

Σήμερα  εμφανίζεται στο Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα για το Νηπιαγωγείο η ιδέα των πολυμε‐

σικών εφαρμογών στο οποίο υπάρχουν όλες οι συσκευές εγγραφής και αναπαραγωγής ή‐

χου  και  εικόνας,  οι  διαδραστικοί  πίνακες,  οι  υπολογιστές  και  οι  περιφερειακές  τους  συ‐

σκευές και τηλεκατευθυνόμενα παιχνίδια κ.α. Χρειάζεται, όμως, προσοχή ο τρόπος που θα 

υποστηριχθεί  παιδαγωγικά  η  εισαγωγή  δραστηριοτήτων  με  διάφορα  τεχνολογικά  μέσα, 

έτσι ώστε  να συνάδει με  τα ενδιαφέροντα και  τα αναπτυξιακά στάδια  του παιδιού.  Καλό 

είναι να μπορέσει ο παιδαγωγός να συνδυάσει τις δυνατότητες που του προσφέρει η σύγ‐

χρονη τεχνολογία μέσα από δραστηριότητες που έχουν νόημα και ευχαριστούν τα παιδιά. 

Όπως λέει ο Papert  «Ο υπολογιστής είναι δάσκαλος, μαθητής και εργαλείο. Μα πάνω από 

όλα στις ηλικίες του νηπιαγωγείου και του δημοτικού είναι διασκέδαση, παιχνίδι...»   

 

Παιδί και παιχνίδι 

Ο Klaparede είχε αναφέρει πως «το παιχνίδι είναι η εργασία του παιδιού» κι ο Frobel υπο‐

στήριξε πως «νόμος  του θεού είναι  το παιχνίδι  του παιδιού»  και δημιούργησε  τα γνωστά 

«φρεβελιανά δώρα», προκειμένου να μαθαίνουν τα παιδιά μέσω του παιχνιδιού (Γενειατά‐

κη, κ.α, 2003). Συνεχίζοντας, οι Wood και Bennett  (Αυγητίδου,2001), τονίζουν πως το παι‐

χνίδι είναι απολαυστικό, εντείνει το ενδιαφέρον, την εμπλοκή και τη δραστηριοποίηση, πα‐

ρέχοντας ιδανικές συνθήκες μέσα στις οποίες τα παιδιά μπορούν να εκφραστούν 

 
Είναι γεγονός ότι ένα νήπιο, που βρίσκεται στην ηλικία των δύο ετών, μπορεί να ολοκληρώ‐

σει ένα παζλ, που να περιέχει μια πλήρη εικόνα με μια χαρακτηριστική ενσφήνωση. Είναι 

αλήθεια πως οι  ενσφηνώσεις  των παζλ βοηθούν  ιδιαίτερα στο συντονισμό των δακτύλων 

(Maldonado, 1996). Ο Piaget θα προσέδιδε στη χρήση του ενιαίου παζλ την ενίσχυση του 

συντονισμού ματιού‐χεριού,  καθώς  και  την αναγνώριση  και  την  ονομασία  των αντικειμέ‐

νων. Σύμφωνα με τη θεωρία του, η μεταφορά συνίσταται από το νοερό επίπεδο στο χειρο‐

πιαστό, καθώς το παιδί συνθέτει σταδιακά τα μέρη του παζλ και δημιουργεί ολόκληρη την 

εικόνα  (Miclo, 1995).  Επίσης, η αρχή αυτή παρατηρείται στα ένθετα της Montessori περι‐

λαμβάνοντας ένα τρίγωνο, έναν κύκλο, ένα τετράγωνο και ένα ορθογώνιο κομμένα σε μέ‐

ρη, που το καθένα έχει τη δική του ενσφήνωση (Maldonado, 1996). Κατ’ επέκταση το παζλ 

γίνεται ένα σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο για την ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών. Οι 

εκπαιδευτικοί καλούνται να επιλέξουν το κατάλληλο παζλ ανάλογα με το ηλικιακό και ανα‐

πτυξιακό επίπεδο των παιδιών, τη δημιουργία νοημάτων και να ενθαρρύνουν τα νήπια σε 

υπεύθυνες δράσεις μέσω αυτών των δραστηριοτήτων. 
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Περιγραφή της έρευνας 

 

Α)  Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις: Σκοπός της έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στους 

γονείς,  μέσω  της  χορήγησης  ερωτηματολογίων  ήταν  η  διερεύνηση  της  εξοικείωσης  των 

παιδιών  τους με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πιο συγκεκριμένα με τον ηλεκτρονικό 

υπολογιστή, με τα i‐pad και τις οθόνες αφής. Επίσης, θέλαμε να ερευνήσουμε αν τα παιδιά 

αυτής της ηλικίας ασχολούνται με τα ψηφιακά παζλ στο σπίτι και αν αυτό ισχύει κατά πόσο 

αλλάζει το ενδιαφέρον χρήσης ανάμεσα στον υπολογιστή και στην οθόνη αφής. Οι υποθέ‐

σεις της έρευνας είναι: 

 

α) Υποθέτουμε ότι θα υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό παιδιών που δε θα κά‐

νει χρήση των μέσων (υπολογιστής και οθόνη αφής) λόγω της ηλικίας που βρίσκεται 

η υπό διερεύνηση ομάδα των νηπίων. 

 

β) Επίσης, υποθέτουμε ότι το ενδιαφέρον των παιδιών για τη δημιουργία ψηφιακού 

παζλ θα είναι μεγαλύτερο στις οθόνες αφής ή στα i‐pad λόγω της ευκολίας του μέ‐

σου σε σχέση με τον Η/Υ που υπάρχει η δυσκολία της μονάδας εισόδου και βασίζε‐

ται στο ποντίκι. 

 

Β) Δείγμα : Το δείγμα της έρευνάς μας αποτέλεσαν οι 52 γονείς των νηπίων. Πιο συγκεκρι‐

μένα,  οι 26 προέρχονταν από τον Ιδιωτικό Παιδικό Σταθμό Birds και οι υπόλοιποι 26 από το 

Δημοτικό Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό Δήμου Παπάγου ‐ Χολαργού. Τα ερωτηματολόγιο 

διανεμήθηκαν σε όλους τους γονείς και των δύο τμημάτων. Από το σύνολο των 52 ερωτη‐

ματολογίων, που δόθηκαν, απάντησαν και οι 52, δηλαδή το ποσοστό επιστροφής ερωτημα‐

τολογίων ανέρχεται στο 100%. 

 

Γ) Μεθοδολογία: Ως καταλληλότερο εργαλείο για τη μέτρηση των αντιλήψεων των γονέων 

σχετικά με τη χρήση των νέων τεχνολογικών μέσων (Η/Υ και i‐pad) στα παιδιά τους θεωρή‐

θηκε μια από τις τεχνικές συγκέντρωσης δεδομένων της επισκόπησης, η συμπλήρωση ερω‐

τηματολογίου. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο που αποτελείται από 

δύο μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει κλειστού τύπου ερωτήσεις και συγκεντρώνει πληροφο‐

ρίες σχετικά με τη χρήση του Η/Υ στο σπίτι, τις δραστηριότητες και την κλίμακα ενδιαφέρο‐

ντος  ενώ  το  δεύτερο  μέρος  περιέχει  κλειστές  ερωτήσεις  και  συγκεντρώνει  πληροφορίες 

σχετικά με τη χρήση  i‐pad και οθόνης αφής, τις δραστηριότητες των παιδιών και το ενδια‐

φέρον  τους για αυτές  τις δραστηριότητες.  Για  την ανάλυση των αποτελεσμάτων χρησιμο‐

ποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPSS (Statistical Package for Social Sciences) version 20. 

 

Δ)Ο σχεδιασμός της έρευνας  : Για την πραγματοποίηση της έρευνάς μας ήταν απαραίτητο 

να υπάρξουν τρία βασικά στάδια σχεδιασμού. Το πρώτο στάδιο ήταν το προπαρασκευαστι‐

κό, το δεύτερο αφορούσε την υλοποίηση και τέλος το τρίτο την καταγραφή και την αξιολό‐

γηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο στάδιο αφορούσε την 

προετοιμασία  για  τη  συγκέντρωση  των  ερευνητικών  δεδομένων,  η  οποία  στηρίχθηκε  σε 

τρεις δράσεις: 
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1η δράση : α) Δημιουργία ερωτηματολογίου προς τους γονείς των νηπίων, μέσα από τα ο‐

ποία θα μαθαίναμε τις απόψεις και τις πρακτικές της  κάθε οικογένειας σχετικά με τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών από τα παιδιά στο σπίτι. 

β) Αποδελτίωση των ερωτηματολογίων, που συγκεντρώθηκαν και αξιολόγηση των απαντή‐

σεων  των  γονέων  βάση  των  οποίων  θα  δημιουργούνταν  οι  αντίστοιχες  ομάδες  εργασίας 

των παιδιών. 

2η δράση α) Κατασκευή ψηφιακών παζλ με το λογισμικό Jigsaw Puzzle Creator, όπου το πε‐

ριεχόμενο των εικόνων θα στηριζόταν σε μια συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Επιλέξαμε τα 

παζλ να κοπούν σε τέσσερα και έξι κομμάτια μόνο, παρόλο που τόσο από τη βιβλιογραφία 

όσο και από την καθημερινή παρατήρηση των μαθητών μας είναι γνωστό ότι τα παιδιά αυ‐

τής της ηλικίας μπορούν να συνθέτουν παζλ με πολύ περισσότερα κομμάτια.   Η δική μας 

επιλογή για τον αριθμό των κομματιών που θα διέθετε κάθε παζλ στηρίχτηκε σε ένα βασικό 

κριτήριο  ενδιαφέροντος. Με  βάση  αυτό  το  κριτήριο  μας  ενδιέφερε  τα  κομμάτια,  που  θα 

προέκυπταν, να  μπορούν να περιγραφούν εύκολα από τα παιδιά δίνοντάς τους τη δυνατό‐

τητα να αναπτύξουν ποικίλη λεκτική αλληλεπίδραση. 

β) Κατασκευή επιτραπέζιων παζλ με τις ίδιες ακριβώς εικόνες, εκτυπωμένες, πλαστικοποιη‐

μένες και κομμένες με τον ίδιο τρόπο, που απεικονίζονταν και στα ψηφιακά. 

3η δράση   Ο σχεδιασμός της διαθεματικής παρέμβασης, μέσα στην οποία θα εντάσσονταν 

και οι δραστηριότητες με τα παζλ.  Τα αξιολογικά μέσα καταγραφής και παρατήρησης της 

λεκτική αλληλεπίδρασης που επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε ήταν η ψηφιακή κάμερα, το 

ψηφιακό καταγραφικό φωνής και η καταγραφή σημειώσεων πεδίου παρατηρώντας τη γε‐

νικότερη στάση και συμπεριφορά των ζευγαριών σε κάθε είδος παζλ. Επίσης, η κωδικοποί‐

ηση των διαλόγων των παιδιών αποφασίστηκε να γίνει σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 

λόγου του Mercer(2000).  

 

Ε) Υλοποίηση της έρευνας: Στο πρώτο στάδιο υλοποίησης της έρευνας υπήρχε ένας διττός 

στόχος. Από την μια πλευρά ήταν απαραίτητο να προκαλέσουμε και να κεντρίσουμε το εν‐

διαφέρον των παιδιών ως προς τις νέες τεχνολογίες. Από την άλλη πλευρά χρειαζόταν να 

εγείρουμε το ενδιαφέρον τους και την περιέργειά τους ως προς τα παιχνίδια και συγκεκρι‐

μένα  τα παζλ.    Για  να γίνει  εφικτός ο πρώτος μας στόχος,  θεωρήσαμε αναγκαίο, από  την 

αρχή του σχολικού έτους, να δημιουργήσουμε μια «γωνιά υπολογιστή». Παράλληλα, το ίδιο 

χρονικό διάστημα τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παίξουν με πολλά και διαφορετικά επι‐

τραπέζια παζλ. Ο στόχος ήταν μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα όλη η ομάδα των παιδιών 

να αποκτήσει μια στοιχειώδη εμπειρία, τόσο με τον υπολογιστή όσο και με τα επιτραπέζια 

παζλ, έτσι ώστε να μπορούν στο κυρίως μέρος της έρευνας να αλληλεπιδράσουν τόσο μετα‐

ξύ τους όσο και με το παιχνίδι. 

  

Το δεύτερο και κύριο στάδιο της έρευνας  πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Δεκέμβριο 

και Ιανουάριο. Σε πρώτη φάση σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε μια διαθεματική προσέγγιση, 

που αφορούσε  τα  κατοικίδια  ζώα.  Υποθέσαμε ότι  τα παιδιά θα ανέπτυσσαν πιο πλούσια 

λεκτική  αλληλεπίδραση  από  τη  στιγμή  που  θα  είχαν  μια  εικόνα  γνωστή  σε  αυτά  και  θα 

μπορούσαν αποδώσουν εύκολα τα περιγραφικά της χαρακτηριστικά.  Η παραπάνω υπόθε‐

ση μας βασίζεται και στη βιβλιογραφία την οποία μελετήσαμε και συγκεκριμένα αναφέρε‐

ται ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι σε θέση, από αναπτυξιακή σκοπιά, να συνθέτουν 

παζλ με σκηνές και αντικείμενα που τους είναι γνωστά. Επίσης, σύμφωνα και με τη θεωρία 
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της γλωσσικής ανάπτυξης  του Vygotsky, τα παιδιά συμπληρώνουν το ένα το άλλο και επα‐

ναλαμβάνουν τα λόγια του προηγούμενου.  Πειραματικές έρευνες που έγιναν για τη συνερ‐

γατική  ομιλία  έδειξαν  ότι  η  γνωστική  σύγκρουση διεγείρει  τη  σκέψη  των  παιδιών,  ενώ  η 

υποστήριξη  που  προσφέρει  το  ένα  στο  άλλο  με  τη  μορφή  παρατήρησης,  καθοδήγησης, 

διόρθωσης διεγείρει το στοχασμό που είναι απαραίτητος για να εμπλέξει τα παιδιά σε μα‐

κροσκελή συζήτηση και ανάπτυξη της επιχειρηματολογίας.  

 

Με αυτό  τον  τρόπο και μέσα στα πλαίσια  των υπόλοιπων διαθεματικών δραστηριοτήτων 

ενσωματώσαμε λειτουργικά μέσα στις τάξεις μας τα ψηφιακά και τα επιτραπέζια παζλ. Χω‐

ρίσαμε τα παιδιά σε ζευγάρια και τα κριτήρια αυτής της επιλογής στηρίχτηκαν στις απαντή‐

σεις των γονέων από τα ερωτηματολόγια, που τους χορηγήθηκαν. Μας ενδιέφερε να έχου‐

με  ζευγάρια  παιδιών  που  έχουν  είτε  παρόμοια  είτε  διαφορετική  εμπειρία.  Επιλέξαμε  να 

δείξουμε πρώτα τα ψηφιακά παζλ και μετά τις ίδιες εικόνες σε επιτραπέζια μορφή. Θέλαμε 

να διερευνήσουμε αν τα παιδιά θα συνδέσουν τα ψηφιακά με τα επιτραπέζια παζλ και τι 

είδους συλλογισμούς θα έκαναν για τη μετατροπή τους από ψηφιακή σε επιτραπέζια μορ‐

φή. Επίσης, θέλαμε να μην έχουν σε πρώτη φάση την εικονική αναπαράσταση του ψηφια‐

κού παζλ σε επιτραπέζια μορφή, που θα τους ήταν πιο προσιτή, για να μελετήσουμε τη λε‐

κτική αλληλεπίδραση, που θα αναπτυσσόταν μέσα από το ψηφιακό περιβάλλον.    

 

Παρουσίαση και ανάλυση αποτελεσμάτων  των  ερωτηματολογίων 
που δόθηκαν στους γονείς  

 

Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι το σύνολο των γονέων του δείγματος, 

(52  συνολικά)  διαθέτουν Η/Υ  στο  σπίτι  (100%).  Απ’  αυτούς οι 46  δηλαδή ποσοστό 88,5% 

χρησιμοποιούν τον υπολογιστή με τα παιδιά τους ενώ μόνο 6 γονείς (11,5%) δεν επιθυμούν 

τα παιδιά τους να έχουν επαφή με τον Η/Υ. Συνεχίζοντας, το 42,3% του δείγματος απάντησε 

ότι αφήνει το παιδί του να παίξει μόνο του με τον υπολογιστή, ενώ το 53,8% του δείγματος 

χρησιμοποιεί τον υπολογιστή μόνο μαζί με τα παιδιά του. Όπως διαπιστώσαμε από τις α‐

παντήσεις των γονέων οι ασχολίες των παιδιών στον Η/Υ σχετίζονται με τη μουσική ή  με τα 

παραμύθια σε ποσοστό 47%, παρακολουθούν Video στο Υoutube  σε ποσοστό 33%, εκπαι‐

δευτικά DVD  σε  ποσοστό 10%,  ψηφιακά  παιχνίδια  σε  ποσοστό 5%  και ψηφιακά  πάζλ  σε 

ποσοστό 5%. Σε σχέση με την κλίμακα ενδιαφερόντων, όπως έχει διαπιστωθεί από τους γο‐

νείς,  τα  παιδιά  ενδιαφέρονται  πολύ  για  τα  ψηφιακά  παιχνίδια  (70,8%)    και  τη  μουσική 

(65,6%), τα παραμύθια και τα video από το Youtube  ( 60,8% ), ενώ το 55,8% του συνολικού 

δείγματος δήλωσε ότι τα παιδιά τους δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα ψηφιακά παζλ. Το 

75,5% του δείγματος χρησιμοποιούν την οθόνη αφής μαζί με το παιδί τους ενώ ένα μεγάλο 

ποσοστό του δείγματος το 65% αφήνει τα παιδιά να ασχολούνται μόνα τους με το  i‐pad ή 

οθόνη αφής. Όπως διαπιστώσαμε από τις απαντήσεις των γονέων οι ασχολίες των παιδιών 

στο  i‐pad ή  σε άλλη οθόνη αφής εστιάζονται κατά κύριο λόγο στη  μουσική ή στα παραμύ‐

θια σε ποσοστό 37%. Ακόμη, παρακολουθούν Video  στο Υoutube  σε ποσοστό 23%, παίζουν 

ψηφιακά παιχνίδια σε ποσοστό 23% και ψηφιακά παζλ σε ποσοστό 17%. Σε σχέση με την 

κλίμακα ενδιαφερόντων, όπως έχει διαπιστωθεί από τους ίδιους τους γονείς, τα παιδιά εν‐

διαφέρονται πολύ για τα ψηφιακά παιχνίδια (60,8%)  και τη μουσική (60,3%) , τα παραμύ‐

θια και τα video από το Youtube  ( 60,8% ) ενώ το 55,8% του συνολικού δείγματος δήλωσε 

ότι τα παιδιά τους ενδιαφέρονται πολύ για τα ψηφιακά πάζλ.      
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Παρουσίαση και ανάλυση ερευνητικών αποτελεσμάτων από τις απομαγνητοφωνήσεις 

των διαλόγων των παιδιών 

 

Α) Κατά τη διάρκεια δημιουργίας ψηφιακών παζλ σε υπολογιστή 

Προτού παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποιήθηκε με τα νήπια 

είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε ότι η καταγραφή όλων των διαλόγων των έγινε με ψηφια‐

κό καταγραφικό φωνής και κάποιοι από αυτούς βιντεοσκοπήθηκαν. Στη συνέχεια ακολού‐

θησε η απομαγνητοφώνηση και η πιστή γραπτή απόδοση των διαλόγων για να γίνει εύκολα 

και συστηματοποιημένα η κωδικοποίηση του λόγου των παιδιών. Τα είδη του λόγου και η 

συχνότητα με την οποία εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του ψηφιακού παζλ 

σε υπολογιστή  χρησιμοποιώντας το ποντίκι στις υπό μελέτη δυάδες των νηπίων και στους 

δύο παιδικούς σταθμούς παρουσιάζονται στο Ραβδόγραμμα 1. 
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Ραβδόγραμμα 1: Η λεκτική αλληλεπίδραση των νηπίων κατά τη διάρκεια σύνθεσης ενός 

ψηφιακού παζλ σε υπολογιστή με τη χρήση ποντικιού 

 

Στο παραπάνω Ραβδόγραμμα 1  παρατηρούμε ότι  στο σύνολο  των απομαγνητοφωνήσεων 

των διαλόγων των παιδιών, που έγιναν μέσα στα πλαίσια της δημιουργίας ψηφιακών παζλ 

σε υπολογιστή  η ομιλία αμφισβήτησης και η σωρευτική ομιλία υπερέχουν αισθητά σε σχέ‐

ση με τις υπόλοιπες κατηγορίες. Ο ατομικός τρόπος σκέψης κατέχει ένα πολύ μικρό ποσο‐

στό και είναι σχεδόν ισότιμος με τη συνομιλία με την εκπαιδευτικό. Το αξιοσημείωτο είναι 

ότι ενώ το ψηφιακό παζλ δημιουργείται στον υπολογιστή και είναι απαραίτητη η χρήση του 

ποντικιού ελάχιστα παρουσιάζεται λόγος σχετικός με το χειρισμό του υπολογιστή. Επίσης, 

παρατηρούμε ότι η διερευνητική ομιλία και ο άσχετος λόγος ως προς τη μαθησιακή διαδι‐

κασία δεν παρουσιάζονται καθόλου στα αποτελέσματα μας.  

 

Β) Κατά τη διάρκεια δημιουργίας ψηφιακών παζλ σε διαδραστικό πίνακα 

 

Κατά  τη διάρκεια που τα  ζευγάρια  των νηπίων κλήθηκαν να σχηματίσουν   ψηφιακά παζλ 

στο διαδραστικό πίνακα, αποφασίσαμε, εκτός από την ψηφιακή καταγραφή των διαλόγων, 

να κάνουμε δύο βιντεοσκοπήσεις. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν τόσο από την μετέπει‐

τα παρατήρηση της βιντεοσκόπησης όσο και  από την κωδικοποίηση της λεκτικής επικοινω‐

νίας  των παιδιών μας δείχνουν ότι  η  σωρευτική ομιλία υπερέχει  σε σημαντικό βαθμό σε 

σχέση με τα άλλα είδη του λόγου (Ραβδόγραμμα2).  
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Ραβδόγραμμα 2: Η λεκτική αλληλεπίδραση των νηπίων κατά τη διάρκεια σύνθεσης ενός 

ψηφιακού παζλ σε διαδραστικό πίνακα 

 

Επίσης έχουμε μικρή παρουσία της ομιλίας αμφισβήτησης,  του λόγου που σχετίζεται με το 

χειρισμό του υπολογιστή  καθώς και του ατομικού τρόπου σκέψης. Ο λόγος που  δεν εμφα‐

νίζεται καθόλου στα συμπεράσματά  μας είναι ο  λόγος και ο άσχετος με τη μαθησιακή δια‐

δικασία. Δε θα πρέπει βέβαια να παραβλέψουμε το γεγονός ότι όταν οι μαθητές δημιουρ‐

γούν το ψηφιακό παζλ στο διαδραστικό πίνακα η επικοινωνία και η συνομιλία με την εκ‐

παιδευτικό  είναι ανύπαρκτη. 

 

Γ) Κατά τη διάρκεια δημιουργίας επιτραπέζιων παζλ 

 

Όταν ολοκληρώθηκαν οι δημιουργίες των ψηφιακών παζλ,  τόσο στον υπολογιστή όσο και 

στο διαδραστικό πίνακα,  περάσαμε στη σύνθεση και δημιουργία των αντίστοιχων παζλ και 

σε επιτραπέζια μορφή. Σε αυτή  τη μορφή του παζλ παρατηρήσαμε ότι στο σύνολο των α‐

πομαγνητοφωνήσεων των διαλόγων των παιδιών, τόσο στο δημοτικό παιδικό σταθμό όσο 

και στον ιδιωτικό παιδικό σταθμό,  η ομιλία αμφισβήτησης και η σωρευτική ομιλία υπερέ‐

χουν αισθητά σε σχέση με  τις υπόλοιπες κατηγορίες με πρώτη σε διαφορά τη σωρευτική 

ομιλία. Ακολουθεί με μικρότερο ποσοστό ο ατομικός τρόπος σκέψης, ο οποίος είναι σχεδόν 

ισότιμος με τη συνομιλία με την εκπαιδευτικό και ελάχιστα παρουσιάζεται λόγος άσχετος 

με τη μαθησιακή διαδικασία Επίσης παρατηρούμε ότι η διερευνητική ομιλία δεν παρουσιά‐

ζεται ούτε και σε αυτή τη μορφή παζλ.  
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Ραβδόγραμμα 3: Η λεκτική αλληλεπίδραση των νηπίων κατά τη διάρκεια σύνθεσης του επι‐

τραπέζιου παζλ 
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Συμπεράσματα 

 

Η έρευνα αυτή μας έδωσε την ευκαιρία να παρατηρήσουμε και να  συγκρίνουμε τη λεκτική 

αλληλεπίδραση των παιδιών κατά τη δημιουργία επιτραπέζιων και ψηφιακών παζλ με τις 

ίδιες  ακριβώς  εικόνες. Μελετώντας  αναλυτικά  τις  απομαγνητοφωνήσεις  των  παιδιών  και 

συνδέοντάς τες με τα αντίστοιχα ερωτηματολόγια των γονιών τους προσέξαμε ότι τα παι‐

διά,  τα οποία έχουν μεγαλύτερη προϋπάρχουσα εμπειρία στη  χρήση  του υπολογιστή δεν 

παρουσίασαν σημαντικές διαφορές ως προς το είδος του λόγου που χρησιμοποίησαν κατά 

τη  διάρκεια  των  δραστηριοτήτων  σε  σχέση  με  τα  παιδιά  που    είχαν  μικρότερη  εμπειρία. 

Επομένως,  η  ερευνητική μας υπόθεση ότι  τα παιδιά με  τη μεγαλύτερη προϋπάρχουσα  ε‐

μπειρία παρουσιάζουν μεγαλύτερη ποικιλία λεκτικών ανταποκρίσεων καταρρίπτεται. Φαί‐

νεται ότι σε αυτή την ηλικία η διαφορά της εμπειρίας και η φύση των ψηφιακών δραστη‐

ριοτήτων δεν επηρεάζει τα είδη του λόγου που χρησιμοποιούν τα παιδιά.  

 

Πρέπει να δεχτούμε ότι η έρευνα είχε μικρή έκταση και δεν μπορούμε να δώσουμε μια κα‐

θολικότητα στα αποτελέσματα της. Αλλά θα μπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για μια 

πιο  συστηματική  και  αναλυτική  διερεύνηση  του πεδίου που αφορά  τη  λεκτική αλληλεπί‐

δραση μέσα από ανάλογες δράσεις. Επίσης, θα μπορούσαμε, μέσα στα πλαίσια μιας μελλο‐

ντικής  έρευνας,  να  μελετήσουμε  πως  η  εμπλοκή  του  παιδαγωγού  στους  διαλόγους  των 

παιδιών θα μπορούσε να καλλιεργήσει ένα περιβάλλον πρόσφορο για διερευνητικό διάλο‐

γο, μέσα από ανοιχτού τύπου ερωτήσεις και κατάλληλες διατυπωμένες οδηγίες και παρα‐

τηρήσεις.  

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

1. Αυγητίδου, Σ., (2001) Το παιχνίδι: Σύγχρονες ερευνητικές και διδακτικές Προσεγγίσεις, 

Αθήνα  

2. Γενειατάκη‐Αρβανιτίδου, Ε., (2003) Το ελεύθερο παιχνίδι: Ένα πολυδιάστατο παιδαγω‐

γικό  εργαλείο‐Θεωρητικός  και πρακτικός οδηγός  για Νηπιαγωγούς  και Δασκάλους,  Α‐

θήνα  

3. Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, Τόμος Α΄, Γενικό μέρος, 

(2011), Αθήνα   

4. Ντολιοπούλου, Ε., (2002) Σύγχρονες τάσεις της προσχολικής αγωγής. Αθήνα Τυπωθήτω   
5. Οδηγός  Εκπαιδευτικού  για  το  Πρόγραμμα  Σπουδών  για  το  Νηπιαγωγείο  (2011)  ΕΣΠΑ 

2007‐13\Ε.Π Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1‐2‐3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα 

Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450‐Με την συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.)Prensky,  M., (2007) Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό 

παιχνίδι. (επιμ. Μεϊμάρης Μ.), Αθήνα  

6. Πρόγραμμα  Σπουδών  για  το  Νηπιαγωγείο,  1ο  Μέρος,  2ο  Μέρος,  2011  ΕΣΠΑ  2007‐
13\Ε.Π  Ε&ΔΒΜ\Α.Π.1‐2‐3  «ΝΕΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  (Σχολείο  21ου  αιώνα)  –  Νέο  Πρόγραμμα 
Σπουδών,  Οριζόντια  Πράξη» MIS:  295450‐Με  τη  συγχρηματοδότηση  της  Ελλάδας  και 
της Ευρωπαϊκημς Ένωσης (Ε.Κ.Τ.) 

7. Σιβροπούλου,   Ρ.,  (1997) Η οργάνωση και ο σχεδιασμός του χώρου του νηπιαγωγείου 

στο πλαίσιο του παιχνιδιού, Αθήνα  

434/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



8. Caspersen, K., (2008) Learning through Simulations and Games ‐ A Theoretical Synthesis 
and a Design Guide, IT University of Copenhagen, Denmark 

9. Maldonado, N., (1996) Puzzles: A pathetically neglected, commonly available resource. 
Young Children 

10. Mercer, N. (2000). Η συγκρότηση της γνώσης. Γλωσσική αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαι‐
δευτικών και εκπαιδευομένων. (Μετφ. Παπαδοπούλου, Μ.),Αθήνα  

11. Micklo, S.J., (1995) Developing young children’s classification and logical thinking skills. 
Childhood Education 72 

12. Papert,S. (1980). Mindstorms: children, computers and powerful ideas. Basic Book, Inc., 
Publisher. New York  
 

Πηγές από το διαδίκτυο 
www.laruitoys.com. 
http://www.pi‐schools.gr/content/index.php?lesson_id=300&ep=367 
 
 
 
 

435/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Σχεδιάζοντας Αλληλεπιδραστικούς Εννοιολογικούς Χάρτες με το Multimedia Builder  

 
Δρ. Παπαδημητρίου Αλέξανδρος  

Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 
apapadim@sch.gr 

 

Περίληψη 

Σε αυτή  την  εργασία περιγράφεται  η  δημιουργία αλληλεπιδραστικών  εννοιολογικών  χαρ‐

τών με τη χρήση του λογισμικού Multimedia Builder. Η διδακτική αξιοποίηση των λογισμι‐

κών  εννοιολογικής  χαρτογράφησης,  αποσκοπεί  στην  ενεργητική,  αποτελεσματική  και  με 

νόημα μάθηση, καλλιεργεί τη δημιουργική και την κριτική σκέψη, την ικανότητα μεταγνώ‐

σης, ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση κι αποτελεί εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. 

Αποτελεί  επίσης  για  το  δάσκαλο,  μέσο οργάνωσης  και  παρουσίασης  ενός μαθήματος  και 

είναι αξιόπιστο εργαλείο διάγνωσης και αξιολόγησης της μαθησιακής διαδικασίας. Στο με‐

γαλύτερο  μέρος  αυτής  της  εργασίας  παρουσιάζονται  τρόποι  αξιοποίησης  του  λογισμικού 

Multimedia Builder ως εργαλείου αλληλεπιδραστικής εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπου 

ο μαθητής προσπαθεί να τοποθετήσει έννοιες ή/και συνδέσμους στον εννοιολογικό χάρτη 

και λαμβάνει ανατροφοδότηση για αναστοχασμό σε περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης 

μέχρι να τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση την κάθε έννοια ή/και σύνδεσμο. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εννοιολογική χαρτογράφηση, αλληλεπίδραση, ανατροφοδότηση, αναστο‐

χασμός, αυτορρύθμιση 

Εισαγωγή 

Η εννοιολογική χαρτογράφηση είναι μια δημοφιλής τεχνική και έχει τις ρίζες της στις μελέ‐

τες της λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου από τον Buzan (1970), ο οποίος δέχεται ότι 

οι πληροφορίες αποθηκεύονται στους δενδρίτες του εγκεφάλου, σαν πρότυπα, σύνδεσμοι 

και  συνειρμοί  και  προτείνει  στους  ανθρώπους  την  τεχνική  της  νοητικής  χαρτογράφησης 

από  το  να  κρατούν  γραμμικές  σημειώσεις  γράφοντας  λέξη  προς  λέξη  αυτά  που  ακούν  ή 

διαβάζουν, γιατί ο εγκέφαλος δεν λειτουργεί με αυτό τον τρόπο.  

Η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης είναι παρόμοια με εκείνη της νοητικής χαρτο‐

γράφησης  η  οποία  αναπτύχθηκε  από  τον Novak(1990),  στο  πανεπιστήμιο  του  Cornell.  Ο 

Novak βασίστηκε στις θεωρίες του Ausubel (1968), ο οποίος τόνισε τη σημασία της πρότε‐

ρης ή προϋπάρχουσας γνώσης για την εκμάθηση νέων εννοιών. Ο Novak (1990), κατέληξε 

στο  συμπέρασμα ότι: «η  μάθηση με  νόημα περιλαμβάνει  την  αφομοίωση  των  νέων  εν‐

νοιών και την ενσωμάτωσή τους στις υπάρχουσες γνωστικές δομές».  

Μεταξύ άλλων, ο Novak (1990) υποστηρίζει ότι η εννοιολογική χαρτογράφηση: 

 είναι μια δημιουργική δραστηριότητα στην οποία οι μαθητές πρέπει  να καταβάλ‐

λουν προσπάθεια για να αποσαφηνίσουν τη σημασία των εννοιών σε ειδικά πεδία 
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γνώσης, αναγνωρίζοντας σημαντικές έννοιες, εγκαθιστώντας τις σχέσεις μεταξύ των 

εννοιών και επισημαίνοντας τη δομή τους,  

 θεωρείται ως μια αυτορρυθμιζόμενη και προκλητική δραστηριότητα, εφόσον ευνο‐

εί  τον  αναστοχασμό  (reflection)  για  την  κατανόηση  των  εννοιών  και  των  μεταξύ 

τους σχέσεων, ενεργοποιεί τους μαθητές να παρακολουθούν τη διαδικασία της μά‐

θησής τους και να δείχνουν προσοχή στις απαιτήσεις της μάθησής τους. Ο αναστο‐

χασμός είναι μια ενεργός διαδικασία για  την ερμηνεία  της προσωπικής εμπειρίας 

με σκοπό την προαγωγή της μάθησης. Με άλλα λόγια, είναι η διαδικασία της επα‐

νεξέτασης των ενεργειών μας, ορθών ή λανθασμένων, για να εξηγήσουμε τι κερδί‐

σαμε, τι χάσαμε ή τι πετύχαμε, με σκοπό να συνδέσουμε τα συμπεράσματά μας με 

τις μελλοντικές μας ενέργειες (Amulya, 2006). 

 κινητοποιεί  τους μαθητές, ώστε να διατυπώνουν τις σκέψεις  τους και να εξωτερι‐

κεύουν τη γνώση τους,  

 παρέχει τη δυνατότητα ανίχνευσης εσφαλμένων αντιλήψεων των μαθητών  (παρα‐

νοήσεων). 

Σύμφωνα με τον Hannafin(1992), μέσω των εννοιολογικών χαρτών, οι μαθητές οξύνουν τις 

δεξιότητες  εξαγωγής  συμπερασμάτων  και  κριτικής  θεώρησης αυτών  και  αποφεύγουν  την 

απόκτηση και τη συσσώρευση άχρηστων γνώσεων.  

Σύμφωνα με τον Jonassen( 2000), η τεχνική της εννοιολογικής χαρτογράφησης αποτελεί ένα 

διαμεσολαβητικό, γνωστικό εργαλείο που ευνοεί την οικοδόμηση νέων γνώσεων, ενισχύει 

την αλληλεπίδραση και εμπλέκει τα άτομα σε νοητικές διεργασίες για ανάλυση και κριτική 

αντιμετώπιση του περιεχόμενου της διδασκαλίας, καθώς και στην οργάνωση και αναπαρά‐

σταση της γνώσης τους, λαμβάνοντας υπόψη το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον.  

Η εννοιολογική χαρτογράφηση συμβάλλει στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση  (Novak, 1990). 

Στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση οι εκπαιδευόμενοι θέτουν στόχους για τη μάθησή τους και 

μετά παρακολουθούν, ρυθμίζουν και ελέγχουν τη γνώση τους,  τα κίνητρά τους και τη συ‐

μπεριφορά τους (Vosniadou, 2001) καθοδηγούμενοι και εξαναγκαζόμενοι από τους στόχους 

τους και  τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος  (Pintrich & Zusho, 2002).  Σύμφωνα με τον 

Zimmerman (1994), οι εκπαιδευόμενοι που αυτορρυθμίζονται κατέχουν τρία βασικά χαρα‐

κτηριστικά:  Πρώτο,  ελέγχουν  ενεργά  τη  μάθησή  τους  με  τη  χρησιμοποίηση  μιας  σειράς 

γνωστικών στρατηγικών που βοηθούν στην κατασκευή του νοήματος και τη διατήρηση της 

πληροφορίας. Δεύτερο,  χρησιμοποιούν με επίγνωση μεταγνωστικές στρατηγικές, όπως εί‐

ναι ο προγραμματισμός και ο έλεγχος, για να ελέγξουν την πρόοδό τους ως προς τους εκ‐

παιδευτικούς στόχους τους. Τρίτο, παρακινούνται πραγματικά ως προς τον προσιτό στόχο 

και ελέγχουν με τη σκέψη τους τις συναισθηματικές δυσκολίες.  

Η εννοιολογική χαρτογράφηση επιτυγχάνεται μέσω εννοιολογικών χαρτών. Ένας εννοιολο‐

γικός  χάρτης απεικονίζει μία κεντρική έννοια και αποτελείται από κόμβους που αναπαρι‐

στούν τις έννοιες και τους συνδέσμους που προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών, 
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περιγράφοντας πώς μια  έννοια  συνδέεται  με  μια άλλη.  Η  τριάδα «Έννοια –  Σύνδεσμος – 

Έννοια» δημιουργεί μια πρόταση.  

Λογισμικό για αλληλεπιδραστική εννοιολογική χαρτογράφηση 

Με  τον όρο αλληλεπιδραστική εννοιολογική χαρτογράφηση εννοούμε  τη δυνατότητα που 

παρέχεται μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού στο μαθητή, εκτός άλλων, να αλληλεπιδρά 

με  ελλιπείς  (μισοτελειωμένους)  εννοιολογικούς  χάρτες  δίνοντάς  του  μια  λίστα  εννοιών 

ή/και  συνδέσμων  για  να  τους  τοποθετήσει  στην  κατάλληλη  θέση  του  χάρτη,  αφού  λάβει 

ανατροφοδότηση για αναστοχασμό σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής (Γουλή & Γόγου‐

λου, 2006).  

Μέχρι τώρα, έχουν αναπτυχθεί αρκετά λογισμικά για αλληλεπιδραστική εννοιολογική χαρ‐

τογράφηση. Θα παρουσιάσω δυο από τα πιο πρόσφατα, ένα ξενόγλωσσο και ένα Ελληνικό. 

Στο  Σχήμα  1  παρουσιάζεται  ένα  στιγμιότυπο  από  το  λογισμικό  ICMAP  (Fatemeh,  et  al., 

2009),  στο  οποίο  διακρίνονται  οι  έννοιες  και  οι  σύνδεσμοι.  Επίσης,  σε  αυτό  διακρίνουμε 

ένα απλό μήνυμα ανατροφοδότησης με κόκκινα γράμματα (wrong!) για ένα σύνδεσμο που 

έχει τοποθετηθεί λάθος. 

 
Σχήμα 1: Χρήση αλληλεπιδραστικού χάρτη στο λογισμικό ICMAP 

 

To  λογισμικό  COMPASS  (Γουλή &  Γόγουλου,  2006)  είναι  ένα  προσαρμοστικό  περιβάλλον 

που υποστηρίζει την εννοιολογική αλλαγή και τη διαδικασία αξιολόγησής της μέσα από (i) 

την εκπόνηση διαφορετικών τύπων δραστηριότητες εννοιολογικής χαρτογράφησης, τη δυ‐

νατότητα ανάλυσης των χαρτών που δημιουργούν οι μαθητές και την ποιοτική και ποσοτική 
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εκτίμηση του γνωστικού τους επιπέδου, (ii) την παροχή ενός «πλαισίου στήριξης», και  (iii) 

την παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης /καθοδήγησης, σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρα‐

κτηριστικά των μαθητών. 

Η διαδικασία διάγνωσης του λογισμικού αναγνωρίζει και αναλύει τις πεποιθήσεις των εκ‐

παιδευομένων στον χάρτη που σχεδιάζουν για να σχηματίσει (α) μια ποσοτική εκτίμηση της 

γνώσης  τους  βασιζόμενη  σε  διαφορετικούς  τύπους  λαθών  και  (β)  μια  ποσοτική  εκτίμηση 

της γνώσης βασιζόμενη σε ειδικά κριτήρια αξιολόγησης. Στοχεύοντας στον αναστοχασμό, το 

COMPASS  ενσωματώνει  διαφορετικούς  τύπους  εξατομικευμένης  ανατροφοδότησης.  Στο 

Σχήμα 2 παρουσιάζεται το περιβάλλον του COMPASS. 

 

Σχήμα 2: Το περιβάλλον COMPASS 

 Εννοιολογική χαρτογράφηση με το λογισμικό Multimedia Builder 

Τα πιο πάνω παρουσιαζόμενα λογισμικά αλληλεπιδραστικών εννοιολογικών χαρτών, καθώς 

και  τα περισσότερα επαγγελματικά, απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για  τη συγγραφή 

νέων εννοιολογικών χαρτών. Για τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών εννοιολογικών χαρτών 

στις σχολικές τάξεις της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης επιλέχθηκε το 

λογισμικό Multimedia Builder  διότι  είναι  ένα  λογισμικό που μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  ε‐

λεύθερα  για  μη  εμπορικούς  σκοπούς  (unregistered  version)  και  είναι  αρκετά  εύκολο  στη 

χρήση  του από  εκπαιδευτικούς  πρωτοβάθμιας  και  δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.  Επίσης, 

μπορούμε να το «κατεβάσουμε» σχετικά εύκολα από το Διαδίκτυο. Σε αυτό, εκτός άλλων, 

μπορούμε να δημιουργήσουμε αλληλεπιδραστικούς εννοιολογικούς χάρτες, με σχετικά εύ‐
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κολο τρόπο, όπου οι μαθητές μέσω μιας λίστας συνδέσμων ή/και μιας λίστας εννοιών μπο‐

ρούν να παίρνουν και να εναποθέτουν κάθε σύνδεσμο ή/και έννοια σε οποιαδήποτε  θέση 

του  εννοιολογικού  χάρτη  και  να  λαμβάνουν ανατροφοδότηση  για αναστοχασμό,  σε περί‐

πτωση λανθασμένης επιλογής.  

Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται ένας εννοιολογικός χάρτης που έχει δημιουργηθεί με το λογι‐

σμικό Multimedia Builder. Στον εννοιολογικό αυτό χάρτη έχουν αρχικά τοποθετηθεί οι έν‐

νοιες (στα κουτάκια με μαύρο χρώμα) και ο μαθητής καλείται να τοποθετήσει τους κατάλ‐

ληλους συνδέσμους μεταξύ των εννοιών παίρνοντάς τους από μια λίστα συνδέσμων. Ο μα‐

θητής έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει με το ποντίκι κάθε σύνδεσμο και να τον εναποθέσει 

στο χάρτη οπουδήποτε επιθυμεί. Οι έννοιες και οι σύνδεσμοι έχουν προγραμματιστεί μέσω 

του κώδικα ώστε πριν  τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση να έχουν κόκκινο χρώμα,  ενώ 

όταν τοποθετηθούν στην κατάλληλη θέση το χρώμα τους να γίνεται πράσινο.  

 
Σχήμα 3:  Εννοιολογική χαρτογράφηση με χρήση λίστας συνδέσμων 

 

Στον αλληλεπιδραστικό εννοιολογικό χάρτη του Σχήματος 3, διακρίνουμε κάποιους συνδέ‐

σμους, που έχουν ληφθεί από τη λίστα συνδέσμων, και έχουν τοποθετηθεί στην κατάλληλη 

θέση (σύνδεσμοι με πράσινο χρώμα). Ο σύνδεσμος «έχουν» έχει τοποθετηθεί στην κατάλ‐

ληλη θέση γι’ αυτό έχει πράσινο χρώμα, ενώ ο σύνδεσμος «μπορεί να είναι» δεν έχει τοπο‐

θετηθεί στην κατάλληλη θέση γι’ αυτό το χρώμα του είναι κόκκινο και επίσης έχει εμφανι‐

στεί το μήνυμα ανατροφοδότησης «Προσπάθησε με άλλο σύνδεσμο». Τη στιγμή που ο μα‐

θητής επιλέξει το «ΟΚ» στο παράθυρο ανατροφοδότησης, ο σύνδεσμος «μπορεί να είναι» 

θα επιστρέψει στην αρχική του θέση. 
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Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται ένας εννοιολογικός χάρτης στον οποίο έχουν αρχικά τοποθετη‐

θεί κάποιες έννοιες και κάποιοι σύνδεσμοι (έννοιες και σύνδεσμοι με μαύρο χρώμα). O μα‐

θητής μέσω μιας λίστας εννοιών και μιας λίστας συνδέσμων μεταφέρει με το ποντίκι κάθε 

έννοια ή κάθε σύνδεσμο στην κατάλληλη θέση στον εννοιολογικό χάρτη. Ο μαθητής δέχεται 

«Συγχαρητήρια»  αν  πετύχει  με  την  πρώτη  προσπάθεια  την  τοποθέτηση  κάθε  έννοιας  ή 

συνδέσμου στην κατάλληλη θέση του εννοιολογικού χάρτη. Ο μαθητής μέχρι στιγμής έχει 

τοποθετήσει στην κατάλληλη θέση τους συνδέσμους «έχουν» και «στηρίζουν» και την έν‐

νοια  «ρίζες».  Πατώντας  το  πλήκτρο  «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ»  οι  σύνδεσμοι  και  οι  έννοιες  επι‐

στρέφουν στην αρχική τους θέση. 

 

 
Σχήμα 4: Εννοιολογική χαρτογράφηση με χρήση λιστών συνδέσμων και εννοιών 

Ενδεικτικός κώδικας για τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών στο Multimedia Builder 

Για την υποβοήθηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ‐

σης  στη  δημιουργία  αλληλεπιδραστικών  εννοιολογικών  χαρτών,  παρατίθεται  ενδεικτικός 

κώδικας  για  το  λογισμικό Multimedia Builder  (version 4.9.8).  Σε  κάθε  σύνδεσμο  ή  έννοια 

των  λιστών  (TextΧ)  τοποθετούμε  στη  θέση MouseDown  του MoreActions(ScriptLanguage) 

τον εξής κώδικα: 

If (btm=0) Then 

btm=1 

stop = 0 

For n=0 To Infinity 

MoveObject("TextΧ","MouseX( )+2,MouseY( )‐7") 

If (stop=1) Then 
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Return() 

End 

Refresh() 

Next n 

End 

Σε  κάθε  άλλο  σύνδεσμο  ή  έννοια  αυξάνουμε  τη  μεταβλητή  btm  κατά  1,  δηλαδή  το  If 

(btm=0) παραμένει το ίδιο, ενώ το Then btm=1 γίνεται Then btm=2, κοκ. 

Στις θέσεις που επιθυμούμε να τοποθετηθούν οι έννοιες ή/και οι σύνδεσμοι τοποθετούμε 

hotspots.  Στο MouseDown  του MoreActions(ScriptLanguage)  του hotspot  τοποθετούμε  το 

Stop=1, για να αποκολλήσει ο σύνδεσμος ή η έννοια από το ποντίκι. Στο MouseUp του Mo‐

reActions(ScriptLanguage) του hotspot τοποθετούμε τον απαραίτητο κώδικα για να τοποθε‐

τηθεί ο σύνδεσμος ή η έννοια στην κατάλληλη θέση (συντεταγμένες Χ, Υ). O πιο κάτω κώδι‐

κας του πίνακα 1 αφορά στον ένα από τους δυο συνδέσμους «παράγουν».  

 

Πίνακας 1: Ενδεικτικός κώδικας του hotspot για το σύνδεσμο «παράγουν» 

If (btm=1) Then 

MoveObject("Text","20,20") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

If (btm=6) Then 

MoveObject("Text5","20,120") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

If (btm=2) Then 

MoveObject("Text1","20,40") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

If (btm=7) Then 

MoveObject("Text6","200,225") 

SetObjectParam("Text6","TEXTCOLOR=0,125

,0") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

If (προσπάθειες=1) Then 

Message("Συγχαρητήρια!","") 

Else 

Message("Βρήκες το σωστό σύνδεσμο 

σε","προσπάθειες") 

End 

προσπάθειες=0 

End 

If (btm=3) Then 

MoveObject("Text2","200,225") 

SetObjectParam("Text2","TEXTCOLOR=0,125

,0") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

If (προσπάθειες=1) Then 

Message("Συγχαρητήρια!","") 

Else 

Message("Βρήκες το σωστό σύνδεσμο 

If (btm=8) Then 

MoveObject("Text7","20,160") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδεσμο." 

,"") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 
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σε","προσπάθειες") 

End 

προσπάθειες=0 

End 

If (btm=4) Then 

MoveObject("Text3","20,80") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

If (btm=9) Then 

MoveObject("Text8","20,180") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

If (btm=5) Then 

MoveObject("Text4","20,100") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

If (btm=10) Then 

MoveObject("Text9","20,200") 

Message("Προσπάθησε με άλλο σύνδε‐

σμο.","") 

προσπάθειες=προσπάθειες+1 

End 

btm=0 

Το MoveObject("Text","20,20") σημαίνει ότι ο σύνδεσμος «έχουν» δεν ταιριάζει σε αυτή τη 

θέση,  επομένως  πρέπει  να  επιστρέψει  στη  αρχική  του  θέση  (Χ=20,Υ=20).  Επίσης,  δίνεται 

στο  μαθητή  το  μήνυμα: «Προσπάθησε  με άλλο  σύνδεσμο»,  ενώ  η  μεταβλητή «προσπά‐

θειες» αυξάνει κατά 1. 

Τα Text2 και Text6 αντιστοιχούν στους δυο συνδέσμους «παράγουν». Για το τα δυο hotspot 

ο κώδικας είναι ίδιος, στο  ένα τοποθετεί το σύνδεσμο στη σωστή θέση που είναι Χ=200 και 

Υ=225, ενώ στο άλλο τοποθετεί το σύνδεσμο στη σωστή θέση που είναι η Χ=470 και Υ=360 

(σύμφωνα με τη συγκεκριμένη σχεδίαση). Σε όλα τα άλλα hotspot διαμορφώνουμε τον κώ‐

δικα ανάλογα. 

Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Στην εργασία αυτή αναφέρεται η παιδαγωγική σημασία των εννοιολογικών χαρτών και πα‐

ρουσιάζονται κάποια παραδείγματα δημιουργίας εννοιολογικών χαρτών χρησιμοποιώντας 

το  λογισμικό Multimedia  Builder.  Η  διδακτική  αξιοποίηση  των  λογισμικών  εννοιολογικής 

χαρτογράφησης, αποσκοπεί στην ενεργητική, αποτελεσματική και με νόημα μάθηση, καλ‐

λιεργεί τη δημιουργική και την κριτική σκέψη,  την  ικανότητα μεταγνώσης, ενισχύει την ο‐

μαδοσυνεργατική μάθηση κι αποτελεί εργαλείο επίλυσης προβλημάτων. Τα παρουσιαζόμε‐

να λογισμικά αλληλεπιδραστικών  εννοιολογικών χαρτών  ICMAP  και COMPASS  έχουν προ‐

χωρημένες δυνατότητες και ευκολίες, αλλά απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό για τη συγ‐

γραφή αλληλεπιδραστικών  εννοιολογικών  χαρτών.  Το  λογισμικό Multimedia Builder  είναι 

ένα λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα για μη εμπορικούς σκοπούς (unreg‐

istered version) και είναι αρκετά εύκολο στη χρήση του από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας 

και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι  αλληλεπιδραστικοί εννοιολογικοί χάρτες των σχημά‐

των 3  και 4  είναι δυο παραπλήσιες εφαρμογές και χρησιμοποιήθηκαν από το συγγραφέα 

της εργασίας ως παραδείγματα για την εκπαίδευση των σπουδαστών της ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μελ‐
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λοντικών  εκπαιδευτικών  της  ΤΕΕ,  στο  πλαίσιο  του  μαθήματος «Παιδαγωγικές  Εφαρμογές 

Η/Υ». Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των σπουδαστών ήταν απερίγραπτα. Δεν παρα‐

τηρήθηκαν ιδιαίτερες δυσκολίες από μεριάς των σπουδαστών κατά τη σχεδίασή τους. Τους 

εννοιολογικούς χάρτες των σχημάτων 3 και 4 μπορούμε να τους βελτιώσουμε,  εφόσον κα‐

ταμετράμε σε αυτούς τις προσπάθειες που καταβάλλουν οι μαθητές για να τοποθετήσουν 

στην κατάλληλη θέση έναν σύνδεσμο ή μια έννοια, ώστε να αξιολογείται η ολική προσπά‐

θεια των μαθητών σύμφωνα με κάποια κριτήρια αξιολόγησης. Για παράδειγμα, μπορούμε 

να δώσουμε 5 μονάδες για επιτυχία με την πρώτη προσπάθεια, 4 μονάδες με τη δεύτερη, 

κοκ. Επίσης, μέσω του εννοιολογικού χάρτη μπορούμε να εντοπίσουμε τις εσφαλμένες α‐

ντιλήψεις των μαθητών και να τους βοηθήσουμε να τις ξεπεράσουν, δίνοντάς τους πρόσθε‐

τη  πληροφορία  μέσω  ανατροφοδότησης  ή  φέρνοντάς  τους  αντιμέτωπους  με  ασύμφωνα 

γεγονότα  (π.χ., εικονικά πειράματα μέσω ενός άλλου εκπαιδευτικού λογισμικού). Όμως, η 

εννοιολογική αλλαγή μέσω των αλληλεπιδραστικών εννοιολογικών χαρτών είναι το επόμε‐

νο στάδιο της έρευνας. Ευελπιστώ ότι, στη σχολική αίθουσα, αν χρησιμοποιηθούν οι αλλη‐

λεπιδραστικοί εννοιολογικοί χάρτες από μαθητές, τότε θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον και θα 

μαθαίνουν  «παίζοντας».    Όταν  οι  μαθητές  εξοικειωθούν  με  τους  εννοιολογικούς  χάρτες, 

τότε σιγά‐σιγά μπορούμε να αφαιρούμε έννοιες και συνδέσμους από τον αρχικό χάρτη με 

τελικό στόχο την ολοκληρωτική δημιουργία του χάρτη από τους μαθητές (φθίνουσα καθο‐

δήγηση, κλιμάκωση). Το επόμενο βήμα είναι η ερευνητική απόδειξη των πιο πάνω προτά‐

σεων. 
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Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διαδικτυακής Εφαρμογής Χαρτογραφικής Απεικόνισης 
Χωροταξικής Κατανομής Μαθητών Περιφέρειας Θεσσαλίας 

  
Πρασσάς Χ. 

 Διοικητικός Υπάλληλος Περιφερειακής Δ/νσης Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας, 
Κλάδου ΠΕ Πληροφορικής 

prassas@sch.gr 
  

 

Περίληψη 

 

Η  εργασία αυτή αφορά  την ανάπτυξη διαδικτυακής  εφαρμογής που παρέχει  την δυνατότητα 

χαρτογραφικής απεικόνισης της χωροταξικής κατανομής μαθητών όλων των βαθμίδων της Πε‐

ριφέρειας Θεσσαλίας. Στην ανάπτυξή της χρησιμοποιήθηκαν τεχνολογίες όπως PHP, Javascript, 

XML, Google Maps API Version 3. Παράλληλα παρουσιάζεται και ο τρόπος δημιουργίας των δε‐

δομένων με παραγωγή   αρχείων KML  ‐ XML μέσω του Google Earth 7. Στόχος της εφαρμογής 

είναι  η  άμεση  πληροφόρηση  και  εύκολη  κατανόηση  από  τους  ενδιαφερόμενους  πολί‐

τες/γονείς/φορείς της Θεσσαλίας των προβαλλόμενων χωροταξικών περιοχών ή σχολικών Πε‐

ριφερειών των σχολείων.  

 

Λέξεις κλειδιά: Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών, χωροταξική κατανομή μαθητών. 

 

Εισαγωγή 

 

Χωροταξία είναι η αναζήτηση, μέσα στο γεωγραφικό πλαίσιο μιας χώρας ή περιφέρειας, μιας 

καλύτερης κατανομής των ανθρώπων σε συνάρτηση με τους φυσικούς πόρους και τις οικονο‐

μικές δραστηριότητες (Delmas, 1963 ‐ Βασενχόφεν, 1997). Στην συγκεκριμένη περίπτωση μελέ‐

της το γεωγραφικό πλαίσιο είναι οι πόλεις  της Θεσσαλίας, οι άνθρωποι είναι οι μαθητές των 

σχολείων, οι φυσικοί πόροι είναι τα σχολεία και η δραστηριότητα είναι η εκπαίδευση. Σύμφω‐

να με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3848, 2010 ‐ Π. Δ. 200 ‐ 201, 1998 ‐ Π. Δ. 104, 1979) η 

χωροταξική  κατανομή  των  μαθητών  και  η  οριοθέτηση  των  σχολικών  Περιφερειών  ορίζονται 

από  συγκεκριμένη  διαδικασία  μεταξύ  των  εμπλεκόμενων φορέων.  Πόσο  κατανοητή  από  την 

κοινωνία  των πολιτών ή  των  λοιπών φορέων,  οι  οποίοι  ανήκουν ή  δραστηριοποιούνται  καθ΄ 

οιονδήποτε τρόπο στο εν λόγω γεωγραφικό πλαίσιο, είναι μια απόφαση χωροταξικής κατανο‐

μής;  

 

Η  αντίληψη  των  περιοχών  που  περιγράφονται  σε  μια  απόφαση  χωροταξικής  κατανομής  δεν 

είναι εύκολη, τουλάχιστον όχι στο βαθμό που επιτυγχάνεται με την απεικόνιση των περιοχών 

σε έναν ηλεκτρονικό χάρτη υψηλής ανάλυσης. Προσπαθώντας να επιλυθεί το εν λόγω πρόβλη‐

μα, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

χρησιμοποιώντας τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), δημιουργή‐

θηκε μια διαδικτυακή εφαρμογή προβολής της χωροταξικής κατανομής του μαθητικού δυναμι‐

κού και προτάθηκε κοινή διαδικασία προετοιμασίας των χαρτογραφικών δεδομένων. 

446/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Προετοιμασία γεωγραφικών δεδομένων χωροταξικής κατανομής 

 

Χρήση και Προετοιμασία του Google Earth 

 

Για τη δημιουργία των σχολικών περιφερειών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Google Earth ver. 

7  (Google Earth Reference, n.d),  το οποίο διατίθεται δωρεάν για μη  εμπορική χρήση  (Google 

Earth License Reference n.d). Το συγκεκριμένο λογισμικό παρέχει τη δυνατότητα οριοθέτησης 

μιας περιοχής, εισάγοντας ένα πολύγωνο ως νέο επίπεδο στο χάρτη, με τις ακμές του κάθε πο‐

λυγώνου να αποτελούν τα όρια της κάθε σχολικής περιοχής.  

Η οργάνωση των δεδομένων έγινε ανά Δήμο ευθύνης και ανά τύπο σχολείων. Ως αποτέλεσμα 

δημιουργήθηκαν διαφορετικά αρχεία για τα Δημοτικά Σχολεία της πόλης της Λάρισας και για 

τα Γυμνάσια της ίδιας πόλης. Με αυτόν τον τρόπο υπήρξε καλύτερος έλεγχος κατά την διόρθω‐

ση και  την διαχείριση τους. Αρχικά δημιουργήθηκε ένας υποφάκελος με όνομα τον τύπο των 

σχολείων και την πόλη/δήμο εντός του κεντρικού φακέλου “Προσωρινά Μέρη” του συστήματος 

που βρίσκεται στα αριστερά. Οι προς καταχώρηση περιοχές και τα σημεία ενδιαφέροντος δη‐

μιουργήθηκαν εντός του νέου φακέλου είτε εξ αρχής είτε μετακινώντας τα ήδη δημιουργηθέ‐

ντα πολύγωνα (χωροταξικές περιοχές) ή σημάνσεις μέρους (σχολεία) εντός του φακέλου. 

 

Δημιουργία Επιπέδου (Layer) για κάθε σχολική Περιφέρεια 

 

Στηριζόμενοι στην απόφαση ορισμού χωροταξικών περιοχών,  για  κάθε  ένα σχολείο δημιουρ‐

γήθηκε και ένα πολύγωνο που περιέχει την περιοχή που ορίζεται από τις οδούς που αναφέρο‐

νται σε αυτή. Κατά τον ορισμό του ονόματος του πολυγώνου ακολουθήθηκε ενιαία μορφή και 

αποτελείται από α)  το όνομα του σχολείου, β)  την πόλη,  γ)το τηλέφωνο του σχολείου, δ)  την 

διεύθυνση του σχολείου και ε) τον ταχυδρομικό κώδικα. 

 

Δημιουργία Σημείου Αναφοράς για κάθε σχολείο 

 

Κάθε  σχολείο  ορίστηκε  στον  χάρτη  χρησιμοποιώντας  το  εργαλείο  προσθήκης  σήμανσης  μέ‐

ρους. Ως πληροφοριακά στοιχεία για το κάθε σχολείο που εμφανίζονται στο αναδυόμενο μή‐

νυμα ορίστηκαν α) το όνομα και β) το τηλέφωνο επικοινωνίας. 
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Εικόνα 1: Απεικόνιση χωροταξικών περιοχών και ακριβή θέση των Γυμνασίων Λάρισας 

 

Δημιουργία δεδομένων σε μορφή XML 

 

Η δημιουργία του αρχείου XML προυποθέτει την εξαγωγή των δεδομένων από το Google Earth. 

Χρησιμοποιώντας την δυνατότητα της αποθήκευσης μέρους, εξάγονται τα δεδομένα σε μορφή 

αρχείου KML (KML Reference, n.d). Η μορφή KMZ είναι η συμπιεσμένη μορφή του KML αρχεί‐

ου. Μπορεί εύκολα να εξάχθει το KML αρχείο από ένα KMZ, ορίζοντας στο αρχείο κατάληξη ZIP. 

Αποσυμπιέζοντας το αρχείο υπάρχει η δυνατότητα προβολής και χρήσης του KML. Από το τελι‐

κό αρχείο με κατάληξη .KML δημιουργείτε το XML με μετονομασία ‐ αλλαγή της κατάληξης του 

αρχείου. 

 

Διαδικτυακή διεπαφή απεικόνισης περιοχών – σχολείων 

 

Περιγραφή λειτουργίας και χρήσης διεπαφής 

 

Η δημιουργηθείσα διαδικτυακή εφαρμογή είναι ελεύθερα προσβάσιμη μεσω της ηλεκτρονικής 

διεύθυνσης: 

http://thess.pde.sch.gr/jm/index.php/component/content/article/534‐geographical‐data 

όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος επισκέπτης να επιλέξει τον τύπο σχολείου και τον Δήμο ή Πόλη 

που τον ενδιαφέρει από τους αντίστοιχους ενεργούς συνδέσμους.  Συγκεκριμένα τα Γυμνάσια 

της  πόλης  της  Λάρισας  είναι  προσβάσιμα  μέσω  της  ηλεκτρονικής  διεύθυνσης: 

http://thess.pde.sch.gr/jm/index.php/schools‐territory 

448/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
Εικόνα 2: Διεπαφή χρήσης. Διακρίνονται οι περιοχές και τα σχολεία των Γυμνασίων Λάρισας 

 

Για την δημιουργία της εφαρμογής απεικόνισης ενός τύπου σχολείου για μια συγκεκριμένη πό‐

λη/δήμο απαιτήθηκαν  δύο αρχεία.  Ενα HTML  και  ένα XML  αρχείο.  Το αρχείο HTML  περιέχει 

κώδικα Javascript (Javascript Reference, n.d) σύμφωνα με τις αναφορές και τις υποδείξεις του 

Google Maps Javascript API V. 3 (Google Maps Javascript API Reference, 2013) ώστε να αναγνω‐

ριστούν και να αποτυπωθούν τα χαρτογραφικά δεδομένα που περιέχονται στο αρχείο XML, ως 

νέο  επίπεδο  πάνω  στον  προβαλλόμενο  ηλεκτρονικό  χάρτη.  Κατά  την  επιλογή  ενός  σχολείου 

από την λίστα στα δεξιά της εφαρμογής, εμφανίζεται στον χάρτη μόνο η περιοχή του σχολείου 

που επιλέχθηκε και ταυτόχρονα εμφανίζονται και τα στοιχεία επικοινωνίας του σχολείου προς 

διευκόλυνση του χρήστη.  
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Εικόνα 3: Παράδειγμα απεικόνισης χωροταξικής περιοχής 5ου Γυμνασίου Λάρισας 

 

Υλοποίηση χωρίς Βάση Δεδομένων 

Η εφαρμογή δημιουργήθηκε αποφεύγοντας την χρήση Βάσης Δεδομένων έχοντας ως στόχο τα 

παρακάτω: 

● Ανεξαρτητοποίηση από πολύπλοκα συστήματα φιλοξενίας.  

● Ευκολία συντήρησης. 

● Εύκολη κατανόηση κώδικα. 

● Συμβατότητα με όλους τους σύγχρονους φυλομετρητές. 

● Ταχύτητα στην χρήση. 

Οι αλλαγές των δεδομένων γίνονται απευθείας στο XML αρχείο ή μέσω του Google Earth, με 

γραφικό τρόπο και εύκολα επαναδημοσιεύονται στον  ιστότοπο με χρήση πρωτοκόλλου μετα‐

φοράς FTP (Postel J., J. Reynolds, 1985). 

 

Στόχοι της εφαρμογής 

 

Η εφαρμογή σχεδιάστηκε με γνώμονα, πρωταρχικά,  την ευκολία χρήσης και την διευκόλυνση 

των εμπλεκόμενων φορέων στην λήψη των αποφάσεων οριστικοποίησης των περιοχών. Συγκε‐

κριμένα οι στόχοι σχεδίασης και υλοποίησης της εφαρμογής είναι: 

1. Εύκολη κατανόηση από τους πολίτες. 

2. Χρήση ενιαίας μορφής αρχείων από  τις υπηρεσίες  / φορείς, Μέσα Μαζικής Μεταφο‐

ράς. 

3. Κεντρικό σημείο προβολής των περιοχών της Θεσσαλίας σε έναν ιστότοπο. 

4. Διευκόλυνση της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων στην φάση του σχεδιασμού 

των περιοχών. 
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5. Ελαχιστοποίηση πιθανότητας λάθους. 

6. Μείωση κόστους λόγω της μη ανάγκης εκτύπωσης χαρτών. 

Η χρήση του Google Earth επιλέχθηκε λόγω α) της ευκολίας χρήσης και αντίληψης των περιο‐

χών, β) της υψηλής ανάλυσης του χαρτογραφικού υπόβαθρου, γ) της δυνατότητας χρήσης του 

δωρεάν και δ) της δυνατότητας εξαγωγής και αποστολής των αρχείων KML/XML στους εμπλε‐

κόμενους φορείς, στην φάση σχεδιασμού των χωροταξικών περιοχών. Η χρήση της εφαρμογής 

είναι ελεύθερη από όλους ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους υπευθύνους των Μέ‐

σων Μαζικής Μεταφοράς για  την  χάραξη δρομολογίων με σκοπό  την  καλύτερη εξυπηρέτηση 

μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.  Συμπληρωματικά, με την γνωστοποίηση της εφαρμογής 

και την γενικότερη αποδοχή της, αναμένεται ελαχιστοποίηση των ερωτημάτων προς τις αρμό‐

διες υπηρεσίες και σχολεία, από ενδιαφερόμενους για την τρέχουσα κατάσταση της χωροταξι‐

κή κατανομή. 
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Περίληψη 

Η  παρούσα  εργασία  περιγράφει  τον  σχεδιασμό  μιας  εκπαιδευτικής  δραστηριότητας  που 

είχε στόχο να αξιοποιήσει  τις φορητές  τεχνολογίες και συσκευές στην περιβαλλοντική εκ‐

παίδευση, και να διερευνήσει την επίδρασή τους ειδικά στη διδασκαλία παιδιών με δυσλε‐

ξία.  Τα αποτελέσματα  της δραστηριότητας  είναι  ιδιαίτερα ενθαρρυντικά,  καθώς δείχνουν 

ότι αυτή η μορφή μάθησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα μελέτης πεδίου με 

στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθη‐

τών, ιδιαίτερα των παιδιών με δυσλεξία.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: περιβαλλοντική εκπαίδευση, φορητές συσκευές, δυσλεξία 

 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ραγδαία εξέλιξη στις τεχνολογίες πληροφορίας και 

επικοινωνιών  (ΤΠΕ), και  ιδιαίτερα στην παραγωγή κινητών συσκευών με δυνατότητες επι‐

κοινωνίας,  συγγραφής  και ανταλλαγής περιεχομένου  (κείμενο,  ήχος,  εικόνα)  και  πρόσβα‐

σης στο διαδίκτυο. Η χρήση αυτών των συσκευών από την πλειοψηφία των μαθητών στην 

Ελλάδα έχει αυξηθεί  τελευταία καθώς οι δυνατότητές  τους βελτιώνονται διαρκώς ενώ  το 

κόστος αγοράς τους έχει μειωθεί σημαντικά (Lefoe et al., 2009). 

 

Η Μάθηση μέσω Κινητών Συσκευών (Mobile Learning) έχει κατά συνέπεια προσελκύσει το 

ενδιαφέρον πολλών εκπαιδευτικών, ερευνητών και εταιρειών που ασχολούνται με την  (η‐

λεκτρονική)  μάθηση. Μια εμφανής αλλά σημαντική διαφορά αυτού  του  τρόπου μάθησης 

είναι ότι στηρίζεται στην υπόθεση ότι οι χρήστες βρίσκονται σε κίνηση. Η συγκεκριμένη τε‐

χνολογία παρέχει την δυνατότητα για συνεργατική αλληλεπίδραση και προσφέρει δυνατό‐

τητες (/εμπειρίες) μάθησης σε άτομα ή ομάδες γεωγραφικά διασκορπισμένες  (Sharples et 

al., 2005). Τα μικρά και οικεία στη χρήση κινητά τηλέφωνα δεν απαιτούν τεχνολογική κα‐

τάρτιση,  δεν  "εκφοβίζουν"  τους  χρήστες  και  παραμένουν  διακριτικά  μέσα  στις  αίθουσες 

διδασκαλίας (Uzunboylu et al., 2009). Τα πλεονεκτήματα αυτού του τύπου της μάθησης πε‐

ριλαμβάνουν το γεγονός ότι (α) μπορούν να χρησιμοποιηθούν παντού και κάθε στιγμή, (β) 

έχουν χαμηλότερο κόστος σε σχέση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, (γ) είναι μικρότε‐

ρου μεγέθους και βάρους από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και (δ) είναι πιο προσιτές 

στους μαθητές, αφού πρόκειται για τεχνολογία που χρησιμοποιούν καθημερινά  (Georgiev 

et al., 2004). 
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Μια σειρά μελετών τα τελευταία χρόνια (Uzunboylu et al., 2009; Ferry, 2009; Cheng et al., 

2013)  έχει στόχο να διερευνήσει  τα αποτελέσματα  της μάθησης μέσω κινητών συσκευών 

στη διδασκαλία φυσικών επιστημών. Από την κατεύθυνση αυτή δεν θα μπορούσε να απου‐

σιάζει η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, η οποία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις άμεσες 

εμπειρίες των μαθητών έξω από την αίθουσα διδασκαλίας και έχει σαν απαραίτητη μορφή 

διδασκαλίας  την μελέτη πεδίου  (Τζουρά κ.α., 2012). Οι  έρευνες που έχουν γίνει δείχνουν 

ότι η χρήση των κινητών συσκευών λειτουργεί θετικά στην βελτίωση των γνώσεων για τα 

περιβαλλοντικά ζητήματα είτε όταν χρησιμοποιείται σαν οδηγός μιας διαδρομής, είτε στην 

αναζήτηση πληροφοριών κατά τη μελέτη πεδίου (Mueller et al. 2012). Επίσης, φαίνεται ότι 

λειτουργεί  θετικά στην περιβαλλοντική  ευαισθητοποίηση  των μαθητών  (Uzunboylu et al., 

2009) και σε κάθε περίπτωση η χρήση κινητών συσκευών έχει επιφέρει τουλάχιστον τα ίδια 

και συνήθως πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τις "παραδοσιακές" μεθόδους δι‐

δασκαλίας  (Ruchter et al., 2009). Στον ελληνικό χώρο, η χρήση των ΤΠΕ γενικά στην Περι‐

βαλλοντική Εκπαίδευση εστιάζεται κυρίως σε γενικές εφαρμογές όπως για παράδειγμα την 

αναζήτηση πληροφοριών μέσω διαδικτύου, ενώ η μελέτη της χρήσης των κινητών συσκευ‐

ών στον τομέα αυτό βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο (Ιωαννίδου κ.α., 2006).  

 

Παράλληλα,  η  έρευνα  τα  τελευταία  χρόνια  προσανατολίζεται  και  στη  χρήση  κινητών  συ‐

σκευών για τη διευκόλυνση των ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες και ιδιαίτερα με δυσλε‐

ξία. Η πολυπλοκότητα  της δυσλεξίας  και η ανομοιομορφία που παρουσιάζεται στα  χαρα‐

κτηριστικά  των  δυσλεξικών  ατόμων  επιβάλλουν  διδακτικές  μεθόδους  που  επιτρέπουν  τη 

διαφοροποίηση της διδασκαλίας. Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χρήσης ηλε‐

κτρονικών υπολογιστών από  τα παιδιά αυτά  είναι  το  κίνητρο που αποκτούν  για μάθηση, 

ενώ η προσωπική ενασχόληση μειώνει την έκθεση του μαθητή σε (πιθανή) αρνητική κριτική 

ενώπιον των συμμαθητών του. Επίσης, πρόσφατες έρευνες έδειξαν ότι οι μαθητές με μα‐

θησιακές  δυσκολίες  μπορούν  να  παραμένουν  περισσότερο  συγκεντρωμένοι  όταν  οι  δρα‐

στηριότητες  προσφέρονται  μέσα  από  τον  ηλεκτρονικό  υπολογιστή  (Smith,  2008),  ενώ  το 

ενδιαφέρον  τους  για  το αντικείμενο μάθησης αυξάνεται  ιδιαίτερα όταν οι πληροφορίες  / 

υλικό δίνεται μέσα από πολυμέσα και ιδιαίτερα αν τα μέσα αυτά προσφέρουν τη δυνατό‐

τητα αλληλεπίδρασης (Κωνσταντίνου & Αγγελή, 2006).  

 

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε μια σειρά μελετών  (Hooper, 2004; Umar et al, 

2012) που διερευνούν κατά πόσο οι κινητές συσκευές μπορούν να βοηθήσουν και να βελ‐

τιώσουν  τομείς  στους  οποίους  υπάρχει  ιδιαίτερη  δυσκολία  στους  δυσλεξικούς  μαθητές, 

όπως η οργανωτική ικανότητα, η δυσκολία ανάγνωσης, κλπ. Παρόλα αυτά, ελάχιστες έρευ‐

νες υπάρχουν στο διεθνή χώρο σχετικά με τη χρήση της μάθησης μέσω κινητών συσκευών 

στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των ατόμων με δυσλεξία και τα οφέλη που προκύπτουν 

από αυτή, την ίδια στιγμή που 4‐10% του πληθυσμού παρουσιάζει κάποια μορφή δυσλεξί‐

ας  που  έχει  συνέπειες  στις  καθημερινές  και  ακαδημαϊκές  δραστηριότητες  με  ποικίλους 

τρόπους.  

 

Παρά τα ενθαρρυντικά αποτελέσματα και την αυξανόμενη διάδοση των κινητών συσκευών 

ως μέσω συνεργασίας και μάθησης, ακόμη παραμένουν αναπάντητα μια σειρά από ερωτή‐

ματα για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία 

της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα οφέλη που μπορούν να επιφέρουν στα ιδιαίτερα 
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στα παιδιά με δυσλεξία. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο, η παρούσα εργασία επιδιώκει να περι‐

γράψει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας και να μελε‐

τήσει την επίδραση των φορητών τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία παιδιών με δυσ‐

λεξία σε θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.  

 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Δραστηριότητας 

Οι συμμετέχοντες  στην παρούσα δραστηριότητα ήταν 23  μαθητές  της Α’  Τάξης  (16  ετών) 

του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Κατερίνης, από τους οποίους οι 10 μαθητές ήταν παιδιά 

με δυσλεξία και αποτελούσαν το σύνολο των μαθητών με δυσλεξία της συγκεκριμένης τά‐

ξης του σχολείου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 πειραματικές ομάδες  των 4‐5 ατόμων και 

συμμετείχαν σε τετράωρο πρόγραμμα επιτόπιας μελέτης του οικοσυστήματος του Δημοτι‐

κού Πάρκου Κατερίνης. Το σχέδιο οργάνωσης της πειραματικής κατάστασης που χρησιμο‐

ποιήθηκε  περιελάμβανε  προέλεγχο  (pre‐test),  μεταέλεγχο  (post‐test)  και  ομάδα  ελέγχου 

(Σχήμα 1) (Cohen   et al., 2000). Η επιλογή των ομάδων έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε οι δύο 

ομάδες να αποτελούνται από τα δυσλεξικά παιδιά. Η κατανομή των μαθητών με δυσλεξία 

στις δύο ομάδες έγινε με τυχαίο τρόπο, και αντίστοιχα τυχαία ήταν και η κατανομή των υ‐

πολοίπων μαθητών στις άλλες δύο ομάδες. Το γεγονός αυτό, καθώς και η ομοιογένεια του 

πληθυσμού ως προς τα χαρακτηριστικά τους επιτρέπει να δεχτούμε ότι οι ομάδες ανά δύο 

ήταν ισότιμες ή παράλληλες (Βάμβουκας, 1987). 

 
Εικόνα 1: Μεθοδολογία 

Η ομάδες Α και Β συμμετείχαν στις δραστηριότητες μάθησης μέσω κινητών συσκευών (mL). 

Οι ομάδες Γ και Δ χρησιμοποίησαν έντυπο υλικό. 

Η ομάδα ελέγχου χρησιμοποιήθηκε σαν σημείο αναφοράς. 

 

Δύο εβδομάδες πριν την έναρξη του προγράμματος μαθητές της Α’ Τάξης που δεν θα συμ‐

μετείχαν στη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν σαν ομάδα ελέγχου και συμπλήρωσαν ερωτη‐

ματολόγιο σχετικά με τις γνώσεις και τις στάσεις τους απέναντι στην περιβαλλοντική αξία 
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των αστικών πάρκων το οποίο περιελάμβανε ανοικτού και κλειστού τύπου ερωτήσεις. Σκο‐

πός της ομάδας αυτής ήταν να αποτελέσει σημείο αναφοράς και σύγκρισης των αποτελε‐

σμάτων, καθώς και να γίνει έλεγχος του ερωτηματολογίου ως προς την αναγνωσιμότητα και 

την εύκολη συμπλήρωσή του. Λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των μαθητών αυτής 

της ομάδας έγινε η τελική διαμόρφωση του ερωτηματολογίου.  

 

Οι συμμετέχοντες μαθητές συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μια εβδομάδα πριν την μελέ‐

τη πεδίου. Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου απαιτήθηκαν περίπου είκοσι λεπτά. 

Το ερωτηματολόγιο περιείχε αρχικά ερωτήσεις γεγονότων  (φύλο, τόπος κατοικίας, συμμε‐

τοχή  σε  προγράμματα  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  στο  παρελθόν,  κλπ),  ερωτήσεις  σύ‐

ντομης απάντησης και ερωτήσεις με προτεινόμενη απάντηση (διαζευκτικές, πολλαπλής επι‐

λογής και ιεράρχησης). 

 

Κατά  την  επιτόπια μελέτη δόθηκαν στις δύο ομάδες  (η μία  εκ  των οποίων αποτελούνταν 

από  παιδιά  με  δυσλεξία)  κινητές  συσκευές  και  συγκεκριμένα  ένα  tablet  και  τρία 

smartphones, ενώ στις δύο άλλες ομάδες δόθηκαν γραπτές οδηγίες και φύλλο συμπλήρω‐

σης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων. Όλες οι συσκευές είχαν πρόσβαση το διαδί‐

κτυο μέσω του δικτύου των κινητών συσκευών 3G, ενώ η προετοιμασία των συσκευών πριν 

την επίσκεψη αφορούσε την εγκατάσταση της εφαρμογής σύγχρονης επικοινωνίας Skype.  

 

Οι  μαθητές  έπρεπε  να  διεκπεραιώσουν  9  δραστηριότητες  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης 

προτεινόμενες από τον Οδηγό Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων Περιβαλλοντικής 

Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΠΘ  (Φέρμελη κ.α., 2009). Οι δραστηριότητες επιλέχθηκαν με τέτοιο 

τρόπο  ώστε  να  καλύπτουν  ποικίλα  πεδία  της  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης.  Οι  μαθητές 

έπρεπε να αναζητήσουν πληροφορίες για την χλωρίδα και πανίδα του πάρκου, να εντοπί‐

σουν μνημεία και να καταγράψουν (χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο ή τα φυλλάδια που τους 

δόθηκαν) πολιτιστικές δράσεις που αφορούν το πάρκο, να παρατηρήσουν τους επισκέπτες, 

να σκεφτούν πιθανές  χρήσεις  του πάρκου,  να ανιχνεύσουν σημεία που  κάνουν  εύκολη  ή 

δύσκολη την πρόσβαση από άτομα με ειδικές ανάγκες,  να φωτογραφίσουν  το ωραιότερο 

σημείο, κλπ.  

 

Οι ομάδες με τις κινητές συσκευές έλαβαν τις οδηγίες μέσω των συσκευών και ειδικά μέσω 

της σύνδεσής τους στην εφαρμογή Socrative.com. Κατά τη συμμετοχή τους στις δραστηριό‐

τητες έπρεπε να περιηγηθούν στο πάρκο, να αναζητήσουν πληροφορίες στο διαδίκτυο σχε‐

τικά με  το  οικοσύστημα,  να απαντήσουν  σε  ηλεκτρονικό  κουίζ  και  να  στείλουν μέσω  της 

εφαρμογής Skype  το φωτογραφικό υλικό, που θα λάμβαναν με  τις συσκευές, μαζί με  τον 

ανάλογο σχολιασμό στην υπεύθυνη καθηγήτρια προκειμένου να συνεχίσουν στην επόμενη 

δραστηριότητα.  

 

Παράλληλα, οι μαθητές που δεν διέθεταν φορητές συσκευές έπρεπε να συμπληρώσουν το 

έντυπο που τους δόθηκε, το οποίο περιείχε τις αντίστοιχες δραστηριότητες. Κατά την περι‐

ήγησή τους μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το βοηθητικό υλικό που τους δόθηκε προκει‐

μένου  να αναζητήσουν πληροφορίες  για  το πάρκο,  αλλά δεν θα  λάμβαναν φωτογραφικό 

υλικό.  
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Προκειμένου να γίνει ποιοτική αξιολόγηση της έρευνας τέσσερις μαθητές (ένας ανά ομάδα) 

ανέλαβαν το ρόλο του παρατηρητή. Οι παρατηρητές κατέγραφαν σε φόρμες παρατήρησης 

στοιχεία σχετικά με  τη συνεργασία  των μελών  της ομάδας,  το  ενδιαφέρον ή  τη δυσκολία 

της κάθε δραστηριότητας, αν διασκεδάζουν οι μαθητές, ή οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θεω‐

ρούσαν απαραίτητο.  

 

Στο τέλος των δραστηριοτήτων οι μαθητές έπρεπε να επιστρέψουν στο αρχικό σημείο και 

να  αναδείξουν  από  κοινού  την  πιο  αποτελεσματική  ομάδα.  Αμέσως  μετά,  συμπλήρωσαν 

ερωτηματολόγιο (post‐test) παρόμοιο με αυτό που τους δόθηκε πριν τη μελέτη πεδίου. Την 

επόμενη μέρα έγιναν συνεντεύξεις  των παρατηρητών προκειμένου να δοθούν περισσότε‐

ρες  διευκρινήσεις  σχετικά  με  τη  λειτουργία  των  ομάδων  κατά  τη  διάρκεια  της  επιτόπιας 

έρευνας.     

 

     
Εικόνα 2: Συμμετέχοντες 

Εικόνες από τις ομάδες Α (αριστερά) και Β (μέση) που διέθεταν κινητές συσκευές και ο ρό‐

λος του παρατηρητή στην ομάδα Γ (δεξιά). 

 

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Κατευθύνσεις 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής δρα‐

στηριότητας που είχε στόχο την αξιοποίηση των φορητών συσκευών και τεχνολογιών στην 

περιβαλλοντική εκπαίδευση, ειδικά για παιδιά με δυσλεξία. Η δραστηριότητα ολοκληρώθη‐

κε τον Μάιο του 2013, και τα πρώτα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι πολύ ενθαρρυ‐

ντικά. 

 

Μέσα από την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων παρατηρούμε ότι η συμμετοχή των μα‐

θητών στη δραστηριότητα φαίνεται να οδηγεί σε αύξηση των περιβαλλοντικών τους γνώ‐

σεων και στη διαμόρφωση θετικότερων στάσεων απέναντι στα περιβαλλοντικά προβλήμα‐

τα. Αξιοσημείωτη είναι θετική αλλαγή στις στάσεις που παρατηρείται στην ομάδα των μα‐

θητών με δυσλεξία  που συμμετείχαν στη δραστηριότητα με τη χρήση φορητών συσκευών.  

 

Στην ανάλυση των ποιοτικών δεδομένων των συνεντεύξεων, αλλά και μέσα από την ανάλυ‐

ση των δεδομένων των φύλλων παρατήρησης φαίνεται ότι παράγοντες όπως το ενδιαφέ‐

ρον, η διασκέδαση κατά τη μάθηση, η συνεργασία και το κίνητρο ενισχύονται εξίσου στις 
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δύο ομάδες των μαθητών που χρησιμοποίησαν φορητές συσκευές.  Ιδιαίτερα τα παιδιά με 

δυσλεξία  της  ομάδας  που  χειρίστηκε  τις  φορητές  συσκευές  έδειξαν  μεγαλύτερη  αυτοπε‐

ποίθηση, και συμμετείχαν πιο ενεργά στις δραστηριότητες σε σχέση με τα αντίστοιχα παι‐

διά στα οποία διατέθηκε έντυπο υλικό. Το γεγονός αυτό αποτελεί σημαντικό εύρημα, μια 

και οι δυσλεκτικοί μαθητές δυσκολεύονται να παρακολουθήσουν τις σχολικές δραστηριό‐

τητες με αποτέλεσμα να απογοητεύονται και να χάνουν το ενδιαφέρον τους (Παντελιάδου 

κ.α., 2004).  

 

Ενδεικτικά,  κάποια από τα σχόλια που καταγράφτηκαν από τους παρατηρητές ήταν: "Δεν 

είχαμε  παρατηρήσει  μέχρι  τώρα  ότι  υπήρχαν  ιστορικά  μνημεία  στο  πάρκο!".  "Υπάρχουν 

πάνω από 10  διαφορετικά είδη φυτών μέσα σε ένα  τετραγωνικό μέτρο!". "Θα ήταν πολύ 

ωραίο να χρησιμοποιούσαμε τα κινητά μας και στα άλλα μαθήματα".  

 

Η λεπτομερής ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων της έρευνας αναμένεται 

να ολοκληρωθεί σύντομα,  και  τα αποτελέσματα να παρουσιαστούν κατά  τη διάρκεια  του 

Συνεδρίου. 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το νοητικό μοντέλο (conceptual model) ενός ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού που στηρίζεται στη θεωρία των Πωλήσεων και τη Συμπεριφορά του Καταναλω‐

τή, δύο επιμέρους αλλά πολύ σημαντικά πεδία της ευρύτερης επιστήμης του Μάρκετινγκ. 

Το ηλεκτρονικό παιχνίδι θα ενσωματωθεί σε πρώτη φάση στη διδασκαλία  εξ αποστάσεων 

(e‐learning)  ενός μαθήματος  του  τμήματος Μάρκετινγκ  και  Επικοινωνίας  του ΟΠΑ,  καθώς 

έχει αποδειχθεί πως η αξιοποίηση των παιχνιδιών αυξάνει την αποτελεσματικότητα της δι‐

δασκαλίας και βοηθά στην πληρέστερη επίτευξη μαθησιακών στόχων. Παράλληλα, η ίδια η 

διαδικασία  της  χρήσης παιχνιδιών  χρησιμοποιείται  ήδη από πολλές  εταιρίες ως  εργαλείο 

προώθησης  και  παροχής  εμπειρίας  στους  χρήστες  των  παιχνιδιών.  Για  την  ανάπτυξη  του 

συγκεκριμένου παιχνιδιού θα χρησιμοποιηθούν οι μέθοδοι του κονστρουκτιβισμού, δηλα‐

δή θα επιδιωχθεί η κατανόηση των εκπαιδευτικών εννοιών από τους χρήστες να επιτυγχά‐

νεται μέσα από την διαμόρφωση και αντανάκλαση σχετικών εμπειριών που αποκτούν στο 

παιχνίδι  διαμορφώνοντας συμπεριφορές.  βασικό θεωρητικό υπόβαθρο  για  το παιχνίδι  α‐

ποτελεί η θεωρία των Πωλήσεων, και ειδικότερα ο Κύκλος της Πώλησης και οι Τεχνικές Πω‐

λήσεων. Για την επίτευξη όμως της ρεαλιστικής απεικόνισης μιας διαδικασίας πώλησης δί‐

νεται  έμφαση  στη  δημιουργία  και  απεικόνιση  συγκεκριμένων  τυπολογιών  πελατών  κατά 

πρώτον σε σχέση με το κοινωνικό στυλ που υιοθετούν στην διαπροσωπική τους επικοινω‐

νία και κατά δεύτερον σε σχέση με την αγοραστική συμπεριφορά που επιδεικνύουν. 

Λέξεις ‐ Κλειδιά: Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, Προσωπική Πώληση, Κύκλος Πώλη‐

σης, Τυπολογίες Καταναλωτών, Gamification, Κονστρουκτιβισμός. 

 

Εισαγωγή:   

Ηλεκτρονικά εκπαιδευτικά παιχνίδια/ Gamification / Experience Marketing 

Στα  πλαίσια  της  καθημερινότητας  μας  συχνά  παίρνουμε αποφάσεις  σε  σχέση με  το  ποια 

προϊόντα θα καταναλώσουμε, συλλέγοντας  πληροφορίες για εναλλακτικές μάρκες, αξιολο‐

γώντας  και  συγκρίνοντάς  τες.  Επαναλαμβανόμενες  τέτοιες  αποφάσεις  οδηγούν  στη  δια‐

μόρφωση στάσεων σε σχέση με τις διάφορες μάρκες, οι οποίες εμπεριέχουν την αξιολόγη‐

ση του βαθμού στον οποίο ικανοποιήθηκαν οι ανάγκες και οι προσδοκίες μας (Sheppard et 
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al., 1988). Η επιστήμη του Μάρκετινγκ διαθέτει σημαντικά εργαλεία για την ερμηνεία της 

συμπεριφοράς ενός καταναλωτή, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αυτός λαμβάνει τις α‐

γοραστικές του αποφάσεις και των  παραγόντων που επηρεάζουν τον τρόπο λήψης αυτών 

των  αποφάσεων  (Μπάλτας,  Παπασταθοπούλου,  2003;  Σιώμκος,  2002).    Η  επιστήμη  των 

Πωλήσεων από  την άλλη,  εξετάζει  κάθε συναλλαγή από  την οπτική  γωνία  του πωλητή,  ο 

οποίος επιδιώκει  να μεγιστοποιήσει  τα κέρδη της  επιχείρησης στην οποία εργάζεται,  ικα‐

νοποιώντας ταυτόχρονα τις ανάγκες των πελατών της.  

Ένα από  τα πλέον σύγχρονα  εκπαιδευτικά  εργαλεία  είναι  τα  ηλεκτρονικά παιχνίδια.    Ένα 

παιχνίδι μπορεί να οριστεί ως «ένα σύνολο δραστηριοτήτων στο οποίο συμμετέχουν ένας ή 

περισσότεροι  παίκτες.  Έχει  στόχους,  περιορισμούς,  ανταμοιβές  και  συνέπειες.  Πρόκειται 

για ένα περιβάλλον καθοδηγούμενο από κανόνες και περιλαμβάνει κάποια στοιχεία αντα‐

γωνισμού» (Demsey et al., 2002). Σύμφωνα με τον Zyda (2005), ένα «σοβαρό παιχνίδι» (“se‐

rious game”) αποτελεί «έναν νοητικό διαγωνισμό μέσω ενός υπολογιστή, ο οποίος διαγω‐

νισμός βασίζεται σε συγκεκριμένους κανόνες και ο οποίος χρησιμοποιεί τη διασκέδαση για 

να προάγει την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων, καθώς και συγκεκριμένων επικοινωνιακών 

στρατηγικών». Πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν τη χρήση των παιχνιδιών ως υποβοηθητικό 

μέσο για την επίτευξη μαθησιακών στόχων, εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός πως τα παιχνί‐

δια  υποκινούν  με  ιδιαίτερα  εποικοδομητικό  τρόπο  τον  εκπαιδευόμενο,  ενώ  προσδίδουν 

ένα ελκυστικό και ευχάριστο χαρακτήρα στη μάθηση (Prensky, 2002; Boyle, 1997).  

Πέραν των εκπαιδευτικών σκοπών όμως, έντονη διάδοση έχει  τα τρία τελευταία χρόνια η 

αξιοποίηση    των  παιχνιδιών  και  από  εταιρίες  ή  οργανισμούς,  ως  εργαλείο  προώθησης 

(Huotari, Hamari, 2012), διαδικασία η οποία ονομάζεται παιχνιδοποίηση ή όπως συνήθως 

λέγεται  με  τον  αγγλικό  όρο  “Gamification”.  Ως  “Gamification”  ορίζεται «η  εφαρμογή  των 

διαδικασιών  (κανόνων  και  ανταμοιβών)  και  των  συνακόλουθων  δυναμικών  (δηλαδή  των 

συναισθημάτων, επιθυμιών και κινήτρων που προκαλούνται από τις διαδικασίες) των παι‐

χνιδιών σε δραστηριότητες πέραν των παιχνιδιών, με σκοπό την επιρροή, την παρακίνηση ή 

και  τη μεταβολή της συμπεριφοράς  των ατόμων»  (www.bunchball.com, 2010).  Ένα παρά‐

δειγμα είναι η δημιουργία ενός παιχνιδιού προσομοίωσης της οδήγησης ενός συγκεκριμέ‐

νου  μοντέλου  αυτοκινήτου  με  σκοπό  η  υψηλή ψυχαγωγική  εμπλοκή  των  χρηστών  με  το 

παιχνίδι αυτό, να οδηγεί σε ενίσχυση  της εικόνας του συγκεκριμένου μοντέλου. Οι χρήστες 

ενός τέτοιου παιχνιδιού μπορεί να είναι δυνητικοί πελάτες κάποιου προϊόντος ή υπηρεσί‐

ας, εργαζόμενοι, φοιτητές, οπαδοί, ασθενείς κλπ ανάλογα με τον προσανατολισμό του ορ‐

γανισμού/εταιρείας που το χρησιμοποιεί. Οι μορφές με τις οποίες υλοποιείται το gamifica‐

tion  είναι μέσω  ιστοσελίδων,  μέσα από διαδικτυακές  κοινότητες,  με αφορμή εκστρατείες 

μάρκετινγκ και ο απώτερος σκοπός πάντα είναι η ενίσχυση της ανάμιξης, της αλληλεπίδρα‐

σης και της συμμετοχής του στοχευόμενου κοινού. Κάποια από τα εργαλεία που αξιοποιού‐

νται είναι το βίντεο, ηχητικά αποσπάσματα, φωτογραφίες, ερωταποκρίσεις, συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς γνώσεων, αξιολόγηση προϊόντων, δημοσκοπήσεις, συμμετοχή σε συζητήσεις 

κλπ. Πολλές διάσημες εταιρίες έχουν ήδη αξιοποιήσει την χρήση Gamification στις στρατη‐

γικές προώθησης που εφαρμόζουν, μεταξύ άλλων η Nike, η Starbucks, η Deloit, η Coca Cola, 

η Warner Bros., η Victoria’s Secret και η Hasbro. Οι εταιρίες αυτές εκτιμούν ήδη ότι υπάρ‐

χουν πολλές ευεργετικές επιπτώσεις από τη χρήσης του gamification, όπως η βελτίωση της 

πιστότητας των πελατών και η αύξηση της απόδοσης των εργαζομένων. Ως αποτέλεσμα, η 

υιοθέτηση του gamification αυξάνεται ετησίως με εκθετικό ρυθμό και εκτιμάται ότι ως το 
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τέλος του 2016 θα έχει ανέλθει σε ποσό της τάξης των 2,83 δις. € (Meloni & Gruener, 2012; 

www.bunchball.com, 2010).   

Η βασική λογική πίσω από τη μέθοδο του gamification, είναι η προσπάθεια εμπλουτισμού 

της εμπειρίας ενός καταναλωτή από την επαφή του με το εικονικό προϊόν ή την υπηρεσία 

και η συνακόλουθη δημιουργία θετικών συναισθημάτων γι’ αυτό. Μια λογική που μπορεί 

να  ενταχθεί  στο  επιμέρους  επιστημονικό  πεδίο  που  ονομάζεται «Μάρκετινγκ  Εμπειρίας» 

(experience marketing).  Το Μάρκετινγκ Εμπειρίας συνίσταται στη δημιουργία μιας σύνδε‐

σης με  τον πελάτη, μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένα προϊόντα,  γεγονότα,  και μεθόδους 

επικοινωνίας. Δημιουργείται μέσα από αλληλεπιδράσεις μεταξύ του πελάτη και ενός προϊ‐

όντος και της εταιρίας. Αυτή η εμπειρία είναι αυστηρά προσωπική και υπονοεί την ανάμιξη 

του  πελάτη  σε  διάφορα  επίπεδα  (ορθολογικό,  συναισθηματικό,  αισθητήριο,  φυσικό  και 

πνευματικό) (Gentile et al., 2007). 

 

Σύντομη περιγραφή παιχνιδιού: 

Αναπαράσταση πραγματικότητας / Κονστρουκτιβισμός 

Η  απόφαση  της  ανάπτυξης  ηλεκτρονικού  παιχνιδιού,  προσομοίωσης  της  διαδικασίας  της 

πώλησης βασίστηκε στη γόνιμη σύνθεση των ανωτέρω θεωριών, στοχεύοντας παράλληλα 

στην  εκπαιδευτική  δύναμη  και  τις  δυνατότητες  των  νέων  τεχνολογιών.  Η  συγκεκριμένη 

προσπάθεια,  εφαρμόζει  τη  θεωρία  της  Προσωπικής  Πώλησης  και  της  Συμπεριφοράς  του 

Καταναλωτή, με την δημιουργία ενός καινοτομικού διαδραστικού περιβάλλοντος μέσα στο 

οποίο  ο  εκπαιδευόμενος  θα  βιώνει  μια  διασκεδαστική  μαθησιακή  διαδικασία  αλληλεπι‐

δρώντας  με  υποψήφιους  πελάτες  στους  οποίους  θα  προσπαθεί  να  πουλήσει  διάφορα 

προϊόντα.  Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι σε πρώτη φάση θα αποτελεί μέρος ενός 

μαθήματος που θα προσφέρεται εξ αποστάσεως (e‐learning) από το τμήμα Μάρκετινγκ και 

Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, αναδεικνύεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη απαίτηση η αναπα‐

ράσταση της πραγματικότητας.   Έχει αποδειχθεί πως ένας από τους βασικότερους μηχανι‐

σμούς   μάθησης είναι η αναδημιουργία της πραγματικότητας. Ο κονστρουκτιβισμός  (con‐

structivism) υποστηρίζει πως η αντανάκλαση των εμπειριών μας είναι αυτή που μας οδηγεί 

στην κατανόηση του κόσμου που μας περιβάλλει (Piaget, 1955). Οι εμπειρίες μας δέχονται 

επεξεργασία από προσωπικά «νοητικά μοντέλα», με αποτέλεσμα η μάθηση να είναι η προ‐

σαρμογή αυτών των μοντέλων στις νέες εμπειρίες. Π.χ. ένα παιδί ηλικίας 3 ετών παίζοντας 

με παιχνίδια  τύπου  “Lego”,  δημιουργεί μέσα από  τα παιχνίδια διάφορα νοητικά μοντέλα 

για το τι είναι π.χ. ένα σπίτι ή ένα αυτοκίνητο. Στην εξέλιξη της ζωής του όταν συναντά ένα 

νέο ερέθισμα (π.χ. ένα πραγματικό αυτοκίνητο) μέσα από μια νοητική διαδικασία σύγκρι‐

σης  κατηγοριοποιεί  το  αντικείμενο  με  βάση  τα  όσα  ήδη  γνωρίζει. Με  τον  τρόπο  αυτό  ε‐

μπλουτίζει τη γνώση του για τον κόσμο. Αντίστοιχα νοητικά μοντέλα δημιουργούν μέσα σε 

εκπαιδευτικές διαδικασίες και οι μαθητές. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές του κονστρουκτι‐

βισμού, η διδακτέα ύλη θα πρέπει να προσαρμόζεται στην προηγούμενη γνώση των εκπαι‐

δευομένων (Τερζάκης, 2012).  
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Τεχνικές Πωλήσεων – Κύκλος Πώλησης 

Οι βασικές αρχές του κονστρουκτιβισμού υιοθετήθηκαν κατά την ανάπτυξη του παιχνιδιού 

της προσομοίωσης των τεχνικών πωλήσεων. Οι εκπαιδευόμενοι θα δέχονται συγκεκριμένα 

ερεθίσματα που βασίζονται στη θεωρία των πωλήσεων. Σκοπός είναι η εξομοίωση  της δια‐

δικασίας της προσωπικής πώλησης. Στα πλαίσια του παιχνιδιού, ο εκπαιδευόμενος θ’ ανα‐

λαμβάνει το ρόλο του επαγγελματία πωλητή και θα καλείται να εξυπηρετήσει με επιτυχία 

διάφορους υποψήφιους πελάτες. Μέσα από μία διαδικασία ερωταπαντήσεων, θα πρέπει ο 

ίδιος να συνδιαλέγεται με τον υποθετικό πελάτη επιλέγοντας κάθε φορά την απάντηση που 

είναι η ορθότερη. Μέσα από την υλοποίηση του διαλόγου, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να 

ολοκληρώσει με επιτυχία μια σειρά από βήματα που είναι γνωστά ως ο «κύκλος της πώλη‐

σης». Το σημείο αυτό είναι και το σημείο της βασικής διαφοροποίησης του συγκεκριμένου 

παιχνιδιού από τα ήδη υπάρχοντα, στα οποία η εξομοίωση της διαδικασίας  της πώλησης 

είναι όχι απλά ατελής, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις παντελώς άσχετη με την πραγ‐

ματικότητα. Τα βήματα του κύκλου της πώλησης (Αυλωνίτης & Σταθακόπουλος, 1997), είναι 

τα ακόλουθα: 1) Προσέγγιση/άνοιγμα. Στη φάση αυτή ο πωλητής και ο  πελάτης συναντώ‐

νται και διαμορφώνονται οι πρώτες εντυπώσεις. 2) Διερεύνηση αναγκών. Η ανακάλυψη και 

κατανόηση των αναγκών του πελάτη αποτελεί την καρδιά του κύκλου της πώλησης. 3) Πα‐

ρουσίαση. Στη φάση αυτή ο πωλητής παρουσιάζει τη λύση που προτείνει στον πελάτη για 

να  καλύψει  τις  ανάγκες  του. 4)  Χειρισμός  Αντιρρήσεων.  Είναι  πιθανό  ο  πελάτης  να  είναι 

επιφυλακτικός και να έχει  ενδοιασμούς απέναντι στην πρόταση που παρουσίασε ο πωλη‐

τής.  Στη φάση αυτή,  ο πωλητής πρέπει  χρησιμοποιώντας  τις  κατάλληλες  τεχνικές να προ‐

σπαθήσει  να  απαντήσει  με  πειστικό  τρόπο  σε  αυτές  τις  ανησυχίες  και  προβληματισμούς 

του πελάτη. 5) Δέσμευση/κλείσιμο. Αν ο πωλητής έχει απαντήσει πειστικά στις αντιρρήσεις 

του πελάτη, τότε αυτός είναι πιθανό να δώσει ενδείξεις ότι είναι έτοιμος να συμφωνήσει με 

την πρόταση του πωλητή. Ο πωλητής πρέπει να ζητήσει από τον πελάτη να προχωρήσουν 

στο κλείσιμο της συμφωνίας για συνεργασία. Με τον τρόπο αυτό θα ολοκληρώσει με επιτυ‐

χία τον κύκλο της πώλησης. 

Σε κάθε ένα από τα ανωτέρω βήματα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να εφαρμόσει μία σειρά 

από κατάλληλες τεχνικές  (π.χ. τεχνικές προσέγγισης: μέθοδος συστατικής & μέθοδος οφέ‐

λους,  τεχνικές χειρισμού αντιρρήσεων: άμεση άρνηση,  έμμεση άρνηση), οι οποίες θα του 

επιτρέψουν να ολοκληρώσει με επιτυχία το κύκλο της πώλησης και να επιτύχει τη δέσμευ‐

ση του πελάτη.  

Τυπολογίες Πελατών 

Το  πρώτο  ερώτημα  που  αναδείχθηκε  κατά  την  ανάπτυξη  του  παιχνιδιού  αφορούσε  τον 

προσδιορισμό των βασικών κατηγοριών πελατών που θα καλείται να εξυπηρετήσει ο πωλη‐

τής. Με άλλα λόγια, ποιοι είναι οι τύποι των πελατών που μπορεί να συναντήσει ο πωλη‐

τής;  Η  υπάρχουσα  βιβλιογραφία  αναδεικνύει  ως  κρίσιμους  δυο  άξονες.  Η  πρώτη  άξονας 

αφορά  την  κατηγοριοποίηση  των  πελατών  με  βάση  το  “κοινωνικό  στυλ”,  και  ο  δεύτερος 

άξονας κατηγοριοποιεί τους πελάτες με βάση την “αγοραστική συμπεριφορά” τους.  
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Όσον  αφορά  το  κοινωνικό  στυλ  των  πελατών  (social  styles),  τα  βασικά  στυλ  που  προκύ‐

πτουν από τη βιβλιογραφία είναι τέσσερα: Αναλυτικός, Δυναμικός, Φιλικός και Εκφραστι‐

κός  τύπος  (Bolton & Bolton, 1984).  Οι  κατηγορίες  αυτές  προκύπτουν από μία  μήτρα που 

λαμβάνει υπόψη τη «Διεκδικητική Συμπεριφορά» (το κατά πόσο τα άτομα είναι δυναμικά) 

και την «Ανταποκριτική Συμπεριφορά» (το κατά πόσο τα άτομα ενεργούν συναισθηματικά) 

(Σχήμα 1). 

 

 

 

 

 

 

Όσον  αφορά  την  αγοραστική  συμπεριφορά  (“consumer  styles”),  οι  πελάτες  μπορούν  να 

κατηγοριοποιηθούν  σε  διάφορες  ομάδες,  με  βάση  το  στυλ  με  τα  οποία  λαμβάνουν 

αγοραστικές  αποφάσεις.  Με  τον  τρόπο  αυτό  μπορούν  να  προκύψουν  συγκεκριμένες 

κατηγορίες  πελατών  (Siu  &  Hui,  2001),  οι  οποίες  έχουν  επιβεβαιωθεί  στην  διεθνή 

βιβλιογραφία.  Ωστόσο,  βασική  επιδίωξη  του  παιχνιδιού  αποτελεί  η  απεικόνιση  με 

ρεαλιστικό  τρόπο  της  ελληνικής  πραγματικότητας.  Για  το  λόγο  αυτό  υιοθετήθηκαν  τα 

δεδομένα έρευνας της εταιρίας MRB Hellas (Ίδρυμα Αριστείδης Δασκαλόπουλος, 2009), που 

καταγράφει  την  ελληνική  αγορά.  Σύμφωνα  με  την  συγκεκριμένη  έρευνα  αποτυπώθηκε  η 

ύπαρξη  5  κατηγοριών  πελατών,  των  «Υπερκαταναλωτικών»,  των  «Πιστών»,  των 

«Αδιάφορων»,  των «Ψαγμένων»  και  των «Συνειδητοποιημένων ως  προς  την  τιμή».  Κάθε 

κατηγορία  διακρίνεται  για  συγκεκριμένα  χαρακτηριστικά  που  διαφοροποιούν  την 

αγοραστική συμπεριφορά των συγκεκριμένων μελών κάθε ομάδας από τις υπόλοιπες.  

Στόχοι του παιχνιδιού: 

Στο στάδιο της ανάπτυξης του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, ορίστηκαν οι κατωτέρω στόχοι ως 

πρωταρχικοί και θεμελιώδεις για την επιτυχία του παιχνιδιού. Οι στόχοι αυτοί είναι οι εξής: 

1) Μάθηση: Βασικό στόχο αποτελεί η γνώση, επίγνωση και κριτική κατανόηση από πλευράς 

εκπαιδευομένων του θεωρητικού υποβάθρου της διαδικασίας της πώλησης,  των τεχνικών 

των πωλήσεων και των σταδίων του κύκλου της πώλησης. 2) Ψυχαγωγία: Παράλληλος στό‐

χος είναι η μάθηση μέσα από μια δημιουργική, πρωτότυπη και διασκεδαστική διαδικασία, 

η οποία θα είναι ευχάριστη για τον εκπαιδευόμενο. 3) Ρεαλιστική απεικόνιση των τυπολο‐

γιών του κοινωνικού στυλ: Επιμέρους στόχο αποτελεί η εξομοίωση με ρεαλιστικό και αντι‐

προσωπευτικό τρόπο των τυπολογιών των κοινωνικών στυλ των πελατών. Μέσα από τους 

διαλόγους πραγματοποιούνται, θα προκύπτει  ξεκάθαρα με ποιον  τύπο πελάτη έρχεται α‐

ντιμέτωπος ο πωλητής. 4) Ρεαλιστική απεικόνιση των τύπων αγοραστικής συμπεριφοράς: 

Κατ’ αντιστοιχία, επιπρόσθετο στόχο αποτελεί η αποτύπωση των 5 τύπων πελατών ως προς 

την αγοραστική τους συμπεριφορά, με τρόπο που να αντικατοπτρίζει τις πραγματικές συν‐

θήκες της ελληνικής αγοράς.   5) Ρεαλιστική προσομοίωση της διαδικασίας της πώλησης: 

Α
ντ
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κρ
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Διεκδικητικότητα

Σχήμα 1: Τυπολογίες Κοινωνικού Στυλ 

Αναλυτικός Δυναμικός

Φιλικός Εκφραστικός
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Βασικό στόχο αποτελεί η προσομοίωση της διαδικασίας της πώλησης, με τρόπο που θα α‐

πεικονίζει όλα τα στοιχεία που θα αντιμετωπίζει ο πωλητής σε πραγματικές συνθήκες αγο‐

ράς. 6) Ανάπτυξη δεξιοτήτων:  Ιδιαίτερα σημαντικό στόχο αποτελεί η ανάπτυξη από πλευ‐

ράς εκπαιδευομένων συγκεκριμένων δεξιοτήτων, όπως δεξιότητες επικοινωνίας (π.χ. χρήση 

των κατάλληλων τεχνικών επικοινωνίας για τον διάλογο με κάθε κοινωνικό στυλ), δεξιότη‐

τες αναγνώρισης καταναλωτικών αναγκών, του τύπου της αγοραστικής συμπεριφοράς του 

πελάτη και προσαρμογή σε αυτόν, ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων πώλησης κλπ.    

 

Χαρακτηριστικά του Παιχνιδιού: 

Το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό παιχνίδι  θα  έχει μια σειρά από  ιδιότητες,  οι  οποίες θα  του 

προσδίδουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Οι ιδιότητες αυτές θα είναι: 1) Υψηλού επιπέδου 

εμπειρία  (Gamification): Με βάση  την  τεχνική  του gamification  όπως αυτή περιγράφτηκε 

πιο πάνω,  το παιχνίδι θα αποτελεί ένα όχημα συναρπαστικής εμπειρίας για  τους παίχτες, 

που θα τους δίνει μια γεύση των εμπειριών που θα αποκτήσουν εάν γραφτούν σε ένα e‐

learning course του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 2) Αλληλεπίδραση (Interactivity): 

Το παιχνίδι θα έχει  διαδραστικό χαρακτήρα, ο οποίος θα ενισχύει την ενεργή ανάμιξη του 

παίχτη και την συνεχή αλληλεπίδρασή του με το εικονικό περιβάλλον. 3) Σύνολο κανόνων: 

Θα υπάρχει  ένα  σαφές  και  καθορισμένο πλαίσιο  κανόνων,  μέσα στο  οποίο  ο  παίχτης  θα 

κινείται και θα ενεργεί. Το σύνολο των κανόνων αυτών θα διαμορφώνει τον εικονικό κόσμο 

του μαγαζιού μέσα στο οποίο θα υλοποιείται η διαδικασία της πώλησης. 4) Ανατροφοδό‐

τηση: Θα υφίσταται μια καθορισμένη διαδικασία με την οποία το παιχνίδι θα επιβραβεύει 

μια σωστή ενέργεια του χρήστη, και θα «τιμωρεί» μια λανθασμένη. Θα δημιουργηθεί για το 

σκοπό αυτό μια συνάρτηση υπολογισμού των πόντων του παίχτη, η οποία θα παράγει και 

το συνολικό του σκορ, το κατά πόσο δηλαδή ολοκλήρωσε με επιτυχία την πώληση ή όχι. 5) 

Στοιχεία έκπληξης και διασκέδασης: Σημαντική είναι η ενσωμάτωση στο παιχνίδι στοιχείων 

που θα προκαλούν περιέργεια και θα κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον του παίχτη μετατρέ‐

ποντας το παιχνίδι σε μια ευχάριστη δραστηριότητα (π.χ. χιουμοριστικές ερωτήσεις επισκε‐

πτών που δεν είναι πελάτες, παροχή μπόνους στην περίπτωση μιας χρονοβόρας εξυπηρέ‐

τησης ηλικιωμένου πελάτη, δώρα αναγνώρισης καλής υπηρεσίας, κλπ). 

Χρησιμότητα Παιχνιδιού: 

Το  συγκεκριμένο  παιχνίδι  αποτελεί  μια  προσπάθεια  αξιοποίησης  των  δυνατοτήτων  που 

προσφέρει  το Gamification  στον  ελληνικό  ακαδημαϊκό  χώρο.  Αφενός,  θα  αποτελέσει  ένα 

ιδιαίτερα χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο. Αφετέρου θα ενισχύσει την εικόνα της αποτελε‐

σματικότητας της εκπαίδευσης συνδέοντας την θεωρία με την πράξη, καθώς θα συνδέσει 

την  κατανόηση θεωρητικών  εννοιών  (κοινωνικό  στυλ,  αγοραστική  συμπεριφορά,  κλπ.)  με 

την επίδειξη αποτελεσματικών συμπεριφορών  (βέλτιστη επικοινωνία). Η παράλληλη αξιο‐

ποίηση από τρίτους είτε ακαδημαϊκούς (Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύμα‐

τα),  είτε  επαγγελματικούς  εκπαιδευτικούς φορείς  (Κέντρα  και  Ινστιτούτα  Επαγγελματικής 

Κατάρτισης) ως μέθοδος μάθησης των θεωρίας και των τεχνικών πωλήσεων, θα μπορούσε 

να  δώσει  σημαντικές  πληροφορίες  για  την  βελτίωση  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας  .  Για 

τον ίδιο λόγο, ιδιαίτερα χρήσιμη θα μπορούσε να αποδειχθεί και η αξιοποίησή του από ορ‐

γανισμούς και εταιρίες για την εκπαίδευση στελεχών των τμημάτων Μάρκετινγκ και Πωλή‐
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σεων (π.χ. πωλητών, sales managers, marketing managers). Πρόθεση των ερευνητών είναι η 

συστηματική  μελέτη  της  χρήσης  του  και  των  αποτελεσμάτων  του  συγκεκριμένου  παιχνι‐

διού.   

Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα: 

Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού και εν συνεχεία στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού παι‐

χνιδιού, αναδύθηκαν συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, στην προσπάθεια ρεαλιστικής 

αναπαράστασης των διαδικασιών μιας πώλησης. Τα ερωτήματα αυτά αποτελούν δυνητικά 

προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στα επιστημονικά πεδία στα οποία έχει βασιστεί το 

συγκεκριμένο παιχνίδι. Τα ερωτήματα αυτά είναι: 1) Υπάρχει σύνδεση των κοινωνικών στυλ 

με τα στυλ αγοραστικής συμπεριφοράς; Είναι για παράδειγμα αρκετά πιθανό κάποιες  τυ‐

πολογίες  των πελατών να σχετίζονται με συγκεκριμένους τρόπους. Π.χ.  ένας πελάτης που 

χαρακτηρίζεται ως «φιλικός»  τύπος μπορεί  να υπάγεται σε οποιονδήποτε από  τους 5  τύ‐

πους  αγοραστικής  συμπεριφοράς  ή  έχει  την  τάση  να  ανήκει  σε  κάποιο  συγκεκριμένο; 2) 

Ποιος από τους δύο κύριους άξονες κατηγοριοποιήσεων των δυνητικών πελατών (κοινωνι‐

κού  στυλ  και  καταναλωτικού  στυλ)  επιδρά  περισσότερο  σε  μια  επικοινωνιακή  αλληλεπί‐

δραση στα πλαίσια μιας αγοράς; Δηλαδή το ερώτημα είναι, ποιο είναι σε κάθε περίπτωση 

το κυρίαρχο στοιχείο που καθορίζει την εξέλιξη της πώλησης (π.χ. ο κοινωνικός τύπος του 

πελάτη ή ο αγοραστικός του τύπος;). Υπάρχει κάποιο στοιχείο που έχει αυξημένη βαρύτητα 

και σημασία σε κάθε αγορά, ή η εξέλιξη των διαδικασιών μιας αγοράς πραγματοποιείται με 

τυχαίο και συγκυριακό τρόπο σε κάθε περίσταση; 3) Ποια είναι η επίδραση των πολιτισμι‐

κών διαφορών στα social styles και   consumer styles; Υπάρχει η πιθανότητα οι τυπολογίες 

των πελατών με βάση τις δύο διαστάσεις που εξετάζουμε να διαφέρουν ανάλογα με το πο‐

λιτισμικό πλαίσιο της κάθε χώρας. Π.χ. οι τυπολογίες μπορεί να έχουν διαφορετική δομή σε 

μια ασιατική χώρα, σε σχέση με μια ευρωπαϊκή. Οι μέχρι στιγμής έρευνες δεν έχουν δώσει 

μια ξεκάθαρη και ομόφωνη απάντηση ως προς το συγκεκριμένο ερώτημα (Leng & Botelho, 

2010; Siu & Hui, 2001). 4) Μπορούμε να έχουμε μια πειστική αναπαράσταση social styles 

και consumer styles στα πλαίσια της ελληνικής πραγματικότητας; Η παρουσία των τυπολο‐

γιών πελατών είναι ξεκάθαρη στην ελληνική αγορά. Η ρεαλιστική τους αναπαράστασή τους 

όμως μέσω του παιχνιδιού αποτελεί μια πρόκληση.  
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Περίληψη 

Στην  παρούσα  εργασία,  χρησιμοποιώντας  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  προσομοίωσης 

Algodoo, σχεδιάστηκε ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό υλικό συγκεκριμένα για το μάθημα 

«Φυσικά  Δημοτικού  Ερευνώ  και  Ανακαλύπτω».  Το  εκπαιδευτικό  υλικό  εφαρμόσθηκε  σε 

σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (4ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας), με σκοπό να 

εξετασθεί η καταλληλότητα και η αποτελεσματικότητά του. Η μελέτη αξιολόγησης διενερ‐

γήθηκε με τη χρήση ερωτηματολογίων, τόσο από τους συμμετέχοντες μαθητές, όσο και από 

εκπαιδευτικούς οι οποίοι μελέτησαν  το λογισμικό Algodoo.  Επίσης,  το  εκπαιδευτικό λογι‐

σμικό  αξιολογήθηκε  λαμβάνοντας  υπόψη  την  άποψη  των  μαθητών  για  τη  δυσκολία  των 

ερωτήσεων που περιλαμβάνουν τα Φύλλα Δραστηριοτήτων. Τα αποτελέσματα της μελέτης 

έδειξαν ότι οι προσομοιώσεις που παρακολούθησαν οι μαθητές βοήθησαν ιδιαίτερα στην 

κατανόηση των υπό εξέταση φαινομένων, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών έδειξε ιδιαίτερο 

ενθουσιασμό. Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, έδειξαν επίσης, θετική στάση απέναντι στο 

λογισμικό Algodoo, το οποίο θεωρούν ότι είναι εύχρηστο, με καλή αισθητική και κατάλληλο 

για το επίπεδο των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

Λέξεις ‐κλειδιά: λογισμικό Algodoo, εκπαιδευτικό υλικό, λογισμικό προσομοίωσης 

 

Εισαγωγή 

Η συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτι‐

κή διαδικασία, έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Θεωρείται 

ότι  οι  ΤΠΕ  λειτουργούν ως  διαμεσολαβητής  της  ενεργητικής  μάθησης  και  των  ανώτερων 

νοητικών δεξιοτήτων της σκέψης (higher‐order thinking) (Alexander, 1999, Jonassen, 1999). 

Επίσης,  οι  ΤΠΕ υποστηρίζουν  τη συνεργατική μάθηση  (Susman, 1998)  και  επιτρέπουν  την 

προσαρμογή του μαθησιακού περιεχομένου στις ανάγκες και  τις  ικανότητες του κάθε μα‐

θητή  (Smeets, Mooij, 2001). Ως αποτέλεσμα,  τα εκπαιδευτικά συστήματα του δυτικού κό‐

σμου έχουν επενδύσει πολύ για τις υποδομές των ΤΠΕ τα τελευταία 20 χρόνια, με αποτέλε‐

σμα οι μαθητές σήμερα να χρησιμοποιούν υπολογιστές πιο συχνά και για πολύ μεγαλύτερο 

φάσμα εφαρμογών (Volman, 2005). 

Τα  τελευταία  χρόνια,  στα πλαίσια  της  ένταξης  των  ΤΠΕ στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  έ‐

χουν αρχίσει να εμφανίζονται διαφόρων ειδών εκπαιδευτικά λογισμικά (εξάσκησης – εκγύ‐

μνασης, εκπαίδευσης – φροντιστηρίου, λύσης προβλημάτων, παιχνιδιού, μοντελοποίησης, 
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προσομοίωσης κ.α.). Ιδιαίτερα τα λογισμικά προσομοίωσης έχουν ένα μοναδικό ρόλο στην 

υποστήριξη της μάθησης καθώς επιτρέπουν στους εκπαιδευόμενους να χειριστούν άμεσα 

ένα σύστημα και να παρατηρήσουν την επίδραση της αλλαγής που προκαλείται μέσω των 

αλλαγών των παραμέτρων στου συστήματος (Thomas & Neilson, 1995). 

Τα λογισμικά προσομοίωσης έχουν χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα για τη διδασκαλία των φυσι‐

κών επιστημών και έχουν απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές. Ωστόσο, τα ευρήματα των 

ερευνών σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αντιφατικά. Τα αποτελέσματα ορισμένων ερευνών 

δείχνουν ιδιαίτερα θετική επίδραση των λογισμικών προσομοίωσης στην εκπαιδευτική δια‐

δικασία (Aravind & Heard, 2010; McKagan et al. 2009; Ronen & Eliahu, 2000; Φύττας, 2011), 

ενώ  σε  κάποιες  άλλες  έρευνες  δεν  σημειώνεται  σημαντική  επίδραση  (Carlsen  &  Andre, 

1992; Nikolopoulou & Cox, 2003).  Για  τον  λόγο  αυτό,  στην  παρούσα  εργασία  γίνεται  μια 

προσπάθεια  συνεισφοράς  στην  ερευνητική  προσπάθεια  καθορισμού  της  επίδρασης  των 

εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης στην επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

Ιστορική αναδρομή της ένταξης των ΤΠΕ στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον Κόμη (2005), υπάρχουν τρία πρότυπα που αφορούν στη χρήση και την α‐

ξιοποίηση  των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση.  Τα  πρότυπα  αυτά,  τα  οποία  αντιστοιχούν  σε  τρεις 

διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι τα εξής: 

 Περίοδος τεχνοκεντρικής ή κάθετης προσέγγισης (δεκαετία ’70 – ’80) 

Την περίοδο αυτή   η Πληροφορική διδασκόταν ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο του α‐

ναλυτικού προγράμματος. 

 Περίοδος ολοκληρωμένης ή οριζόντιας προσέγγισης (δεκαετία ’80 – ’90) 

Την περίοδο αυτή  οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο έρευνας και αναζήτησης της 

γνώσης, ενώ και η γνώση για την Πληροφορική ήταν ενσωματωμένη στα διάφορα γνωστικά 

αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. 

 Περίοδος πραγματολογικής ή μεικτής προσέγγισης (1990 ως σήμερα), 

Ουσιαστικά αποτελεί έναν συνδυασμό της τεχνοκεντρικής και της ολοκληρωμένης προσέγ‐

γιση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. 

Στην Ελλάδα η διδασκαλία της Πληροφορικής ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, αρχικά στα Τε‐

χνικά Επαγγελματικά Λύκεια  (ΤΕΛ)  και στα Επαγγελματικά Πολυκλαδικά Λύκεια  (ΕΠΛ)  και 

στη συνέχεια στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011) 

Ωστόσο, η ένταξη της Πληροφορικής και των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι σχε‐

τικά πρόσφατη. Το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής του 1997  (Παι‐

δαγωγικό Ινστιτούτο, 1997) προέβλεπε προαιρετική εισαγωγή και χρήση της Πληροφορικής 

μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις του δημοτικού. Για πρώτη φορά γίνεται πρόβλεψη ένταξης 

της Πληροφορικής σε όλη την πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση το 2003 με το Δια‐

θεματικό Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003α). 

Η ένταξη  της Πληροφορικής στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση ξεκίνησε χωρίς συγκεκριμένο 

διδακτικό βιβλίο και χωρίς εκπαιδευτικό υλικό, γεγονός το οποίο δημιούργησε αρκετές δυ‐

σκολίες στους διδάσκοντες, παρόλο που οι περισσότεροι ήταν εκπαιδευτικοί της Πληροφο‐

ρικής στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Πανσεληνάς κ.α. 2011). 
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Ωστόσο,  το  μάθημα  της Πληροφορικής  (με  τίτλο: «Τεχνολογίες  της Πληροφορίας  και  των 

Επικοινωνιών»)  άρχισε  να  διδάσκεται  πιλοτικά  στην  πρωτοβάθμια  εκπαίδευση  μόλις  το 

σχολικό έτος 2010 – 2011, στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία με  Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκ‐

παιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). Σκοπός του μαθήματος είναι να έρθουν οι μαθητές σε επα‐

φή με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας, ως γνωστι‐

κού και διερευνητικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφο‐

ριών στα πλαίσια των σχολικών τους δραστηριοτήτων (ΥΠΔΒΜΘ, 2010). 

Ένα μεγάλο βήμα  λοιπόν,  πραγματοποιήθηκε στην  Ελλάδα,  έστω  και  με  καθυστέρηση σε 

σύγκριση  με  τα  διεθνή  πρότυπα,  με  το  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα 

(ΕΑΕΠ). 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό προσομοίωσης Algodoo 

Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  προσομοίωσης  το  οποίο  επιλέχθηκε  να  χρησιμοποιηθεί  στην 

παρούσα έρευνα, είναι το λογισμικό Algodoo της εταιρείας Algoryx Simulation AB.   Το συ‐

γκεκριμένο λογισμικό προσομοιώνει φυσικά στοιχεία και φαινόμενα, με τέτοιο τρόπο ώστε 

οι χρήστες παράλληλα με την απόκτηση γνώσεων συμμετέχουν σε ένα ευχάριστο και δια‐

σκεδαστικό  περιβάλλον.  Το  γεγονός  αυτό  καθιστά  το  λογισμικό  ιδιαίτερα  κατάλληλο  για 

τους μαθητές πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης.  Ιδιαίτερο  ενδιαφέρον παρουσιάζει  το  γεγονός 

ότι, τουλάχιστον στην Ελλάδα, το εκπαιδευτικό λογισμικό Algodoo δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

στην πρωτοβάθμια  εκπαίδευση.  Έτσι,  κρίθηκε  ιδιαίτερα σκόπιμο  να  χρησιμοποιηθεί  στην 

παρούσα  έρευνα,  σκοπεύοντας  πάντοτε  να  εξετάσουμε  και  να  αξιολογήσουμε  τις  εκπαι‐

δευτικές του δυνατότητες. 

Η βασική λειτουργία του Algodoo είναι η δημιουργία «σκηνών» στις οποίες προσομοιώνο‐

νται φυσικά φαινόμενα, ιδιαίτερα από τον κλάδο της Μηχανικής. Ο χρήστης έχει τη δυνατό‐

τητα δημιουργίας στερεών σωμάτων τα οποία έχουν μια σειρά από φυσικές  ιδιότητες  τις 

οποίες μπορεί να αλλάξει κατά τη βούλησή του (διαστάσεις, μάζα, συντελεστή τριβής, πυ‐

κνότητα, αναπήδηση, δείκτη διάθλασης, βαρυτική έλξη, υλικό κατασκευής). Επίσης, ο χρή‐

στης έχει τη δυνατότητα να επέμβει και σε άλλα φυσικά μεγέθη, όπως είναι η ταχύτητα, η 

γωνιακή ταχύτητα και να επιλέξει αν θα υπάρχει ή όχι η βαρύτητα και η αντίσταση του αέ‐

ρα κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης. 

Τα φαινόμενα τα οποία προσομοιώνονται με τη βοήθεια του Algodoo είναι, στην πλειοψη‐

φία των περιπτώσεων, δύσκολο ή και αδύνατο να μελετηθούν πειραματικά, γεγονός το ο‐

ποίο συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση των φαινομένων από τους μαθητές. Επίσης, με 

τη βοήθεια του Algodoo μπορούν να προσομοιωθούν φαινόμενα από την καθημερινή ζωή 

των μαθητών και να συνδυαστούν με τις προσωπικές τους εμπειρίες. Επίσης, με την επέμ‐

βαση στις παραμέτρους του προσομοιωμένου φαινομένου, οι μαθητές μελετούν και κατα‐

νοούν καλύτερα τις συνέπειες σημαντικού αριθμού αλλαγών στις παραμέτρους του φαινο‐

μένου, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα. 
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Εικόνα 1:Αλλαγή των παραμέτρων του φαινομένου 

Τέλος, με τη βοήθεια του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού οι μαθητές μπορούν να 

αναπτύξουν τη δημιουργικότητα, τη φαντασία και τη συνεργασία με τους συμμαθητές τους, 

ενώ παράλληλα  τους δίνεται  η  δυνατότητα  να αναπτύξουν  καλύτερη άποψη  για  την  επι‐

στήμη της φυσικής. 

Σχεδιασμός του εκπαιδευτικού υλικού 

Το  διαδραστικό  εκπαιδευτικό  υλικό  το  οποίο  δημιουργήθηκε  στα  πλαίσια  της  παρούσης 

έρευνας, περιλαμβάνει εκπαιδευτικά σενάρια τα οποία καλύπτουν μέρος της ύλης του μα‐

θήματος «Φυσικά Δημοτικού – Ερευνώ και Ανακαλύπτω». Συγκεκριμένα, οι ενότητες οι ο‐

ποίες καλύπτονται, είναι οι εξής: Ταχύτητα, Μάζα Σωμάτων, Πυκνότητα, Όγκος, Υδροστατι‐

κή Πίεση, Τριβή και Φώς. 

Κάθε Εκπαιδευτικό Σενάριο συνοδεύεται από το αντίστοιχο Φύλλο Δραστηριοτήτων, τα ο‐

ποία  υποστηρίζουν  και  ενισχύουν  τα  Εκπαιδευτικά  Σενάρια,  ενώ παράλληλα  καθοδηγούν 

τους μαθητές προς την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων. 

Τα Εκπαιδευτικά Σενάρια που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια του διαδραστικού εκπαιδευτι‐

κού υλικού που σχεδιάσαμε, βασίσθηκαν κυρίως στο Μοντέλο της Άμεσης Διδασκαλίας, το 

οποίο ανήκει στην κατηγορία  των συμπεριφοριστικών μοντέλων,  με βάση  την κατηγοριο‐

ποίηση  των  Joyce, Weil & Calhoun  (2000).  Η  εκπαιδευτική δραστηριότητα υλοποιείται  σε 

πέντε φάσεις, οι οποίες είναι οι εξής (Joyce, et al. 2000). 

 Φάση 1η: Προσανατολισμός 

 Φάση 2η: Παρουσίαση του νέου θέματος 

 Φάση 3η: Δομημένη πρακτική εξάσκηση 

 Φάση 4η Καθοδηγούμενη πρακτική ‐ εξάσκηση 
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 Φάση 5η: Ανεξάρτητη πρακτική – εξάσκηση 

Στο παρόν εκπαιδευτικό υλικό η 5η Φάση δεν δύναται να υλοποιηθεί, καθώς αυτό προϋπο‐

θέτει ότι οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα χρήσης του λογισμικού προσομοίωσης Algodoo 

στο σπίτι τους. 

Στην 1η φάση της  εκπαιδευτικής δραστηριότητας  (προσανατολισμός), ο εκπαιδευτικός, με 

τη βοήθεια κατάλληλων ερωτήσεων, υπενθυμίζει στους μαθητές τις προϋπάρχουσες γνώ‐

σεις τους. Αναφέρεται στην υπό εξέταση έννοια και προτρέπει τους μαθητές να δηλώσουν 

την άποψή τους σχετικά με τους παράγοντες από τους οποίους πιστεύουν ότι επηρεάζεται. 

Οι απόψεις που διατυπώνουν οι μαθητές καταγράφονται στον πίνακα έτσι ώστε μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας να μπορούν να αξιολογήσουν τις αρχικές τους υποθέσεις. 

Στη 2η φάση  (παρουσίαση νέου θέματος), ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να α‐

νοίξουν  το λογισμικό Algodoo  και  τους παραδίδει  το σχετικό φύλλο δραστηριοτήτων.  Στη 

συνέχεια  επεξηγεί  στους  μαθητές  τις  βασικές  λειτουργίες  του  λογισμικού  που  πρέπει  να 

γνωρίζουν για τη διεξαγωγή της προσομοίωσης. 

Στην 3η φάση (δομημένη πρακτική εξάσκηση), πραγματοποιείται η  επίλυση κάποιων προ‐

βλημάτων βήμα – βήμα με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Τα προβλήματα που επιλύ‐

ονται μέσα στην τάξη παρουσιάζονται στα φύλλα δραστηριοτήτων με τη μορφή συγκεκρι‐

μένων  κάθε  φορά  δραστηριοτήτων.  Οι  δραστηριότητες  που  δημιουργήσαμε  εστιάζονται 

στην μελέτη του υπό εξέταση φαινομένου και στην κατανόηση των παραμέτρων που το ε‐

πηρεάζουν. Τα φύλλα δραστηριοτήτων περιλαμβάνουν αρχικά ορισμένες εισαγωγικές ερω‐

τήσεις στις οποίες καλούνται οι μαθητές να δηλώσουν την άποψή τους σχετικά με την προ‐

σομοίωση που πρόκειται να παρακολουθήσουν. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός ζητάει από 

τους μαθητές να ξεκινήσουν τη διαδικασία της προσομοίωσης. Οι μαθητές έχουν την δυνα‐

τότητα να παρακολουθήσουν όσες φορές κρίνουν οι ίδιοι απαραίτητο την προσομοίωση. 

Στην 4η φάση  (Καθοδηγούμενη πρακτική‐ εξάσκηση), ο κάθε εκπαιδευόμενος κάνει μόνος 

του τη πρακτική του εξάσκηση μέσα στην τάξη υπό την παρακολούθηση και την ανατροφο‐

δότηση του εκπαιδευτικού. Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν τα επό‐

μενα  σημεία  του φύλλου  δραστηριοτήτων σχετικά με  τα  συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την παρακολούθηση της προσομοίωσης. 

Αφού ολοκληρωθούν οι τέσσερις βασικές φάσεις της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πραγμα‐

τοποιείται συζήτηση σχετικά με τις αρχικές υποθέσεις που είχαν κάνει οι μαθητές στην Φά‐

ση 1η και είχαν καταγραφεί στον πίνακα, και στα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις 

προσομοιώσεις που παρακολούθησαν. 

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού 

Εφαρμογή εκπαιδευτικού υλικού – συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιολόγησης 

Για την αξιολόγηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού εφαρμόσαμε τα Σενάρια Δι‐

δασκαλίας που δημιουργήσαμε, σε σχολείο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, με σκοπό να 

διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητά τους. Συγκεκριμένα, το εκ‐

παιδευτικό λογισμικό εφαρμόσθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας σε δύο φάσεις 

κατά τα σχολικά έτη 2011 – 2012 και 2012 – 2013. Οι συμμετέχοντες στη διαδικασία αξιο‐

λόγησης είναι μαθητές της Ε και Στ του δημοτικού σχολείου που συμμετείχε στην έρευνα. 
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Η πρώτη φάση  της  εφαρμογής  του  εκπαιδευτικού  υλικού  διεξήχθη  από  τον Φεβρουάριο 

μέχρι τον Ιούνιο του 2012, ενώ τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν την ώρα που οι μαθητές 

είχαν πληροφορική στην αίθουσα του εργαστηρίου, 2 ώρες την εβδομάδα για κάθε τμήμα. 

Κατά  την φάση αυτή διενεργήθηκαν 4  Σενάρια Διδασκαλίας που αφορούν στις θεματικές 

ενότητες Μάζα, Όγκος, Πυκνότητα και Ταχύτητα. Στην πρώτη φάση αξιολόγησης συμμετεί‐

χαν 79 μαθητές (45,5% κορίτσια και 54,4% αγόρια). Το 75,9% των συμμετεχόντων ήταν ελ‐

ληνικής καταγωγής, ενώ το 24% ήταν ξένης καταγωγής. Τέλος, το 7,5% των μαθητών έχουν 

διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. 

Η  δεύτερη  φάση  της  εφαρμογής  του  εκπαιδευτικού  υλικού  διεξήχθη  από  τον  Ιανουάριο 

μέχρι  τον Φεβρουάριο  του 2013  και αφορούσε σε 7  σενάρια διδασκαλίας στις θεματικές 

ενότητες: Μάζα, Πυκνότητα, Ταχύτητα, Όγκος, Τριβή, Φως και Υδροστατική Πίεση. Τα πει‐

ράματα  πραγματοποιήθηκαν  την  ώρα  που  οι  μαθητές  είχαν  πληροφορική  στην  αίθουσα 

του εργαστηρίου, 1 ώρα την εβδομάδα για κάθε τμήμα. Στη δεύτερη φάση της αξιολόγησης 

συμμετείχαν 74  μαθητές  (54.05%  κορίτσια  και 45.95%  αγόρια).  Το 90,3%  των συμμετεχό‐

ντων ήταν  ελληνικής  καταγωγής,  ενώ  το 9.6%  ήταν  ξένης  καταγωγής.  Τέλος,  το 8,1%  των 

μαθητών έχουν διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες. 

Η  αξιολόγηση  του  εκπαιδευτικού  υλικού  από  τους  συμμετέχοντες  μαθητές  έγινε  με  δύο 

τρόπους. Αρχικά, ζητήθηκε από τους μαθητές να σημειώσουν επάνω στα φύλλα δραστηριο‐

τήτων που συμπλήρωναν σε κάθε Σενάριο Διδασκαλίας, την άποψή τους σχετικά με τη δυ‐

σκολία  των  ερωτήσεων που περιλαμβάνονται  στα φύλλα δραστηριοτήτων. Με  τον  τρόπο 

αυτό  επιθυμούμε  να  διερευνήσουμε  το  κατά  πόσο  βοήθησε  το  εκπαιδευτικό  υλικό  στην 

κατανόηση των φυσικών εννοιών που εξετάσθηκαν σε κάθε περίπτωση. 

Στη συνέχεια, όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία εφαρμογής των εκπαιδευτικών σεναρίων, 

μετά δηλαδή την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης, οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτη‐

ματολόγιο με ερωτήσεις που αφορούν κυρίως στην ευχρηστία και την αισθητική του λογι‐

σμικού Algodoo. Επίσης, υπάρχουν ερωτήσεις με τις οποίες εξετάζουμε το κατά πόσο επη‐

ρέασε το λογισμικό την άποψη των μαθητών για την φυσική και κατά πόσο τους βοήθησε 

να κατανοήσουν καλύτερα τις υπό μελέτη έννοιες. Τέλος ελέγχεται η επίδραση του λογισμι‐

κού στη συνεργατικότητα και η διάθεση των μαθητών να  χρησιμοποιούν αντίστοιχα λογι‐

σμικά στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Στην έρευνα αξιολόγησης συμμετείχαν επίσης 16 εκπαιδευτικοί (62,5% γυναίκες και 37,5% 

άντρες), οι οποίοι αφού μελέτησαν το εκπαιδευτικό λογισμικό κλήθηκαν να συμπληρώσουν 

ένα ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο των εκπαιδευτικών είναι χωρισμένο σε 3 μέρη, τα 

οποία αφορούν στα εξής: 

 Γενικές ερωτήσεις σχετικά με τις ΤΠΕ  

 Ερωτήσεις σχετικά με τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα  

 Ερωτήσεις αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού Algodoo  

Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων  (στο σύνολο 7 ερωτήσεις) αφορά στη σχέση και την εξοι‐

κείωση που έχουν οι εκπαιδευτικοί με τις ΤΠΕ. Στο σημείο αυτό επιθυμούμε να εξετάσουμε 

αν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αν έχουν σκοπό 

να  τις χρησιμοποιήσουν στο μέλλον και ποια είναι τα εμπόδια που τους αποτρέπουν από 

τη χρήση τους. 
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Η δεύτερη κατηγορία ερωτήσεων( στο σύνολο 11 ερωτήσεις) αφορά σε γενικές πληροφορί‐

ες για τους μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα (εξοικείωση με ΤΠΕ, μαθησιακές δυσκο‐

λίες, απόδοση στο μάθημα της Φυσικής κ.α.). Επίσης,  ιδιαίτερα οι δάσκαλοι των μαθητών 

που συμμετείχαν στην έρευνα κλήθηκαν να μας δώσουν την άποψή τους για το κατά πόσο 

βοήθησε τους μαθητές η χρήση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού υλικού και αν βελτιώθη‐

κε η άποψη που έχουν για το μάθημα της Φυσικής. 

Τέλος, η  τρίτη κατηγορία ερωτήσεων αφορά στην αξιολόγηση του λογισμικού Algodoo. Η 

κατηγορία αυτή χωρίστηκε σε 5 μέρη τα οποία περιλαμβάνουν ερωτήσεις που αξιολογούν 

τα εξής χαρακτηριστικά του λογισμικού: 

 Ευχρηστία (5 ερωτήσεις) 

 Αισθητική  (4 ερωτήσεις) 

 Περιεχόμενο (4 ερωτήσεις) 

 Παιδαγωγική (7 ερωτήσεις) 

Η  κατηγορία αυτή είναι  ιδιαίτερα σημαντική  καθώς από αυτήν θα εξάγουμε  χρήσιμα συ‐

μπεράσματα για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού υλικού τα οποία 

θα μας βοηθήσουν να το προσαρμόσουμε στις ανάγκες των εκπαιδευτικών. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης 

Απόψεις των μαθητών για τη δυσκολία των ερωτήσεων στην πρώτη φάση της αξιολόγησης 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν στην πρώτη φάση της αξιολόγησης, η οποία διενεργήθη‐

κε το σχολικό έτος 2011 – 2012, όσον αφορά στην άποψη του συνόλου των μαθητών για τη 

δυσκολία  των  ερωτήσεων  στα φύλλα  δραστηριοτήτων,  είναι  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά.  Συ‐

γκεκριμένα, η πλειοψηφία των ερωτήσεων (50%) χαρακτηρίστηκαν από το σύνολο των μα‐

θητών (Ε και ΣΤ τάξη) «Εύκολες», ενώ οι 24,7% χαρακτηρίστηκαν ως «Πολύ Εύκολες».  «Δύ‐

σκολες» θεωρήθηκαν μόνο οι 9,9%, ενώ «Πολύ Δύσκολες» οι 1,4%. Τέλος, το 4,5% των ερω‐

τήσεων θεωρήθηκαν «Μέτριες», το 0,6% «Λίγο Εύκολες» και το 1,2% «Λίγο Δύσκολες». 

Απόψεις των μαθητών για τη δυσκολία των ερωτήσεων στην δεύτερη φάση της αξιολό‐

γησης 

Η δεύτερη φάση της αξιολόγησης διενεργήθηκε την επόμενη σχολική χρονιά (2012 – 2013). 

Και στην περίπτωση αυτή, η πλειοψηφία των ερωτήσεων  (63,5%) θεωρήθηκαν «Εύκολες» 

από το σύνολο των μαθητών  (Ε και ΣΤ τάξη), ενώ οι 27,6% θεωρήθηκαν «Πολύ Εύκολες». 

«Δύσκολες» θεωρήθηκαν μόνο οι 5,9%. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες μαθητές 

Οι απαντήσεις που έδωσαν οι μαθητές στο ερωτηματολόγιο (στο σύνολο 15 ερωτήσεις) που 

συμπλήρωσαν, δείχνουν ότι έμειναν σε γενικές γραμμές ικανοποιημένοι από το εκπαιδευ‐

τικό λογισμικό προσομοίωσης Algodoo. Συγκεκριμένα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι 

το μάθημα της φυσικής με τη βοήθεια του Algodoo ήταν «Πάρα πολύ» πιο ευχάριστο για το 

50% του συνόλου των μαθητών 

Επίσης, το μάθημα με βοήθεια του Algodoo βοήθησε «Πάρα πολύ» να κατανοήσουν καλύ‐

τερα τη Φυσική,  σε ποσοστό 36,4%  επί  του συνόλου των μαθητών.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και το γεγονός ότι το 32,4% των μαθητών δήλωσαν ότι τους άρεσε «Πάρα πο‐
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λύ»  περισσότερο η Φυσική μετά  το μάθημα με  το Algodoo. Όσον αφορά στην  ευχρηστία 

του λογισμικού, δεν φάνηκε να αντιμετώπισαν οι μαθητές ιδιαίτερα προβλήματα, καθώς το 

51,3%  των μαθητών δήλωσαν ότι  τους φάνηκε «Πάρα πολύ»  εύκολο  να  το  χρησιμοποιή‐

σουν. Το γραφικό περιβάλλον θεωρήθηκε «Πάρα πολύ» ευχάριστο για το 48,6% των μαθη‐

τών, αν και το 28,3% ένοιωσαν ότι τους αποσπάει «Λίγο» την προσοχή από το πείραμα. 

Το 32,4% των μαθητών θεωρούν ότι αυτά που διδάχθηκαν με το Algodoo συνδέονται «Αρ‐

κετά» με την καθημερινή τους ζωή, ενώ το 27% θεωρούν ότι συνδέονται «Πάρα πολύ». Ε‐

πίσης,  η  συνεργασία  με  τους  συμμαθητές  τους  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος  με  το 

Algodoo θεωρήθηκε «Πάρα πολύ» καλή για το 39,1 % των μαθητών 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης, το γεγονός ότι το 43,2% των μαθητών επιθυμούν «Πάρα 

πολύ»  να  συνεχίσει  να  γίνεται  το  μάθημα  της  Φυσικής  με  τη  βοήθεια  του  λογισμικού 

Algodoo. Επίσης, το 35,1% των μαθητών δήλωσαν ότι θα χρησιμοποιούσαν «Πάρα πολύ» το 

λογισμικό Algodoo και στο σπίτι τους για να μάθουν καλύτερα τη φυσική. 

Τέλος, το 47,3% των μαθητών δήλωσαν ότι θα επιθυμούσαν «Πάρα πολύ» να γίνονται και 

άλλα μαθήματα με  τη βοήθεια  τέτοιων προγραμμάτων,  ενώ το 24,3%  δήλωσαν ότι θα  το 

επιθυμούσαν «Πολύ». 

Οι απαντήσεις μεταξύ των δύο τάξεων – Ε και ΣΤ – στις περισσότερες ερωτήσεις φαίνεται 

να συμβαδίζουν, με μια πιο «ενθουσιώδη»  τάση από τους μαθητές της Ε τάξης, οι οποίοι 

επιλέγουν συχνότερα την απάντηση  «Πάρα πολύ». Οι μαθητές της ΣΤ τάξης τείνουν να εκ‐

φράζουν πιο συγκρατημένα την ικανοποίησή τους από το εκπαιδευτικό λογισμικό επιλέγο‐

ντας συχνότερα απαντήσεις όπως «Πολύ» και «Αρκετά».  Αυτό ίσως δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι για τους μαθητές της Ε τάξης ήταν η πρώτη επαφή με το λογισμικό και είχαν 

περισσότερο ενθουσιασμό από τους μαθητές της ΣΤ που συμμετείχαν και στην πρώτη φάση 

της αξιολόγησης την προηγούμενη σχολική χρονιά. 

Αποτελέσματα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού από τους συμμετέχοντες εκπαι‐

δευτικούς 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών, 

δείχνουν ότι το 37,5% των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι είναι «Αρκετά» εξοικειωμένοι με τις 

ΤΠΕ, ενώ ίδιο ποσοστό (37,5%), θεωρούν ότι είναι «Λίγο» εξοικειωμένοι. Κανένας από τους 

ερωτηθέντες δεν δήλωσε «Καθόλου» εξοικειωμένος. Οι 37,5% χρησιμοποιούν «Αρκετά» τις 

ΤΠΕ, ενώ ίδιο ποσοστό (37,5%), τις χρησιμοποιούν «Λίγο». Καθόλου δεν τις χρησιμοποιούν 

οι 12,5%  των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών. Ωστόσο,  είναι ενθαρρυντικό  το γεγονός ότι  το 

68,7% των εκπαιδευτικών έχουν σκοπό να χρησιμοποιήσουν μελλοντικά κάποιο εκπαιδευ‐

τικό λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι 35,7% των ερωτηθέντων θεωρούν ότι η εκπαιδευτική 

δραστηριότητα με τη χρήση του λογισμικού Algodoo βοήθησε «Αρκετά»  τους μαθητές να 

κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες της φυσικής. Το 28,5% θεωρούν ότι τους βοήθησε «Πο‐

λύ», ενώ επίσης το 28,5% θεωρούν ότι τους βοήθησε «Πάρα πολύ». Ιδιαίτερα για τους μα‐

θητές με μαθησιακές δυσκολίες,  το 42,8%  των εκπαιδευτικών θεωρούν ότι  τους βοήθησε 

«Πολύ» η χρήση του λογισμικού Algodoo, το 28,5% θεωρεί ότι τους βοήθησε «Αρκετά» και 

το 21,4% θεωρεί ότι τους βοήθησε «Πάρα πολύ». Επίσης, η συνεργατικότητα των μαθητών 
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φαίνεται ότι για το 35.7% των εκπαιδευτικών βελτιώθηκε «Πολύ», για το 28,5% «Αρκετά» 

και για το 21,4% «Πάρα πολύ». 

Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 46.1% των ερωτηθέντων θεω‐

ρούν ότι αυξήθηκε «Πάρα πολύ» το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής 

μετά από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τη χρήση του λογισμικού Algodoo, ενώ επί‐

σης το 46.1% θεωρεί ότι το ενδιαφέρον τους αυξήθηκε «Πολύ». Κανένας εκπαιδευτικός δεν 

δήλωσε αρνητική επίδραση στο ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα της Φυσικής. 

Όσον αφορά στην ευχρηστία του λογισμικού Algodoo, παρατηρούμε ότι σε γενικές γραμμές 

θεωρείται εύχρηστο  («Πολύ» σε ποσοστό 37.5% και «Αρκετά» επίσης σε ποσοστό 37.5%), 

ενώ το 68.75% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι τους άρεσε «Πολύ» αισθητικά το περιβάλλον 

εργασίας του Algodoo και το 56,2% δήλωσαν ότι το περιβάλλον εργασίας του Algodoo έλκει 

«Πάρα πολύ» το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Όσον αφορά στο περιεχόμενο του λογισμικού Algodoo, οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι 

οι δυνατότητες του λογισμικού Algodoo καλύπτουν «Αρκετά» το γνωστικό αντικείμενο της 

φυσικής δημοτικού, ενώ το 58,3% θεωρούν ότι με τη χρήση του λογισμικού Algodoo μπο‐

ρούν να καλύψουν «Αρκετά» την ύλη του μαθήματος φυσικά δημοτικού – ερευνώ και ανα‐

καλύπτω. Οι μισοί εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι το λογισμικό Algodoo έχει «Λίγες» αδυναμίες 

ως προς τις δυνατότητες που προσφέρει, συγκεκριμένα για το μάθημα φυσικά δημοτικού – 

ερευνώ και ανακαλύπτω, με το 33,3% να θεωρούν «Αρκετές» τις αδυναμίες αυτές. 

Όσον  αφορά  στην  παιδαγωγική,  το  46,6%  των  εκπαιδευτικών  θεωρούν  ότι  το  λογισμικό 

Algodoo ενισχύει «Πολύ» τη συνεργατική μάθηση και το 40% θεωρούν ότι βοηθάει «Πάρα 

πολύ» τους μαθητές να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. Επίσης, το 46,6% θεωρούν ότι 

με το λογισμικό Algodoo οι μαθητές αναπτύσσουν «Πάρα πολύ» τη δημιουργικότητά τους. 

Τέλος,  ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι το 33,3% των συμμετεχόντων εκ‐

παιδευτικών δήλωσαν ότι θα μπορούσαν «Πάρα πολύ»  εύκολα να εντάξουν  το λογισμικό 

Algodoo στην εκπαιδευτική διαδικασία,  ενώ επίσης το 33,3% δήλωσαν ότι θα μπορούσαν 

«Πολύ εύκολα». 

Στο τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου, ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να συμπλη‐

ρώσουν ελεύθερα τις παρατηρήσεις τους για το λογισμικό. Οι παρατηρήσεις των εκπαιδευ‐

τικών  αφορούν  κυρίως  στην  έλλειψη  ενός  εγχειριδίου  χρήσης  του  λογισμικού  Algodoo 

γραμμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τους αρχάριους 

χρήστες. Επίσης, τονίζεται από τους περισσότερους συμμετέχοντες η ανεπάρκεια κάλυψης 

όλων  των κεφαλαίων  της ύλης  του μαθήματος «Φυσικά Δημοτικού Ερευνώ και Ανακαλύ‐

πτω», καθώς με το συγκεκριμένο λογισμικό μπορούν να καλυφθούν μόνο οι ενότητες που 

περιλαμβάνονται  στη  γενικότερη  κατηγορία  της Μηχανικής.  Τέλος,  αναφέρονται  τα  προ‐

βλήματα επίδοσης της περιορισμένης έκδοσης (demo) αλλά και η δυσκολία που αντιμετώ‐

πισαν οι  εκπαιδευτικοί εξαιτίας της αγγλικής γλώσσας. 

Συμπεράσματα 

Η βιβλιογραφική έρευνα που πραγματοποιήσαμε κατέδειξε τον  ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο 

που  διαδραματίζουν  σήμερα  οι  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση.  Συγκεκριμένα,  είδαμε  ότι  η  χρήση 

των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την εφαρμογή των σύγ‐

χρονων μεθόδων μάθησης.  
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Ως αποτέλεσμα της σημαντικής συμβολής  των ΤΠΕ στη διαδικασία  της  εκπαίδευσης, βλέ‐

πουμε  τα  εκπαιδευτικά συστήματα  του δυτικού κόσμου να  έχουν επενδύσει πολύ για  τις 

υποδομές των ΤΠΕ τα τελευταία 20 χρόνια. Στην Ελλάδα, αν και με καθυστέρηση, εντάχθη‐

κε τελικά το μάθημα της Πληροφορικής  (με τίτλο: «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών») στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόλις το σχολικό έτος 2010 – 2011, στα ο‐

λοήμερα δημοτικά σχολεία με  Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ). 

Οι  σύγχρονες  τάσεις  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  οδήγησαν  στην  ανάγκη  δημιουργίας 

διαφόρων ειδών εκπαιδευτικών λογισμικών (εξάσκησης – εκγύμνασης, εκπαίδευσης – φρο‐

ντιστηρίου,  λύσης προβλημάτων,  εκπαιδευτικών παιχνιδιών,  μοντελοποίησης προσομοίω‐

σης κ.α.), τα οποία έχουν ως βασικό στόχο να ενισχύσουν την εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

Ιδιαίτερα τα εκπαιδευτικά λογισμικά προσομοίωσης δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές 

να ασχοληθούν με την επινόηση και την κατασκευή μοντέλων αλλά και να παρατηρήσουν 

φυσικά φαινόμενα τα οποία είναι δύσκολο ή αδύνατο να διερευνηθούν πειραματικά. Επί‐

σης, με τη βοήθεια της προσομοίωσης οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν τις 

συνέπειες σημαντικού αριθμού αλλαγών στις πειραματικές συνθήκες, μέσα σε μικρό χρονι‐

κό διάστημα. 

Η συνεισφορά των εκπαιδευτικών λογισμικών προσομοίωσης στη διδασκαλία ιδιαίτερα των 

φυσικών επιστημών, έχει απασχολήσει έντονα τους ερευνητές τα τελευταία χρόνια. Ωστό‐

σο,  τα  αποτελέσματα  των  ερευνών  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  δείχνουν  θετική  επίδραση 

των λογισμικών προσομοίωσης ενώ σε άλλες δείχνουν ότι τα συγκεκριμένα λογισμικά έχουν 

μικρή ή ακόμα και καμία επίδραση στην μαθησιακή διαδικασία.   Έτσι, αντιλαμβάνεται κα‐

νείς ότι η ερευνητική προσπάθεια οφείλει να συνεχιστεί προς την κατεύθυνση αυτή. 

Προσπαθώντας να συνεισφέρουμε στις ερευνητικές προσπάθειες σχεδιάσαμε ένα ολοκλη‐

ρωμένο  εκπαιδευτικό  υλικό  για  το  μάθημα  «Φυσικά  Δημοτικού  –  Ερευνώ  και  Ανακαλύ‐

πτω», το οποίο βασίζεται στη χρήση ενός συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού προσο‐

μοίωσης. Συγκεκριμένα, πρόκειται για το λογισμικό Algodoo το οποίο είναι κατάλληλο για 

την ηλικία των μαθητών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Το λογισμικό Algodoo επιλέχθηκε 

γιατί αποτελεί ένα αρκετά εύχρηστο λογισμικό με ιδιαίτερα ελκυστικό γραφικό περιβάλλον. 

Με το Algodoo προσομοιώνονται πειράματα της φυσικής τα οποία αφορούν συγκεκριμένα 

στον κλάδο της Μηχανικής, ενώ ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επέμβει στα φυσικά με‐

γέθη των συμμετεχόντων σωμάτων στο πείραμα, διερευνώντας με αυτόν τον τρόπο την ε‐

πίδραση που έχουν οι αλλαγές αυτές στα αποτελέσματα της προσομοίωσης. 

Το  εκπαιδευτικό  υλικό  που  δημιουργήσαμε  αποτελείται  από  7  Εκπαιδευτικά  Σενάρια  τα 

οποία καλύπτουν μέρος της ύλης του μαθήματος «Φυσικά Δημοτικού – Ερευνώ και Ανακα‐

λύπτω». Οι ενότητες οι οποίες καλύπτονται,  είναι οι εξής:  Ταχύτητα, Μάζα Σωμάτων, Πυ‐

κνότητα, Όγκος, Υδροστατική Πίεση, Τριβή και Φώς. Κάθε Εκπαιδευτικό Σενάριο συνοδεύε‐

ται από αντίστοιχο Φύλλο Δραστηριοτήτων το οποίο καθοδηγεί και υποστηρίζει τους μαθη‐

τές στη διαδικασία της προσομοίωσης. 

Για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού υλικού που δημιουργήσαμε, αλλά και για την αξιο‐

λόγηση του λογισμικού προσομοίωσης Algodoo, εφαρμόσαμε τα Εκπαιδευτικά Σενάρια σε 

δημοτικό σχολείο με σκοπό να διερευνήσουμε την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικό‐

τητά τους. Συγκεκριμένα, το εκπαιδευτικό λογισμικό εφαρμόσθηκε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο 
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Δραπετσώνας σε δύο φάσεις κατά τα σχολικά έτη 2011 – 2012 και 2012 – 2013. Οι μαθητές 

αξιολόγησαν το εκπαιδευτικό υλικό με δύο τρόπους. Αρχικά, τους ζητήθηκε να σημειώσουν 

στα Φύλλα  Δραστηριοτήτων  την  άποψή  τους  για  τη  δυσκολία  των  ερωτήσεων  που  περι‐

λαμβάνονται σε αυτά. Με τον τρόπο αυτό επιθυμούμε να εξετάσουμε κατά πόσο διευκο‐

λύνθηκαν οι μαθητές να αντιληφθούν τις υπό εξέταση έννοιες της φυσικής. Στη συνέχεια, 

αφού ολοκληρώθηκε  και η δεύτερη φάση εφαρμογής  των  Σεναρίων,  οι μαθητές συμπλή‐

ρωσαν ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο κατέγραψαν τις απόψεις και τις εντυπώσεις τους για 

το λογισμικό Algodoo. 

Επίσης, στη διαδικασία αξιολόγησης συμμετείχαν και 16 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αφού με‐

λέτησαν το λογισμικό – με τη δική μας βοήθεια και καθοδήγηση – συμπλήρωσαν ένα ερω‐

τηματολόγιο.  Το  ερωτηματολόγιο  των  εκπαιδευτικών  περιελάμβανε  ερωτήσεις  που  αφο‐

ρούσαν γενικά στη σχέση τους με τις ΤΠΕ, ερωτήσεις που αφορούσαν στους μαθητές που 

συμμετείχαν στην αξιολόγηση και τέλος ερωτήσεις σχετικά με την ευχρηστία, την αισθητι‐

κή, το περιεχόμενο και την παιδαγωγική του λογισμικού Algodoo. 

Τα αποτελέσματα της πρώτης αξιολόγησης των μαθητών, που αφορά στην άποψή τους για 

τη δυσκολία των ερωτήσεων στα Φύλλα Δραστηριοτήτων, ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι 

προσομοιώσεις  που  παρακολούθησαν  φαίνεται  ότι  βοήθησαν  ιδιαίτερα  στην  κατανόηση 

των υπό εξέταση φαινομένων, ενώ η πλειοψηφία των μαθητών έδειξε ιδιαίτερο ενθουσια‐

σμό κατά τη διενέργεια των δραστηριοτήτων. 

Οι απαντήσεις  των μαθητών στο  ερωτηματολόγιο που αφορούσε συγκεκριμένα στο  λογι‐

σμικό Algodoo, έδειξαν ότι αυξήθηκε σημαντικά το ενδιαφέρον τους για το μάθημα της φυ‐

σικής και οι περισσότεροι εξέφρασαν την επιθυμία τους να συνεχιστεί η εκπαιδευτική δια‐

δικασία με τη βοήθεια του Algodoo ή αντίστοιχων λογισμικών προσομοίωσης και στο μέλ‐

λον. 

Γενικά  το  λογισμικό Algodoo  δεν φάνηκε  να  δημιουργεί  προβλήματα στη  χρήση  του από 

τους μαθητές,  οι περισσότεροι  των οποίων  το θεώρησαν  ιδιαίτερα εύχρηστο. Ωστόσο, σε 

σχετική μας ερώτηση που αφορούσε στο γραφικό περιβάλλον του λογισμικού,  ένα σημα‐

ντικό μέρος των μαθητών δήλωσαν ότι τους αποσπά «Λίγο» ή «Αρκετά» την προσοχή από 

το πείραμα. 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα που διεξήγαμε ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυ‐

ντικά. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερα θετική στάση απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό και το 

λογισμικό  Algodoo,  δηλώνοντας  ότι  κατανόησαν  καλύτερα  τις  υπό  εξέταση  έννοιες,  ενώ 

παράλληλα αυξήθηκε το ενδιαφέρον τους για το μάθημα της Φυσικής. 

Οι  συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί,  έδειξαν  επίσης,  θετική  στάση  απέναντι  στο  λογισμικό 

Algodoo, αν και σημαντικό ποσοστό αυτών δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ΤΠΕ. Ωστόσο, εί‐

ναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί εξέφρασαν την επιθυμία τους να χρησι‐

μοποιήσουν μελλοντικά κάποιο εκπαιδευτικό λογισμικό στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η δική μας εμπειρία έδειξε ότι οι μαθητές είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν το 

συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό για  το μάθημα της Φυσικής και οι περισσότεροι  το 

αντιμετώπισαν με ενθουσιασμό. Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε αφορούσαν κυρίως 

στον περιορισμένο χρόνο που διαθέταμε για την διεξαγωγή των Εκπαιδευτικών Σεναρίων. 

Επίσης, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα της μη κάλυψης όλης της ύλης του μαθήματος «Φυ‐
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σικά Δημοτικού – Ερευνώ και Ανακαλύπτω» από το λογισμικό Algodoo. Ωστόσο, οι ενότητες 

που  καλύπτονται  πιστεύουμε  ότι  μπορούν  να  καλυφθούν  αρκετά  ικανοποιητικά  από  τις 

δυνατότητες  που  διαθέτει  το  λογισμικό,  σε  συνδυασμό  πάντοτε  με  τα  αντίστοιχα Φύλλα 

Δραστηριοτήτων τα οποία καθοδηγούν κατάλληλα και βοηθούν τους μαθητές. 

Η ερευνητική προσπάθεια οφείλει, ωστόσο, να συνεχιστεί, καθώς η παρούσα εργασία απο‐

τελεί απλώς ένα λίθο στην προσπάθεια της κατανόησης της επίδρασης των εκπαιδευτικών 

λογισμικών προσομοίωσης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μελλοντικά,  ελπίζουμε στην α‐

κόμα μεγαλύτερη αποσαφήνιση της τόσο σημαντικής, επίδρασης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτι‐

κή διαδικασία. Η αποσαφήνιση αυτή θα αποτελέσει σπουδαίο βήμα για την βελτίωση και 

την ενίσχυση της μαθησιακής διαδικασίας. 
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Τα εργαλεία web 2.0 στην πράξη. Γνώσεις, απόψεις, αντιλήψεις μαθητών 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια διερεύνησης του εκπαιδευτικού ρόλου των 

web  2.0  εργαλείων.  Παρουσιάζονται  τα  αποτελέσματα  της  χρήσης  και  της  έρευνας 

ορισμένων  εργαλείων  από  τους  μαθητές  και  οι  παρατηρήσεις  των  εκπαιδευτικών,  που 

είχαν  την  επίβλεψη  της  διαδικασίας.  Επίσης,  συσχετίζονται  τα  ευρήματα  της  παρούσας 

έρευνας  με  παρατηρήσεις  άλλων  ερευνητών  και  με  σύγχρονες  παιδαγωγικές  θεωρίες.  

Τέλος, παρατίθενται συμπεράσματα αλλά και προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.   

 

Λέξεις κλειδιά: Web 2.0, απόψεις, μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

 

Εισαγωγή 

H  Κωστοπούλου  (2011),  αναφέρει  για  την  προηγούμενη  μορφή  του  Διαδικτύου  πως  εκεί 

κυριαρχεί  η  στατικότητα,  οι  ταχύτητες  είναι  χαμηλές  και  οι  πληροφορίες  δεν 

διαμορφώνονται  σε  καμία  περίπτωση  από  τους  χρήστες  παρά  μόνο  προσλαμβάνονται. 

Παραδείγματα  του  παλαιού  δικτύου  αποτελούν  οι  στατικές    προσωπικές  σελίδες    και  η 

εγκυκλοπέδια  Britanica  ενώ  παραδείγματα  του  νέου  ιστού  είναι  τα  ιστολόγια  και  η 

Wikipedia (O'Reilly, 2007).  

 

Ο Anderson (2007) βασισμένος στην δουλειά του Tim O’Reilly διατύπωσε ορισμένες αρχές 

που διέπουν και περιγράφουν την web 2.0 εποχή. Οι αρχές αυτές είναι: 

 Το περιεχόμενο δημιουργείται ατομικά από τους χρήστες. 

 Εμπεριέχεται η εκμετάλλευση της δύναμης του πλήθους. 

 Τα δεδομένα έχουν επικό μέγεθος. 

 Κυριαρχεί η αρχιτεκτονική της συμμετοχής. 

 Είναι εμφανής η δύναμη του δικτύου. 

 Βασίζεται στην ειλικρίνεια. 

 

Συνοψίζοντας,  ο  όρος web  2.0  συνδέεται  με  τις  δικτυακές  εφαρμογές  που  βοηθούν  την 

συμμετοχικότητα  στον  διαμοιρασμό  των  πληροφοριών,  την  διαλειτουργικότητα,  τον 

σχεδιασμό με βάση τον χρήστη καθώς και την συνεργασία εντός του παγκόσμιος ιστού.  

 

Ένας  δικτυακός  τόπος  web  2.0  αφήνει  τους  χρήστες  να  αλληλεπιδράσουν  και  να 

συνεργαστούν  μεταξύ  τους  σε  ένα  κοινωνικό  δίκτυο  ως  δημιουργοί  του  δικού  τους 

περιεχομένου  μιας  ιδεατής  κοινότητας.  Αυτό  λειτουργεί  σε  αντίθεση  με  τους  δικτυακούς 

τόπους  όπου  οι  χρήστες  περιορίζονται  στο  παθητικό  διάβασμα  περιεχομένου  που 

δημιουργήθηκε για αυτούς.  
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Μερικά από  τα  χαρακτηριστικά  παραδείγματα  του web 2.0  περιλαμβάνουν  τα  κοινωνικά 

δίκτυα, τα blogs, τα wiki, τον διαμοιρασμό video και φωτογραφιών κ.α. 

 

Web 2.0 και εκπαίδευση 

Τα τελευταία χρόνια οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης και η χρήση Web 2.0 εργαλείων 

γενικότερα  αποτελούν  σημαντικό  κομμάτι  στον  τομέα  της  επικοινωνίας  μεταξύ  των 

διαφόρων χρηστών και κυρίως μεταξύ των μαθητών. Οι τελευταίοι αφιερώνουν πλέον πολύ 

χρόνο  σε  δραστηριότητες  στο  διαδίκτυο,  στα  κοινωνικά  δίκτυα  όπως  το  facebook,  σε 

υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης όπως το skype, σε υπηρεσίες video όπως το youtube κλπ.  

 

Το  γεγονός αυτό  είναι  σημαντικό  και,  εκτός από μια απλή  επικοινωνία,  θα  μπορούσε  να 

χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Να μπορεί δηλαδή ο μαθητής να αναζητά 

και  να  αποκτά  τη  γνώση  που  τον  ενδιαφέρει  μέσα  από  κατάλληλα  διαμορφωμένα 

περιεχόμενα που μπορεί να προσφέρουν. 

 

Μια μικρή γεύση από την χρήση των εργαλείων web 2.0 μας δίνουν   ερευνητές  (Kesim & 

Agaoglu,  2007)  οι  οποίοι  χαρακτηρίζουν  στο  πλαίσιο  αυτής  της  εκπαίδευσης  την  σχέση 

μαθητών και καθηγητών ως  ισότιμη.  Επίσης αναφέρουν  (Kesim & Agaoglu, 2007), πως  τα 

εργαλεία δίνουν στους μαθητές ακόμα και την ικανότητα να αναπτύσσουν τις γνώσεις τους 

και  τέλος  τοποθετούν  το  νέο  αυτό  μοντέλο  σε  ένα  σκαλί  μεταξύ  των  παραδοσιακών 

μοντέλων μάθησης και των ανοιχτών μοντέλων.  

 

Επίσης, αξίζει να γίνει αναφορά σε μια έκθεση του eTwinning (Crawley, Gerhard, Gilleran, & 

Joyce, 2010)  και  κυρίως στα θετικά  του Web 2.0.  Εκεί  συγκαταλέγονται  τόσο η δεδομένη 

εξοικείωση με το περιβάλλον που έχουν οι μαθητές, όσο και το γεγονός πως αποτελεί ένα 

εργαλείο συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δασκάλων. 

 

Τέλος,  με  την  επίδραση  των  Web  2.0  εργαλείων,  οι  παιδαγωγικές  θεωρίες  δεν  θα 

μπορούσαν να μείνουν ανέπαφες. Οι McLoughlin & Lee, 2008 αναφέρουν πως η έννοια της 

παιδαγωγικής  2.0  έχει  ως  κέντρο  την  χρήση  εργαλείων  που  ενεργοποιούν  την  ανάπτυξη 

δυναμικών  κοινοτήτων  μάθησης  μέσα  από  την  επικοινωνία,  τη  συμμετοχή    και  τη 

συνδεσιμότητα.  Οι  ίδιοι  (McLoughlin  &  Lee,  2008)  αναφέρουν  πως  οι  εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποιούν  τη  νέα αυτή πρόταση,  μέσα στην  τάξη,  έξω από αυτή αλλά και σε μεικτά 

περιβάλλοντα και δίνουν έμφαση στην έννοια του κονεκτιβισμού που οδηγεί την μάθηση 

γύρω από την δημιουργία περιεχομένου και την ενεργητική συμμετοχή.  

 

Οργάνωση και υλοποίηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

Κατά το σχολικό έτος 2012‐13, μαθητές του Μουσικού Σχολείου Αγρινίου παρακολούθησαν 

το μάθημα Project με θέμα «Επικοινωνώ και μαθαίνω στο Διαδίκτυο». Κατά την διάρκεια 

των μαθημάτων, κλήθηκαν να ασχοληθούν πολύπλευρα με τα web 2.0 εργαλεία.  

Συγκεκριμένα: 

 Προσπάθησαν να αναγνωρίσουν ποια εργαλεία ανήκουν στην κατηγορία των web 

2.0 εργαλείων και να τα καταγράψουν. 
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 Για  τα  εργαλεία  που  θεώρησαν  πώς  ανήκουν  σε  αυτήν  την  κατηγορία, 

προσπάθησαν να φτιάξουν μικρά κείμενα που να περιγράφουν τη λειτουργία τους. 

 Συνέγραψαν  τα  κείμενα  σε  ένα wiki  που  εγκαταστάθηκε  και  λειτούργησε  για  τον 

συγκεκριμένο σκοπό. 

 Δημιούργησαν ένα blog όπου τοποθέτησαν το υλικό που παράχθηκε στο wiki. 

 Συνεργάστηκαν σε ένα group του facebook. 

 Διενήργησαν  μια  έρευνα  για  να  μάθουν  τη  γνώμη  των  συμμαθητών  τους  για  τα 

εργαλεία του web 2.0. 

Όλα τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο σχολιασμού της παρούσας εργασίας.  

 

Σκοπός  μας  είναι  η  γνωστοποίηση  των  σημαντικότερων  δεδομένων  από  τις  παραπάνω 

ενέργειες  των μαθητών στην  επιστημονική  κοινότητα  σαν  ένα  απόσταγμα  των απόψεων, 

αντιλήψεων και στάσεων των μαθητών σε σχέση με τα εργαλεία web 2.0. 

  

Η εύρεση των σημαντικότερων εργαλείων web 2.0 

Η διεξαγωγή της έρευνας και η παράθεση των αποτελεσμάτων 

Ταυτότητα και Δείγμα της έρευνας 

Η  έρευνα  έλαβε  χώρα  κατά  το  σχολικό  έτος  2012‐2013  σε  σχολείο  του  Αγρινίου  και 

διεξήχθη από μαθητές της Α' Τάξης Λυκείου που μελέτησαν τα εργαλεία του web 2.0 στο 

πλαίσιο του μαθήματος project. 

Σκοπός της έρευνας 

Βασικός  σκοπός  της  έρευνας  ήταν  η  διερεύνηση  και  η  καταγραφή  των  απόψεων  των 

μαθητών  για  την  χρήση  γενικά  των  εργαλείων  του Web  2.0  αλλά  και  ειδικότερα  των  20 

περίπου εργαλείων που μελέτησαν σε θεωρητικό επίπεδο. 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Μία γενική ερώτηση ήταν «πόσο εξοικειωμένοι νοιώθουν οι μαθητές με  τα εργαλεία  του 

web 2.0». Οι απαντήσεις ακολουθούσαν  την  κανονική  κατανομή αλλά με μια μικρή  τάση 

προς το πολύ και το πάρα πολύ (Εικόνες 1,2,3). 

 

 

Εικόνα 1: Επικοινωνία  Εικόνα 2: Διασκέδαση  Εικόνα 3: Μάθηση 

 

Στο βασικό ερώτημα της έρευνας για τον τρόπο χρήσης των εργαλείων, το 65% τον ατόμων 

απάντησε ότι τα χρησιμοποιεί μέτρια με πολύ για επικοινωνία. Το ποσοστό αυτό μεγαλώνει 

όταν αναφερόμαστε στη χρήση των εργαλείων για διασκέδαση.    Στην περίπτωση αυτή το 

89% δήλωσε ότι χρησιμοποιεί αυτά τα εργαλεία για διασκέδαση. Χαρακτηριστικά είναι τα 
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αποτελέσματα  από  την  ερώτηση  για  την  χρήση  των  εργαλείων  για  μάθηση.  Εδώ  το 

συντριπτικό ποσοστό  των  ερωτηθέντων απάντησε πως δεν  τα  χρησιμοποιεί  γι’  αυτόν  τον 

σκοπό. 

 

Περισσότερο χρησιμοποιούμενα εργαλεία 

Οι μαθητές θεώρησαν ως πιο δημοφιλή τα εργαλεία Facebook, Youtube, Twitter και Skype 

με  τη  σειρά  που  αναφέρθηκαν.  Τα  ίδια  εργαλεία  θεωρήθηκαν  πως  είναι  κατάλληλα  για 

επικοινωνία. Αντίθετα, τα εργαλεία που επιλέχθηκαν για επικοινωνία δεν επιλέχθηκαν για 

μάθηση. Εξαίρεση απετέλεσε το Youtube που απέσπασε μια καλή θέση στην κατάταξη. 

 

Ανάλυση συσχετίσεων δεδομένων 

Ακολουθούν τα αποτελέσματα των συσχετίσεων: 

 η  σχέση  μεταξύ  φύλλου  και  γνώσης  των  σημαντικότερων  εργαλείων  για  τους 

μαθητές  που αξιολογήθηκαν είναι στατιστικά σημαντική. 

 ο βαθμός εξοικείωσης με το διαδίκτυο και γενικά με την τεχνολογία επιδρά θετικά 

και στη γνώση των παραπάνω εργαλείων 

 ο  βαθμός  εξοικείωσης  με  το  διαδίκτυο  και  γενικά  με  την  τεχνολογία  έχει  δυνατή 

σχέση  με  την  επικοινωνία  και  τη  διασκέδαση  με  τη  χρήση  των  παραπάνω 

εργαλείων αλλά όχι με την μάθηση 

 ο  χρόνος  πλοήγησης  στο  διαδίκτυο  έχει  σχέση  και  με  την  επικοινωνία  και  με  τη 

χρήση των εργαλείων 

 η ηλικία δεν παίζει  ρόλο σχετικά με  το  χρόνο που ασχολούνται  οι  μαθητές  με  το 

διαδίκτυο και στην επικοινωνία με τη χρήση των παραπάνω εργαλείων 

 

Η δημιουργία του υλικού στο wiki 

Κάθε εργαλείο που θα ερευνούσαν οι μαθητές, αποφασίστηκε, να καταγραφεί σε ένα wiki. 

Πριν όμως ξεκινήσουν την καταγραφή,  τους παρουσιάστηκε ο τρόπος λειτουργίας του και 

τους δόθηκαν εξηγήσεις και παραδείγματα για τη χρήση του.  

 

Λίγοι ήταν οι μαθητές που χρησιμοποίησαν αυτό το εργαλείο με ευκολία. Οι περισσότεροι 

δυσκολεύτηκαν να: 

 δημιουργήσουν λογαριασμό 

 επαναφέρουν σε προηγούμενη έκδοση ένα άρθρο που υπέστη βανδαλισμό 

 εισάγουν φωτογραφίες 

 μορφοποιήσουν κείμενο καθώς και τίτλους 

 

Οι  παραπάνω δυσκολίες  δεν  οφείλονται,  κατά  την άποψη μας,  ούτε  σε ανικανότητα  των 

μαθητών, ούτε σε αδυναμία να κατανοήσουν την διαδικασία, αλλά στο ότι δεν θεώρησαν 

σημαντική την εκμάθηση αυτής της δεξιότητας. 

 

Η δημιουργία του blog 

Η ιδέα του να κατασκευαστεί μια ιστοσελίδα ή ένα ιστολόγιο είχε παρουσιαστεί από τους 

μαθητές  από  την  αρχή  της  εργασίας.  Επιλέχθηκε  το  δεύτερο,  κυρίως  διότι  απαιτούσε 
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λιγότερο  χρόνο.  Αρχικά  παρουσιάστηκαν  στους  μαθητές  διάφορα  blogs  σχετικά  από  το 

χώρο της εκπαίδευσης. Στη συνέχεια έγινε μια μικρή επίδειξη που αφορούσε τη δημιουργία 

ενός blog (blogger), τον τρόπο κατασκευής αναρτήσεων και τον τρόπο εμφάνισής τους. Οι 

μαθητές  ενθουσιάστηκαν με  την  ιδέα  του  ότι  μπορούν  να  κατασκευάζουν  εύκολα  και  σε 

λίγο χρόνο τις αναρτήσεις τους, να εφαρμόζουν συγκεκριμένα πρότυπα, χρώματα κλπ. Δεν 

είχαν εμπειρία από κατασκευή ιστοσελίδων και το γεγονός ότι θα μπορούσαν να δουν τις 

δημοσιεύσεις τους από οπουδήποτε τους έδωσε επιπλέον κίνητρα να δουλέψουν πάνω σ' 

αυτό.  Οι  μαθητές  χωρίστηκαν  σε  ομάδες  και  καθορίστηκαν  τα web 2.0  εργαλεία  που  θα 

αναλάμβανε  η  καθεμία.  Δημιούργησαν  εγγραφή  στο  blogspot    και  κατασκεύασαν  τις 

αναρτήσεις.  Ένας  μαθητής ανέλαβε  να  ελέγξει  τις  τελικές  αναρτήσεις  για  τυχόν  λάθη  και 

γενικά να διαμορφώσει την εμφάνιση του blog ώστε να έχει καλό οπτικό αποτέλεσμα  

 

Η συνεργασία μέσα από το group του facebook 

Από  την  αρχή  της  εργασίας  επιχειρήθηκε  η  συνεργασία  με  τους  μαθητές  με  ορισμένους 

σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας. 

 

Σε  πρώτη  φάση  χρησιμοποιήθηκε  το  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο  όμως  παρατηρήθηκε  πως 

δεν υπήρχε η απαιτούμενη ανάδραση στις δουλειές που ανατέθηκαν. Δεν ήταν εμφανές αν 

οι μαθητές διάβαζαν τα email τους και περισσότερο ποια ήταν η γνώμη τους για τις οδηγίες 

που  τους  δίνονταν  να  κάνουν.  Χρειάζονταν  έναν  πιο  άμεσο  και  δημόσιο   τρόπο 

επικοινωνίας. Έτσι επιλέχθηκε το facebook.  

 

Για να επιλεγεί ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας μέσα από το facebook, έγινε συζήτηση με 

τους μαθητές. Εκεί, κυριάρχησαν δύο γνώμες. Η μία γνώμη ήταν να γίνουμε φίλοι όλοι μας, 

μαθητές  και  καθηγητές  και  να  στέλνουμε  δημόσια  μηνύματα  στους  τοίχους  μας  και  η 

δεύτερη  να  δημιουργηθεί  ένα  κλειστό group  για  την  ομάδα μας  και  εκεί  ο  κάθε  ένας  να 

μπορεί να αναρτά ότι ήθελε σε σχέση με την πορεία των εργασιών μας. Τελικά, επιλέχθηκε 

ο δεύτερος τρόπος.  

 

Ένας μαθητής, ανέλαβε  την δημιουργία  του group  και  έστειλε προσκλήσεις σε όλους  του 

υπολοίπους, μαθητές και καθηγητές για να συμμετέχουν σε αυτό. Εκεί: 

 Οι  καθηγητές  μπορούσαν  να  δώσουν  οδηγίες  σε  όλους  τους  μαθητές  με  το 

πλεονέκτημα  ότι  μπορούσε  να  υπάρχει  δημόσιος  σχολιασμός.  Επίσης,  όλοι 

μπορούσαν να δουν ποιος διάβασε την κάθε ανάρτηση. 

 Οι μαθητές  επίσης μπορούσαν  να αναρτήσουν δικές  τους σκέψεις,  προτάσεις  για 

την συνέχιση των εργασιών, εκκλήσεις για βοήθεια.  

 

Συζήτηση 

Η  στάση  των  μαθητών  απέναντι  στη  συμμετοχή  τους  στη  συγκεκριμένη  εκπαιδευτική 

διαδικασία  ήταν  εξαρχής  θετική  δεδομένου  ότι  είχαν  εμπειρία  στην  χρήση  ορισμένων 

εργαλείων,  ήταν  εξοικειωμένοι  με  τις  νέες  τεχνολογίες  και  το  διαδίκτυο  και  ο  τρόπος 

επικοινωνίας  και  μάθησης  που  θα  χρησιμοποιούνταν  ήταν  γι’  αυτούς  πρωτότυπος  και 

ταυτόχρονα ελκυστικός. 
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Οι  μαθητές  ξεκίνησαν  επιλέγοντας  20  εργαλεία  του  web  2.0  να  ερευνήσουν  αφού 

ενημερώθηκαν  για  τα  χαρακτηριστικά  των  εργαλείων  που  έπρεπε  να  αναζητήσουν. 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως η πλειονότητα των εργαλείων που επέλεξαν οι μαθητές 

είχαν  τα  χαρακτηριστικά  των  web  2.0  (Anderson,  2007).  Εξαίρεση  στις  επιλογές  τους 

απετέλεσαν μόνο τρία εργαλεία: το gmail, το google play και τη γλώσσα προγραμματισμού 

scratch.    Επίσης,  οι  μαθητές  δεν  μπόρεσαν  να  τα  κατατάξουν  σε  κατηγορίες  όπως 

προτείνουν  αρκετοί  ερευνητές  (Bard,  2010;  Owyang,  2009;  Zhang,  2010).  Αντιθέτως,  τα 

ερεύνησαν μεμονωμένα και σε πολλές περιπτώσεις ασχολήθηκαν με εργαλεία που έχουν 

παρόμοια λειτουργία και σκοπό. 

 

Κατά την διαμόρφωση των σελίδων του wiki, οι μαθητές έψαξαν για υλικό και συνέθεσαν 

το  δικό  τους.    Εδώ,  εντοπίστηκαν  μερικά  από  τα  πλεονεκτήματα  για  το  wiki  στην 

εκπαίδευση όπως αναφέρουν και διάφοροι ερευνητές (Καράκιζα & Θεοφανέλλης, 2009, σ. 

9). Οι μαθητές, είχαν σαφώς ενεργητικό ρόλο, κατάλαβαν πως αυτά που γράφουν θα είναι 

άμεσα  ορατά  σε  ένα  κοινό  που  θα  τα  διαβάσει  και  θα  τα  αξιολογήσει,  παρουσίασαν  τις 

πληροφορίες  χρησιμοποιώντας  μια  κοινή  δομή,  συμφώνησαν  σε  αλλαγές  που  τους 

προτάθηκαν από τους συμμαθητές τους και τέλος διαπίστωσαν πως το υλικό τους δεν θα 

ολοκληρωθεί  ποτέ  δεδομένου  ότι  οι  πληροφορίες  που  εντοπίζουν  είναι  πολλές  και 

ενδεχομένως  να  αλλάξουν.  Επίσης,  μειονεκτήματα  που  αναφέρουν  ερευνητές  όπως  η 

Καράκιζα και ο Θεοφανέλλης (2009, σ. 4) έγιναν εμφανή. Ένα μικρό ποσοστό των μαθητών 

παραπονέθηκε  για  την  έλλειψη  σύνδεσης  στο  Διαδίκτυο,  αρκετές  σελίδες  υπέστησαν 

ανεπιθύμητες αλλαγές δεδομένου ότι  τα δικαιώματα που τέθηκαν κατά την εγκατάστασή 

του επέτρεπαν τις αλλαγές από ανώνυμους χρήστες και τέλος παρατηρήθηκε βανδαλισμός 

από  αυτοματοποιημένα  scripts  του  διαδικτύου  που  αντικαθιστούσαν  τις  σελίδες  με 

διαφημίσεις. 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, υπήρξε η ανάγκη για την χρήση ενός οριοθετημένου συστήματος 

όπου  είναι  δυνατός  ο  διαμοιρασμός  πληροφοριών  με  άλλους  χρήστες  με  τους  οποίους 

υπάρχει  κοινός  δεσμός  (Boyd  &  Ellison,  2007).  Η  παραπάνω  ανάγκη  ενισχύεται  από  τα 

πλεονεκτήματα  που  διαθέτουν  αυτού  του  είδους  τα  εργαλεία:  Εύκολη  και  ομαλή 

επικοινωνία και συνεργασία ανεξαρτήτως απόστασης (Muñoz & Towner, 2009; Βαγγελάτος, 

Φώσκολος,  &  Κομνηνός,  2010,  σ.  793)  και  ευρεία  αποδοχή  της  χρήσης  του  (Muñoz  & 

Towner, 2009). Στην περίπτωση της εργασίας μας, όλα τα παραπάνω πλεονεκτήματα έγιναν 

εμφανή. Μειονέκτημα,  αποτελεί  το  γεγονός πως  τα  εργαλεία αυτά δεν σχεδιάστηκαν  για 

εκπαιδευτική  χρήση  αλλά  για  διασκέδαση.  Η  μεγάλη  ελευθερία  κινήσεων  εντός  ενός 

συστήματος μπορεί να δράσει αποπροσανατολιστικά.  

 

Από  τη  συμμετοχή  των  μαθητών  στην  κατασκευή  του  blog  προσδιορίστηκαν  κάποια 

χαρακτηριστικά που αναφέρουν και οι σύγχρονες θεωρίες όπως η συνεργατικότητα και η 

κριτική  σκέψη,  αφού  οι  μαθητές  μπορούσαν  να  καθορίσουν  και  να  διαμορφώσουν  από 

κοινού  το  περιεχόμενο  της  κάθε  ανάρτησης  (Duffy  &  Bruns,  2006),  καθώς  και  η 

εξατομικευμένη μάθηση  και η ανάληψη πρωτοβουλιών μιας  και ο  καθένας μπορούσε  να 

ανακαλύψει  και  να δημιουργήσει  μόνος  του  τη    γνώση με  ελάχιστη  καθοδήγηση  (Farrell, 

2003; Huffaker., 2005; Lee & Allen, 2006; Wagner, 2003; Wiltse, 2004). 
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Τη δημιουργία και τον τρόπο εμφάνισης τον αναρτήσεων τη βρήκαν ελκυστική και γι αυτό 

κατέβαλλαν  μια  αρκετά  καλή  προσπάθεια  και  έδειξαν  πρόθυμοι  να  συμμετέχουν  στη 

συγγραφή  (Crawley  et  al.,  2010).  Δε  χρειάστηκε  εγκατάσταση  κάποιου  εξειδικευμένου 

λογισμικού, ούτε χρειάστηκε να υπάρχει εμπειρία στη δημιουργία του ιστολογίου και των 

αναρτήσεων.  Από  τον  σχολιασμό  των  αναρτήσεων  οι  μαθητές  ενθαρρύνθηκαν  και 

εμβάθυναν  περισσότερο  στο  έργο  τους.  Λόγω  του  ότι  το  blog  δημιουργήθηκε  μέσω  του 

σχολικού    δικτύου υπήρξε προστασία από διαφημίσεις,  από  επιθέσεις  και από αλλοίωση 

περιεχομένου,  πράγμα  σημαντικό  για  τη  διαδικασία  της  μάθησης  (Lujan‐Mora &  Juana‐

Espinosa,  2007).  Κάθε  μαθητής  της  κάθε  ομάδας  είχε  αναλάβει  συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες  και  οι  εκπαιδευτικοί  μπορούσαν  εύκολα  να  προσδιορίσουν  και  να 

αξιολογήσουν  τη  δουλειά  του.  Η  τελική  διαμόρφωση  των  αναρτήσεων  του  καθενός 

συνεχίστηκε  και  απομακρυσμένα,  από  το  σπίτι  του,  εκτός  σχολείου  και  αυτό  αποτέλεσε 

σημαντικό πλεονέκτημα  (Farrell, 2003; Huffaker., 2005;  Lee & Allen, 2006; Wagner, 2003; 

Wiltse,  2004).  Σημαντικό  μειονέκτημα  ήταν  η  υλικοτεχνική  υποδομή    στο  χώρο  του 

σχολείου  που  δεν  επέτρεπε  τη  γρήγορη  και  εύκολη  κατασκευή  (Lujan‐Mora  &  Juana‐

Espinosa, 2007).  

 

Σύμφωνα  με  μια  έρευνα  (Κατερέλος  &  Παπαδόπουλος,  1999),  οι  μαθητές  τείνουν  να 

θεωρούν  το  Ιντερνέτ ως  έναν  χώρο  συνδυασμένο  με  δραστηριότητες  ελεύθερου  χρόνου. 

Και στην παρούσα έρευνα φαίνεται πως ο βαθμός εξοικείωσης με το διαδίκτυο και γενικά 

με την τεχνολογία έχει δυνατή σχέση με την επικοινωνία και την διασκέδαση με τη χρήση 

των παραπάνω εργαλείων αλλά όχι με την μάθηση. 

 

Συμπεράσματα 

Τα περισσότερα εργαλεία γενικά ήταν άγνωστα στους μαθητές. Οι περισσότεροι γνώριζαν 

τη χρήση τους περισσότερο ως μέσο επικοινωνίας και διασκέδασης και λιγότερο ως μέσο 

μάθησης. Επίσης, εμφανή είναι πολλά από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχουν 

παρουσιαστεί από άλλους ερευνητές σε θεωρητικό επίπεδο για τα wiki, το facebook και τα 

blog.  Οι  υπηρεσίες  του web  2.0  συμβάλουν  σημαντικά  στην  ανάπτυξη  μιας  νέας  γενιάς 

μαθητών  και  περιβαλλόντων  εργασίας  όπου  ο  χώρος  της  εκπαίδευσης  μπορεί  να 

αφομοιώσει αλλά και να τροφοδοτήσει με νέες πρακτικές (Weller, Pelger, & Mason, 2005).  
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Το MapleT.A. στην Εκπαίδευση 

 

Σταυρίδου Μαρία  
Εκπαιδευτικός, ΠΕ03 

maria.mathematik@gmail.com 

Μακρής Νικόλαος  
Εκπαιδευτικός, ΠΕ03 

nikos.mathematik@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει ένα λογισμικό περιγράφοντας αναλυτικά τις δυνα‐

τότητές  του,  τονίζοντας  τα  σημεία  καινοτομίας  που  το  χαρακτηρίζουν.  Πρόκειται  για  μία 

πλατφόρμα  που  μπορεί  να  βοηθήσει  την  εκπαιδευτική  κοινότητα  και  την  κοινότητα  των 

εκπαιδευομένων.  Συμβάλει  στη  βελτίωση  της  διαδικασίας  μάθησης,  στην  αντιμετώπιση 

χαμηλών επιδόσεων,  λειτουργεί ως εργαλείο ατομικής αξιολόγησης γνώσεων,  δεξιοτήτων 

και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και πρωτοβουλίας. Αποτελεί ένα εργαλείο που μπορεί 

να συμβάλει στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εκπαιδευ‐

τικών,  προλαμβάνοντας  την  εκπαιδευτική  αποτυχία.  Συνοδεύεται  και  από  μία  έρευνα  με 

θέμα «τα Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και η ανταπόκριση των μαθητών» από την οποία εξάγο‐

νται τα παρατιθέμενα συμπεράσματα.    

 Λέξεις κλειδιά: Λογισμικό maple T.A., διαδραστικός πίνακας, εφαρμογές e‐learning, συνερ‐

γασία εκπαιδευτικών, blended  learning,  κεντρική τράπεζα θεμάτων, φύλλα εργασίας, δια‐

δραστική διδασκαλία, διαμορφωτική και εξωτερική αξιολόγηση, feedback. 

Aπαιτήσεις λειτουργίας του λογισμικού 

Για την εκτέλεση όλων των λειτουργιών απαιτείται η ύπαρξη της Java και δεν χρειάζεται να 

εγκατασταθεί τίποτε άλλο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη.   

Προσβασιμότητα 

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα γίνεται online με χρήση κωδικών εισόδου. 

Εκπαιδευτικοί στόχοι του λογισμικού 

Η πλατφόρμα την οποία παρουσιάζουμε μπορεί να βοηθήσει εκπαιδευτικούς οι οποίοι εν‐

διαφέρονται  να εξελίξουν και να βελτιώσουν  τη διδασκαλία  τους. Οργανισμούς οι οποίοι 

θέλουν να οργανώσουν το υλικό τους και να αναπτύξουν συνεργασία είτε μεταξύ τους, είτε 

μεταξύ καθηγητών, είτε μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών ή φοιτητών. Έχει σαν στόχο την 

συνεισφορά στην βελτίωση του ψηφιακού γραμματισμού και στην αντιμετώπιση χαμηλών 

επιδόσεων, ενώ ένας ακόμη στόχος της είναι να συμβάλει στη δημιουργία ενός συστήματος 

διαμορφωτικής και εξωτερικής αξιολόγησης. 

Παρουσίαση του λογισμικού 

Η  πλατφόρμα  μπορεί  να  καλύψει  τις  ανάγκες  οποιουδήποτε  μοντέλου  διδασκαλίας  που 

ενδεχομένως χρησιμοποιεί ένας εκπαιδευτικός (e‐learning, μικτή δασκαλοκεντρική – μαθη‐

τοκεντρική, μετωπική δασκαλοκεντρική) 
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Το maple T.A. μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά τόσο μέσα στην τάξη (ή εργαστή‐

ριο πληροφορικής), όσο και έξω από αυτήν, αφού οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να το 

χρησιμοποιούν και από το σπίτι τους με τρόπο που θα καθορίζει ο καθηγητής τους. 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 

 Έχει ποικίλες δυνατότητες ως προς τη μορφή των ερωτήσεων 

Ερωτήσεις Σωστού – Λάθους. 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. 

Ερωτήσεις αντιστοίχισης. 

Ερωτήσεις συμπλήρωσης (αριθμών, λέξεων, κειμένων, ακόμη και πολύπλο‐

κων μαθηματικών συμβόλων). 

Συνδυασμός όλων των παραπάνω σε μία ενιαία ερώτηση ώστε να καλύψει 

κάθε διδακτικό στόχο (πολυμερισμός εκφώνησης). 

 Οι εκφωνήσεις μπορούν να παραμετροποιηθούν ώστε σε κάθε εκτέλεση να έχουμε 

και μια διαφορετική ‘εκφώνηση’ (Αλγοριθμική Εκφώνηση). 

 Στηρίζεται σε μαθηματικό πυρήνα, άρα γίνεται έλεγχος σε περίπτωση διαφοροποι‐

ημένων απαντήσεων, π.χ. οι απαντήσεις  

2(x 3)  και  2x 6x 9    

ή  
1

2

2

(x x)dx  , 
2

2

1

(x x )dx  και 
2 2

2

1 1

xdx x dx   είναι ισοδύναμες. 

 Διατηρεί βιβλίο απαντήσεων/βαθμολόγιο (Gradebook) και ελέγχου αποτελεσμάτων 

(feedback) με πάρα πολλές πληροφορίες (αναλυτική βαθμολογία, διάρκεια, πλήθος 

προσπαθειών,  χρόνος εισόδου και λοιπά) ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να πα‐

ρακολουθεί  την  πορεία  των  μαθητών  του  αναλυτικά  και  εξατομικευμένα  και  να 

προγραμματίζει ανάλογα τη διδασκαλία του. 

 Για κάθε ερώτηση – άσκηση δίνεται η απάντηση ή η επίλυση στον χρόνο που επι‐

θυμεί ο εκπαιδευτικός. 

 Διατηρεί Βάση Δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών συνεπώς στηρίζει την οργά‐

νωση του εκπαιδευτικού οργανισμού. 

 Διατηρεί Βάση Δεδομένων των εκφωνήσεων άρα μας δίνει την δυνατότητα να ανα‐

πτύξουμε μία βιβλιοθήκη θεμάτων 

 Δίνει  τη  δυνατότητα  στον  εκπαιδευτικό  να  δημιουργεί  σχέδια  μαθήματος,  φύλλα 

εργασίας,  τεστ εκμάθησης, κριτήρια αξιολόγησης ανάλογα με τις ανάγκες των μα‐

θητών του. 

 Έχει  αυτόνομο  πρόγραμμα  περιήγησης  (browser)  που  κλειδώνει  τον  Η/Υ  κατά  τη 

διάρκεια του test αν θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε ως αξιολόγηση. 

 Διατηρεί βιβλίο βαθμολογίας για κάθε μαθητή άρα και ο γονέας μπορεί να παρα‐

κολουθεί την πορεία του. 
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 Μπορεί  να  ενσωματώσει  πληθώρα βοηθητικών  εργαλείων  (αρχεία GeoGebra)  και 

πολυμέσων  (video,  ήχο,  flash,  .....)  και  δέχεται  και  προγραμματισμό  (Html,  JavaS‐

cript). 

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα μαθήματα.   Ειδικά στην φυσική αναγνωρίζει 

μονάδες και  στην χημεία δέχεται χημικές αντιδράσεις. 

Καινοτομίες του προγράμματος 

 Το maple T.A. αναγνωρίζει μαθηματικές παραστάσεις γιατί η λειτουργία του στηρί‐

ζεται πάνω σε έναν μαθηματικό πυρήνα. Έτσι μπορεί να κάνει έλεγχο και να δεχθεί 

διαφοροποιημένες απαντήσεις που όμως είναι μαθηματικά σωστές. 

 Στο maple T.A. μπορεί να γίνει προγραμματισμός σε εκφωνήσεις ασκήσεων και να 

μετατραπούν σε αλγοριθμικές (δηλαδή να χρησιμοποιηθούν μεταβλητές) 

 Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να πληκτρολογούν οποιαδήποτε μαθηματική έκφραση 

χωρίς δέσμευση ως προς την πολυπλοκότητά της γιατί τους παρέχει τη δυνατότητα 

πληκτρολόγησης με ενσωματωμένο πρόγραμμα επεξεργασίας εξισώσεων (equation 

editor). 

Πρόκειται για μια πλατφόρμα η οποία καλύπτει αδυναμίες άλλων σελίδων, ή προγραμμά‐

των και σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας μπορεί να στηρίξει το Ελληνικό Εκπαιδευ‐

τικό σύστημα σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών Curriculum Online. 

Μοντέλα μάθησης και κατάλληλη χρήση της πλατφόρμας  

ως εργαλείο διδασκαλίας σε πολλά από αυτά 

Ο εκπαιδευτικός στην προσπάθειά του να έχει τη μεγαλύτερη απόδοση και φυσικά τα κα‐

λύτερα αποτελέσματα από την πλευρά των εκπαιδευομένων του, χρησιμοποιεί συνδυασμό 

μοντέλων διδασκαλίας (discover how to teach best). Μέχρι πριν από λίγα χρόνια στην ελλη‐

νική  εκπαίδευση  χρησιμοποιούνταν  μόνο  συνδυασμός  μορφών  παράδοσης  μαθημάτων 

(μετωπική,  δασκαλοκεντρική,  μαθητοκεντρική)  οι  οποίες  λάμβαναν  χώρα  μέσα  στο  χώρο 

διδασκαλίας. 

Η ανάγκη όμως της «δια βίου μάθησης» ήταν μια αιτία ανάπτυξης ηλεκτρονικής μάθησης –

ευρέως διαδεδομένος είναι ο διεθνής όρος e‐learning‐ που είναι η διαδικασία κατά την ο‐

ποία κάποιος μαθαίνει και εκπαιδεύεται με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Στα πλαί‐

σια της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόγραμμα αυτό είχε ήδη υλοποιηθεί (2004‐2006), το οποίο 

αποσκοπούσε στη βελτίωση της ποιότητας των Ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και 

κατάρτισης μέσω αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επι‐

κοινωνιών. Τα μοντέλα ηλεκτρονικής μάθησης κινούνται στο τρίπτυχο μάθησης: πρόσωπο 

με  πρόσωπο,  αυτοκατευθυνόμενη  μοναχική  μάθηση,  online  συνεργατική  μάθηση. 

Η  νέα  προσέγγιση  μάθησης  που  πολλοί  την  αποκαλούν ως  «το  μέλλον  στην  εκπαίδευση 

(the feature in education)» είναι η «μικτή» ηλεκτρονική μάθηση (blended learning). 
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H προσέγγιση της «μικτής» ηλεκτρονικής μάθησης (blended learning) 

Η Μικτή Μάθηση συνίσταται στη μίξη τυπικών, άτυπων, ανοικτών και εξ' αποστάσεως μορ‐

φών  εκπαίδευσης,  σύγχρονης  και  ασύγχρονης  μάθησης  και  επικοινωνίας,  πρόσωπο  με 

πρόσωπο διδακτικών πρακτικών, ποικίλων μέσων διδασκαλίας,  εκπαιδευτικών υλικών και 

εφαρμογών  εκπαιδευτικής  τεχνολογίας.  Πρόκειται  δηλαδή  για  ένα  υβριδικό  μοντέλο  τη‐

λεκπαίδευσης το οποίο "παντρεύει" την παραδοσιακή μετωπική (F2F) εκπαίδευση, με εκεί‐

νη που βασίζεται σε υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. 

Προτάσεις χρήσης από εκπαιδευτικούς και οργανισμούς 

 Στην πλατφόρμα που περιγράφουμε,  κατά  την συγγραφή εκφωνήσεων  των ασκή‐

σεων μπορούν να ενσωματωθούν αρχεία εικόνων, αρχεία video, αρχεία  flash, αρ‐

χεία GeoGebra και γενικά κώδικας Html και Java Script. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα 

να μπορεί ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας να σχεδιάσει και να 

υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο μάθημα το οποίο να συνδυάζει αφόρμιση, προβλη‐

ματισμό,  πειραματισμό και  να  καταλήγει στη διδασκαλία  της συγκεκριμένης  γνω‐

στικής περιοχής, όπου με πάντρεμα με άλλες μορφές διδασκαλίας να καταφέρει το 

καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

 Η  χρήση  των  παραπάνω  μπορεί  να  περιοριστεί  στην  αίθουσα  διδασκαλίας,  αλλά 

μπορεί  να επεκταθεί  και στην  εξ’ αποστάσεως διδασκαλία,  όπου ο εκπαιδευτικός 

μπορεί  να δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη ή μερική παρουσίαση μαθημάτων με 

απλές ερωτήσεις κατανόησης. Αυτήν μπορεί να την παρακολουθεί ο εκπαιδευόμε‐

νος  την προηγούμενη ημέρα  (e‐learning)  και  όταν μαζευτούν οι  μαθητές  στην αί‐

θουσα διδασκαλίας μετά από συζήτηση, ή σε εργασία κατά ομάδες να καταλήγουν 

στην κατάκτηση της γνώσης. Με αυτό τον τρόπο επιτρέπουμε τους μαθητές να ερ‐

γαστούν με τον δικό τους προσωπικό ρυθμό (self – paced learning), ενώ παράλληλα 

ο εκπαιδευτικός μπορεί να ελέγξει ποιος ασχολήθηκε με την μελέτη του μαθήματος 

στο σπίτι και πόσο καλά το έχει κάνει. Επίσης στο σημείο αυτό μέσα από τη φόρμα 

ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να εκφράζει απορίες, ή σχόλια τα οποία 

μπορεί ο εκπαιδευτής να μελετήσει πριν μπει στην τάξη και να προετοιμαστεί ώστε 

να τα χρησιμοποιήσει διδακτικά. 

 

490/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 Η πλατφόρμα είναι το πλέον κατάλληλο εργαλείο για την δημιουργία συστήματος 

αξιολόγησης, κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί σε πολλά επίπεδα και σύμφωνα με το 

πρόγραμμα σπουδών. Το σύστημα αυτό μπορεί να περιλαμβάνει: ερωτήσεις κατα‐

νόησης, εμπέδωσης, εξάσκησης κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή ακόμη και κρι‐

τήρια αξιολόγησης που μπορούν να πραγματοποιούνται μέσα στην τάξη ή σε εργα‐

στήριο  πληροφορικής  (ατομικά ή  ομαδικά),  ή  δικτυακά.  Παρέχει αναλυτικά στοι‐

χεία αξιολόγησης  (feedback) δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να πραγ‐

ματοποιήσει  εύκολα  ένα  σύστημα διαμορφωτικής  αξιολόγησης  μέσα  από  την  ο‐

ποία θα μπορέσει να προγραμματίσει τη διδασκαλία του και να παρέχει υποστηρι‐

κτική βοήθεια όπου απαιτείται.   

 Επίσης μπορεί  να στηθεί σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης  το οποίο να περιλαμ‐

βάνει ανάπτυξη ευρείας κλίμακας τυποποιημένων τεστ με σημαντικό βαθμό εγκυ‐

ρότητας, αξιοπιστίας και χρησιμότητας. 

 Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  στο  σχεδιασμό αθροιστικών  αξιολογήσεων  οι  οποίες 

παρέχουν μια συνοπτική έκθεση της επίδοσης του μαθητή σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα (Gradebook).  

 Μπορεί να υποστηρίξει τη δημιουργία μιας κεντρικής τράπεζας θεμάτων, όπου πέ‐

ρα  από  εκφωνήσεις  μπορεί  να  αποτελείται  και  από  πρότυπα φύλλα  εργασιών,  ή 

κριτηρίων τα οποία να μπορούν να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να διευκο‐

λύνουν το έργο τους, αλλά και για να υπάρχει μια ομοιομορφία στην παρεχόμενη 

εκπαίδευση. Ακόμη μπορούν να τα δουν σαν αφορμή για να κατασκευάσουν και να 

αναπτύξουν δικές τους πρωτότυπες εφαρμογές. 

 Το maple T.A.  είναι  ένα  εργαλείο που σε συνδυασμό με  τον διαδραστικό πίνακα, 

διευκολύνει τον εκπαιδευτικό να βοηθήσει μαθητές με ειδικές μαθησιακές ανάγκες 

ώστε να εμπλακούν στη μαθησιακή διαδικασία με μεγαλύτερη ευχαρίστηση και να 

μην υστερούν της ανάπτυξης γνωστικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. 

 Υποστηρίζει γενικότερα τη μάθηση σε σύγχρονα  (online) ή ασύγχρονα  (offline) πε‐

ριβάλλοντα. 

Αξιοποίηση του προγράμματος από την πλευρά του μαθητή – εκπαιδευομένου 

 Ο εκπαιδευόμενος μέσα από αυτή την πλατφόρμα που έχει τη δυνατότητα να συ‐

νεργαστεί με άλλες εφαρμογές, έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει σε μια εκπαιδευ‐

τική διαδικασία που ξεκινάει από προβληματισμό, εικόνα, πειραματισμό, video και 

καταλήγει στην κατάκτηση της επιθυμητής γνώσης με πολύ περισσότερο ενδιαφέ‐

ρον και συγκέντρωση. Η πλατφόρμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορα μαθή‐

ματα και να εξασφαλίσει τη σύνδεση του πραγματικού κόσμου με τα γνωστικά α‐

ντικείμενα.  

 Η επιτυχής ολοκλήρωση μαθημάτων βασισμένων στη χρήση υπολογιστή χτίζει την 

αυτογνωσία,  την αυτοπεποίθηση και ενθαρρύνει  τους μαθητές να αναλάβουν την 

ευθύνη για τη μάθησή τους.  

 Το maple Τ.Α. δεν περιορίζει τον εκπαιδευόμενο στην πληκτρολόγηση μαθηματικών 

εκφράσεων επομένως προάγει τον ψηφιακό γραμματισμό. 
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 Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να εμπλέκεται σε πολλαπλές διαδικασίες αξιολόγησης οι 

οποίες να προάγουν την αυτοαξιολόγησή του και πολλές φορές σε ρυθμούς που θα 

καθορίζονται από τον ίδιο.   

Διεξαγωγή έρευνας 

Συμμετέχοντες 

Στην έρευνα έλαβαν μέρος οι μαθητές των Γυμνασίων και   Λυκείων της Αλεξανδρούπολης 

και ενός Ιδιωτικού σχολείου της Θεσσαλονίκης. Ακόμη πιο συγκεκριμένα 48 μαθητές της Α’ 

Γυμνασίου, 52 της Β’ Γυμνασίου, 73 της Γ’ Γυμνασίου, 125 της Α’ Λυκείου, 92 της Β’ Λυκείου 

και 104 της Γ’ Λυκείου.   

Η ταυτότητα της έρευνας 

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη της δευ‐

τεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι παραπάνω μαθητές συμμετείχαν σε ένα διαδικτυακό επανα‐

ληπτικό κριτήριο εφ’ όλης της ύλης (της αντίστοιχης τάξης ανά περίπτωση). Σε κάποιες τά‐

ξεις το κριτήριο συμπεριελάμβανε και video παράδοσης έννοιας σε μία από τις ερωτήσεις, 

ενώ στο τέλος απάντησαν όλοι σε ένα ερωτηματολόγιο. 

Σκοπός της παραπάνω διαδικασίας ήταν να σκιαγραφηθεί η ανταπόκριση των μαθητών και 

να εξαχθούν συμπεράσματα τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά ως προς την ευχρηστία και την 

αποτελεσματικότητα της παραπάνω πλατφόρμας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. 

Ακολουθούν οι ερωτήσεις της έρευνας και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. 

Ερώτηση 1η 

  

 

 

 

 

Ερώτηση 2η  
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Ερώτηση 3η  

 

 

 

 

Ερώτηση 4η  

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα της έρευνας μας έδειξαν πως οι έλληνες μαθητές όχι απλά θα μπορούσαν 

να προσαρμοστούν γρήγορα στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών και στην μικτή ηλε‐

κτρονική εκπαίδευση, αλλά τα υψηλά ποσοστά προς αυτή την κατεύθυνση φανερώνουν την 

επιθυμία τους να εξελιχθεί και να εμπλουτιστεί η εκπαίδευση ώστε να μπορέσει να διατη‐

ρήσει ζωηρό το ενδιαφέρον τους, έναντι των πολλαπλών τεχνολογικών ερεθισμάτων εκτός 

σχολικού περιβάλλοντος.  

Μια άλλη παρατήρηση είναι πως αντιμετώπισαν, ανεξάρτητα από την απόδοσή τους, θετι‐

κά την έννοια της αξιολόγησης. Αυτό μας δίνει την αφορμή να σκεφτούμε πως αυτή η μορ‐

φή αξιολόγησης (διαδικτυακά), είναι ένας τρόπος να αξιοποιήσουν καλύτερα τις δυνατότη‐

τές  τους, δουλεύοντας με τον δικό τους προσωπικό ρυθμό σε μη ανταγωνιστικό περιβάλ‐

λον. 

Πηγές 

Όλες οι παραπάνω δυνατότητες χρήσης και προσφοράς στην εκπαιδευτική διαδικασία (με 

την  ευρεία  έννοια)  προέρχονται  από  την  αξιοποίηση  του  προγράμματος  της MapleSoft, 

MapleT.A.  

1. http://eprl.korinthos.uop.gr/wiki/index.php 

2. http://maths4u.edu.gr  

3. http://www.maplesoft.com/products/mapleta/ 
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Το YouTube στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκ‐
παίδευση 

 
Αρβανιτίδου Βασιλεία1, Αντωνίου Παναγιώτης2, Μιχαλοπούλου Μαρία2, Διγγελίδης Νικό‐

λαος3,  Σερμπέζης Γεώργιος4 
1Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

2Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

3Επίκουρος Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
4Υπεύθυνος Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Μαρώνειας 

1arvanitv@phyed.duth.gr 
2panton@phyed.duth.gr 
michal@phyed.duth.gr 

3nikdig@pe.uth.gr 
4info@kpemaronias.gr  

 
Περίληψη 

 

 Το Διαδίκτυο, ως πηγή πληροφορίας αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την υποστήριξη 

της διδασκαλίας και της μάθησης. Οι εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 

Επικοινωνιών  (Τ.Π.Ε.)  στην Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  (ΠΕ)  μπορούν  να υποστηρίξουν  τη 

διδακτική  πράξη  και  να  ενισχύσουν  τη  μαθησιακή  διεργασία.  Σκοπός  της  εργασίας  αυτής 

είναι  η  παρουσίαση  της  δημιουργίας  ενός  καναλιού στο YouTube  και  η  χρήση  του ως μια 

μορφή ασύγχρονης  εκπαίδευσης,  στην  επιμόρφωση  εκπαιδευτικών  σε  θέματα  (ΠΕ).  Η  συ‐

γκεκριμένη εργασία αποτελεί ένα τμήμα μιας έρευνας διάρκειας οκτώ εβδομάδων που βρί‐

σκεται σε εξέλιξη τη χρονική περίοδο συγγραφής της παρούσας εργασίας. Πρόκειται για πι‐

λοτική προσπάθεια ασύγχρονης  εξ αποστάσεως  εκπαίδευσης στην οποία  συμμετέχουν  εκ‐

παιδευτικοί Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης με στόχο την επιμόρφωσή τους στο σχεδιασμό και 

στην υλοποίηση περιβαλλοντικών δράσεων. Την έρευνα πραγματοποιεί το Κέντρο Περιβαλ‐

λοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Μαρώνειας σε συνεργασία με τον υποτομέα Νέων Τεχνολογιών 

του Τ.Ε.Φ.Α.Α του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, και τα αποτελέσματά της θα κατα‐

γραφούν και θα αξιολογηθούν με τη χρήση ερωτηματολογίων. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: ΤΠΕ, YouTube, περιβαλλοντική εκπαίδευση 
 

Εισαγωγή 
 

Η επανάσταση  των  ΤΠΕ  και η διάδοσή  τους στα  ευρύτερα  τμήματα  του πληθυσμού συνο‐

δεύτηκε από έναν άκρατο ενθουσιασμό για την αξιοποίησή τους και στην εκπαίδευση. Στις 

σύγχρονες κοινωνίες της γνώσης και της πληροφορίας οι ΤΠΕ αποτελούν δυναμικά εργαλεία 

και  μπορούν  να  παρέχουν  εκπαιδευτικές  δυνατότητες  που  δεν  υπήρχαν  ποτέ  πριν  ή  ήταν 

ανέφικτο να υλοποιηθούν σε πραγματικούς χώρους και συνθήκες μάθησης. Η ενσωμάτωσή 

τους στην   εκπαιδευτική διαδικασία δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική καινοτομία, αλλά ε‐

πηρεάζει τις αντιλήψεις μας για τη μάθηση και τη διδασκαλία και ταυτόχρονα επηρεάζεται 

από αυτές, δίνοντας ώθηση σε νέες αναζητήσεις (Κωστάκος 2005). Παράλληλα, η χρήση τους 

στην εκπαίδευση παρέχει στον εκπαιδευόμενο πρόσβαση σε πλούσιες πηγές πληροφοριών 

και  εκπαιδευτικού  υλικού,  διεγείρει  το  ενδιαφέρον  του,  ενισχύει  την  αυτοπεποίθησή  του, 

ενώ μπορεί να κινητοποιήσει ακόμη και τους πιο αδύνατους εκπαιδευόμενους.  
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Η  αυξανόμενη  πρόσβαση  και  η  ποικιλία  διαθέσιμων  τεχνολογικών  εργαλείων  στην  εκπαί‐

δευση αναδεικνύουν την ανάγκη διαρκούς διερεύνησης της εκπαιδευτικής αξίας των ΤΠΕ. Η 

διερεύνηση αυτή δεν αφορά στην ποσότητα αλλά στην ποιότητα, δεν επικεντρώνεται στην 

εισαγωγή  τους στη διδασκαλία, αλλά στις μεθόδους και στο περιεχόμενο  της διδασκαλίας 

(O’Dwyer, et al., 2004).  

 

Το Διαδίκτυο πολύ σύντομα παρουσιάστηκε στην εκπαιδευτική κοινότητα σαν ένα νέο μέσο 

με μεγάλη εκπαιδευτική αξία, κυρίως λόγω της δυνατότητας να παρέχει πρόσβαση στο εκ‐

παιδευτικό  υλικό  χωρίς  χωρικούς  ή/και  χρονικούς  περιορισμούς,  ενώ  παράλληλα,  έρευνα 

έδειξε πως έχει θετική επίδραση στην υποκίνηση, στην προσέλκυση και στη μάθηση των εκ‐

παιδευόμενων (Μπαρμπάτσης, 2002), εξατομικευμένα ή συνεργατικά. Τεχνολογίες δικτύων 

και πρωτόκολλα επικοινωνίας, που υλοποιήθηκαν και εξελίσσονται, δημιούργησαν πρόσφο‐

ρο έδαφος για την ανάπτυξη αλληλεπιδραστικών εφαρμογών πραγματικού χρόνου. Η ενσω‐

μάτωση πολυμεσικών στοιχείων, με συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών αρχείων, μετέτρεψε το 

Διαδίκτυο σε μια απέραντη βάση πληροφοριών. Η άρση όσων προκαταλήψεων και επιφυλά‐

ξεων είχαν αρχικά διατυπωθεί σχετικά με την ψυχοκοινωνική  ισορροπία των εκπαιδευομέ‐

νων, τη χρησιμότητά του ως εκπαιδευτικού εργαλείου, αλλά και η ευρεία αποδοχή που είχε 

από τους ίδιους τους χρήστες, το κατέστησαν απαραίτητο συμπλήρωμα, μέσο, πηγή ή ακόμα 

και αποκλειστικό φορέα εφαρμογών εκπαίδευσης ή αυτό‐εκπαίδευσης (Αρβανίτης & Πανα‐

γιωτίδης, 2009).  Προσφέρει  απεριόριστες  δυνατότητες  και  μπορεί  να  ενισχύσει  σημαντικά 

τις προοπτικές εκπαίδευσης του ατόμου. Μπορεί να στηρίξει τη μαθησιακή διαδικασία, δί‐

νοντας δυνατότητες συνεργασίας, επικοινωνίας και αναζήτησης της γνώσης. Εκείνο που εν‐

διαφέρει είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το διαδίκτυο χρησιμοποιείται ως ερ‐

γαλείο διδασκαλίας και μάθησης και το πώς αυτό υποστηρίζει διδακτικές πρακτικές (Μιχαη‐

λίδης, 2007). Οι έρευνες αναδεικνύουν δύο κυρίαρχες χρήσεις του διαδικτύου. Η πρώτη α‐

φορά τη χρήση του διαδικτύου για την προετοιμασία της διδασκαλίας και  την επικοινωνία 

μεταξύ των εκπαιδευτικών (VanFossen & Waterson, 2008). Η δεύτερη σχετίζεται με την ανα‐

ζήτηση  και  τη  συλλογή  πληροφοριών  όπως  και  τη  δημοσίευση  εργασιών  των  μαθητών 

(Becker, 1999). 

 

Μία από τις πολλές εφαρμογές του διαδικτύου είναι το YouTube. Πρόκειται   για μια εφαρ‐

μογή στην οποία οι χρήστες μπορούν να ανεβάσουν, να ανταλλάξουν και να σχολιάσουν αρ‐

χεία βίντεο. Προσελκύει πολύ περισσότερους χρήστες από οποιαδήποτε άλλη online υπηρε‐

σία  διαμοιρασμού  βίντεο    (π.χ.  Vimeo,  Eyespot,  Jumpcut,  Ourmedia  κπλ)  (Brouwers  κ.ά. 

2008), προσφέροντας καλύτερη εμπειρία στο χρήστη (Online Video Site Survey, 2009).   

Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του είναι η διεπαφή η οποία επιτρέπει στους  χρήστες να 

έχουν γρήγορη πρόσβαση σε βίντεο και να «μεταπηδούν» από ένα βίντεο σε άλλο. Οι εκπαι‐

δευτικοί μπορούν να ενσωματώσουν βίντεο από το YouTube σε ιστοσελίδες τους, σε ιστολό‐

για ή σε σελίδες  κοινωνικής δικτύωσης όπως  κάνουν  τα  επαγγελματικά μέσα ενημέρωσης 

(BBC News, CNN,  κλπ).  Επίσης, μπορούν να δημιουργήσουν δικές  τους πηγές πολυμεσικού 

εκπαιδευτικού  υλικού,  δημιουργώντας  ένα «κανάλι»‐  ένα  λογαριασμό  χρήστη‐  οργανώνο‐

ντας, σχετικό με το αντικείμενό τους υλικό, το οποίο είτε το δημιουργούν οι ίδιοι είτε το ορ‐

γανώνουν σε λίστες αναπαραγωγής, επιλέγοντάς το μέσα από την πληθώρα που υπάρχει στο 

YouTube. Μέσα από αυτά τα «ιδιωτικά εκπαιδευτικά κανάλια» παρέχονται πληροφορίες τις 

οποίες ο  ιδιοκτήτης του καναλιού καλεί τους χρήστες να τις παρακολουθήσουν και αν επι‐
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θυμούν να τις σχολιάσουν. Έτσι, δημιουργείται μια εκπαιδευτική κοινότητα η οποία μπορεί 

να εξελιχθεί και σε εθνικό δίκτυο (Timar, 2011). 

 

Το  YouTube  φαίνεται  να  είναι  η  κατάλληλη  πλατφόρμα  μάθησης  καθώς  επιτρέπει  στους  

εκπαιδευόμενους να παρακολουθούν βίντεο με περιεχόμενο ανάλογο με τους μαθησιακούς 

στόχους τους,  να σημειώνουν τα σχόλιά τους γι αυτό και να αξιολογούν το περιεχόμενό του 

(Duffy, 2008; Chen et al., 2008).  

 

Οι  δυνατότητες  του You Tube  για  εξ  αποστάσεως  διαδικτυακή  εκπαίδευση μερικώς  έχουν 

διερευνηθεί  καταγράφοντας  θετικές  πλευρές  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Ένα  από  τα 

προφανή  οφέλη είναι ότι προσφέρει απευθείας πρόσβαση σε ελεύθερα δημόσια βίντεο με 

ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι η διαχείριση των περιεχομένων αυ‐

τών των βίντεο. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν κανάλια με συλλογή, ορ‐

γάνωση και διανομή των βίντεο. Τα βίντεο μπορούν να ομαδοποιηθούν σε μία ή περισσότε‐

ρες λίστες και να δημιουργηθεί μια συλλογή από βίντεο σε λίστα αναπαραγωγής κατάλληλη 

για  την  επίτευξη μαθησιακών στόχων  (Snelson, 2010a).  Άλλο πλεονέκτημα  της  χρήσης  του 

YouTube  στη  διδασκαλία  και  τη  μάθηση  είναι  ότι  είναι  ένα  αναγνωρισμένο  εργαλείο  στο 

ψηφιακό  περιβάλλον  από  τους  χρήστες.  Είναι  ένα  καθιερωμένο  κοινωνικό  λογισμικό,  έχει 

εκατομμύρια χρήστες και χρησιμοποιείται ήδη τόσο ως τυπικό όσο και άτυπο εργαλείο μά‐

θησης. Ένα άλλο όφελος της χρήσης του ως πηγή μάθησης είναι ότι οποιοσδήποτε μπορεί να 

έχει πρόσβαση ανά πάσα στιγμή. Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ρυθμί‐

σουν το χρόνο και τόπο της μάθησής τους σύμφωνα με το δικό τους πρόγραμμα (Clifton & 

Mann, 2011). 

 

Οι ΤΠΕ επιτρέπουν τη διαμόρφωση μορφών εκπαιδευτικού υλικού που διευκολύνουν τη μά‐

θηση τόσο στην καθημερινή διδακτική πράξη όσο και σε καινοτόμους θεσμούς του σύγχρο‐

νου σχολείου, όπως είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) (Δασκολιά, 2001, Γαβριλάκης & 

Σοφούλης,  2002  ).  Η  ΠΕ  θεωρείται  ένα  από  τα  περισσότερο  αποτελεσματικά  μέσα  για  τη 

διαμόρφωση περιβαλλοντικά υπεύθυνων πολιτών με γνώσεις, αξίες και ικανότητες που τους 

επιτρέπουν να συμμετέχουν ενεργά στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να συμβάλλουν στην οικο‐

δόμηση της αειφορίας (Elliot, 1993, Fien, 1993, Flogaitis, 1998, Luke, 2001). Για το λόγο αυ‐

τόν η ΠΕ έχει εισαχθεί στα εκπαιδευτικά συστήματα των περισσότερων χωρών. Στην Ελλάδα 

η ΠΕ ανήκει στα αναλυτικά προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ‐

σης και  εφαρμόζεται προαιρετικά από  τους εκπαιδευτικούς και  τους μαθητές  (Παπαδημη‐

τρίου, 1998). Ο σκοπός και οι στόχοι  της καθορίζονται ανάλογα με το αντικείμενο μελέτης 

και εντάσσονται στο πλαίσιο του σκοπού και των γενικότερων στόχων της ΠΕ, όπως καθορί‐

στηκαν σε διεθνείς συνδιασκέψεις (Unesco, 1978, 1980, 2002, Φλογαΐτη, 1993, Sauve, 1994). 

Η σημασία της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) έχει 

αναγνωριστεί ήδη από τη Διακήρυξη της Τιφλίδας (UNESCO, 1978) και έχει επαναβεβαιωθεί 

από στη Διάσκεψη του Ρίο (UNCED, 1992). Επίσης, στο πλαίσιο της Δεκαετίας της Εκπαίδευ‐

σης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (2005‐2014) η κατάλληλη εκπαίδευση των εκπαιδευτικών έχει 

προταθεί ως ένας από τους άξονες δράσης  (UNESCO, 2005). Τέλος, για την επιτυχημένη α‐

νάπτυξη της ΠΕ ερευνητικά δεδομένα αποδεικνύουν ότι χρειάζονται σωστά επιμορφωμένοι 

εκπαιδευτικοί (Gough, 1998) ακόμα και από τις προπτυχιακές σπουδές τους (Heimlich et al., 

2004) ειδικά υπό το φως της αειφόρου ανάπτυξης (Summers et al., 2005). Η απόκτηση επι‐

496/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



στημονικών  γνώσεων,  η  απόκτηση  κατάλληλων  μεθοδολογικών  εφοδίων  και  η  γνώση  του 

ιστορικού και φιλοσοφικού πλαισίου της ΠΕ θεωρούνται απαραίτητα εφόδια για κάθε σχετι‐

κό επιμορφωτικό πρόγραμμα (Atreya et al., 1985). Τα παραπάνω απαιτούν ένα μοντέλο μά‐

θησης που να προωθεί μια διαφορετική τύπου γνώση και κυρίως την ανάπτυξη ικανοτήτων 

αναζήτησης  και  διαχείρισης  της  πληροφορίας,  διερεύνησης  και  ανάλυσης  ζητημάτων  για 

ενθάρρυνση  της  προσωπικής  εμπλοκής  και  ανάλυση  πρωτοβουλιών  από  τους  εμπλεκόμε‐

νους (Εξάρχου & Ιωάννου, 2009). 

 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν η γνωριμία και η εξοικείωση με εφαρμογές και ερ‐

γαλεία που προσφέρει το διαδίκτυο και που χρησιμοποιήθηκαν για την διεξαγωγή της έρευ‐

νας, όπως το YouTube και οι ομάδες Google, καθώς και η διερεύνηση εφαρμογής και μιας 

πιλοτικής εξ αποστάσεως επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και υλοποίηση περι‐

βαλλοντικών δράσεων με τη χρήση του YouTube. 

 
Μεθοδολογία έρευνας 

 
Στην εξ αποστάσεως επιμόρφωση συμμετείχαν 112 εκπαιδευτικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι 

οποίοι εργάζονταν είτε ως μόνιμα διορισμένοι είτε ως αναπληρωτές σε σχολεία της Πρωτο‐

βάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ανά την Ελλάδα. Η διάρκεια της επιμόρφω‐

σης  ήταν 8  εβδομάδες.  Τα  δεδομένα  της  συγκεκριμένης  εργασίας  είναι  τα  αποτελέσματα 

των δύο πρώτων εβδομάδων του πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος και αναφέρονται 

στη χρήση των εργαλείων με τα οποία πραγματοποιήθηκε η επιμόρφωση. 

 

Διεξαγωγή έρευνας 
 

Αρχικά δημιουργήθηκε ένα κανάλι στο YouTube  με  την ονομασία ΚΠΕ Μαρώνειας  (Κέντρο 

Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  Μαρώνειας).  Στη  συνέχεια  ειδοποιήθηκαν  με  ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο όλοι οι επιλεγέντες συμμετέχοντες, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετο‐

χής,  να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό στη Google. Στο νέο λογαριασμό τους στάλθηκε η 

διεύθυνση του καναλιού του ΚΠΕ.   Η διεύθυνση παρέπεμπε στην καρτέλα «ροή» του κανα‐

λιού όπου ήταν αναρτημένη σε μορφή βίντεο η ύλη της συγκεκριμένης κάθε φορά θεματικής 

εβδομάδας. Η ύλη των δύο πρώτων εβδομάδων περιλάμβανε:  

 

Την πρώτη εβδομάδα στην οποία αναρτήθηκαν 8 βίντεο χρονικής διάρκειας από 2:01‐13:00 

λεπτών,  έγινε μια γενική ενημέρωση για  το ΚΠΕ Μαρώνειας και  τις δράσεις που υλοποιεί, 

γνωριμία με τα εργαλεία του επιμορφωτικού προγράμματος, δηλαδή με το περιβάλλον του 

YouTube καθώς και το περιβάλλον της ομάδας Google ΚΠΕ Μαρώνειας και περιγράφηκε η 

διαδικασία εφαρμογής του επιμορφωτικού προγράμματος. Η έμφαση δόθηκε στη βελτίωση 

των απαραίτητων δεξιοτήτων  χρήσης  των  εργαλείων  και  στην ανάπτυξη συνεργατικών  και 

υποστηρικτικών περιβαλλόντων μεταξύ των επιμορφούμενων και των φορέων της δράσης.  

 

Στη δεύτερη εβδομάδα, στην οποία αναρτήθηκαν 5 βίντεο χρονικής διάρκειας από 1:27‐7:47 

λεπτών,  παρουσιάστηκε ο ρόλος,  η σημασία  και οι  τύποι  των οπτικών συμβόλων στην  εκ‐

παίδευση. Επίσης, έγινε μια εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση που αφορούσε στον 

ορισμό, στην ιστορική εξέλιξη, στη θεματολογία και στον σχεδιασμό προγραμμάτων ΠΕ.   
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Οι συμμετέχοντες αφού μελετούσουν τα βίντεο στο κανάλι,  έπρεπε να πραγματοποιήσουν 

κάποιες δραστηριότητες. Οι δραστηριότητες αυτές ήταν εφαρμογή της διδακτέας ύλης και 

πιο συγκεκριμένα περιλάμβανε: εγγραφή στην ομάδα Google του ΚΠΕ μετά από πρόσκλησή 

του, δημιουργία δικής τους ομάδα και πρόσκληση μελών σ’ αυτήν, εγγραφή στο κανάλι του 

ΚΠΕ Μαρώνειας, δημιουργία δικού τους καναλιού στο YouTube και τέλος, δημιουργία βίντεο 

με τη δική τους «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» και ανάρτησή του στο κανάλι 

τους καθώς και στην ομάδα του ΚΠΕ.  

 

Επίσης στις δραστηριότητες συμπεριλαμβάνονταν και τα σχόλια που έπρεπε να κάνουν στα 

βίντεο που υπήρχαν στην ύλη. 

 

Αποτελέσματα 

 
Οι συμμετέχοντες αφού παρακολούθησαν την ύλη των 2 εβδομάδων, πραγματοποίησαν τις 

δραστηριότητες  που  τους  είχαν  ανατεθεί.  Έτσι  αποστείλανε  τη  διεύθυνση  της  ομάδας 

Google  που  δημιούργησαν  σε  σχετικό  πίνακα  συζήτησης  που  δημιουργήθηκε  στην  ομάδα 

του ΚΠΕ, δημιούργησαν το δικό τους κανάλι στέλνοντας επίσης τη διεύθυνσή του στην ομά‐

δα, αναρτήσανε στο κανάλι τους το δικό τους βίντεο με τίτλο «Εισαγωγή στην Περιβαλλοντι‐

κή Εκπαίδευση» και αναρτήσανε σχόλια στα βίντεο που αποτελούσαν την ύλη των 2 εβδο‐

μάδων.  Τα  σχόλια  αναδεικνύουν  ποιοτικά  χαρακτηριστικά  προς  αξιολόγηση  μέσα  από  τη 

θεματική ανάλυση περιεχομένου που πραγματοποιήθηκε.  

 

  Ενδεικτικά αναφέρονται κάποια από τα σχόλια: 

 «Πολύ ωραία  εισαγωγή  και  το  ίδιο  εύχομαι  κι  εγώ  για  την  επιμόρφωσή  μας  γιατί 

πράγματι στο YouTube βρίσκεις πολύ ενδιαφέροντα βίντεο (π.χ. για τα μαθηματικά) 

που σε άλλες εποχές δε θα τα έβρισκες αλλά ως προς το θέμα της αυτομόρφωσης σε 

ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης μέσα από την τηλεκπαίδευση τα πράγματα μάλλον εί‐

ναι διαφορετικά. Καλή μας επιτυχία!» 

 «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη, πλέον η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κερδίζει πολύ. Στο 

εξωτερικό με τα «coursera» χιλιάδες άτομα εκπαιδεύονται. Χαίρομαι που υπάρχουν 

ανοικτόμυαλοι άνθρωποι και στην Ελλάδα και χαίρομαι που με επιλέξατε να πάρω 

μέρος σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα, ευχαριστώ:)» 

 «Οι πληροφορίες που δίνονται είναι σαφείς και περιεκτικές, όπως και η επισήμανση 

να ανατρέξουμε με λέξεις κλειδιά σε πρόσθετες οδηγίες για να δημιουργήσουμε δι‐

κό μας κανάλι. Πειραματίστηκα αρκετά και το βρίσκω ενδιαφέρον» 

 «Αν και έχω κανάλι σε άλλο λογαριασμό και έχω κάνει μεταμορφώσεις που τις έχω 

σε λίστα αναπαραγωγής του παρόντος, οφείλω να ομολογήσω ότι όταν κάτι που θε‐

ωρείς  ότι  γνωρίζεις,  το  σπουδάζεις  μεθοδευμένα,  σίγουρα  αποκτάς  μια  δομημένη 

γνώση  που  μπορεί  να  αυξήσει  τις  δυνατότητές  σου  και  να  βελτιώσει  τις  εργασίες 

σου. Αυτό ισχύει και για μένα σε σχέση με το κανάλι στο YouTube» 

 «Οι πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω του καναλιού σας είναι ιδιαίτερα χρήσιμες 

και  κατατοπιστικές.  Ασχολούμαι  αρκετά  με  την  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση  αλλά 

τόσο εμπεριστατωμένη πληροφόρηση ιδιαίτερα για τον οπτικό αλφαβητισμό πρώτη 

φορά είχα! Σας ευχαριστούμε πολύ!» 
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 «Πολλές και σημαντικές οι δυνατότητες ενός καναλιού. Ανακαλύπτοντάς τις κατανο‐

είς τη σπουδαιότητα και τη δύναμη αυτού του "εργαλείου" τόσο για εκπαιδευτικούς 

όσο και για ψυχαγωγικούς σκοπούς.» 

 «Με  το  προσωπικό  σου  κανάλι  στο  YouTube  ,  αντιλαμβάνεσαι  αμέσως  πως  μέσα 

από αυτή την Τεχνολογία μπορείς πολύ πιο εύκολα από ποτέ να ανοίξεις την πόρτα 

σου στον κόσμο, και ο κόσμος όλος να περάσει μέσα από αυτήν. Το κανάλι σου μπο‐

ρεί  να  γίνει  ένας  τεράστιος  κόμβος  πληροφοριών  που  στέλνεις  και  λαμβάνεις  από 

παντού και με κάθε μορφή..!! όπως ακριβώς είναι και το παρόν κανάλι του ΚΠΕ Μα‐

ρώνειας, για επιμορφωτές και επιμορφωμένους!» 

 

Εκτός από τα σχόλια το κανάλι  του YouTube δίνει  τη δυνατότητα καταγραφής στατιστικών 

στοιχείων. Τα στατιστικά καταγραφής της χρήσης αποδίδουν σημαντικές πληροφορίες μιας 

ποσοτικής  προσέγγισης  για  την  όλη  λειτουργία  του  καναλιού  δηλαδή  του  εξ  αποστάσεως 

περιβάλλοντος διεξαγωγής της επιμόρφωσης.  Έτσι λοιπόν, καταγράφηκαν τα εξής: 

 

4 ‐ 17 Μαρτίου 2013 

Απόδοση 

Προβολές 
Εκτίμηση σχετικά με τα λεπτά πα‐

ρακολούθησης 
Συνδρομητές 

3. 011  5.550  103 

Αφοσίωση 

Αρέσουν  Δεν αρέσουν  Σχόλια 

244  2  236 

Πίνακας 1. Μετρήσεις απόδοσης και αφοσίωσης. 

Στον  πίνακα 1 καταγράφονται οι μετρήσεις απόδοσης και αφοσίωσης. Στις μετρήσεις από‐

δοσης συνοψίζονται οι πληροφορίες για τις προβολές, τις συνδρομές και τα εκτιμώμενα λε‐

πτά παρακολούθησης του καναλιού. Στις μετρήσεις αφοσίωσης παρουσιάζονται τα πιο σχε‐

τικά δεδομένα για τα διάφορα κριτήρια αφοσίωσης  (αρέσουν, δεν αρέσουν, σχόλια).   Σύμ‐

φωνα  με  τα  παραπάνω  στοιχεία,  τις 2  πρώτες  εβδομάδες  έγιναν 103  συμμετέχοντες  συν‐

δρομητές στο κανάλι. Οι προβολές των βίντεο ήταν 3.011 και η εκτίμηση σχετικά με τα λεπτά 

παρακολούθησης  5.550.  Υπήρχαν  244  «κλικαρίσματα»  στην  επιλογή  «μου  αρέσει»  και  2 

στην επιλογή «δεν μου αρέσει». Επίσης καταγράφηκαν 236 σχόλια. 
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ΚΟΡΥΦΑΙΑ 10 ΒΙΝΤΕΟ 

Βίντεο  Προβολές 
Εκτίμηση σχετικά με τα λεπτά 

παρακολούθησης 
Αρέσουν 

Κανάλι YouTube  631  686  26 

Ομάδα Google  388  770  24 

YouTube II  301  283  21 

Θεματολογία ΠΕ  274  341  23 

Διαδικασία εφαρμογής του 
προγράμματος 

276  336  22 

Οπτικά Σύμβολα και Εκπαί‐
δευση 

257  688  24 

Εισαγωγή στην ΠΕ  192  604  23 

Σχεδιασμός προγραμμάτων 
ΠΕ 

176  406  21 

Γενικά για το ΚΠΕ Μαρώ‐
νειας 

173  288  24 

Εισαγωγή  156  309  20 

Πίνακας 2. Καταγραφή των 10 κορυφαίων βίντεο σύμφωνα με τον αριθμό προβολών 

Στον πίνακα 2 αναφέρονται τα 10 κορυφαία βίντεο που ήταν στις προτιμήσεις των συμμετε‐

χόντων,  σύμφωνα  με  τις  προβολές  τους,  τα  λεπτά  παρακολούθησής  τους  και  την  επιλογή 

«μου αρέσει». Σύμφωνα μ’ αυτόν, το βίντεο «κανάλι» που περιείχε οδηγίες για τη λειτουρ‐

γία του καναλιού του ΚΠΕ καθώς και οδηγίες για το πώς θα δημιουργήσουν οι συμμετέχο‐

ντες δικό τους κανάλι είχε τις πιο πολλές προβολές (631). Δεύτερο σε προβολές (388) ήταν το 

βίντεο «Ομάδα Google», που περιείχε οδηγίες για το πώς οι συμμετέχοντες θα γίνουν μέλη 

της ομάδας του ΚΠΕ, καθώς επίσης και πώς θα δημιουργήσουν τη δική τους ομάδα. Το τρίτο 

σε σειρά (301) ήταν το «YouTube II» στο οποίο υπήρχαν πληροφορίες για το πώς μπορούν να 

μεταφορτώνουν βίντεο στο κανάλι τους και πώς να δημιουργούν λίστες αναπαραγωγής. 

 

 

Διάγραμμα 1. Αναφορά «μου αρέσει», «δεν μου αρέσει» 

Η αναφορά «μου αρέσει», «δεν μου αρέσει» συνοψίζει τον αριθμό των ατόμων που αξιολό‐

γησαν θετικά ή αρνητικά τα βίντεο. Στο διάγραμμα 1 αναφέρετε πόσοι από τους συμμετέχο‐

ντες δήλωσαν ότι  τους «αρέσουν» ή «δεν τους αρέσουν»  τα βίντεο.  Τα περισσότερα «μου 

αρέσει» ήταν στις 9/3/13 με 43 «μου αρέσει» που ήταν μια μέρα πριν την ολοκλήρωση της 
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1ης εβδομάδας και στις 12/3/2013 με 41 «μου αρέσει», που ήταν η 3η μέρα της 2ης εβδομά‐

δας. 

ΚΟΡΥΦΑΙΑ 10 ΒΙΝΤΕΟ 

Βίντεο  Αρέσουν  Δεν αρέσουν  Συνολική αφοσίωση 

Κανάλι YouTube  26  0 
 

Οπτικά Σύμβολα και Εκπαί‐
δευση 

24  0 
 

Θεματολογία ΠΕ  23  1 
 

Μονοήμερα προγράμματα 
ΚΠΕ 

30  1 
 

YouTube I I   21  0 
 

Πλαίσιο λειτουργίας επιμόρ‐
φωσης 

29  0 
 

Ομάδα Google  24  0 
 

Εισαγωγή στην ΠΕ  23  0 
 

Σχεδιασμός προγραμμάτων 
ΠΕ 

21  0 
 

Γενικά για το ΚΠΕ Μαρώνειας  24  0 
 

Πίνακας 3. Συνολική αφοσίωση 

Στον πίνακα 3, εμφανίζεται η «Συνολική αφοσίωση», η οποία βοηθά να γίνει κατανοητό ποια 

βίντεο προσελκύουν περισσότερο το ενδιαφέρον και την αφοσίωση των συμμετεχόντων.   Η 

«Συνολική αφοσίωση» είναι το άθροισμα όλων των περιπτώσεων που ένα συγκεκριμένο βί‐

ντεο  έχει:  αρέσει,  δεν αρέσει,  έχει  μοιραστεί,  έχει  προστεθεί  στα αγαπημένα ή διαγραφεί 

από αυτά, καθώς και ο αριθμός των σχολίων, των συνδρομών και η κατάργηση αυτών. Από 

τα παραπάνω στοιχεία συμπεραίνουμε ότι ενώ το πρώτο σε προτίμηση ήταν το σχετικό με τα 

«Μονοήμερα προγράμματα του ΚΠΕ» βίντεο (αρέσει σε 30), σε συνολική αφοσίωση  πρώτο 

ήταν το βίντεο «κανάλι».  

 
Συμπεράσματα 

 
 Το YouTube  είναι  μια  υπηρεσία,  ένας  δημοφιλής  διαδικτυακός  τόπος,  ο  οποίος  επιτρέπει 

αναζήτηση,  αποθήκευση  και  αναπαραγωγή  αρχείων  ψηφιακών  βίντεο.  Όλοι  μπορούν  να 

βλέπουν  τα αποθηκευμένα αρχεία βίντεο,  ενώ τα εγγεγραμμένα μέλη μπορούν να αποθη‐

κεύσουν απεριόριστο αριθμό βίντεο. Μαζί με τα βίντεο φαίνεται και ο αριθμός των μελών 

που τα έχουν δει, ώστε να φαίνεται ποια είναι τα πιο δημοφιλή. Επίσης, τα μέλη μπορούν να 

εκφράσουν την άποψή τους προσθέτοντας σχόλια.  

501/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Στη συγκεκριμένη έρευνα, η αρχική ανάλυση των δεδομένων από τη συμμετοχή των εκπαι‐

δευτικών  τις  δύο πρώτες  εβδομάδες στο πιλοτικό  επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελεί  ένα 

πρώτο βήμα στη διαδικασία διερεύνησης της συνεισφοράς του YouTube στην επιμόρφωση.  

Τα αποτελέσματα των δύο πρώτων εβδομάδων της επιμόρφωσης που συζητήθηκαν παρα‐

πάνω, οδηγούν στα πρώτα συμπεράσματα ως προς το ψηφιακό δημιούργημα καθαυτό, κα‐

θώς και την οργάνωση του διαδικτυακού μαθήματος.  

 

Τα σχόλια που αναρτήθηκαν, τόσο για κάθε βίντεο όσο και γενικότερα για την κάθε θεματική 

εβδομάδα  ενισχύουν  το  προηγούμενο  συμπέρασμα.  Επομένως,  με  τη  δημοσίευση  ιδεών, 

απόψεων και γνώσεων στο κανάλι YouTube από την πλευρά των εκπαιδευτικών, γίνεται ένα 

πρώτο  βήμα  προς  την  μετεξέλιξη  του ψηφιακού  εργαλείου  σε  γνωστικό  δημιούργημα,  σε 

χώρο συζήτησης και αλληλεπίδρασης, παραγωγής περιεχομένου και γνώσης. 

 

Η  συμμετοχή  στις  ασύγχρονες  συζητήσεις  στο  περιβάλλον  διαδικτυακής  επιμόρφωσης 

YouTube υπήρξε εντυπωσιακή όσον αφορά στο βαθμό συμμετοχής αλλά και στο περιεχόμε‐

νο και στη δόμηση του γραπτού λόγου που παράχθηκε. Η έρευνα έδειξε επίσης, ότι οι συμ‐

μετέχοντες ήταν πρόθυμοι  να μοιραστούν  τα βίντεό  τους με  τους υπόλοιπους,  να  σχολιά‐

σουν εργασίες συναδέλφων, να απαντήσουν σε προβληματισμούς, ενισχύοντας έτσι τη συ‐

νεργατική μάθηση. 

 

Τα διαδικτυακά συνεργατικά εργαλεία είναι ένας καινούργιος χώρος στην εκπαίδευση. Είναι 

εύκολα στη χρήση τους, είναι δωρεάν, εύκολα προσβάσιμα και μπορούν, ιδιαίτερα αν αξιο‐

ποιηθούν με την εποικοδομητική προσέγγιση, να προσφέρουν αυτό το «κάτι διαφορετικό» 

που  θα  οδηγήσει  τους  εκπαιδευόμενους  στην  απόκτηση  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  μ’  έναν 

πολύ ελκυστικό τρόπο.  
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38. Φλογαϊτη,  Ε.  (1993),  Περιβαλλοντική  Εκπαίδευση,  Αθήνα:  Ελληνικές  Πανεπιστημιακές 

Εκδόσεις  
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Το Αερόστατο 
Αναπτύσσοντας  διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό για μικρά παιδιά 

 
 

Αντωνίου‐Κρητικού Ιωάννα 1, Κάντζου Βίκυ 2, Σταμούλη Σπυριδούλα 2  
1Ερευνήτρια Α’, ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»,  2Συνεγαζόμενη Ερευνήτρια, ΙΕΛ/ΕΚ «Αθηνά»,   

agianna@ilsp.gr, vkan@ilsp.gr. pstam@ilsp.gr  
 

Περίληψη 

Το Αερόστατο είναι μία εκπαιδευτική πύλη ψυχαγωγίας και μάθησης, σχεδιασμένη για παι‐

διά 3‐7 ετών.  Στόχος της είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους μέσα από 

την ενίσχυση των γλωσσικών, νοητικών, συναισθηματικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

τους.  Τα  παιδιά  εξοικειώνονται  με  βασικές  έννοιες  και  αποκτούν  γνώσεις  και  δεξιότητες 

μέσα από δραστηριότητες οργανωμένες σε δέκα ενότητες: Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσι‐

κή, Ο εαυτός μου και οι άλλοι, Βασικές έννοιες, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, 

Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω. Επιπλέον η πύλη στοχεύει στην έγκαιρη ανί‐

χνευση της μαθησιακής ετοιμότητας παιδιών ηλικίας 5‐6 ετών, ώστε να προετοιμαστούν για 

τη σχολική ένταξη. Μέσα από τρία σταθμισμένα τεστ, οι γονείς ενημερώνονται για το αν τα 

παιδιά  τους  αντιμετωπίζουν  δυσκολίες  σε  θέματα Φωνολογικής  Επίγνωσης,  Γραμματικών 

δομών/Λεξιλογίου και Μνήμης και Συλλογισμών. Παράλληλα, μέσα από ασκήσεις λογοθε‐

ραπευτικής παρέμβασης, η διαδικασία φωνολογικής διόρθωσης παίρνει τη μορφή παιχνι‐

διού.  Τέλος, η πλατφόρμα παρέχει δυνατότητες ενσωμάτωσης νέων δραστηριοτήτων από 

ειδικούς της προσχολικής αγωγής. 

Λέξεις  ‐ κλειδιά: Διαδικτυακό εκπαιδευτικό υλικό, προσχολική ηλικία, διαδραστικές ασκή‐

σεις, τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών 

 

Εισαγωγή 

Το «Αερόστατο» είναι μία εκπαιδευτική πύλη, ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά 3‐7 ετών, που 

τους επιτρέπει να μαθαίνουν μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. Στόχος της είναι η α‐

νάπτυξη  των  γλωσσικών  δεξιοτήτων  των  παιδιών,  καθώς  και  η  ολόπλευρη  ανάπτυξη  της 

προσωπικότητάς τους μέσα από την ενίσχυση των νοητικών, συναισθηματικών και επικοι‐

νωνιακών δεξιοτήτων τους.  

Είναι  γενικά σήμερα αποδεκτό   ότι οι Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ)  μπορούν  να  συνεισφέρουν  δημιουργικά  στην  εκπαίδευση  μεγαλύτερων  παιδιών 

(Unesco, 2011). Ωστόσο, σε σχέση με τα παιδιά προσχολικής ηλικίας έχουν διατυπωθεί ε‐

πιφυλάξεις για τη χρήση των ΤΠΕ με το σκεπτικό ότι η τεχνολογία, ιδιαίτερα όταν υπερχρη‐

σιμοποιείται σε βάρος του παραδοσιακού παιχνιδιού, θέτει σε κίνδυνο τη συναισθηματική, 

κοινωνική  και  σωματική  ανάπτυξη  των  παιδιών  (Cordes & Miller,  2000,  Campaign  for  a 

Commercial‐Free  Childhood,  Alliance  for  Childhood,  &  Teachers  Resisting  Unhealthy 

Children’s Entertainment, 2012). Η μεγάλη πλειονότητα όμως  των ερευνών υποδεικνύουν 

θετική επίδραση  της  ενασχόλησης με  την  τεχνολογία στη γνωσιακή,  κοινωνική και συναι‐

σθηματική ανάπτυξη των παιδιών  (Haugland, 2000, Ντολιοπούλου, 1999, Turbill, 2001), ό‐

ταν βέβαια οι δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται τα παιδιά είναι κατάλληλες για το 
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στάδιο  ανάπτυξης  στο  οποίο  βρίσκονται  και  όταν    πραγματοποιούνται  για  μικρό  χρονικό 

διάστημα. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το  Ινστιτούτο Επε‐

ξεργασίας  του  Λόγου  η  διαδικτυακή  πλατφόρμα  «Αερόστατο»  στο  πλαίσιο  της  Πράξης 

«Διαδικτυακή  εκπαιδευτική  πύλη  ψυχαγωγίας  και  μάθησης  για  μικρά  παιδιά»  του  Ε.  Π. 

«Ψηφιακή Σύγκλιση». Το υλικό του «Αερόστατου» διαρθρώνεται σε τρεις ενότητες. Η πρώ‐

τη αφορά διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες ενταγμένες σε θεματικές ενότητες. 

Η δεύτερη περιλαμβάνει γλωσσικά τεστ ανίχνευσης μαθησιακών δυσκολιών. Η τρίτη περι‐

λαμβάνει ένα ανοιχτό σύστημα που επιτρέπει σε γονείς και ειδικούς της προσχολικής αγω‐

γής να δημιουργήσουν τις δικές τους δραστηριότητες.  

 

Διαδραστικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Το υλικό  της  εκπαιδευτικής πύλης περιλαμβάνει περίπου 400  διαδραστικές δραστηριότη‐

τες, οι οποίες καλούν το παιδί να επιλύσει προβλήματα, να εξερευνήσει εικονικούς χώρους 

ή να εξασκηθεί σε μια δεξιότητα. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οργανωμένες θεματικά και 

διαβαθμισμένες, όπου αυτό είναι δυνατόν, σε επίπεδα. Η διαβάθμιση στηρίχτηκε σε ερευ‐

νητικά δεδομένα που αφορούν την ανάπτυξη των παιδιών σε αυτή την ηλικία. Ωστόσο, τα 

επίπεδα δεν  έχουν αντιστοιχιστεί  με συγκεκριμένες ηλικίες,  αλλά υπάρχει απλώς  ένδειξη 

μετάβασης σε επόμενο επίπεδο, δεδομένου ότι έχουν διαπιστωθεί μεγάλες ατομικές δια‐

φορές στο ρυθμό ανάπτυξης των παιδιών. Η ποικιλία των θεματικών πεδίων οφείλεται στο 

γεγονός ότι η πύλη φιλοδοξεί να καλύψει ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα των ανα‐

πτυσσόμενων  δεξιοτήτων  και  ενδιαφερόντων  των  παιδιών  της  συγκεκριμένης  ηλικιακής 

ομάδας.  Πιο  συγκεκριμένα,  το  υλικό  διαρθρώνεται  στις  εξής  ενότητες:  Βασικές  έννοιες, 

Μαθηματικά, Σχήματα, Μουσική, Οι φωνούλες της γλώσσας, Ξένες γλώσσες, Ο εαυτός μου 

και οι άλλοι, Ανακαλύπτω τον κόσμο, Διαβάζω και Γράφω. Από την αρχική οθόνη το παιδί 

διαλέγει ένα ζωάκι‐οδηγό που το συνοδεύει στις δραστηριότητες της αντίστοιχης θεματικής 

ενότητας (Εικόνα 1). 

 

 
Εικόνα 1 : Οθόνη επιλογών 
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Οι Βασικές  Έννοιες  είναι μια ενότητα‐ομπρέλα που περιλαμβάνει δραστηριότητες  για  την 

εισαγωγή βασικών εννοιών, όπως οι  χρονικές ή οι  τοπικές.  Ταυτόχρονα φιλοδοξεί  να ενι‐

σχύσει την ανάπτυξη βασικών νοητικών διεργασιών, όπως η παρατήρηση (π.χ. εντοπισμός 

διαφορών),  η μνήμη, η ακουστική αντίληψη  (π.χ.  διάκριση  της προέλευσης  χαρακτηριστι‐

κών ήχων), οι μη λεκτικοί συλλογισμοί, η ταξινόμηση και η κατηγοριοποίηση.  

 

Στην ενότητα των Μαθηματικών στόχος είναι η ανάπτυξη των πρώτων σταδίων του «αριθ‐

μητισμού»  (numeracy)  (Τζεκάκη, 2007).  Σε  αυτή  την  ενότητα  περιλαμβάνονται  διαβαθμι‐

σμένες δραστηριότητες που καλλιεργούν δεξιότητες, όπως η απαρίθμηση  αντικειμένων, η 

άμεση εκτίμηση ποσοτήτων, η αναγνώριση των συμβόλων των αριθμών, η σύγκριση συλλο‐

γών αντικειμένων και, τέλος, η κατανόηση και πραγματοποίηση των βασικών μαθηματικών 

πράξεων της πρόσθεσης και της αφαίρεσης (Καφούση & Σκουμπουρδή, 2008).  

 

Στα Σχήματα το παιδί καλείται να μάθει και, στη συνέχεια, να εντοπίσει τα βασικά επίπεδα 

σχήματα (κύκλο, τετράγωνο, τρίγωνο, ορθογώνιο) και να τα συνδυάσει με αντικείμενα της 

καθημερινής του εμπειρίας. Καθώς το επίπεδο ανεβαίνει εισάγεται επίσης ο ρόμβος και τα 

τρισδιάστατα σχήματα της σφαίρας,  του κώνου,  του κύβου,  της πυραμίδας και του κυλίν‐

δρου. Η ενότητα αυτή βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τις δραστηριότητες των Βασικών 

εννοιών αλλά και αυτές των Μαθηματικών. 

 

Στη Μουσική εισάγονται με παιγνιώδη τρόπο οι βασικές έννοιες των ηχοχρωμάτων, της με‐

λωδίας και του ρυθμού, οι νότες και το πεντάγραμμο. Επιπλέον, τα παιδιά εξοικειώνονται 

με  τα  μουσικά  όργανα  και  τους  ήχους  τους  και  μαθαίνουν  να  διακρίνουν  τις  οικογένειες 

των οργάνων. 

 

Η ενότητα Οι φωνούλες της γλώσσας έχει στόχο την ανάπτυξη της φωνολογικής επίγνωσης, 

η οποία θεωρείται βασική δεξιότητα για την επιτυχή εισαγωγή των παιδιών στον εγγραμ‐

ματισμό. Έρευνες έχουν δείξει ότι η εξάσκηση με κατάλληλες δραστηριότητες με τη χρήση 

του υπολογιστή μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις επιδόσεις των παιδιών σε αυτή τη 

δεξιότητα (Macaruso & Walker, 2008). Οι δραστηριότητες της ενότητας διαβαθμίζονται με 

βάση ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με την ανάπτυξη των επιμέρους δεξιοτήτων (Cas‐

tle, 1999, Chard & Dickson, 1999). Έτσι στα αρχικά επίπεδα υπάρχουν δραστηριότητες διά‐

κρισης λέξεων και, στη συνέχεια, χωρισμού συλλαβών και εύρεσης ρίμας. Σε ακόμα υψηλό‐

τερο  επίπεδο  υπάρχουν  δραστηριότητες  εντοπισμού  αρχικής  και  μετά  τελικής  συλλαβής, 

διάκρισης φωνημάτων και, τέλος, εντοπισμού αρχικού και τελικού φωνήματος. 

 

Στην ενότητα Ξένες γλώσσες ο στόχος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με τους ήχους πολ‐

λών διαφορετικών γλωσσών. Σε μια πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική σχολική πραγματι‐

κότητα, όπως αυτή που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, είναι ανάγκη 

τα παιδιά να κατανοήσουν ότι όλες οι γλώσσες είναι αποδεκτές και άξιες σεβασμού. Σε αυ‐

τό το πλαίσιο μπορούν να ακούσουν βασικό λεξιλόγιο για δεκαπέντε θεματικά πεδία (ζώα, 

ρούχα, φρούτα και λαχανικά κ.λπ.) σε δεκαπέντε διαφορετικές γλώσσες (αγγλικά, αλβανι‐

κά, αραβικά, βουλγαρικά, γαλλικά, γερμανικά,  ιταλικά,  ισπανικά, κινέζικα, πολωνικά, ρου‐

μανικά,  ρωσικά, σερβικά, σουηδικά και  τουρκικά)  και, στη συνέχεια,  να εξασκηθούν στην 

αναγνώριση των λέξεων αυτών. 

507/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Η ενότητα Ο εαυτός μου και οι άλλοι διαρθρώνεται σε δύο υποενότητες. Η πρώτη περιλαμ‐

βάνει δραστηριότητες που στοχεύουν στην αναγνώριση και διάκριση των συναισθημάτων 

καθώς και στον εντοπισμό πιθανών αιτιών που τα προκαλούν, ενώ η δεύτερη επικεντρώνε‐

ται στις διαπροσωπικές σχέσεις και, πιο συγκεκριμένα, στην αναγνώριση καθημερινών πε‐

ριστάσεων επικοινωνίας στις οποίες αναδεικνύονται οι αξίες της συνεργασίας, της κοινωνι‐

κότητας, της φιλίας και της συντροφικότητας καθώς και της αποδοχής της διαφορετικότη‐

τας. 

 

Η ενότητα Ανακαλύπτω τον κόσμο καλύπτει τη σχέση του παιδιού με το εξωτερικό του πε‐

ριβάλλον και περιλαμβάνει δραστηριότητες που αφορούν: α) το φυσικό περιβάλλον και την 

προστασία του (γνωριμία με τη χλωρίδα και την πανίδα, ανακύκλωση, εξοικονόμηση ενέρ‐

γειας, β) την κυκλοφοριακή αγωγή (αναγνώριση και ταξινόμηση των οχημάτων και των μέ‐

σων  μαζικής  μεταφοράς,  κανόνες  ασφάλειας  στο  δρόμο),  καθώς  και  την  αγωγή  υγείας 

(φροντίδα των δοντιών και προστασία από τον ήλιο). 

 

Η ενότητα Διαβάζω περιλαμβάνει δραστηριότητες που απευθύνονται στα μεγαλύτερα παι‐

διά του ηλικιακού φάσματος στο οποίο στοχεύει η εκπαιδευτική πύλη. Η διαβάθμιση των 

δραστηριοτήτων ξεκινά από την εξοικείωση με διαφορετικά είδη εντύπων προκειμένου να 

γίνει κατανοητή η συμβολική φύση του γραπτού λόγου και στη συνέχεια περνά σε δραστη‐

ριότητες  που  σχετίζονται  με  το  σύστημα  γραφής  της  Ελληνικής,  τα  γράμματα  και  τους 

φθόγγους.  

 

Τέλος, η ενότητα Γράφω  έχει στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη των κινητικών δεξιοτήτων 

που σχετίζονται με τη γραφή. Εδώ παρέχονται δύο δυνατότητες. Η πρώτη αφορά την εκτύ‐

πωση  των  δραστηριοτήτων  από  τους  χρήστες  προκειμένου  αυτές  να  εκτελεστούν  με  τον 

παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή με χαρτί και μολύβι, με την καθοδήγηση ενός ενηλίκου ή ενός 

μεγαλύτερου παιδιού.  Εναλλακτικά,  δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης  των δραστη‐

ριοτήτων με  χρήση ψηφιακού στιλό σε φορητό υπολογιστή με οθόνη αφής  (tablet PC). Η 

διαβάθμιση των δραστηριοτήτων ξεκινά από το σχηματισμό απλών γραμμών και φτάνει ως 

το σχηματισμό των γραμμάτων και των αριθμών. 

 

Εκτός από  τις παραπάνω δέκα ενότητες δραστηριοτήτων,  τα πολύ μικρά παιδιά μπορούν 

επίσης να απασχοληθούν με ασκήσεις φωνολογικής διόρθωσης, επιλέγοντας το Μαθαίνω 

τις φωνούλες. Σε αυτή την ενότητα τα παιδιά μπορεί να πραγματοποιήσουν δραστηριότη‐

τες για τη διάκριση των συριστικών σύμφωνων (σ και ζ), τα διπλών (ψ και ξ) και των χειλο‐

δοντικών και οδοντικών συμφώνων (φ, β, δ, και θ). 

 

Γλωσσικά Τεστ Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών 

Η πλατφόρμα περιλαμβάνει τρία τεστ τα οποία απευθύνονται σε παιδιά ηλικίας 5‐6 ετών. 

Σκοπός των συγκεκριμένων τεστ είναι η αυτοματοποιημένη ανίχνευση μαθησιακών δυσκο‐

λιών σε μαθητές νηπιαγωγείου με στόχο την έγκαιρη αξιολόγηση της μαθησιακής τους ε‐

τοιμότητας για την είσοδό τους στο Δημοτικό σχολείο.  Η αυτοματοποίηση της διαδικασίας 

συνίσταται στο γεγονός ότι η χορήγηση των δοκιμασιών και η έκδοση των αποτελεσμάτων 
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ελέγχεται πλήρως από τον υπολογιστή, χωρίς να απαιτείται καμία παρέμβαση από ειδικούς 

ή ειδικά εκπαιδευμένα άτομα. Τα τεστ δεν πραγματοποιούν πλήρη κλινική εκτίμηση ή διά‐

γνωση, αλλά ανίχνευση, δηλαδή μια αδρή σκιαγράφηση των δεξιοτήτων στις οποίες οι μα‐

θητές παρουσιάζουν ιδιαίτερη αδυναμία, ώστε να μπορούν να εντοπιστούν όσα παιδιά πι‐

θανώς χρειάζονται πληρέστερη και ακριβέστερη αξιολόγηση και ενδεχομένως ειδική εκπαι‐

δευτική υποστήριξη  (Σίμος & Σιδερίδης 2008). Οι ασκήσεις εκτελούνται από τους μαθητές 

στον υπολογιστή χωρίς επίβλεψη, ενώ παρέχεται ένα προφίλ επιδόσεων για κάθε μαθητή. 

Εξετάζονται επιλεγμένες δεξιότητες οι οποίες αποτελούν ευρέως χρησιμοποιούμενους και 

αξιόπιστους  δείκτες  μαθησιακής  αξιολόγησης  (Σκαλούμπακας &  Πρωτόπαπας  2007,  Pro‐

topapas et al. 2007, Οικονόμου κ.ά. 2008).  

 

Το Τεστ φωνολογικής επίγνωσης (Τεστ 1) περιλαμβάνει δραστηριότητες οι οποίες εξετάζουν 

τις εξής ικανότητες: α) ακουστική διάκριση φθόγγων με εντοπισμό της διαφορετικής λέξης 

ή ψευδολέξης ή με ταύτιση εικόνας‐λέξης, β) επίγνωση και διάκριση τονικού σχήματος σε 

ψευδολέξεις,  γ)  φωνολογική  επίγνωση  με  πραγματικές  λέξεις  και  ψευδολέξεις  μέσω  της 

επιλογής της διαφορετικής αρχικής συλλαβής ή του διαφορετικού αρχικού φθόγγου και δ) 

σύνθεση φθόγγων μέσω της επιλογής της σωστής εικόνας. 

 

Το Τεστ λεξιλογίου και γραμματικών δομών (Τεστ 2) εξετάζει το προσληπτικό λεξιλόγιο (σε 

ουσιαστικά, επίθετα και ρήματα) μέσω της ταύτισης εικόνας και λέξης, καθώς και την κατα‐

νόηση ορισμένων  γραμματικών δομών οι  οποίες  έχει  διαπιστωθεί  ερευνητικά ότι παρου‐

σιάζουν δυσκολίες σε παιδιά που αντιμετωπίζουν διαταραχές  του λόγου,  όπως: α)  η διά‐

κριση ενικού και πληθυντικού, β) η κατανόηση του συγκριτικού και του υπερθετικού βαθ‐

μού σε επίθετα, γ) η κατανόηση αορίστου και μέλλοντα και δ) η κατανόηση των αναφορι‐

κών προτάσεων. 

 

Τέλος, το Τεστ μνήμης και συλλογισμών (Τεστ 3) εξετάζει τις γνωσιακές ικανότητες των παι‐

διών μέσα από δραστηριότητες ελέγχου των εξής ικανοτήτων: α) χωρική μνήμη, β) χωρική 

σειρά, β) συμπλήρωση ιστορίας και σειροθέτηση γεγονότων ιστορίας, γ) μη λεκτικές αλλη‐

λουχίες και αναλογίες και δ) λεκτικοί συλλογισμοί.  

  

Με  δεδομένη  την  ανάγκη  δημιουργίας  σύντομων  τεστ  τα  οποία  να  ανταποκρίνονται  στο 

εύρος προσοχής που χαρακτηρίζει τα παιδιά ηλικίας 5‐6 ετών, οι παραπάνω τομείς δεξιοτή‐

των επελέγησαν ως οι αντιπροσωπευτικότεροι ώστε να προσφέρουν μια γενική μεν αλλά 

χρήσιμη εικόνα των μαθησιακών δεξιοτήτων και αδυναμιών των παιδιών. Τόσο η φωνολο‐

γική επίγνωση όσο και το προσληπτικό λεξιλόγιο, η κατανόηση των γραμματικών δομών της 

γλώσσας και η επίδοση σε μη γλωσσικές δοκιμασίες έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν παρά‐

γοντες οι οποίοι επηρεάζουν τη σχολική επιτυχία, ενώ θα μπορούσαν να ανιχνεύσουν πρό‐

ωρα  μια  ενδεχόμενη  μαθησιακή  δυσκολία,  χωρίς  βέβαια  να  αποτελούν  τους  μοναδικούς 

προγνωστικούς δείκτες.  

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα συγκεκριμένα τεστ έχουν ως στόχο τον εντοπισμό των μαθητών 

που  χρειάζονται  πιο  εξειδικευμένη  αξιολόγηση  και  ενδεχομένως  πρόσθετη  εκπαιδευτική 

στήριξη. Αυτό εξασφαλίζεται με την παροχή σταθμισμένης πληροφορίας στο προφίλ επιδό‐

σεων των μαθητών. Κάθε μαθητής με επίδοση που υστερεί σημαντικά από το αναμενόμενο 
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για την ηλικία του σε έναν ή περισσότερους γενικούς τομείς δεξιοτήτων, συνιστάται να πα‐

ραπέμπεται για περαιτέρω διερεύνηση.   

 

Τα τεστ πραγματοποιούνται σε ένα καλαίσθητο, ελκυστικό και κατάλληλο για τα παιδιά της 

συγκεκριμένης  ηλικίας  γραφικό  περιβάλλον.  Περιλαμβάνουν  δοκιμασίες  που  έχουν  τη 

μορφή παιχνιδιού και εντάσσονται σε ένα ευφάνταστο, παιδικό σενάριο με ήρωες γνωστά 

και οικεία ζώα. Πρωταγωνιστής και βοηθός του παιδιού στην εκτέλεση των δοκιμασιών εί‐

ναι ένας σκίουρος, ο κ. Λεξιθηκάριος (Τεστ 1), ένας Πελεκάνος (Τεστ 2) και ένας Παπαγάλος 

(Τεστ 3). Οι χαρακτήρες αυτοί έχουν ως αποστολή να εμπλέξουν τα παιδιά στην πλοκή και, 

κατά συνέπεια, να τα παρακινήσουν στην εκτέλεση των δοκιμασιών, δίνοντάς τους παράλ‐

ληλα οδηγίες για την πραγματοποίησή τους. 

 

 
Εικόνα 2 :  Αρχικές οθόνες των Τεστ 1, 2 και 3 

 

Τα Τεστ Ανίχνευσης Μαθησιακών Δυσκολιών σταθμίστηκαν σε δύο φάσεις: α) την πιλοτική 

έρευνα και β) τη στάθμιση (κυρίως έρευνα). Για την πιλοτική έρευνα, τα τεστ χορηγήθηκαν 

στην  προκαταρκτική  τους  μορφή  σε  35  παιδιά  από  7  νηπιαγωγεία  του  νομού  Αττικής 

(Μάιος 2012). Στόχος της πιλοτικής έρευνας ήταν να εντοπιστούν πιθανά προβλήματα στις 

δοκιμασίες των τεστ, ώστε αυτές να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν από καταλληλό‐

τερες δοκιμασίες κυρίως ως προς το επίπεδο δυσκολίας τους. Κατά τη φάση της στάθμισης, 

τα τεστ χορηγήθηκαν σε 215 μαθητές της Α΄ Δημοτικού από 13 Δημοτικά σχολεία του νομού 

Αττικής  (Σεπτέμβριος‐Οκτώβριος  2012).  Στη  συνέχεια  πραγματοποιήθηκε  στατιστική  ανά‐

λυση  των  αποτελεσμάτων,  από  την  οποία  προέκυψαν  οι  τυπικοί  βαθμοί  σε  μια  κλίμακα 

τριών διαστημάτων για τη συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. 

 

Σύστημα εισαγωγής νέου εκπαιδευτικού υλικού 

Η εκπαιδευτική πύλη περιλαμβάνει και ένα σύστημα που δίνει τη δυνατότητα σε ειδικούς 

της εκπαίδευσης να δημιουργήσουν νέο εκπαιδευτικό υλικό. Πιο συγκεκριμένα, στο «Αερό‐

στατο» έχουν ενσωματωθεί ορισμένες από τις δυνατότητες της πλατφόρμας εξ αποστάσε‐

ως εκπαίδευσης που έχει συγκροτηθεί στο ΙΕΛ / ΕΚ «Αθηνά». Μέσω μιας ειδικής διεπαφής 

διαχείρισης  (Εικόνα 3)  οι  χρήστες  που  ορίζονται ως «δάσκαλοι»  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

δημιουργήσουν  νέες  δραστηριότητες  ενσωματώνοντας  κείμενα  και  πολυμεσικό  υλικό  (ει‐

κόνες και ήχους), αξιοποιώντας τις εργονομίες της πολλαπλής επιλογής,  της αντιστοίχισης 

και  του  συρσίματος  και  απόθεσης  (drag  &  drop).  Τις  νέες  δραστηριότητες  μπορούν  να 

πραγματοποιήσουν  τα παιδιά‐χρήστες που έχουν καταχωριστεί ως «μαθητές»  των συγκε‐

κριμένων «δασκάλων». 
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Εικόνα 3 :  Αρχική οθόνη του Συστήματος Διαχείρισης 

 

Αντί επιλόγου 

Η εκπαιδευτική πύλη «Αερόστατο» μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο ιδιωτικά όσο και στο πλαί‐

σιο οργανωμένου προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης παιδιών προσχολικής ηλικίας 

ή στην προσχολική εκπαίδευση. Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου αναφέρε‐

ται λεπτομερώς στις ΤΠΕ και στην ανάγκη δημιουργικής ενσωμάτωσής τους στις καθημερι‐

νές δραστηριότητες (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011: 114‐148). Ωστόσο έρευνες 

υποδεικνύνουν ότι οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης δεν είναι ακόμα σε θέση 

να εντάξουν στο πρόγραμμα του σχολείου  τις  νέες  τεχνολογίες  (Petrogiannis, 2010). Προ‐

κειμένου να εξοικειωθούν  τα παιδιά με  τις ΤΠΕ και  να προετοιμαστούν καλύτερα για  την 

ολοένα και πιο περίπλοκη τεχνολογική πραγματικότητα,  είναι ανάγκη να υπάρξει  επιμόρ‐

φωση των εκπαιδευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης στη λειτουργική ένταξη των τεχνο‐

λογιών στην εκπαιδευτική πράξη. Με αυτό τον τρόπο θα ενισχυθεί η προσπάθεια προσαρ‐

μογής της προσχολικής εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή, ενώ παράλληλα θα δοθούν ίσες 

ευκαιρίες  σε  παιδιά  που  το  κοινωνικό‐οικονομικό  τους  υπόβαθρο  τα  περιορίζει  από  την 

πρόσβαση στις ΤΠΕ. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διαθεματική πρόταση διδασκαλίας ηλεκτρονικού 

εμπορίου, που έγινε με τη μέθοδο project. Η διδακτική πρόταση περιλαμβάνει τη διδασκα‐

λία  του ηλεκτρονικού εμπορίου με βιωματικό  τρόπο, μέσα από τη δημιουργία ηλεκτρονι‐

κού καταστήματος εικονικής επιχείρησης, που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές. Η εικονική 

μαθητική επιχείρηση Original Art Sparkling  In Sinai – Ο.Α.S.I.S., δημιουργήθηκε το σχ. έτος 

2011‐12  στο  Πρότυπο  Πειραματικό  Λύκειο  του  Πανεπιστημίου Μακεδονίας,  στο  πλαίσιο 

Προγράμματος Αγωγής Σταδιοδρομίας και αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αξιοποίη‐

σης της πληροφορικής σε όλες τις λειτουργίες μιας επιχείρησης και ιδιαίτερα στην εμπορι‐

κή λειτουργία, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος. Έτσι, έρχεται να καλύψει 

το κενό της σύνδεσης της Πληροφορικής με την Οικονομία, που απουσιάζει από το Αναλυ‐

τικό Πρόγραμμα. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ηλεκτρονικό Εμπόριο, Εικονικές Επιχειρήσεις, Μέθοδος Project 

 

Εισαγωγή 

Τα  οικονομικά  μαθήματα  συνδυάζουν  γνώσεις  διαφορετικών  γνωστικών  αντικειμένων  ό‐

πως είναι τα μαθηματικά, η  ιστορία, η πολιτική, η κοινωνιολογία κ.ά.  (Nelson, 1997), κάτι 

που σημαίνει ότι προσφέρονται, ίσως μάλιστα και να επιβάλλουν διαθετικές προσεγγίσεις 

Αν και δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες ως προς την κατανόησή τους, ούτε απαιτούν 

ιδιαίτερες δεξιότητες από τους μαθητές, οι διδακτικοί τους στόχοι επιτυγχάνονται καλύτε‐

ρα, αν  καταφέρουμε  να προκαλέσουμε  και  να διατηρήσουμε  το ενδιαφέρον  του μαθητή. 

Μάλιστα, όταν μετατρέπουμε το μάθημα σε «παιχνίδι», μπορούμε να ωθήσουμε το μαθητή 

να συμμετάσχει στην εκπαιδευτική διαδικασία (Colander, 1991). Όπου παρατηρείται μείω‐

ση του ενδιαφέροντος για τα οικονομικά μαθήματα, αποδίδεται στο κακό τρόπο διδασκα‐

λίας τους, που προκαλεί δυσαρέσκεια στους μαθητές (Salemi & Eubanks, 1996). Η διδασκα‐

λία  των  οικονομικών  μαθημάτων  γίνεται  κυρίως  με  τη  μέθοδο  της  διάλεξης  (Becker  & 

Watts, 1996), παρά το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί πληθώρα άλλων μεθόδων και 

τεχνικών, που μπορούν να αυξήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών (π.χ. λεκτικές αντιπαρα‐

θέσεις,  ο  καταιγισμός  ιδεών,  ομαδική  εργασία,  μελέτες  περιπτώσεων,  ρόλοι  και  προσο‐

μοιώσεις, ερευνητικές εργασίες, σύνδεση με τον επιχειρηματικό κόσμο, διάφορα οπτικοα‐

κουστικά κ.ά.) (Whitehead & Μακρίδου‐Μπούσιου, 2000). 

 

Παρά το γεγονός ότι η οι Τεχνολογίες  της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) είναι 

σήμερα ευρύτερα διαδεδομένες στην εκπαίδευση, τόσο σε επίπεδο προετοιμασίας της δι‐

δασκαλίας, όσο και σε επίπεδο διεξαγωγής, στη διδασκαλία των οικονομικών μαθημάτων 
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δεν έχουν αξιοποιηθεί επαρκώς, αν και αντιμετωπίζονται θετικά τόσο από τους εκπαιδευτι‐

κούς, όσο και από τους μαθητές (Ανδρέου, 2011). Για τη περίπτωση της χώρας μας, σε αυτό 

ενδέχεται  να  συμβάλλει  και  το  γεγονός  ότι  δεν  πραγματοποιήθηκε  ακόμα  η  σχετική  επι‐

μόρφωση Β΄ Επιπέδου για την ειδικότητα των οικονομολόγων. Βέβαια, η εισαγωγή και μόνο 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία  των οικονομικών μαθημάτων δεν αρκεί  για  να αποδώσει οφέλη 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρέπει να συνδεθούν με την τρόπο απόκτησης της ανθρώ‐

πινης γνώσης και  τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η μάθηση  (Bach & Kelley 

1984)  και να αποτελέσουν κίνητρο για επανασχεδιασμό της μεθόδου διδασκαλίας σε ένα 

πιο δυναμικό περιβάλλον,  η οποία θα στηρίζεται στις παιδαγωγικές αρχές  ενός μοντέλου 

μάθησης. (Ανδρέου, 2011) 

 

Η συγκεκριμένη δράση κινείται προς αυτή τη κατεύθυνση. Μέσα από συνεργατική μάθηση, 

διεπιστημονική και διερευνητική προσέγγιση επιδιώξαμε, να μάθουν οι μαθητές να χρησι‐

μοποιούν  τις  νέες  τεχνολογίες,  τόσο  για  την  εσωτερική  λειτουργία  μιας  επιχείρησης,  όσο 

και για τη παρουσία της στο έξω κόσμο και τη προώθηση των προϊόντων της. Αφορά στη 

διδασκαλία του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσα από τη δημιουργία του ηλεκτρονικού κατα‐

στήματος μιας «εικονικής επιχείρησης», που δημιούργησαν οι ίδιοι οι μαθητές στο πλαίσιο 

προγράμματος  Αγωγής  Σταδιοδρομίας.  Οι  «εικονικές  επιχειρήσεις»  είναι  μια  πρωτότυπη 

και καινοτόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα προσομοίωσης των συνθηκών του επιχειρημα‐

τικού και εργασιακού περιβάλλοντος, με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας και 

την εξοικείωση των μαθητών με μεθόδους και διαδικασίες της αγοράς εργασίας. 

 

Η εικονική επιχείρηση Original Art Sparkling In Sinai – Ο.Α.S.I.S, που δημιούργησαν οι μαθη‐

τές, προμηθεύεται αυθεντικά χειροποίητα προϊόντα λαϊκής τέχνης, που κατασκευάζουν οι 

βεδουίνες του Σινά και τα διαθέτει στην αγορά. Δραστηριοποιείται στο χώρο του Δίκαιου 

εμπορίου  (Fair Trade), στηρίζοντας την προσπάθεια των γυναικών να εξασφαλίσουν αξιο‐

πρεπείς συνθήκες διαβίωσης για αυτές και τις οικογένειές τους και να συνεχίσουν παράλ‐

ληλα  τη  παραδοσιακή  βεδουίνικη  τέχνη.  Όλοι  οι  μαθητές  συμμετείχαν  αφιλοκερδώς  και 

κατάφεραν να συγκεντρώσουν για λογαριασμό των βεδουίνων συνολικά 1.200€. Μάλιστα 

γίνεται προσπάθεια να δωριθεί το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ο.Α.S.I.S σε νεοσύστατο συ‐

νεταιρισμό βεδουίνων, που ακόμα δεν έχει ευοδωθεί.  

 

Με δεδομένο το ρόλο της Πληροφορικής ως βασικό και αναπόσπαστο τμήμα μιας σύγχρο‐

νης επιχείρησης, επιδιώξαμε να κάνουμε ξεκάθαρο στους μαθητές, ότι η επιχείρηση μπορεί 

να  στηρίζεται  στις  αρχές  της  Οικονομίας,  αλλά  η  χρήση  της  Πληροφορικής  αναμφίβολα 

μπορεί να βελτιώσει και να διευκολύνει τόσο την λειτουργία της, όσο και την αποτελεσμα‐

τική επίτευξη των στόχων της. Επιμέρους στόχοι της δράσης είναι: α) η σύνδεση της σχολι‐

κής ζωής με τα ενδιαφέροντα των μαθητών, την οικονομική ζωή, τον κόσμο των επιχειρή‐

σεων και όλων των εγχειρημάτων αλληλέγγυας οικονομίας (αυτοδιαχειριζόμενες επιχειρή‐

σεις, δίκτυα αλληλέγγυου εμπορίου, δίκτυα παραγωγών – καταναλωτών κ.ά.), β) η γνώση 

και η  κατανόηση εννοιών όπως  το e‐business  (ηλεκτρονικό  επιχειρείν), e‐commerce  (ηλε‐

κτρονικό εμπόριο) κ.ά., γ) η απόκτηση δεξιοτήτων και η εξοικείωσή τους με την εγκατάστα‐

ση, τη λειτουργία και τη παραμετροποίηση νέων διαδικτυακών τεχνολογιών, δ) η χρήση και 

η αξιοποίηση των λειτουργιών και  των δυνατοτήτων του Σχολικού Δικτύου  (φιλοξενία βά‐

σεων δεδομένων και άλλων υπηρεσιών), ε) η διεύρυνση των διαδικτυακών τους οριζόντων, 
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στ) η διαθεματική προσέγγιση της ίδρυσης και της λειτουργίας μιας επιχείρησης, ζ) η βιω‐

ματική  προσέγγιση  της  συμβολής  της  πληροφορικής  και  του  διαδικτύου  στη  λειτουργία 

μιας επιχείρησης, η) ο επαγγελματικός προσανατολισμός τους και θ) η ανάπτυξη ατομικών 

και επιχειρηματικών δεξιοτήτων. 

 

Στη χώρα μας η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών σε διαθεματικές δράσεις απουσιάζει από 

τα Αναλυτικά Προγράμματα,  τα οποία δίνουν αρκετές  ευκαιρίες  εμβάθυνσης παραδοσια‐

κών γνωστικών αντικειμένων, αλλά δυστυχώς αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις ταχύτα‐

τες μεταβολές στους τομείς των νέων τεχνολογιών. Οι μαθητές βέβαια δεν είναι αποξενω‐

μένοι από τις νέες τεχνολογίες. Επίσης διδάσκονται σε όλη σχεδόν τη βαθμίδα της δευτε‐

ροβάθμιας εκπαίδευσης τις βασικές αρχές της πληροφορικής. Διδάσκονται ακόμα διάφορες 

εφαρμογές  γραφείου  (επεξεργασία  κειμένου  κ.α.),  λογισμικό  επεξεργασίας  εικόνας,  δη‐

μιουργία αφισών, αρχείων και βάσεων δεδομένων. Η γνώση όμως όλων αυτών παραμένει 

αποσπασματική και αναποτελεσματική, αν δεν αξιοποιηθούν στην πράξη και αν δεν χρησι‐

μοποιηθούν σε μια εφαρμογή με απτά αποτελέσματα.  Κύριο μέλημά μας, όσο αφορά τις 

Νέες Τεχνολογίες, ήταν να εμπεδώσουν οι μαθητές τη σημασία του Ηλεκτρονικού Εμπορί‐

ου. Όπως αναφέρεται στο WestBic Business Management Center,  το μεγαλύτερο εμπόδιο 

στην εξάπλωση του ηλεκτρονικού εμπορίου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι η έλλειψη 

γνώσης σχετικά με τις δυνατότητες και τα οφέλη από την εφαρμογή του. Αυτή ακριβώς η 

γνώση, που αφορά την λειτουργία μιας επιχείρησης, πρέπει να αποκτηθεί από τους σημε‐

ρινούς μαθητές και τους αυριανούς επαγγελματίες. Για το λόγο αυτό δώσαμε ιδιαίτερη έμ‐

φαση  στη  δημιουργία  του Ηλεκτρονικού  Καταστήματος  της  εικονικής  επιχείρησης.  Για  τη 

πραγματοποίησή του έγινε χρήση λογισμικού ανοιχτού κώδικα  (ΕΛ/ΕΛΑΚ), καθώς εργαλεί‐

ων του διαδικτύου. Το τμήμα μηχανογράφησης δημιούργησε βάση δεδομένων με τα προϊ‐

όντα της επιχείρησης, η οποία «φιλοξενήθηκε» στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, αξιοποιώ‐

ντας τις δυνατότητές του και χρησιμοποιώντας δωρεάν χώρο για την λειτουργία του e‐shop. 

 

Μεθοδολογία 

Ακολουθήθηκε η μέθοδος project και η αρχή της διερευνητικής προσέγγισης της μάθησης, 

της διεπιστημονικής συνεργασίας των εκπαιδευτικών, της διαφοροποίησης του περιεχομέ‐

νου, της διαδικασίας και του πλαισίου της μάθησης και της ομαδικής συνεργασίας των μα‐

θητών.  Στη  πρώτη  φάση,  της  θεωρητικής  (διαθεματικής)  διερεύνησης  ακολουθήθηκαν 

μορφές μάθησης στο πλαίσιο της φθίνουσας καθοδήγησης (ακόμα και ελεγχόμενες μορφές 

διερευνητικής μάθησης),  δηλ. οι  εκπαιδευτικοί έθεσαν τα ερωτήματα  (και κάποια από τα 

βασικά βήματα της διερεύνησης) και οι μαθητές επέλεξαν τα βήματα και τις δράσεις, γιατί 

οι τελευταίοι, και λόγω της ηλικίας τους, δε διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις για να κινη‐

θούν μόνοι τους. Στις επόμενες φάσεις της ερευνητικής προσέγγισης του θέματος και της 

παραγωγής του υλικού, ακολουθήθηκαν μορφές μάθησης στο πλαίσιο της φθίνουσας κα‐

θοδήγησης, αλλά και ακαθοδήγητες μορφές διερευνητικής μάθησης, όπου οι μαθητές έθε‐

ταν οι ίδιοι τις μορφές δράσεις που ακολούθησαν. (Ματσαγγούρας, 2011) Για την υλοποίη‐

ση της δράσης οι μαθητές συγκέντρωσαν πληροφορίες από βιβλία, περιοδικά και κυρίως το 

διαδίκτυο.  Επισκέφθηκαν  επιχειρήσεις.  Ήρθαν  σε  επαφή  με  επιχειρηματίες,  ελεύθερους 

επαγγελματίες και αρμόδιους φορείς. Κυρίως όμως έμαθαν μέσα από τη πράξη, δημιούρ‐

γησαν οι ίδιοι το ηλεκτρονικό κατάστημα της επιχείρησής τους και έγιναν οι ίδιοι επιχειρη‐
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ματίες, «παίζοντας  τους  ρόλους»  των διευθυντών  και  των υποδιευθυντών  των διαφόρων 

τμημάτων της. 

 

Η  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  για  τη  δημιουργία  του  e‐shop  (http://lyk‐peir‐

uom.thess.sch.gr/myshop/)  ήταν η  εξής:  Αρχικά οι μαθητές  εγκατέστησαν συνολικά πέντε 

ηλεκτρονικά  καταστήματα,  τα  οποία  αξιολογήθηκαν  από  την  ομάδα  (Joomla/VirtueMart, 

WordPress/Wp‐e‐commerce, OsCommerce, OpenCart,  SkroutzStore).  Τελικά  η  δημιουργία 

του e‐shop έγινε με λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΕΛΑΚ), το οποίο και εγκαταστάθηκε στο 

σχολικό  δίκτυο  και  τέθηκε  σε  πλήρη  λειτουργία.  Ακολούθησε  ενδεικτική  αξιολόγηση  του 

τελικού εγκατεστημένου ηλεκτρονικού καταστήματος από μαθητές της Β' τάξης του σχολεί‐

ου μας με  χρήση  ερωτηματολογίου  και  έγινε  εκτίμηση αποτελεσμάτων.  Τα  εργαλεία που 

χρησιμοποιήθηκαν είναι το περιβάλλον PHP και MySQL. Σε γενικές γραμμές είναι ένα πακέ‐

το λογισμικού, πολύ καλό στην οργάνωση και τη διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων πληροφο‐

ριών. Διαθέτει ελληνικά τόσο για τον πελάτη όσο και για τον διαχειριστή, ελκυστικό περι‐

βάλλον, όσον αφορά τα γραφικά του, και δίνει πολλές δυνατότητες στον διαχειριστή για να 

το προσαρμόσει στις ανάγκες του. Έχει δυνατότητα για πλήρη περιγραφή των προϊόντων, 

των  κατηγοριών  τους,  του  τρόπου  πώλησής  τους  (παράδοση  στο  κατάστημα,  αποστολή 

κλπ), του τρόπου πληρωμής (αντικαταβολή, pay pal και πολλούς άλλους), διαβαθμίσεις πο‐

σοστού ΦΠΑ ανάλογα με το γεωγραφικό διαμέρισμα, αλλά και δυνατότητα σύγκρισης των 

χαρακτηριστικών των προϊόντων μεταξύ τους. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα παρακολούθη‐

σης της παραγγελίας από τον διαχειριστή  (σε εκκρεμότητα, εκτελεσθείσα κλπ), και μπορεί 

να εκτυπωθεί ανά πάσα στιγμή απόδειξη λιανικής πώλησης ή τιμολόγιο αγοράς. Μετά την 

εγκατάστασή  του,  εμπλουτίστηκε με  επιπλέον πληροφορίες,  όπως χάρτες Google Map,  έ‐

τοιμο html κώδικα για στατιστικό επισκέψεων στο κατάστημα, φωτογραφίες από την έδρα 

της επιχείρησης και άλλα. Για τις ανάγκες του ηλεκτρονικού καταστήματος, φωτογραφήθη‐

καν τα προϊόντα της επιχείρησης  , δημιουργήθηκαν διαφημιστικές αφίσες και διαφημιστι‐

κοί κατάλογοι, διαφημιστικό video και πραγματοποιήθηκε διαφημιστική καμπάνια. Συγκε‐

κριμένα, επιλέχθηκε μαθήτρια, η οποία έγινε «το κορίτσι της O.A.S.I.S.» και φωτογραφήθη‐

κε,  φορώντας  τα  προϊόντα.  Τα  σλόγκαν  που  χρησιμοποιήθηκαν  είναι:  «What  you  find 

simple, may be the OASIS for someone» & «Η κατανάλωση είναι πράξη πολιτική». 

 

Διεύρυνση της δράσης 

Η  συγκεκριμένη  δράση  μπορεί  να  αποτελέσει  σημείο  αναφοράς  και  να  αξιοποιηθεί  στο 

πλαίσιο όλων των Οικονομικών μαθημάτων και κυρίως στο μάθημα Αρχές Οικονομίας της 

Α΄ Λυκείου και Β΄ Λυκείου και στο μάθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

και Υπηρεσιών της Γ΄ Τάξης του Γενικού Λυκείου. 

 

Στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως. Συγκε‐

κριμένα,  δίνει  τη  δυνατότητα  στους  μαθητές  να αξιοποιήσουν  το Πανελλήνιο  Σχολικό Δί‐

κτυο σχετικά με την εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού της Joomla, το οποίο μπορεί να 

αποτελέσει πλατφόρμα βάσης για πολλές εφαρμογές. Με την εγκατάσταση και λειτουργία 

του περιβάλλοντος της MySql και της PHP, οι μαθητές κατανοούν την έννοια της «δυναμι‐

κής  σελίδας»  και  της  συγγραφής  σεναρίων «script  language»,  ως  βασικά  χαρακτηριστικά 

των  σύγχρονων  ιστοτόπων  και  ιστολογίων.  Η  εγκατάσταση  και  λειτουργία  ενός  B2C 
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(Business  to Customer) e‐shop, βοηθά τον μαθητή να καταλάβει  την λειτουργία ενός ηλε‐

κτρονικού καταστήματος όχι μόνο από την πλευρά του πελάτη (Customer  Interface), αλλά 

και από αυτή  του διαχειριστή  (Administrator  Interface).  Γνωρίζει  και διαμορφώνει  τις πα‐

ραμέτρους εμφάνισης (βιτρίνα) του ηλεκτρονικού καταστήματος, αλλά και ειδικότερες πα‐

ραμέτρους, όπως η τιμολόγηση των προϊόντων, η επιλογή ποσοστού ΦΠΑ, η επιλογή τρό‐

πων πληρωμής  (αντικαταβολή, PAY PAL, πιστωτική κάρτα),  χρέωση ταχυδρομικών εξόδων 

κ.α. Αυτή η γνώση θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε κάθε μαθητική δραστηριότητα, από 

προγράμματα  αγωγής  σταδιοδρομίας  που  περιέχουν  εικονικές  οικονομικές  συναλλαγές 

κάθε τύπου, μέχρι το σχολικό παζάρι. Επίσης, η γνώση λειτουργίας μιας βάσης δεδομένων 

και η άντληση δεδομένων από αυτή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές στην ευρεία χρήση 

των δυνατοτήτων και των λειτουργιών της Joomla (δημιουργία ιστοτόπων, ιστολογίων, δη‐

μιουργία  και    χρήση  μητρώων  μαθητών  π.χ.  τάξης,  δεκαπενταμελούς,  σχολικών  ομάδων, 

κλπ). Τέλος, οι μαθητές μαθαίνουν να εφαρμόζουν αποτελεσματικότερα λογισμικά επεξερ‐

γασίας  εικόνας,  βίντεο  και  άλλων πολυμεσικών μορφών δεδομένων,  καθώς  και  εργαλεία 

κατασκευής αφίσας, poster κ.λπ. 

 

Αποτελέσματα της δράσης  

Η O.A.S.I.S. αποδείχθηκε μια πολύ πετυχημένη επιχείρηση.  Συνεργάστηκε με  το Σωματείο 

Επιχειρηματικότητας Νέων και συμπεριλήφθηκε στις 10  καλύτερες εικονικές επιχειρήσεις. 

Συμμετείχε στα προκριματικά του Φοιτητικού Συνεδρίου με Θέμα: «Επιχειρώντας με επίκε‐

ντρο τον άνθρωπο» του Ennovation Junior (Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών), στο 4ο Μα‐

θητικό Συνέδριο Πληροφορικής και στο 3ο Μαθητικό Συνέδριο Επιστήμης και Τεχνολογίας 

του Κολλεγίου Ανατόλια – ACSTAC 2013. Παρουσιάσθηκε στην ημερίδα της Ένωσης Οικο‐

νομολόγων Εκπαιδευτικών  (10‐6‐201),  στην Ημερίδα Παρουσίασης  των προγραμμάτων Α‐

γωγής  Σταδιοδρομίας  (23‐10‐2012).  Κέντρισε  επίσης  το  ενδιαφέρον  των  ΜΜΕ  (Δημοτικό 

Ραδιόφωνο  Θεσσαλονίκης,  ΤV  Μακεδονία,  Εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ)  και  απέσπασε  κολα‐

κευτικά σχόλια από blogs του διαδικτύου.  

 

Καινοτόμος χαρακτήρας της δράσης  

Τα τελευταία χρόνια, η επιστήμη των πληροφοριών έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς της 

οικονομικής δραστηριότητας.  Ιδιαίτερα στο χώρο των επιχειρήσεων, συνέβαλλε στη ριζική 

αλλαγή του περιεχομένου των εργασιών τους και της μορφής οργάνωσης των δραστηριοτή‐

των  τους.  Η  συγκεκριμένη  δράση  αξιοποιεί  τη  πληροφορική  σε  όλες  τις  λειτουργίες  μιας 

επιχείρησης και ιδιαίτερα στην εμπορική λειτουργία. Η ουσιαστική καινοτομία της βρίσκε‐

ται στο γεγονός ότι μας δίνει τη δυνατότητα, παρέχοντας μάλιστα βιωματική γνώση, να κα‐

λύψουμε το κενό στη σύνδεση της Πληροφορικής με την Οικονομία. Η O.A.S.I.S. αποτελεί 

ένα παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης της γνώσης και γόνιμης συνεργασίας εκπαιδευ‐

τικών από την ειδικότητα της οικονομίας και της πληροφορικής. Μάλιστα, η προσομοίωση 

των συνθηκών του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος πραγματοποιήθηκε στο 

πεδίο της αλληλέγγυας οικονομίας, ενός νέου, πολύμορφου και συχνά αντιφατικού μοντέ‐

λου οικονομικής δραστηριότητας, που εξελίσσεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια στη χώρα 

μας και στηρίζεται στις ανθρώπινες σχέσεις, τη συνεργασία, την εμπιστοσύνη, την ανταλλα‐

γή, την αυτονομία και όχι στη μεγιστοποίηση του κέδρους.  
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Συμβολή στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης  

Ένα παιχνίδι εικονικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ηλεκτρονικού εμπορίου συμβάλλει 

στη βελτίωση της εκπαιδευτικής πράξης. Αναμφισβήτητα, η εικονική επιχείρηση O.A.S.I.S. 

και το ηλεκτρονικό της κατάστημα αποτελούν δημιουργικό, ελκυστικό και πρωτότυπο τρό‐

πο εξοικείωσης των μαθητών με τον κόσμο των επιχειρήσεων και με βασικές οικονομικές 

έννοιες, που είναι συνήθως δυσνόητες και πολυδιάστατες. Η ενσωμάτωση της πληροφορι‐

κής στην λειτουργία της επιχείρησης, οδήγησε στην ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η ο‐

ποία, χωρίς να εξαντλείται στον επιφανειακό εξοπλισμό των μαθητών με δεξιότητες χειρι‐

σμού της τεχνολογίας, προχώρησε παραπέρα στην κατάρτιση των μαθητών με  ικανότητες 

που αφορούν εναλλακτικές μορφές έκφρασης, διερεύνησης, οικοδόμησης και προσέγγισης 

της  γνώσης  (White C., 1997). Με  αυτό  τον  τρόπο  η  χρήση  των  ΤΠΕ  αποκτά  παιδαγωγική 

διάσταση και συντελεί στην απόκτηση δεξιοτήτων αναζήτησης,  αξιολόγησης  και  χρησιμο‐

ποίησης της κάθε είδους πληροφορίας. (Βρύζας, 1990)  

 

Επίσης, η δράση δίνει  τη δυνατότητα της διεπιστημονικής σύμπραξης εκπαιδευτικών δια‐

φορετικών ειδικοτήτων (οικονομολόγος και καθηγητής πληροφορικής). Αυτή η συνεργασία 

διευκολύνει  τη  διδασκαλία  σε  βάθος  θεμάτων  που  κινητοποιούν  τους  μαθητές,  παράγει 

νέα γνώση για τους εκπαιδευτικούς και συμβάλλει στον υπερκερασμό της «μοναξιάς» των 

επιστημών και στην αξιοποίηση των ικανοτήτων τους. (Ματσαγκούρας, 2011) 

 

Παιδαγωγική αξία 

Η συγκεκριμένη δράση ικανοποιεί τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών και συνδέει το πε‐

ριεχόμενο της διδασκαλίας με τις ανάγκες της πραγματικής ζωής. Οι μαθητές, υπό την επο‐

πτεία  των υπεύθυνων  εκπαιδευτικών,  έχουν  την  ευθύνη  του ηλεκτρονικού  καταστήματος 

της επιχείρησής τους και ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση. Έρχονται σε επαφή με τον πραγ‐

ματικό  κόσμο,  αντλούν    πληροφορίες  και  εξοικειώνονται  δημιουργικά  με  την  έννοια  του 

ηλεκτρονικού εμπορίου. Άλλωστε, οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ιδιαίτερα ο κοινωνι‐

κός  εποικοδομισμός,  υποστηρίζουν  ότι  οι  γνώσεις  δομούνται  σε  συνεργατικά  περιβάλλο‐

ντα, με από κοινού υλοποίηση δραστηριοτήτων (Ράπτης, Ράπτη 2007). Η ίδρυση, η λειτουρ‐

γία  και  η  ανάπτυξη  μιας  επιχείρησης  και  του  ηλεκτρονικού  της  καταστήματος,  απαιτούν 

δυναμισμό, δημιουργικότητα, σθένος, αποτελεσματικότητα, αξιοπιστία και άλλες διοικητι‐

κές δεξιότητες. Έτσι ο κατάλογος των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων, που αναπτύσσει ένας 

μαθητής είναι μεγάλος και περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την ομαδική εργασία, τη κρι‐

τική  σκέψη,  την  ανάληψη  πρωτοβουλιών  και  ευθυνών,  τη  λήψη  ατομικών  και  ομαδικών 

αποφάσεων,  την  επίλυση  προβλημάτων,  την  αύξηση  της  αυτοπεποίθησης,  τη  διαχείριση 

σχεδίων, τη διαχείριση του χρόνου και τη τήρηση των προθεσμιών, επικοινωνιακές και δια‐

πραγματευτικές δεξιότητες, κ.ά. Του δίνεται επίσης η δυνατότητα να διαπιστώσει τα προ‐

βλήματα  που  παρουσιάζονται  στη  λειτουργία  των  ομάδων  (αναβλητικότητα,  αναποφασι‐

στικότητα, διαφορετικές απόψεις, κοινωνική οκνηρία κ.ά.) και να προσπαθήσει να τα αντι‐

μετωπίσει.  

 

Η συγκεκριμένη δράση συμβάλλει στη καλλιέργεια επιχειρηματικού πνεύματος στους μα‐

θητές, και στην απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, μέσα από την πρακτική τους ενασχό‐

ληση, έστω και εικονικά, σε περιβάλλον επιχείρησης. Έτσι, συμβάλλει στον επαγγελματικό 

τους προσανατολισμό, τους βοηθά στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών που 
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είναι  απαραίτητες  για  τη  μετάβασή  τους  από  το  σχολείο  στην  αγορά  εργασίας  και  τους 

προετοιμάζει για τους ρόλους που θα αναλάβουν ενδεχομένως, όταν εισέλθουν στην αγορά 

εργασίας. 

 

Όσον αφορά στην χρήση των Νέων Τεχνολογιών, βοηθά τους μαθητές να εμπεδώσουν και 

να κατανοήσουν βιωματικά την αξία της πληροφορικής και την ανεκτίμητη συμβολή της στη 

λειτουργία της σύγχρονής επιχείρησης. 

 

Λειτουργία σχολικής τάξης 

Το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα,  στο πλαίσιο  των Ερευνητικών  Εργασιών,  προσφέρεται  για 

ανάληψη ανάλογων δράσεων, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν σε όλα τα σχολεία χωρίς 

ιδιαίτερες  δυσκολίες,  δημιουργούν  θετικό  κλίμα  σε  ολόκληρη  τη  σχολική  κοινότητα  και 

συνδέουν το σχολείο με τον έξω κόσμο.  

 

Τα αποτελέσματα από  την δημιουργία  του ηλεκτρονικού καταστήματος,  όπως η εμπειρία 

από την διαδικασία επιλογής του και η εγκατάστασή του στο σχολικό δίκτυο, μπορούν να 

αποτελέσουν καλή πρακτική για δραστηριότητες  των μαθητών που σχετίζονται με συναλ‐

λαγές σε οικονομικό επίπεδο, όπως πώληση τεχνημάτων των μαθητών (σχολική εφημερίδα, 

χειροτεχνήματα, ημερολόγια, αναμνηστικά είδη κλπ) ή πώληση ειδών σε σχολικά παζάρια.  

 

Συμπεράσματα 

Η  συγκεκριμένη  δράση  αποτελεί  σημαντική  βοήθεια  τόσο  στο  περιεχόμενο,  όσο  και  στη 

διαδικασία της μάθησης. Μέσα σε ένα δυναμικό περιβάλλον ευθυνών, που θέτει σε εφαρ‐

μογή βασικές έννοιες της οικονομίας και της πληροφορικής, στο οποίο οι καταστάσεις εξο‐

μοιώνονται με αυτές των επιχειρήσεων, οι μαθητές, παρά την ηλικία τους, καταφέρνουν να 

δράσουν ως επαγγελματίες, να ξεδιπλώσουν τις ικανότητές τους και να αντιμετωπίσουν τις 

αδυναμίες τους.  

 

Η εφαρμογή της δράσης μπορεί να έχει άμεσα αποτελέσματα, καθώς συμβάλλει στην επί‐

τευξη παιδαγωγικών στόχων τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό. Συγκεκρι‐

μένα, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν πτυχές της προσωπικότητάς τους 

και να ξεδιπλώσουν κάποια από τα ταλέντα που διαθέτουν, ενισχύει την αυτογνωσία, την 

αυτοπεποίθηση  την  υπευθυνότητα  και  τη  δημιουργικότητα  των  συμμετεχόντων,  ανοίγει 

ορίζοντες  στον  επαγγελματικό  τους  προσανατολισμό,  τους  βοηθά  να  γνωρίσουν  την αξία 

της  επιχειρηματικότητας,  της  ανταγωνιστικότητας  και  της  καινοτομίας  και  να  συνειδητο‐

ποιήσουν τη συμβολή της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών στο χώρο των επιχειρή‐

σεων.  Σε  συλλογικό  επίπεδο,  προϋποθέτει  την αρμονική  και  αποτελεσματική  συνεργασία 

των μαθητών σε όλες τις φάσεις του εγχειρήματος (προετοιμασία, εφαρμογή, παρουσίαση 

σε διαφορετικές εκδηλώσεις) και καλλιεργεί της αρετές της αλληλεγγύης και την άμιλλας. Η 

όλη διαδικασία έχει θετικό αντίκτυπο σε όλη τη σχολική κοινότητα και μπορεί να τονώσει 

την  αυτοπεποίθηση  ολόκληρης    της  ομάδας,  όταν  βλέπει  να  αναγνωρίζονται  οι  προσπά‐

θειές της από διάφορους φορείς, (π.χ. ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί, blogs, φορείς 

της εκπαιδευτικής κοινότητας, γονείς κ.ά.). 
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Για μια ακόμα φορά, μέσω της συγκεκριμένης δράσης, μας δόθηκε η δυνατότητα να διαπι‐

στώσουμε πως οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα, όταν ανακαλύπτουν οι ίδιοι τη γνώση, ό‐

ταν έχουν το κίνητρο για να μάθουν και όταν συνειδητοποιήσουν την αξία και τη χρησιμό‐

τητα αυτού που μαθαίνουν. Έτσι, μαθαίνουν για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όταν δημιουργή‐

σουν το ηλεκτρονικό κατάστημα της δικής τους «εικονικής επιχείρησης»,  για την επιτυχία 

της οποίας έχουν συστρατευθεί. Η συναισθηματική σύνδεση με το δημιούργημά δημιουρ‐

γεί κίνητρα μάθησης και βοηθά ακόμα περισσότερο στη συγκράτηση της γνώσης. Η όποια 

επιτυχία της επιχείρησης, ενεργοποιεί περεταίρω τους εμπλεκόμενους. 

 

Για  το  λόγο  αυτό  πιστεύουμε  πως  ανάλογα  project  εικονικής  επιχειρηματικότητας  έχουν 

πολλαπλά οφέλη για τους μαθητές και τους βοηθούν να κατανοήσουν πως τα οικονομικά 

είναι μια επιστήμη που σχετίζεται με τη πραγματική ζωή.  
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Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής σε μαθητές.  
Είναι μέσο ψηφιακού αλφαβητισμού ή μόνο μέσο  πληροφόρησης και ψυχαγωγίας; 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται προσπάθεια να εκτιμηθεί η χρησιμότητα των φορητών υπολογι‐

στών στην ψηφιακό αλφαβητισμό των μαθητών.  Επίσης επιχειρείται καταγραφή των τρό‐

πων με τους οποίους χρησιμοποιούν τους φορητούς υπολογιστές οι μαθητές καθώς και των 

τρόπων πρόσβασης τους στο διαδίκτυο. Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της Α’ 

Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2009‐2010, οι οποίοι είχαν προμηθευτεί  μαζικά φορητούς 

υπολογιστές μέσα από το έργο «Ψηφιακή Τάξη» με στόχο την χρήση τους σε σχολικά μα‐

θήματα. Με  χρήση ερωτηματολογίου,  το οποίο κατασκευάστηκε από  τον ερευνητή,  ζητή‐

θηκε από τους μαθητές  να καταθέσουν  την  προσωπική τους γνώμη ως προς την χρησιμό‐

τητα των φορητών υπολογιστών τους καθώς επίσης τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους κατά 

την αρχή και κατά το τέλος του σχολικού έτους αναφορικά με την χρήση λειτουργικών συ‐

στημάτων,  εφαρμογών  κειμενογράφων,  εφαρμογών  λογιστικών  φύλλων,  εφαρμογών  πα‐

ρουσιάσεων καθώς και χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και διαδικτύου.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ψηφιακή τάξη, χρήση φορητών υπολογιστών από μαθητές, διαδίκτυο. 

 

Εισαγωγή 

Οι φορητοί υπολογιστές είναι ιδιαίτερα δημοφιλείς λόγω του μικρού μεγέθους και βάρους 

τους ενώ επίσης προσφέρονται για εργασίες όπως αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο,  

επίσκεψη σε  ιστοχώρους  κοινωνικής δικτύωσης και ψυχαγωγίας, αποστολή ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων, πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων ή βιντεοκλήσεων,  εκτέλεση εφαρμο‐

γών γραφείου όπως επεξεργασία κειμένων, δημιουργία παρουσιάσεων κ.α. 

Τα τελευταία χρόνια τόσο λόγω της πτώσης των τιμών των φορητών υπολογιστών όσο και 

της γενικότερης εισόδου της τεχνολογίας στον σύγχρονο τρόπο ζωής παρατηρούνται περι‐

πτώσεις όπου οι γονείς προσφέρουν ως δώρο φορητούς υπολογιστές στα παιδιά τους,  ε‐

κτιμώντας ίσως ότι με τον τρόπο αυτό θα επιταχύνουν τον ψηφιακό αλφαβητισμό τους. 

Είναι  όμως  από  μόνος  του  ικανός  ο φορητός  ηλεκτρονικός  υπολογιστής    να  συνεισφέρει 

στην εκμάθηση γνώσεων και δεξιοτήτων για την ένταξη των μαθητών στον σύγχρονη κοι‐

νωνία ή αντιθέτως μπορεί να αποτελέσει τροχοπέδη για την ανάπτυξη της προσωπικότητας  

του μαθητή και να τον εγκλωβίσει σε ένα εικονικό κόσμο πληροφόρησης και ψυχαγωγίας; 

Προκειμένου να ερευνήσουμε την επιρροή των φορητών υπολογιστών σε μαθητές θα  ανα‐

λύσουμε δεδομένα που συλλέχθηκαν από μαθητές της Α’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 

2009‐2010,  οι  οποίοι  προμηθεύτηκαν  μαζικά  φορητούς  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  στo 

πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Τάξη».  
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Με το έργο αυτό δημιουργήθηκε τότε αίσθημα ευφορίας για βελτίωση και αλλαγή της εκ‐

παίδευσης, με βάση τις δυνατότητες που παρέχουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και επι‐

κοινωνιών  (Πλατινάκης, 2010, Ράπτης, Ράπτη, 2001; Κόμης, Μικρόπουλος, 2001; Μιχαηλί‐

δης, 2002; Βοσνιάδου, 2006). 

 

Μεθοδολογία της Έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Η έρευνα είχε ως σκοπό να εξετάσει, μέσα από τους ίδιους τους μαθητές τόσο  την χρησι‐

μότητα των φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών ως προς την απόκτηση γνώσεων και δε‐

ξιοτήτων  ψηφιακού  αλφαβητισμού  όσο  και  να  εντοπίσει  τους  τρόπους  με  τους  οποίους 

τους χρησιμοποιούν οι μαθητές.  Επίσης μέσα από την    εργασία αυτή ερευνώνται θέματα 

ασφάλειας των μαθητών στο διαδίκτυο. 

 

Υποκείμενα της Έρευνας 

Πληθυσμό της έρευνας αποτέλεσαν μαθητές της Α’ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2009‐

2010. Οι μαθητές είχαν προμηθευτεί φορητούς υπολογιστές στο πλαίσιο  του έργου «Ψη‐

φιακή Τάξη» με στόχο  την    εκπαιδευτική  τους αξιοποίηση σε δύο τουλάχιστον μαθήματα 

του ωρολογίου  προγράμματος,  από  τα  συνολικά  τέσσερα  που  επιλέγηκαν  (Γεωγραφία,  Ι‐

στορία, Βιολογία / Φυσικές Επιστήμες και Μαθηματικά).  

 

Στην  παρούσα  έρευνα  δεν  ακολουθήθηκε  κάποια  συγκεκριμένη  μορφή  δειγματοληψίας. 

Επιλέχθηκε  εμπειρικό  δείγμα  (Βάμβουκας,  2006,  Δαφέρμος  2005).  Συνεπώς  τα  αποτελέ‐

σματα της έρευνας αναφέρονται μόνο στους μαθητές του δείγματος καθώς δεν εξασφαλί‐

ζεται η αντιπροσωπευτικότητα του (Μακράκης 2005). 

Περιγραφή του δείγματος 

Το δείγμα της έρευνας αποτελούνταν αρχικά από 136 μαθητές. Αφού αφαιρέθηκαν τα ερω‐

τηματολόγια που δεν είχαν συμπληρωθεί πλήρως, το δείγμα της έρευνας διαμορφώθηκε σε 

111 υποκείμενα. Επρόκειτο για 55 αγόρια και 56 κορίτσια, μαθητές που είχαν φοιτήσει κα‐

νονικά στην Α Γυμνασίου. Όλοι οι μαθητές του δείγματος είχαν προμηθευτεί μαθητικό φο‐

ρητό Η/Υ.    

 

Αναφορικά με  την δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο 99 μαθητές  (ποσοστό 91,7%) α‐

νέφεραν ότι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους και 78 από αυτούς (ποσοστό 

70,2% του συνολικού δείγματος της έρευνας) ότι το χρησιμοποιούν συχνά έως πολύ συχνά 

για διάφορους λόγους. 

Ερευνητικά Εργαλεία και μέθοδος στατιστικής ανάλυσης 

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε από τον ερευ‐

νητή  και  περιελάμβανε  ερωτήσεις  κλειστού  και  ανοικτού  τύπου.Ως  προς  τις  ερωτήσεις 

κλειστού τύπου επρόκειτο για ένα σύνολο προτάσεων στις οποίες οι μαθητές κλήθηκαν να 

τοποθετηθούν με βάση τετράβαθμη κλίμακα τύπου Likert που ποικίλει από το 1 (χαμηλού 

επιπέδου στάση) έως το 4 (υψηλού επιπέδου στάση). Η χρήση τετράβαθμης κλίμακας επι‐

λέχθηκε προκειμένου  να αποφευχθεί  το φαινόμενο συγκέντρωσης απαντήσεων στο μέσο 

της κλίμακας (Βάμβουκας, 2006). 
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Το ερωτηματολόγιο χορηγήθηκε προκαταρτικά σε ομάδα μαθητών που είχαν τα ίδια χαρα‐

κτηριστικά γνωρίσματα  με το δείγμα της έρευνας για να διαπιστωθούν τυχόν δυσκολίες. 

 

Μετά την προκαταρκτική χορήγηση και τις διορθώσεις που έγιναν, κατά το στάδιο της κυ‐

ρίως έρευνας τα ερωτηματολόγια χορηγήθηκαν από τον ίδιο τον ερευνητή. 

 

Τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  συγκεντρώθηκαν  εισήχθησαν  σε  Η/Υ  όπου  με  την  βοήθεια 

του προγράμματος SPSS έγινε η στατιστική ανάλυση τους. Πριν την στατιστική επεξεργασία 

και ανάλυση τους πραγματοποιήθηκε προκαταρκτικός έλεγχος με χρήση των διαδικασιών 

Frequencies για τον έλεγχο της ακρίβειας των δεδομένων καθώς και για πιθανά λάθη κατά 

την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα SPSS (Μακράκης, 2005).   Για τις ανάγκες της ανάλυσης 

των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε συμπληρωματικά η εφαρμογή MSExcel. 

Αποτελέσματα της Έρευνας 

Ως  προς  τον  ψηφιακό  αλφαβητισμό  των  μαθητών  του  δείγματος  61  μαθητές  (ποσοστό 

55,5%) κατέθεσαν ότι η κατοχή του φορητού υπολογιστή τους βοήθησε  στο να αποκτήσουν 

γνώσεις χειρισμού Η/Υ ενώ 50 μαθητές (ποσοστό 44,5%) ότι δεν τους βοήθησε.  Βασικά επι‐

χειρήματα των μαθητών που καταθέτουν ότι δεν τους βοήθησε ο μαθητικός υπολογιστής 

είναι ότι χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα ή ακόμα και καθόλου στις σχολικές τάξεις και ότι είχαν 

ήδη ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι τους. Από τα στοιχεία της έρευνας επιβεβαιώνεται 

ότι 104 μαθητές (ποσοστό 94,5%) είχαν ήδη ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Οι μαθητές που  ανέφεραν ότι τους βοήθησε ο μαθητικός υπολογιστής  θέτουν ως κυρίαρχο 

επιχείρημα τη δυνατότητα που τους παρέχει ο προσωπικός υπολογιστής τους να ασχολού‐

νται περισσότερη ώρα με αυτόν καθώς είναι αποκλειστικά δικός τους, όπως καταθέτουν. 

Προκειμένου να  εξεταστεί  περαιτέρω η χρησιμότητα των φορητών υπολογιστών ως προς 

την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων ψηφιακού αλφαβητισμού ζητήθηκε από τους μαθη‐

τές του δείγματος να καταθέσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους κατά την αρχή και κατά το 

τέλος του σχολικού έτους αναφορικά με την χρήση λειτουργικών συστημάτων, εφαρμογών 

κειμενογράφων,  εφαρμογών  λογιστικών  φύλλων,  εφαρμογών  παρουσιάσεων  καθώς  και 

χρήση ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  και διαδικτύου.  Κάθε  ερώτηση βαθμολογήθηκε από 1 

έως 4 μονάδες ανάλογα με τον βαθμό γνώσης του μαθητή.   

Στην συνέχεια υπολογίστηκε το άθροισμα της βαθμολογίας κάθε μαθητή σε όλα τα αντικεί‐

μενα και έπειτα ο μέσος όρος, τόσο για την αρχή του σχολικού έτους όσο και για την λήξη 

του. 

Έπειτα υπολογίστηκε η διαφορά των μέσων όρων,  για  τους 61 μαθητές που δήλωσαν ότι 

τους βοήθησε ο μαθητικός υπολογιστής.  

Από την ανάλυση που ακολούθησε αναδείχθηκε ότι 7 μαθητές αναφέρουν ότι αύξησαν τις 

γνώσεις τους κατά 1 μονάδα τουλάχιστον, 8 μαθητές κατά 0,80 έως 1,00 μονάδες, 5 μαθη‐

τές κατά 0,60  έως 0,80 μονάδες, 6 μαθητές κατά 0,40  έως 0,60 μονάδες, 8 μαθητές κατά  

0,20 έως 0,40 μονάδες και 27 μαθητές κατά 0,00 έως 0,20 μονάδες.  
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Η διαφορά των μέσων όρων απεικονίζονται στο γράφημα που ακολουθεί 

 

Γράφημα 1: 

Διαφορά μέσων όρων των 61 μαθητών 

(Μ.Ο.  λήξης – Μ.Ο. αρχής σχολικού έτους)  

 

Στο σημείο αυτό  χρειάζεται  να σημειωθεί ότι  η αντίστοιχη διαφορά  των μέσων όρων  για 

τους 7 μαθητές που δεν είχαν άλλο Η/Υ στο σπίτι τους κυμαίνεται από 0.50 έως 0,83 με μέ‐

σο όρο τις 0,73 μονάδες, ενώ για τους   μαθητές   που είχαν και άλλο Η/Υ κυμαίνεται από 

0.00 έως 1,67 με μέσο όρο τις 0,39 μονάδες. 

Στη συνέχεια  ζητήθηκε από τους μαθητές του δείγματος να καταθέσουν πως χρησιμοποι‐

ούν τους Η/Υ εκτός σχολείου. Από τις απαντήσεις των υποκειμένων φανερώνεται ότι χρησι‐

μοποιούν  συχνά  ή  πολύ  συχνά  σε  ποσοστό  67,30%  τους  υπολογιστές  τους  για  να  βρουν 

πληροφορίες για τα σχολικά μαθήματα, σε ποσοστό 66,40% για να επικοινωνήσουν μέσω 

ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, σε ποσοστό 61,60% παίζοντας παιχνίδια  (όχι βίας), σε 

ποσοστό 58,50% σερφάροντας χωρίς κάποιο συγκεκριμένο λόγο, σε ποσοστό 50,50% χρη‐

σιμοποιώντας το Ιντερνετ για να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους, για θέματα των σχο‐

λικών μαθημάτων, 38,10% για να διαβάσουν σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή,  σε πο‐

σοστό 36,20% για να συζητήσουν με φίλους τους οποίους γνωρίζουν μόνο μέσα από το ι‐

ντερνετ και σε ποσοστό 30,40% παίζοντας παιχνίδια βίας. 

α/α  Τρόποι χρήσης φορητών Η/Υ 

εκτός σχολείου 

Ποσοστό χρήσης σε επίπεδο συχνά 

ή πολύ συχνά 

% 

1  Χρησιμοποιώντας  το  internet  ως  πηγή 

πληροφοριών για  τα σχολικά μαθήματα 

67,30 

2  Επικοινωνώντας  μέσω  FACEBOOK  ή  άλ‐

λων παρόμοιων  σελίδων 

66,40 

3  Παίζοντας παιχνίδια (όχι βίας)  61,60 

4  Σερφάροντας –χωρίς κάποιο σκοπό.  58,80 
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5  Χρησιμοποιώντας  το  internet  ως  μέσο 

επικοινωνίας  με  τους  συμμαθητές  ,  για 

θέματα των σχολικών μαθημάτων 

50,50 

6  Διαβάζοντας    σχολικά  βιβλία  σε  ηλε‐

κτρονική μορφή 

38,10 

7  Συζητώντας με φίλους, με τους οποίους 

γνωρίζεστε μόνο μέσω internet 

36,20 

8  Παίζοντας παιχνίδια βίας  30,40 

 

Πίνακας 1: 

Τρόποι χρήσης φορητών Η/Υ εκτός σχολείου 

Επίσης απαντώντας οι μαθητές σε ερώτηση ανοικτού τύπου δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν σε 

ποσοστό 11,7%  τον φορητό Η/Υ τους για να ακούσουν μουσική ή για να δουν βίντεο ή φω‐

τογραφίες. Ένας μόνο μαθητής πρόσθεσε ότι χρησιμοποιεί τον φορητό Η/Υ για να ετοιμάσει 

σχολικές εργασίες με   εφαρμογές κειμενογράφου,  λογιστικών φύλλων και λογισμικού πα‐

ρουσιάσεων. 

Τέλος  ζητήθηκε  από  τους  μαθητές  να  αναφέρουν  τους  χώρους  από  τους  οποίους  έχουν 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Από τα ευρήματα της έρευνας φανερώνεται ότι μόνο 28 μαθητές 

(ποσοστό 26,2%) χρησιμοποιούν αποκλειστικά κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού τους, όπως το 

σαλόνι, το καθιστικό ή η κουζίνα για να έχουν πρόσβαση τους στο διαδίκτυο. Οι υπόλοιποι 

μαθητές συνηθίζουν να συνδέονται στο διαδίκτυο αποκλειστικά  από το δωμάτιο τους (πο‐

σοστό 55,1%), από  την κρεβατοκάμαρα των γονιών τους (ποσοστό 2,8%)  ή από όλα τα δω‐

μάτια (ποσοστό 7,5%). Ενώ ποσοστό 8,2% των μαθητών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

από το σπίτι τους. 

Συμπεράσματα 

Ως προς την χρησιμότητα του φορητού υπολογιστή στην απόκτηση γνώσεων ψηφιακού αλ‐

φαβητισμού, παρόλο που 61 μαθητές (ποσοστό 55,5% του δείγματος της έρευνας) κατέθε‐

σαν ότι η κατοχή του φορητού υπολογιστή τους βοήθησε στο να αποκτήσουν γνώσεις και 

δεξιότητες χειρισμού Η/Υ, αυτό δεν επαληθεύεται από τα ευρήματα της έρευνας. Από  τα 

στοιχεία που καταθέτουν οι μαθητές φανερώνεται  μικρή αύξηση των γνώσεων και των δε‐

ξιοτήτων για τους μαθητές  που είχαν και άλλο Η/Υ στο σπίτι. Για την ομάδα αυτή, κατά δή‐

λωση τους έχουμε αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους 0,39 μονάδες κατά μέσο 

όρο.Στο σημείο αυτό χρειάζεται να σημειωθεί ότι όπως αναδείχθηκε από την έρευνα,  για 

τους μαθητές που δεν είχαν άλλο Η/Υ στο σπίτι τους η αύξηση των γνώσεων και των δεξιο‐

τήτων τους είναι κατά μέσο όρο  0,73 μονάδες. 

Από τα στοιχεία αυτά μπορούμε  με επιφύλαξη να συμπεράνουμε ότι ο φορητός υπολογι‐

στής βοήθησε κυρίως τους μαθητές που δεν είχαν άλλο Η/Υ στο σπίτι τους. 

Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να λάβουμε υπόψη μας ότι οι μαθητές της Α’ Γυμνασίου  δι‐

δάχθηκαν το μάθημα της πληροφορικής σε όλη την σχολική χρονιά και είναι αναμενόμενη η 

αύξηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους. Ειδικότερα, σύμφωνα με το αναλυτικό πρό‐

γραμμα  σπουδών  διδάχθηκαν  βασικές  έννοιες  πληροφορικής,  στοιχεία  λειτουργικών  συ‐
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στημάτων,  χρήση  εφαρμογών  ζωγραφικής  και  επεξεργασίας  κειμένου  καθώς  και  χρήση 

διαδικτύου (Φ.Ε.Κ. 304/Β/13‐03‐03). Πρόσθετα χρειάζεται να συνεκτιμήσουμε ότι η κατοχή 

φορητού υπολογιστή από τους μαθητές ενδέχεται να έχει δημιουργήσει ψευδαίσθηση σε 

αυτούς ως προς τις δεξιότητες  τους. 

Ως  προς  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  χρησιμοποιούν  τους  Η/Υ  εκτός  σχολείου  από  τα 

στοιχεία της έρευνας φανερώνεται ότι χρησιμοποιούν  τους υπολογιστές για να βρουν πλη‐

ροφορίες για τα σχολικά μαθήματα, για να επικοινωνήσουν μέσω ιστοσελίδων κοινωνικής 

δικτύωσης, για να παίξουν παιχνίδια, για να περιηγηθούν στο ιντερνετ χωρίς κάποιο συγκε‐

κριμένο σκοπό, για να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους για θέματα των σχολικών μα‐

θημάτων,  για να διαβάσουν σχολικά βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή και  για να συζητήσουν 

με φίλους,  τους οποίους γνωρίζουν μόνο μέσα από το  ιντερνετ. Παράλληλα επιλέγουν να 

έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο  αποκλειστικά  από το δωμάτιο τους ή από  την κρεβατοκά‐

μαρα των γονιών τους.  

Από τα παραπάνω στοιχεία φανερώνεται η χρήση των φορητών υπολογιστών ως πηγή πλη‐

ροφοριών για τα σχολικά μαθήματα αλλά αναδεικνύεται κυρίως η επικινδυνότητα του φο‐

ρητού  υπολογιστή  εφόσον  συνδυαστεί  με  μη  ελεγχόμενη  (από  ενήλικες)  πρόσβαση  στο 

διαδίκτυο.   

 

Σημεία που χρειάζεται να επισημανθούν και να ληφθούν σοβαρά υπόψη είναι η ιδιαίτερα 

μικρή ποσοστιαία  χρήση κοινόχρηστων χώρων για πρόσβαση στο διαδίκτυο καθώς και οι 

κίνδυνοι που ενδέχεται οι μαθητές να συναντήσουν μέσα από την επικοινωνία  τους με ά‐

τομα τα οποία δεν γνωρίζουν στον πραγματικό κόσμο ή παίζοντας παιχνίδια βίας.  Επίσης 

χρειάζεται  να  συνεκτιμηθούν  τα  ιδιαίτερα  μεγάλα  ποσοστά  χρήσεως  σελίδων  κοινωνικής 

δικτύωσης, παίξιμο παιχνιδιών (όχι βίας), πλοήγησης χωρίς κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και 

της επιρροής  των παραγόντων αυτών στην πιθανή αποξένωση και στον εθισμό των μαθη‐

τών σε ένα κόσμο μη πραγματικό. 

 

Εν κατακλείδι,  από τα ευρήματα της έρευνας δεν επαληθεύεται η χρησιμότητα του μέσου 

στον ψηφιακό αλφαβητισμό των μαθητών εφόσον δεν συνοδευτεί από άλλες  συμπληρω‐

ματικές    και  οργανωμένες  εκπαιδευτικές  ενέργειες.  Σε  αντίθετη  περίπτωση    το  μέσο  λει‐

τουργεί ως εργαλείο πληροφόρησης και ψυχαγωγίας, κρύβοντας πολλούς κινδύνους.  

 

Για τον περιορισμό των κινδύνων προτείνεται η χρήση σταθερού ηλεκτρονικού υπολογιστή 

με  χρονικά ελεγχόμενη   πρόσβαση στο διαδίκτυο μόνο από κοινόχρηστο  χώρο  της οικίας 

και υπό τον διακριτικό έλεγχο ενήλικα ως προς το περιεχόμενο των  ιστοσελίδων που επι‐

σκέπτεται ο μαθητής. 
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Χρήση QR κωδικών στην εκπαίδευση. Μια μελέτη περίπτωσης. 
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια με τη διάδοση των έξυπνων φορητών συσκευών αρκετά τεχνολογικά 

εργαλεία έχουν ξεφύγει από τα στενά όρια χρήσης τους και βρίσκουν εφαρμογή και στην 

εκπαίδευση  καθώς  ερευνητές  και  εκπαιδευτικοί  έχουν  αναγνωρίσει  τις  δυνατότητες  των 

φορητών τεχνολογιών ως μαθησιακών εργαλείων ενώ η κινητή τεχνολογία έχει προωθήσει 

ένα νέο στυλ μάθησης, την κινητή μάθηση. Ένα τεχνολογικό εργαλείο το οποίο ενδεχόμενα 

μπορεί να προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι οι κωδικοί 

QR (Quick Response). Στο παρόν άρθρο αρχικά επιχειρούμε μια σύντομη αναφορά στα χα‐

ρακτηριστικά της κινητής μάθησης και των κωδικών QR. Στη συνέχεια μέσω βιβλιογραφικής 

ανασκόπησης καταγράφουμε παραδείγματα εισαγωγής των κωδικών QR στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, ενώ παρουσιάζουμε και μια εκπαιδευτική δραστηριότητα με χρήση των κωδι‐

κών QR η οποία έλαβε χώρα το τρέχον σχολικό έτος. Η εργασία ολοκληρώνεται με παρατη‐

ρήσεις και προτάσεις χρήσης του εργαλείου αυτού στην Ελληνική εκπαίδευση. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: QR κώδικες, κινητή μάθηση, εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 

Η μελέτη της χρήσης των κωδικών QR (Quick Response ‐ Γρήγορη Απόκριση)  για την εκπαί‐

δευση μπορεί να ενταχθεί στο πλαίσιο της κινητής μάθησης. Με τον όρο κινητή μάθηση (m‐

learning) εννοούμε τη μάθηση που συμβαίνει όταν ο μαθητής δεν είναι σε σταθερή προκα‐

θορισμένη θέση και/ή τη μάθηση που συμβαίνει όταν ο μαθητής εκμεταλλεύεται τις ευκαι‐

ρίες  μάθησης  που  προσφέρονται  από  τις  τεχνολογίες  κινητών  επικοινωνιών  (Sharples, 

2006). Η κινητή μάθηση αποτελεί ένα σημαντικό τομέα της έρευνας στον τομέα της εκπαί‐

δευσης (Pachler et al., 2010). Όπως αναφέρει ο So (2008) το τρίπτυχο «χωρική ανεξαρτησί‐

α",  "χρονική ανεξαρτησία"  και  "εποικοδομητικό περιεχόμενο"  είναι  το βασικό  χαρακτηρι‐

στικό της κινητής μάθησης τα οποία την διακρίνουν από τους συναφείς τομείς της ηλεκτρο‐

νικής μάθησης (e‐learning) ή της μάθησης βασισμένης στο διαδίκτυο (Web‐based). Η χωρι‐

κή  ανεξαρτησία  αναφέρεται  στη  μάθηση  η  οποία  δεν  περιορίζεται  σε  ένα  συγκεκριμένο 

τόπο π.χ. εντός της σχολικής τάξης. Η χρονική ανεξαρτησία  σημαίνει ότι η μάθηση μπορεί 

να επεκταθεί πέρα από το διακριτό χρόνο μάθησης στην τάξη, σε άλλα άτυπα περιβάλλο‐

ντα μάθησης π.χ. στην αυλή του σχολείου. Ο όρος “εποικοδομητικό περιεχόμενο” αναφέρε‐

ται όχι μόνο στο περιεχόμενο από σημειολογική σκοπιά αλλά και στο κατά πόσο αυτό είναι 

κατάλληλο  να  μεταδοθεί  μέσω  των φορητών  συσκευών,  τηλεπικοινωνιακών  δικτύων  κ.α. 

Χρησιμοποιώντας  τεχνολογικά  εργαλεία  όπως  οι  κώδικες QR,  οι  ερευνητές  υποστηρίζουν 

ότι η μάθηση μπορεί να συμβεί "οποτεδήποτε και οπουδήποτε" (O'Hara & Kindberg, 2007). 

Ένα βασικό συστατικό σε αυτή τη μαθησιακή επανάσταση είναι η ραγδαία ανάπτυξη των 

φορητών τεχνολογιών, χάρη στις οποίες επιτυγχάνεται η κινητή μάθηση, η οποία έχει πλεο‐

νεκτήματα σε σχέση με την παραδοσιακή μάθηση, διότι εκτείνεται πέρα από την τάξη, επι‐

τρέποντας  τη δημιουργία πιο ευέλικτων,  προσωπικών αλλά και συνεργατικών περιβαλλό‐
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ντων μάθησης. Ο μαθητής αποκτά τον έλεγχο της μάθησής του καθώς τα όρια μεταξύ τυπι‐

κής και άτυπης μάθησης γίνονται ασαφή (Rouillard, 2008). 

Τεχνολογικά χαρακτηριστικά της κωδικοποίησης QR  

Η κωδικοποίηση QR είναι ένας γραμμωτός κώδικας δυο διαστάσεων ο οποίος αποτελείται 

από  μία  συστοιχία  από  ενότητες  μαύρου  χρώματος  τοποθετημένες  σε  ένα  τετράγωνο  σε 

λευκό φόντο.  Επινοήθηκε  το 1994 από  την Denso, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες  του 

ομίλου Toyota, και εγκρίθηκε ως διεθνές πρότυπο ISO το 2000, ωστόσο λόγω της μη άσκη‐

σης των δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας από την Denso, οι κωδικοί QR πλέον διατίθενται δω‐

ρεάν (Denso, 2013). Αρχικά, προοριζόταν για τον έλεγχο της παραγωγής των εξαρτημάτων 

αυτοκινήτων του ομίλου Toyota και, ενώ στην Ιαπωνία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλείς τα τελευ‐

ταία 15 χρόνια, μόλις πρόσφατα γίνεται ευρεία χρήσης τους παγκοσμίως κυρίως λόγω της 

ραγδαίας εξάπλωσης των έξυπνων φορητών συσκευών (Chao & Chen, 2009). 

Οι QR  κώδικες  θεωρούνται  ως  τα barcodes  του 21ου  αιώνα:  παρέχουν  κωδικοποιημένες 

πληροφορίες  και δεν απαιτούν ειδικούς σαρωτές  για  την ανάγνωσή  τους,  παρά μόνο συ‐

σκευές με κάμερα και σχετικό λογισμικό και σύνδεση στο Internet (Law & So, 2010). Οι ανα‐

γνώστες QR κωδικών είναι ελεύθερα διαθέσιμοι για όλες τις δημοφιλείς πλατφόρμες λογι‐

σμικού. Ενώ ο απλός γραμμωτός κώδικας είναι μονοδιάστατος καθώς η πληροφορία απο‐

θηκεύεται μόνο σε οριζόντιες γραμμές, η κωδικοποίηση QR περιέχει πληροφορία τόσο σε 

κατακόρυφη όσο και σε οριζόντια διάταξη, καταλαμβάνοντας ωστόσο μόνο το 1/10 του χώ‐

ρου του γραμμικού κώδικα και αποθηκεύοντας πολλαπλάσιες πληροφορίες. Ενώ ένας τυπι‐

κός γραμμωτός κώδικας αναπαριστά μόνο 13 αριθμητικά στοιχεία ένας κώδικας QR μπορεί 

στην κυριολεξία να περιγράψει κάθε είδους πληροφορία, καθώς μπορεί να  ‘χωρέσει’ έως 

και 7,089 αριθμητικούς χαρακτήρες ή 4,296 αλφαριθμητικούς. Επιπλέον, μπορεί να διαβα‐

στεί από οποιαδήποτε κατεύθυνση σε εύρος 360° μοιρών μέσω μοτίβων εντοπισμού θέσης, 

ενώ είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός για εξωτερική χρήση, καθώς μπορεί να διαβαστεί ακόμα και 

αν είναι μερικώς παραμορφωμένος ή βρίσκεται σε καμπύλη επιφάνεια. Η ικανότητα διόρ‐

θωσης σφάλματος λόγω βρωμιάς και ζημιάς μπορεί να είναι έως και 30% (Denso, 2013).  

Oι πληροφορίες που περιέχει ένας QR κώδικας μπορεί να είναι σταθερές είτε να μεταβάλ‐

λονται δυναμικά, όπως οποιαδήποτε σελίδα στο διαδίκτυο καθώς μπορούν να φιλοξενούν 

κείμενο, φωτογραφίες ακόμα και video  (De Pietro & Fronter, 2012). Ουσιαστικά προσφέ‐

ρουν την δυνατότητα άμεσης άντλησης πληροφοριών για κάθε θέμα που διαθέτει αντίστοι‐

χη σελίδα  και φυσικά  έχει  το δικό  του QR  κώδικα παρέχοντας ποικίλες  εμπορικές  και μη 

υπηρεσίες,  όπως  για  παράδειγμα  στις  έντυπες  εμπορικές  διαφημίσεις,  στην  δημιουργία 

αυτοματοποιημένων μηνυμάτων SMS, στις ετικέτες προϊόντων, στα νοσοκομεία για την πα‐

ρακολούθηση  της  καρτέλας  ενός ασθενή  κ.α.  Όπως  σχολιάζουν  οι  Lee et al.,  (2011)  μπο‐

ρούμε να θεωρήσουμε ότι οι κωδικοί QR συνδέουν το φυσικό κόσμο  (π.χ. μια αφίσα, μια 

εκτύπωση, ή ένα φυσικό αντικείμενο) με τον ηλεκτρονικό (π.χ. δικτυακό τόπο, video) ή ότι 

διευκολύνουν  την  επικοινωνία  (π.χ.    μηνύματα  sms),  καθιστώντας  την πρόσβαση σε πλη‐

ροφορίες πιο αποδοτική και αποτελεσματική. Στο σχήμα 1 που ακολουθεί παρουσιάζονται 

ορισμένες από τις χρήσεις ενός κώδικα QR.  
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Σχήμα 1: Διάφορες χρήσεις ενός κώδικα QR 

 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα χρήσης ενός QR κώδικα είναι η διαδικασία δημιουργίας του η 

οποία εκτός από δωρεάν είναι και εύκολη, καθώς αυτός μπορεί να δημιουργηθεί είτε με τη 

χρήση τοπικά εγκατεστημένου λογισμικού, είτε διαδικτυακών εργαλείων και μπορεί να τυ‐

πωθεί  όπως  οποιοδήποτε  άλλο  έντυπο.  Η  προσπέλαση  του  συνδεδεμένου  περιεχομένου 

είναι σχετικά απλή διαδικασία, καθώς το μόνο που απαιτείται είναι η ύπαρξη ενός εξυπη‐

ρετητή (server) στο οποίο είναι αποθηκευμένη η πληροφορία που αναπαριστά ο κώδικας.   

Παραδείγματα χρήσης QR κωδικών στην εκπαίδευση 

Οι Hwang et al., (2010); De Pietro & Fronter (2012) προτείνουν τη χρήση των κωδικών QR ως 

έναν ιδανικό τρόπο παροχής στους μαθητές μαθησιακού υλικού με σχετικά χαμηλό κόστος 

επισημαίνοντας  ότι  η  εφαρμογή  τους  εκτός  από  εύκολη  είναι  και  διασκεδαστική.  O  So 

(2011)  αναφέρει  επιτυχημένα παραδείγματα  εφαρμογής  των  κωδικών QR  στην  ευρύτερη 

εκπαιδευτική διαδικασία όπως για παράδειγμα στη διδασκαλία του μαθήματος της ιστορί‐

ας σε σχολεία της Ιαπωνίας, όπου επιτεύχθηκε η σύνδεση σχολικών εγχειριδίων και ψηφια‐

κών  εγγράφων,  στην  αρχειοθέτηση  των  εγγραφών  της  βιβλιοθήκης  και  στη  δημιουργία 

φύλλων  εργασίας  για  τους φοιτητές  του Πανεπιστημίου  του Bath  στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

στη  δημιουργία  αφισών,  φυλλαδίων  και  καταλόγων  και  στη  διδασκαλία  ξένων  γλωσσών 

στην Ταιβάν,  ακόμη στη δημιουργία περιοδικού πίνακα στοιχείων  για  το μάθημα  της Χη‐

μείας στην Ιταλία.  

Ο Rouillard (2008) αναφέρει ότι οι κώδικες QR μπορούν να υποστηρίξουν τη μάθηση και σε 

δραστηριότητες  εκτός  τάξης  ενσωματώνοντάς  τους  στο  φυσικό  περιβάλλον,  βοηθώντας 

τους μαθητές να αποκτήσουν σχετικές με την τοποθεσία ή το αντικείμενο πληροφορίες. Οι 

Hwang et al., (2010) περιγράφουν την ανάπτυξη μιας διαδικτυακής πλατφόρμας πληροφο‐

ριών βασισμένης στη χρήση κωδικών QR, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν στους φοιτητές 

και  το  προσωπικό  της  σχολικής  μονάδας  τη  δυνατότητα  να  μοιράζονται  τους  διάφορους 

μαθησιακούς πόρους. Ταυτόχρονα, κωδικοί QR χρησιμοποιούνται για την επιλογή του θέ‐

ματος μιας εργασίας από τους μαθητές μέσω των φορητών συσκευών τους και της χρήσης 

ενός προσωπικού συστήματος απόκρισης. Ο So (2009) αναφέρει ένα σύστημα αξιολόγησης 

στο οποίο οι μαθητές μπορούν να συμμετέχουν με τη χρήση κωδικών QR, οι οποίοι έχουν 

δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να παρέχουν όχι μόνο τις ερωτήσεις αλλά και τη δυνα‐

τότητα για αυτοαξιολόγηση, ενώ ο εκπαιδευτικός από την πλευρά του μπορεί να παρακο‐

λουθεί την πρόοδο των μαθητών μέσω της παρατήρησης της δυναμικής ροής των απαντή‐

σεων,  λαμβάνοντας πολύτιμες και αναστοχαστικές  για  τον  ίδιο πληροφορίες. Παρομοίως, 

στην Ιαπωνία οι Lee et al.(2011) ανέπτυξαν ένα φορητό σύστημα αξιολόγησης της τάξης με 

χρήση ερωτηματολογίων από φορητές συσκευές και χρήση QR κωδικών. 
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Οι De Pietro & Fronter (2012) σχολιάζουν ότι οι QR κώδικες επιτρέπουν την εφαρμογή και‐

νοτόμων  συστημάτων  με  βάση  το  μοντέλο  της  συνεργατικής  μάθησης,  ενώ  με  τη  χρήση 

τους είναι δυνατόν οι εκπαιδευτικοί να συνδέσουν ψηφιακές πηγές με έντυπο υλικό, υπο‐

στηρίζοντας  εμπλουτισμένες  μαθησιακές  δραστηριότητες  (Rouillard,  2008)  και  επεκτείνο‐

ντας τη μαθησιακή διαδικασία, βοηθώντας αλλά και παρακινώντας μαθητές με διαφορετι‐

κά στυλ και ανάγκες μάθησης. Οι κώδικες QR προκαλούν την άμεση εμπλοκή των μαθητών 

στη μαθησιακή διαδικασία καθώς τους δίνεται η δυνατότητα, κάνοντας χρήση των προσω‐

πικών τους φορητών συσκευών, να αποκωδικοποιούν το ενσωματωμένο περιεχόμενο προ‐

κειμένου  να αποκαλύπτουν ήχο,  βίντεο,  κείμενο,  δικτυακούς  τόπους,  προσωπικές πληρο‐

φορίες  κ.ά.  (Pachler et al., 2010). Οι Koehler & Mishra  (2009)  επισημαίνουν ότι αν  και οι 

κωδικοί QR είναι ένας πολύ χρήσιμος τεχνολογικός πόρος ο οποίος απαιτεί ελάχιστες γνώ‐

σεις προκειμένου να δημιουργηθεί, η πρόκληση για τους εκπαιδευτικούς είναι να τους ε‐

φαρμόσουν  σωστά, ώστε  να  δημιουργήσουν μια  αυθεντική  εμπειρία  μάθησης  και  όχι  να 

τους  χρησιμοποιήσουν ως  ένα  ακόμη  τεχνολογικό  "πρόσθετο"  στην  υπάρχουσα  παραδο‐

σιακή  διδασκαλία  τους.  Ο Heppell  (2010)  σχολιάζει  ότι  το  να  αναθέσει  ο  εκπαιδευτικός 

στους μαθητές του να διαβάσουν ένα βιβλίο και μέσω ενός κώδικα QR να του στείλουν μια 

περίληψη του, αποτελεί λανθασμένη χρήση της τεχνολογίας, καθώς αυτή χρησιμοποιείται 

ως ένα μέσο προκειμένου να παρουσιαστεί η γνώση και όχι ως ένα εργαλείο το οποίο θα 

βοηθήσει τους μαθητές να παραγάγουν ατομικά ή και συλλογικά τη γνώση. Μια ορθότερη 

χρήση  της  τεχνολογίας  είναι ο  εκπαιδευτικός  να  ζητήσει από  τους μαθητές  του  να  επιλέ‐

ξουν ένα βιβλίο, να το διαβάσουν και να αναζητήσουν μια σχετική με αυτό πολυμεσική πη‐

γή (π.χ. ένα βίντεο). Στη συνέχεια, οι μαθητές θα δημιουργήσουν μια κριτική του βιβλίου με 

τη μορφή ενός ψηφιακού μέσου (π.χ. ένα podcast) και, αφού το συνδέσουν με ένα QR κώ‐

δικα, θα αποστείλουν τον παραγόμενο κώδικα στον καθηγητή τους. Επιπλέον, ο εκπαιδευ‐

τικός θα μπορούσε να μεριμνήσει ώστε όλοι οι κώδικες QR να 'τοποθετηθούν' σε έναν κοι‐

νόχρηστο περιβάλλον, ώστε οι μαθητές να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται για τη δη‐

μιουργία της γνώσης. 

Εφαρμογή των QR κωδικών στην Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα 

Στις ακόλουθες παραγράφους θα περιγράψουμε μια προσπάθεια αξιοποίησης των κωδικών 

QR στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σκοπός μας υπήρξε η ενσωμάτωση και αξιοποίηση ψη‐

φιακών πηγών και έντυπου υλικού μέσω της χρήσης κωδικών QR για την κωδικοποίηση των 

ψηφιακών πόρων  (π.χ.  δικτυακών συνδέσεων,  εικόνων,  κείμενο  κ.ά.)  και  της  χρήσης  έξυ‐

πνων φορητών συσκευών  για την αποκωδικοποίηση των δεδομένων και την εμφάνιση των 

αντίστοιχων ψηφιακών πηγών. Οι δραστηριότητες έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια υλοποίη‐

σης ενός προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κατά το σχολικό έτος 2012‐2013 με 

τους μαθητές της Α' τάξης ενός επαρχιακού Λυκείου της Κρήτης. Επιλέχτηκε η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα  λόγω  της  ευελιξίας  που  προσφέρει  για  δράσεις  εντός  και  εκτός  σχολικής 

τάξης, όπως και εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  

Πριν την έναρξη της δραστηριότητας, διδάξαμε στους μαθητές πώς να εγκαταστήσουν στις 

έξυπνες φορητές συσκευές τους έναν από τους δωρεάν διαθέσιμους αναγνώστες κωδικών 

QR και πώς να τους αποκωδικοποιούν σωστά. Για την επιλογή του θέματος της δραστηριό‐

τητας από τους μαθητές κατά τη φάση του καταιγισμού ιδεών αναπτύξαμε ένα ηλεκτρονικό 

σύστημα απόκρισης,  το οποίο βασιζόταν στη χρήση κωδικών QR και δεχόταν τις προτιμή‐
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σεις  των μαθητών μέσω των φορητών  τους συσκευών ως ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψη‐

φοφορίας. Ο εκπαιδευτικός με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα εντός της τάξης παρουσίαζε 

τις διάφορες εναλλακτικές προτάσεις υπό τη μορφή κωδικών QR  και οι μαθητές ανάλογα 

την προτίμησή  τους  επέλεγαν με  τη συσκευή  τους  τον  κωδικό που  επιθυμούσαν.  Για  την 

αποφυγή τεχνικών δυσλειτουργιών οι μαθητές είχαν πρόσβαση στους ίδιους κωδικούς και 

σε  έντυπη  μορφή.  Οι  απαντήσεις  των  μαθητών  συγκεντρώνονταν  σε  έναν  εξυπηρετητή 

(server), ενώ οι μαθητές (αν ήθελαν) μπορούσαν να βλέπουν διάφορα στατιστικά στοιχεία, 

όπως το πιο δημοφιλές θέμα καθώς και τις μεμονωμένες προτιμήσεις τους.   

Προκειμένου  να  δημιουργήσουμε  το  έντυπο  υλικό  το  οποίο  περιείχε  τους QR  κωδικούς, 

χρησιμοποιήσαμε  ένα  από  τα  δωρεάν  διαθέσιμα  εργαλεία  στο  διαδίκτυο 

(http://www.esponce.com/),  ενώ οι κωδικοί που δημιουργήθηκαν, σε μορφή εικόνων,  εν‐

σωματώθηκαν  στο  έντυπο υλικό  στα  σημεία που  επιθυμούσαμε.  Η  κύρια  δραστηριότητα 

έλαβε χώρα εκτός της σχολικής τάξης, είτε στην σχολική αυλή είτε σε περιοχές που είχαμε 

επιλέξει  να επισκεφτούμε με  τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός είχε φροντίσει  να υπάρχουν 

στα σημεία ενδιαφέροντος (ενδημικά φυτά, δένδρα) τοποθετημένο έντυπο υλικό σε μορφή 

κωδικών QR στο οποίο οι μαθητές, υπό τη μορφή ενός παιγνιδιού παρόμοιου με το 'κυνήγι 

του θησαυρού', χρησιμοποιούσαν τους κωδικούς για να βρουν την πληροφορία προκειμέ‐

νου να απαντήσουν τον  'γρίφο', ώστε να τους δοθεί ένα στοιχείο προκειμένου να προχω‐

ρήσουν στην επόμενη ερώτηση. Για τη δημιουργία των γρίφων χρησιμοποιήθηκε το δωρεάν 

διαδικτυακό  εργαλείο  δημιουργίας  Quiz  σε  μορφή  κωδικών  QR,  ‘QR  Treasure  Hunt 

Generator’ (http://www.classtools.net). Οι μαθητές κάνοντας χρήση των φορητών συσκευ‐

ών τους μπορούσαν να ανακτήσουν πληροφορίες, ώστε να δώσουν την επιθυμητή απάντη‐

ση. Στο σχήμα 2 διακρίνουμε ορισμένες από τις δραστηριότητες που δόθηκαν στους μαθη‐

τές.  

Σχήμα 2: Έντυπο συνοδευτικό υλικό 

 

Προκλήσεις και περιορισμοί της χρήσης των QR Codes 

Οι κωδικοί QR θεωρούμε ότι είναι ένα κατάλληλο μέσο παροχής ψηφιακού γραμματισμού 

δεδομένης  της δημοτικότητάς  τους,  της  ευκολίας δημιουργίας  τους αλλά και  της  χωρικής 

και  χρονικής  ευελιξίας που παρέχουν. Ωστόσο,  υλοποιώντας  τη δραστηριότητα που περι‐

γράψαμε, διαπιστώσαμε ότι προκύπτουν αρκετές προκλήσεις και περιορισμοί από τη χρή‐

ση τους. Αρκετές φορές, για παράδειγμα, παρατηρήσαμε ότι το λογισμικό που χρησιμοποι‐

ήθηκε για την αποκωδικοποίηση των κωδικών QR σε ορισμένες κινητές συσκευές δυσλει‐

τουργούσε, προκαλώντας συμπτώματα απογοήτευσης και άγχους στους μαθητές. 
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Συχνά η ανάγνωση των κωδικών QR επηρεαζόταν αρνητικά τόσο από τις εξωτερικές συνθή‐

κες,  όπως  για  παράδειγμα  αντανακλάσεις,  υψηλός  φωτισμός  και  σκιές,  όσο  και  από  τον 

αδέξιο χειρισμό των συσκευών από τους μαθητές. Η πρώτη απόπειρα αποκωδικοποίησης 

ήταν πάντα η δυσκολότερη, διότι αρκετοί μαθητές απομάκρυναν πρόωρα από τον κωδικό‐

στόχο τη συσκευή τους με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αναγνωστεί σωστά ο κώδικας. Στη 

συνέχεια, μαθαίνοντας πώς να χρησιμοποιούν σωστά το σαρωτή, η διαδικασία γινόταν πιο 

εύκολη και η απογοήτευση και η ανυπομονησία των μαθητών μειώνονταν. 

Το πιο αξιοσημείωτο πρόβλημα ήταν η πολυμορφία φορητών συσκευών με ποικίλα χαρα‐

κτηριστικά όπως για παράδειγμα η μικρή οθόνη. Συχνά,  τα περιεχόμενα που παρίστανε ο 

κώδικας δεν εμφανιζόταν σωστά σε ορισμένες συσκευές, με αποτέλεσμα τόσο η πλοήγηση 

στο  διαδίκτυο  όσο  και  η  αναζήτηση  πληροφοριών  να  είναι  προβληματική,  ενώ  από  την 

πλευρά μας σε ορισμένες περιπτώσεις ο όγκος των πληροφοριών που παρείχαμε στους μα‐

θητές  ήταν  δυσανάλογα  μεγάλος  και  μη  συμβατός  με  τις  δυνατότητες  των  κινητών  συ‐

σκευών. Οι Pettit & KuKulska‐Hulme (2007) επισημαίνουν ότι τα περιεχόμενα πρέπει να εί‐

ναι σχεδιασμένα κατάλληλα για χρήση από φορητές συσκευές, τονίζοντας ότι τα χρησιμο‐

ποιήσιμα προϊόντα κινητής μάθησης πρέπει να είναι πρακτικά, μικρά και απλά, τόσο για το 

περιεχόμενο, κατάλληλα για τη δραστηριότητα για την οποία προορίζονται.  

Οι μαθητές δήλωσαν ότι τους άρεσαν οι δραστηριότητες με τη χρήση των κωδικών και, πα‐

ρά  την  ύπαρξη  ορισμένων  τεχνικών προβλημάτων,  σε  γενικές  γραμμές  ήταν πολύ  ενθου‐

σιασμένοι, ενώ στην πλειονότητά τους ανέφεραν ότι απεκόμισαν νέες γνώσεις. Φυσικά, δε 

μας διαφεύγει το γεγονός, ότι οι μαθητές σε αυτή την ηλικιακή ομάδα είναι δεκτικοί σε νέ‐

ες μαθησιακές προσεγγίσεις οι οποίες διαφοροποιούν τη σχολική ρουτίνα τους. Σε ορισμέ‐

νες περιπτώσεις θεωρούμε ότι η χρήση των κωδικών QR θα μπορούσε να είναι ένας αποτε‐

λεσματικός τρόπος προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν επιπλέον κίνητρα, ώστε να ε‐

μπλακούν ενεργότερα στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς μπορούν να υποστηρίξουν τη μά‐

θηση σε διαφορετικά περιβάλλοντα  (π.χ. στην εξοχή, στην σχολική αυλή), αφού πλέον  το 

εκπαιδευτικό υλικό δεν περιορίζεται μόνο στα σχολικά εγχειρίδια και στο τυπικό διδακτικό 

υλικό. Βαρύτητα πρέπει να δοθεί,  κατά τη γνώμη μας,  και στην ορθή οπτική παρουσίαση 

του εκπαιδευτικού υλικού, καθώς η χρησιμοποίηση κωδικών μεγάλων διαστάσεων μπορεί 

να αποβεί εις βάρος της έντυπης πληροφορίας και της εμφάνισης ενός εγγράφου. Στον α‐

ντίποδα, αν το έγγραφο έχει σχεδιαστεί, ώστε να έχει τους κώδικες σε σωστό μέγεθος και 

ευκρινώς τοποθετημένους, θεωρούμε ότι λειτουργεί ενισχυτικά της μαθησιακής διαδικασί‐

ας.  

Στην ιδανική περίπτωση θεωρούμε ότι η σχολική μονάδα θα έπρεπε να μπορούσε να παρέ‐

χει στους μαθητές επαρκή αριθμό από ομοιόμορφες φορητές συσκευές (και με τροποποίη‐

ση της  υπάρχουσας νομοθεσίας), καθώς ακόμη και αν οι μαθητές φέρνουν τις έξυπνες κι‐

νητές συσκευές μαζί τους στο σχολείο, λόγω πολυμορφίας, δεν γνωρίζουμε αν είναι κατάλ‐

ληλες  για  χρήση.  Η  λύση  της  χρήσης φορητών υπολογιστών  (laptop)  που  προσπαθήσαμε 

συμπληρωματικά  να  εφαρμόσουμε παρουσίασε μια σειρά από αποτρεπτικά προβλήματα 

όπως  μεγάλο  βάρος,  αυτονομία  και  αδυναμία  συνδεσιμότητας  με  το  διαδίκτυο.  Βέβαια, 

επειδή  πλέον  οι  φορητές  συσκευές  έχουν  δυνατότητα  συνδεσιμότητας  μέσω ασύρματων 

δικτύων  (Wi‐Fi), όποτε χρειαζόταν σύνδεση και υπήρχε ασύρματη πρόσβαση το επικοινω‐

νιακό  κόστος  ήταν  αμελητέο.  Ωστόσο,  σε  περίπτωση  μη  ύπαρξης  ασύρματου  δικτύου, 
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χρειάστηκε να βασιστούμε στο διαθέσιμο 3G της περιοχής και το επικοινωνιακό κόστος αυ‐

ξάνονταν υπέρμετρα. Για το λόγο αυτό, είχαμε φροντίσει να εφοδιάσουμε τις ομάδες των 

μαθητών και με ταμπλέτες με δυνατότητα σύνδεσης 3G. 

Συζήτηση ‐ προοπτικές 

Παρά  το  μικρό  μέγεθος  του  δείγματος,  μια  πρώτη  μελέτη  των  ευρημάτων  της  παρούσας 

μελέτης φαίνεται να επιβεβαιώνει τις σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές, σύμφωνα με τις 

οποίες η χρήση κωδικών QR στην εκπαίδευση είναι ένα πολύτιμο εργαλείο, εφόσον το μα‐

θησιακό υλικό είναι σωστά σχεδιασμένο και σχετίζεται με το πλαίσιο στο οποίο δραστηριο‐

ποιείται ο μαθητής (Law & So, 2010), υποστηρίζοντας συνθήκες εξατομικευμένης μάθησης, 

αξιολόγησης  και  ανατροφοδότησης  τόσο  σε  μαθητές  όσο  και  σε  εκπαιδευτικούς.  Με  τη 

χρήση κωδικών QR είναι δυνατόν ο εκπαιδευτικός να οργανώσει μαθησιακές δραστηριότη‐

τες ενσωματωμένες στο περιβάλλον, προσφέροντας στους μαθητές του τη  δυνατότητα να 

ξεφύγουν από το παραδοσιακό μοντέλο διδασκαλίας  (Lee et al., 2011) αλλά και να εφαρ‐

μόσει  καινοτόμες  τεχνικές διδασκαλίας με βάση  τις αρχές  της συνεργατικής μάθησης  (De 

Pietro & Fronter, 2012).  

Οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας, ενώ αρχικά ήταν επιφυλακτικοί με τη χρήση κωδι‐

κών QR στη διδασκαλία τους μετά από σχετική ενημέρωση αρκετοί εμφάνισαν την πρόθεση 

να τους δώσουν μια ευκαιρία. Ωστόσο, η κύρια ένστασή τους είναι ότι θεωρούν ότι η υλο‐

ποίηση μιας δραστηριότητας με χρήση QR κωδικών είναι μια επίπονη δραστηριότητα από 

άποψη σχεδιασμού και εφαρμογής. Αυτό ενδεχομένως είναι και η κύρια αιτία για την οποία 

οι  κωδικοί QR  δεν  χρησιμοποιούνται  στην  Ελληνική  εκπαίδευση:  χρειάζεται  απλώς  πάρα 

πολύ χρόνος και ενέργεια των εκπαιδευτικών προκειμένου να διαπλέξουν όλες τις κρίσιμες 

πτυχές μαζί. Το έργο που μελετάμε, μας έδειξε ότι είναι σημαντικό για τον εκπαιδευτικό να 

λάβει υπόψη του την παιδαγωγική πτυχή κατά το σχεδιασμό μιας δραστηριότητας με χρήση 

QR  κωδικών. Προτείνουμε η εστίαση να είναι περισσότερο στους  μαθητές παρά στις χρη‐

σιμοποιούμενες τεχνολογίες. Όταν η εστίαση είναι περισσότερο στην τεχνολογία και η δρα‐

στηριότητα δεν είναι καλά σχεδιασμένη, δεν καταφέρνει να παρακινήσει τους μαθητές και 

η προσοχή τους μπορεί να εκτραπεί σε κάτι άλλο, ενώ, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, τα τε‐

χνικά προβλήματα μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στη μαθησιακή διαδικασία. Θεω‐

ρούμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερα παραδείγματα και συμβουλές διαθέσιμες 

στους εκπαιδευτικούς για τη χρήση των κωδικών QR σε ένα εκπαιδευτικό πλαίσιο.  

Εν κατακλείδι, πιστεύουμε ότι η χρήση των QR κωδικών μπορεί να προσφέρει σημαντικές 

και καινοτόμες υπηρεσίες στον τομέα της εκπαίδευσης. Ορισμένες δυνατότητες παρουσιά‐

ζονται στο παρόν άρθρο,  ενώ υπάρχουν πολλές δημιουργικές  ιδέες που περιμένουν  τους 

εκπαιδευτικούς  να  τις  υλοποιήσουν.  Ευελπιστούμε,  το  παρόν  άρθρο  να  αποτελέσει  το  έ‐

ναυσμα  για  τους  αναγνώστες  προκειμένου  να  διερευνήσουν  το  συναρπαστικό  θέμα  της 

κινητής μάθησης και της χρήσης των κωδικών QR στην εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

 

Οι  σύγχρονες μορφές  των  ΤΠΕ  επιτρέπουν στα παιδιά προσχολικής ηλικίας  να οικοδομή‐

σουν  νέες  μορφές  αναπαράστασης  της  γνώσης  ενώ  με  τη  χρησιμοποίηση  διαδραστικών 

δραστηριοτήτων,  συμβάλουν προς  την  κατεύθυνση  της ανάπτυξης  των μαθησιακών  κινή‐

τρων, καθώς και στη ψυχική και συναισθηματική ανάπτυξη σε τομείς όπως τα μαθηματικά 

και οι φυσικές επιστήμες. Στις έξυπνες κινητές συσκευές (π.χ. ταμπλέτες), αναγνωρίζεται η 

δυνατότητα να προσφέρουν καινοτόμα στοιχεία στην εκπαιδευτική διαδικασία, εισαγάγο‐

ντας μια νέα δυναμική στην παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου στα παιδιά προσχολικής 

ηλικίας.  Τα  ψηφιακά  παιχνίδια  αποτελούν  μέρος  της  καθημερινής  δραστηριότητας  των 

παιδιών.  Στην  προσχολική  εκπαίδευση,  κατάλληλα  σχεδιασμένα  ψηφιακά  εκπαιδευτικά 

παιχνίδια σε συνδυασμό με τη χρήση έξυπνων κινητών συσκευών μπορεί να αποτελέσουν 

ένα ισχυρό εκπαιδευτικό εργαλείο για ουσιαστική μάθηση των μαθηματικών και των φυσι‐

κών  επιστημών.  Στην  παρούσα  εισήγηση,  παρουσιάζεται  μια  συστηματική  βιβλιογραφική 

επισκόπηση  ξενόγλωσσων κυρίως  ερευνών  για  τη  χρήση  των  έξυπνων κινητών συσκευών 

στην προσχολική εκπαίδευση. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Νηπιαγωγείο, ΤΠΕ, Έξυπνες κινητές συσκευές, Ψηφιακά παιχνίδια. 

 

Εισαγωγικά στοιχεία 

Η  ένταξη  των  ΤΠΕ  (Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας)  στην  προσχολική 

εκπαίδευση αποτέλεσε σημείο συζήτησης και αντιπαράθεσης μεταξύ των ερευνητών για 

μεγάλο  χρονικό διάστημα.  Στις μέρες μας,  με  τη δυναμική διείσδυση  των ΤΠΕ στην  εκ‐

παιδευτική πραγματικότητα, είναι αποδεκτό ότι οι διάφορες εφαρμογές των ΤΠΕ αποτε‐

λούν κατάλληλα τεχνολογικά εργαλεία για τα παιδιά της προσχολικής και πρώτης σχολι‐

κής ηλικίας (Zaranis, 2012). Πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα διευρύνοντας το περιεχόμε‐

νο του όρου ΤΠΕ περιλαμβάνουν όχι μόνο τους "κλασικούς" υπολογιστές αλλά και φορη‐

τές τεχνολογίες ενσωματωμένες σε διάφορα υλικά (Gjelaj, 2013), όπως ηλεκτρονικά παι‐

χνίδια, ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κάμερες και έξυπνες κινητές συσκευές (Marsh, 

2010; Wolfe & Flewitt, 2010; Prensky, 2012).  

 

Για τα μικρά παιδιά (ηλικίας από 0 έως 6 ετών), τα ψηφιακά μέσα είναι μέρος της καθη‐

μερινής τους ζωής και η τεχνολογία αποτελεί για αυτά κάτι το αυτονόητο (Finitsis, 2012; 

Nolan & McBride, 2013). Οι ΤΠΕ, στη διευρυμένη μορφή τους, φαίνεται ότι όχι μόνο δεν 

απομονώνουν τα παιδιά, αλλά δρουν ως καταλύτης για κοινωνική αλληλεπίδραση παρέ‐

χοντας  πρόσθετες  ευκαιρίες  για  πλούσιες  μαθησιακές  δραστηριότητες  συναφείς  με  τα 

αναπτυξιακά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, αρκετά συχνά αντιμετωπίζονται ως εργαλείο 

536/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



μάθησης, ειδικότερα αν πρόκειται για παιδιά προσχολικής ηλικίας (Finitsis, 2012). Έρευ‐

νες για την εισαγωγή των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση επισημαίνουν ότι επιφέρει 

θετικά  αποτελέσματα  για  την  εκμάθηση  διαφόρων  αντικειμένων  όπως  τα  μαθηματικά 

και οι φυσικές επιστήμες διαδραματίζοντας ουσιαστικό ρόλο στην επίτευξη των στόχων 

του προγράμματος σπουδών του νηπιαγωγείου (Garrison & Christakis, 2005; Plowman et 

al., 2010; Lindahl & Folkesson, 2012; Zaranis, 2012; Zaranis et al., 2013).  

 

Αναλυτικότερα,  η  συστηματική  ενασχόληση με  τις φυσικές  επιστήμες  στην  προσχολική 

εκπαίδευση έχει ως σκοπό να συμβάλει στο να οδηγηθεί η σκέψη των παιδιών από την 

απλή παρατήρηση  των φαινομένων  του φυσικού  κόσμου στη  συστηματική  διερεύνηση 

συχνά μέσα από  σύγχρονες  κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρίες  (Plakitsi, 2013).  Αντίστοιχα, 

για  τη  ρεαλιστική  μαθηματική  εκπαίδευση,  η  μαθησιακή  διαδικασία  εξελίσσεται  στα 

πλαίσια μιας αλληλεπιδραστικής, αμφίδρομης διδασκαλίας όπου εκτός από το χρόνο για 

ατομική εργασία πρέπει να παρέχεται και η ευκαιρία για ομαδική συζήτηση, συλλογική 

προσπάθεια,  παρουσίαση  και  κρίση  εργασιών  καθώς  και  ανταλλαγή  επιχειρημάτων 

(Streefland, 1991).  

 

Τα τελευταία χρόνια, με την εμφάνιση των έξυπνων κινητών συσκευών (ΕΚΣ), ερευνητές 

έχουν προτείνει  τη  χρήση  τους στην εκπαιδευτική διαδικασία καθώς τις  χαρακτηρίζουν 

πολύτιμα  εργαλεία  λόγω  των  ιδιαίτερα  ελκυστικών  χαρακτηριστικών  τους. Με  τον  όρο 

έξυπνες  κινητές  συσκευές  αναφερόμαστε  σε  συσκευές  όπως  τα  κινητά  τηλέφωνα 

(smartphones) και τις ταμπλέτες (tablets) με κύριο χαρακτηριστικό την ύπαρξη λειτουρ‐

γικού συστήματος  (iOS, Android, κ.ά.) και τη δυνατότητα εγκατάστασης ποικίλων εφαρ‐

μογών από  το  χρήστη. Με  τον  τρόπο αυτό μπορούμε  να  εξατομικεύσουμε  τη  συσκευή 

και  να  εκμεταλλευτούμε  τις  αυξημένες  διαδραστικές  και  πολυμεσικές  δυνατότητές  της 

(Prensky, 2012; Zaranis et al., 2013).  Υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα που σχετίζονται 

με τη διδακτική χρήση των ΕΚΣ, όπως αυξημένη παροχή ερεθίσματος και κινήτρου στους 

μαθητές,  γνωστική απλότητα,  κ.ά.  (Zaranis & Kalogiannakis, 2011; Zaranis et al., 2013). 

Τεχνικά χαρακτηριστικά των ταμπλετών, όπως το μικρό βάρος, η φορητότητα, η οθόνης 

αφής, τα μεγάλα εικονίδια, τα ηχεία, οι φωνητικές εντολές, η οπτική μεγέθυνση, η αυξη‐

μένη  προσβασιμότητα  στο  διαδίκτυο  είναι  μόνο  μερικά  από  τα  στοιχεία  που  τις  καθι‐

στούν ένα προσιτό εργαλείο ιδιαίτερα για τα μικρά παιδιά (Musawi, 2011). Ιδιαίτερα χα‐

μηλό είναι το τίμημα απόκτησης μιας εφαρμογής  (mobile app) για ΕΚΣ με το κόστος να 

κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο 1 δολάριο ενώ συχνά στα ηλεκτρονικά καταστήματα (π.χ. 

Google play) διατίθενται και δωρεάν «ελαφριές» εκδόσεις των εφαρμογών. Οι εφαρμο‐

γές για τις ΕΚΣ έχουν τη δυνατότητα να γίνουν το νέο μέσο παροχής εκπαιδευτικού πε‐

ριεχομένου  για  μια  σειρά  εναλλακτικών  μεθόδων  διδασκαλίας  (Shuler,  2009;  Prensky, 

2012). Γενικότερα, οι ΕΚΣ θεωρούνται μία από τις έξι νέες αναδυόμενες τεχνολογίες που 

μπορούν  να  έχουν σημαντικό αντίκτυπο στη διδασκαλία  και  την  έρευνα σ’  όλες  τις  εκ‐

παιδευτικές βαθμίδες (Johnson et al., 2011). 

 

Σκοπός της μελέτης μας, η οποία είναι ένα θεωρητικό κείμενο, αποτελεί η αναλυτική πα‐

ρουσίαση και κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών και της επίδρασης των τεχνολο‐

γιών της κινητής μάθησης στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Μέσω μιας συστη‐

ματικής  βιβλιογραφικής  επισκόπησης  παρουσιάζουμε  τα  κυριότερα  ευρήματα  ξενό‐
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γλωσσων κυρίως ερευνών σχετικά με την εισαγωγή και ενσωμάτωση των ΤΠΕ και κυρίως 

των ΕΚΣ στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και την επίδραση στη μαθησιακή διαδικα‐

σία της χρήσης εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη μορφή των ψηφιακών παιχνιδιών στην 

προσχολική εκπαίδευση. 

 

Τα παιδιά ως ψηφιακοί αυτόχθονες 

Οι  ψηφιακές  τεχνολογίες  έχουν  εγκατασταθεί  μόνιμα  στη  ζωή  των  μικρών  παιδιών 

(Christie & Johnson, 2009) ενώ συχνά τα παιδιά φαίνεται να ξεπερνούν τους ενήλικες σε 

τεχνολογικές  γνώσεις,  ακόμη  και  πριν  εισέλθουν  στο  νηπιαγωγείο.  Οι  Johnson  et  al. 

(2011)  ορίζουν  μια  ευδιάκριτη  διαχωριστική  γραμμή  μεταξύ  της  σημερινής  γενιάς  των 

παιδιών και των γονέων τους. Συγκεκριμένα, αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν χρειάζεται να 

προσαρμοστούν στη νέα τεχνολογική κοινωνία, επειδή γεννήθηκαν σ' αυτή, σε αντίθεση 

με τους γονείς τους, οι οποίοι απέκτησαν την τεχνολογική γνώση ως μια «ξένη γλώσσα» 

σε προχωρημένη ηλικία. Ο Prensky (2001) εδώ και ήδη μια δεκαετία χαρακτήριζε τα μι‐

κρά  παιδιά ως «ψηφιακούς  αυτόχθονες»  (digital natives),  επειδή  μεγαλώνουν  στο ψη‐

φιακό  κόσμο.  Πρόσφατα ο  ίδιος,  χαρακτήρισε  τα παιδιά ως  “iLearners”,  απόρροια  του 

γεγονότος ότι ψηφιακές συσκευές τύπου  iPhone,  iPod και  iPad,  κυριαρχούν στην καθη‐

μερινή ζωή των παιδιών ήδη από την ηλικία των 6 μηνών (Prensky, 2010). 

 

Οι  Lieberman, Bates &  So  (2009a)  αναφέρουν  ότι  αρκετές  έρευνες  έχουν  δείξει  ότι  τα 

ψηφιακά μέσα μπορούν να εισάγουν τα παιδιά σε αφηρημένες έννοιες που προηγουμέ‐

νως θεωρούνταν πολύ προχωρημένες για την ηλικία τους, όπως έννοιες που σχετίζονται 

με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. Η Yelland (2005) σε έρευνά της προσδιόρι‐

σε ότι δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνουν τη χρήση των ΤΠΕ, εντός του σχολικού 

περιβάλλοντος, διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση των μικρών παιδιών, την ανάπτυ‐

ξη της λογικής σκέψης, ενώ ενισχύουν και την  ικανότητά τους στην επίλυση προβλημά‐

των, ιδιαίτερα σε δραστηριότητες οι οποίες παλιότερα θεωρούνταν νοητικά προχωρημέ‐

νες για την ηλικία τους. Για την πλειονότητα των παιδιών, η πρώτη εκπαιδευτική εμπει‐

ρία με τις ΤΠΕ αρχίζει κατά την προσχολική ηλικία, μεταξύ 4 έως 6 ετών. Υπάρχουσες με‐

λέτες  έχουν δείξει  ότι  τα  παιδιά αυτής  της  ηλικίας  μπορούν  να  χειριστούν με  επιτυχία 

τους  υπολογιστές  με  την  κατάλληλη  διδασκαλία  (Zaranis &  Kalogiannakis,  2011)  αφού 

καθημερινά τα μικρά παιδιά έχουν πρόσβαση στις νέες  τεχνολογίες και εκτός σχολικού 

περιβάλλοντος  (Somekh,  2007).  Οι  Plowman,  Stephen & McPake  (2010)  σε  μια  μελέτη 

τους η οποία σύγκρινε τη μάθηση στο σπίτι με τη μάθηση στο νηπιαγωγείο, προσδιόρι‐

σαν ότι οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται για την προώθηση της μάθησης σε τρεις βασικούς το‐

μείς:  (α)  στην  επέκταση  των  γνώσεων  για  τον  κόσμο  (γνωστικά  αντικείμενα),  (β)  στην 

απόκτηση λειτουργικών δεξιοτήτων  (π.χ.  την ορθή χρήση του ποντικιού) και  (γ) στην α‐

νάπτυξη  της  τάσης  για  τη  μάθηση  (ενισχύοντας  τις  συναισθηματικές,  κοινωνικές  και 

γνωστικές λειτουργίες της μάθησης). 

 

Άλλες πρόσφατες μελέτες έχουν προσδιορίσει έναν αριθμό αναδυόμενων ψηφιακών συ‐

σκευών  στην  καθημερινή  ζωή  των  παιδιών,  από  τις  οποίες  ξεχωρίζουν  οι  ΕΚΣ  με  την 

μορφή των ταμπλετών, ως οι πλέον κατάλληλες για την εκπαίδευση και ψυχαγωγία των 

παιδιών  (Verenikina & Kervin, 2011).  Για  τους Couse & Chen  (2010)  είναι σημαντικά  τα 

538/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



πλεονεκτήματα που προσφέρει η χρήση των ΕΚΣ σε σύγκριση με τα τυπικά προγράμματα 

υπολογιστή που ελέγχονται με ποντίκι. Οι ΕΚΣ με τη μορφή των ταμπλετών ταιριάζουν με 

τον τρόπο ζωής των παιδιών καθώς δεν χρειάζεται να καθίσουν σ’ ένα τραπέζι ή θρανίο 

για  να  τις  χειριστούν,  δεν απαιτούν  τη  χρήση ποντικιού  ενώ  τα  εγγενή πολυμεσικά  και 

διαδραστικά  χαρακτηριστικά  τους  ικανοποιούν  και  τους  πιο απαιτητικούς  χρήστες  (Or‐

lando, 2012). Έρευνα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, ΗΠΑ και Μ. Βρετανία, έδειξε ότι τα 

περισσότερα παιδιά ηλικίας 2 έως 5 ετών είναι σε θέση να παίξουν παιχνίδια σε μια τα‐

μπλέτα από το να δέσουν τα κορδόνια τους (Orlando, 2012). 

 

Χρήση ΕΚΣ στη προσχολική εκπαίδευση 

Αν και εκπαιδευτικά λογισμικά είναι διαθέσιμα εδώ και σχεδόν 30 χρόνια, η εκπαιδευτι‐

κή  κοινότητα  της  προσχολικής  εκπαίδευσης  αρχικά  αντιστάθηκε  στη  χρήση  των  ΤΠΕ 

(Egan & Hengst, 2012). Πολλοί εκπαιδευτικοί, επηρεασμένοι από τη θεωρία του Piaget, 

θεώρησαν  ότι  τα  μικρά παιδιά  χρειάζονται  μόνο  το φυσικό  παιχνίδι  και  την  ικανότητα 

χειρισμού  υλικών  αντικείμενων,  προκειμένου  να  επιτευχθεί,  η  κατανόηση  διαφόρων 

αφηρημένων εννοιών. Ωστόσο, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ‘90, έχει διαπιστωθεί 

ότι  οι  εικονικοί  χειρισμοί  που  διευκολύνονται  από  το  λογισμικό  του  υπολογιστή  είναι 

παρόμοιοι με τους φυσικούς χειρισμούς και, ως εκ τούτου, η χρήση των ΤΠΕ μπορεί να 

υποστηρίξει αποτελεσματικά τη μάθηση, και ιδίως τη μαθηματική ανάπτυξη των παιδιών 

και  την  κατανόηση  φαινομένων  και  εννοιών  από  το  χώρο  των  φυσικών  φαινομένων 

(Gjelaj, 2013).  

 

Ενδιαφέροντα αποτελέσματα ερευνών τεκμηριώνουν τις δυνατότητες των ΤΠΕ ως εργα‐

λείο  διδασκαλίας  (Zaranis, 2012)  και  ως  γνωστικό  εργαλείο  (Peluso, 2012)  φαίνεται  να 

διαμορφώνουν  μια  κοινή  συμφωνία  σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής  πολιτικής  και  σχολικών 

πρακτικών που προάγουν την ορθολογική ένταξη των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση 

(Bebell, Dorris & Muir, 2012). Άλλες μελέτες καταδεικνύουν τις ΤΠΕ ως αναπτυξιακά κα‐

τάλληλους τεχνολογικούς πόρους για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 

προσδιορίζουν το πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υποστηρίξει και να 

ενθαρρύνει την ανάπτυξη και τη μάθηση σ’ αυτές τις ηλικίες (Musawi, 2011). 

 

Οι Wakefield &  Smith  (2012)  αναφέρουν  ότι  τεχνολογικοί  αναλυτές  χαρακτηρίζουν  την 

ταμπλέτα ως ένα ιδανικό εργαλείο για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Με την εισα‐

γωγή των ταμπλετών στις τάξεις αρκετών σχολείων στις ΗΠΑ, οι μαθητές αναφέρουν ότι 

θέλουν να συμμετέχουν σε μαθησιακές δραστηριότητες για να τις χρησιμοποιήσουν, λό‐

γω της καινοτομίας του μέσου,  τα οπτικά χαρακτηριστικά και της ευκολίας χρήσης του. 

Στην τάξη, οι ταμπλέτες μπορούν να βοηθήσουν για τη δημιουργία κειμένου, ήχου ή ει‐

κόνας.  Χρησιμοποιώντας  μια  ταμπλέτα,  η  μάθηση  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  την  ενεργό 

συμμετοχή των μαθητών και τη χρήση διαδραστικών παιχνιδιών ή/και κινουμένων σχε‐

δίων  (McManis & Gunnewig, 2012).  Για  τους  Shaffer et al.  (2005)  η  υπέρβαση  των  πα‐

λαιών παρανοήσεων σχετικά με την χρήση των ΤΠΕ ως μέσο μόνο για την απασχόληση 

των παιδιών μέσω ψηφιακών παιχνιδιών δίνει τη θέση της σε πιο ολιστικές προσεγγίσεις 

και  σε αρκετές  σχολικές μονάδες αρχίζουν  να  επιτρέπουν στους μαθητές  τους  να φέρ‐

νουν  τις  δικές  τους  ΕΚΣ  στην  τάξη.  Η  τάση  αυτή  ονομάζεται  BYOD  (Bring  Your  Own 
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Device) ή BYOT (Bring Your Own Tablet) και θεωρείται ότι στο μέλλον θα αποτελέσει την 

λύση στα προβλήματα ανεπάρκειας και παλαιότητας του τεχνολογικού εξοπλισμού των 

σχολικών μονάδων παγκοσμίως.  

 

Η χρήση των ΕΚΣ σε προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης στοχεύει στην ενίσχυση του 

ενδιαφέροντος  των  παιδιών,  στην  ενίσχυση  της  συμμετοχής  και  συνεργασίας  τους  με 

τους συμμαθητές και  τους εκπαιδευτικούς και  τη δημιουργία ενός φιλόξενου μαθησια‐

κού περιβάλλοντος εντός της τάξης το οποίο ενισχύει τη δημιουργική έκφραση των παι‐

διών και τις δυνατότητες πολλαπλών επιλογών (Lindahl & Folkesson, 2012). Η φορητότη‐

τα των ταμπλετών επιτρέπει σε παιδιά και νηπιαγωγούς να κάνουν χρήση διαφόρων θέ‐

σεων  στην  τάξη,  όπως  το  πάτωμα  επιτρέποντας  τη  δημιουργία  και  τη  σύνθεση μικρών 

ομάδων μαθητών, συχνά φτιαγμένες από τα ίδια τα παιδιά. Επιπλέον, η προηγμένη χρή‐

ση των ταμπλετών επιτρέπει τόσο την ατομική αλληλεπίδραση και συχνά, και την αμοι‐

βαία αλληλεπίδραση μεταξύ των περισσότερων παιδιών, εφόσον έχουν εγκατασταθεί οι 

κατάλληλες εφαρμογές (Wakefield & Smith, 2012). Οι Rushton et al. (2009) επισημαίνουν 

την ανάγκη για ευνοϊκές συνθήκες μάθησης και επισημαίνουν ότι  τα παιδιά μαθαίνουν 

πιο εύκολα σε θετικά και ενθαρρυντικά περιβάλλοντα μάθησης. Μαθησιακά περιβάλλο‐

ντα,  τα  οποία  με  διάφορα  μέσα,  παρέχουν  διαφοροποιημένη  διδασκαλία,  επιτρέπουν 

ακόμη  και  στους  μικρούς  μαθητές  να  είναι  ενεργά  υπεύθυνοι  για  τη  μάθησή  τους 

(Rushton et al., 2009). 

 

Διάφορα άλλα ερευνητικά ευρήματα συσχετίζουν την αποτελεσματικότητα της μάθησης 

με την παράδοση εκπαιδευτικού περιεχομένου που βασίζεται στις ΕΚΣ (Peluso, 2012). Οι 

Sandvik et al. (2012) επισημαίνουν ότι μέσω της φορητής τεχνολογίας των ταμπλετών, η 

μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε μια ποικιλία καθημερινών δραστηριοτήτων στο 

νηπιαγωγείο,  σ’  επίσημο  και  άτυπο  πλαίσιο.  Πρόσφατη  μελέτη  των  Chiong  &  Shuler 

(2010)  στις ΗΠΑ που αφορούσε  τη χρήση  iPod  συσκευών και οπτικοακουστικού υλικού 

κατάλληλα διαμορφωμένου για παιδιά ηλικίας 3 έως 7 χρονών, έδειξε ότι τα παιδιά απε‐

κόμισαν σημαντικά οφέλη στην  ενίσχυση  του λεξιλογίου  τους και στη φωνολογική  επί‐

γνωσή τους. Μια άλλη έρευνα σε παιδιά του νηπιαγωγείου που επιλέχτηκαν τυχαία για 

να  χρησιμοποιήσουν  ταμπλέτες  για  τη  μελέτη  του  γραμματισμού,  έδειξε  ότι  τα  παιδιά 

που χρησιμοποίησαν ταμπλέτες κατέγραψαν αξιοσημείωτα ισχυρότερη επίδοση σε σχέ‐

ση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους (Bebell et al., 2012).  

 

ΕΚΣ και χρήση εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών 

Ο όρος ηλεκτρονικό ή ψηφιακό παιχνίδι αναφέρεται σ’ όλες τις κατηγορίες  των παιχνι‐

διών  που  υλοποιούνται  μέσω  της  ψηφιακής  τεχνολογίας  (Chiong  &  Shuler,  2010).  Η 

διείσδυση των ΕΚΣ στην καθημερινή ζωή των παιδιών βρίσκει θετική επίδραση στην εν‐

σωμάτωση των ψηφιακών και διαδικτυακών εφαρμογών ή και παιχνιδιών στην προσχο‐

λική  εκπαίδευση.  Ιδιαίτερα  τα  τελευταία  χρόνια  με  τη  ραγδαία  διείσδυση  των  ΕΚΣ,  η 

προσπάθεια ένταξης των εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών ως εργαλεία διδασκαλίας 

στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει αυξηθεί σημαντικά.  
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Ήδη, από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η εκπαιδευτική χρήση των παιχνιδιών τείνει 

στη  «διασκεδομάθεια»  (“edutainment”),  δηλαδή  τη  μείξη  παιχνιδιών  και  εκπαίδευσης 

στη λογική της ανάπτυξης παιχνιδιών με σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό (Shaffer et 

al., 2005). Η συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία έγκειται 

στο γεγονός ότι επιτρέπουν στα παιδιά να συμμετέχουν σε κόσμους όπου μαθαίνουν να 

σκέφτονται, μιλούν και δρουν με νέους τρόπους. Τα ψηφιακά παιχνίδια θεωρούνται ότι 

είναι  ιδιαίτερα αποτελεσματικά όταν έχουν σχεδιαστεί για να εξετάσουν ένα συγκεκρι‐

μένο πρόβλημα ή για να διδάξουν μια συγκεκριμένη δεξιότητα όπως την ενθάρρυνση της 

μάθησης για τα μαθηματικά, τις φυσικές επιστήμες και τη γλώσσα (Johnson et al., 2011; 

Nolan & McBride, 2013). 

 

Για τα παιδιά ηλικίας 3 έως 5 ετών, τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια συχνά εστιάζουν 

σε δεξιότητες ετοιμότητας για  το νηπιαγωγείο, συμπεριλαμβανομένης  της  ετοιμότητας α‐

νάγνωσης (όπως η αναγνώριση και ο σχηματισμός γραμμάτων, η συσχέτιση των ήχων με τα 

γράμματα),  της μαθηματικής  ετοιμότητας  (όπως η αναγνώριση  και ο σχηματισμός  των α‐

ριθμών,  ικανότητες υπολογισμού και ομαδοποίησης), σε δεξιότητες συλλογισμού, σε αντι‐

ληπτικές ικανότητες, στη δημιουργικότητα και την αυτοέκφραση (Lieberman et al., 2009b). 

Εάν τα υλικά για το παιχνίδι και τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών παιχνι‐

διών, έχουν σχεδιαστεί για να εξυπηρετήσουν τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των παι‐

διών,  την  επιθυμία  τους να παίξουν και να εξερευνήσουν,  καθώς και  την εσωτερική  τους 

ανάγκη  για  μάθηση,  τα  παιδιά  είναι  πιθανότερο  να  αναπτύξουν  και  να  ενισχύσουν  την 

πρωτοβουλία τους και την αγάπη τους για τη μάθηση (Sadowski, 2006). Όμως, όλα τα ψη‐

φιακά παιχνίδια δεν είναι αναπτυξιακά κατάλληλα και επιμελώς σχεδιασμένα ώστε να ενι‐

σχύσουν  τη  διαδικασία  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  μικρά  παιδιά  παίζουν  και  μαθαίνουν 

(Garrison & Christakis, 2005).  Συχνά,  αναφέρονται  σημαντικές  αρνητικές  επιδράσεις  οι  ο‐

ποίες αφορούν κυρίως στην κοινωνική συμπεριφορά των παιδιών,  τον κίνδυνο εξάρτησης 

και τον περιορισμό της φαντασίας (Polman et al., 2008). 

 

Συζήτηση ‐ Προοπτικές 

Βασικός σκοπός της εργασίας ήταν η κατανόηση των χαρακτηριστικών και της επίδρασης 

των ΤΠΕ και ιδιαίτερα των ΕΚΣ, στο πλαίσιο της προσχολικής εκπαίδευσης. Αναμφίβολα, 

όπως  προέκυψε  από  το  σύνολο  των  ερευνών  που  προαναφέρθηκαν,  παρά  τα  θετικά 

πρώτα αποτελέσματα εισαγωγής των ΕΚΣ στη προσχολική εκπαίδευση θεωρούμε ότι α‐

παιτείται η διεξαγωγή συστηματικής και μακροχρόνιας έρευνας. Τέτοιου είδους έρευνες 

θα συμβάλουν στη θεμελίωση της αντίληψης ότι τα θετικά αποτελέσματα που προέρχο‐

νται από τη χρήση των ΕΚΣ και των ΤΠΕ γενικότερα, δεν παρατηρούνται μόνο λόγω πα‐

ρουσίας  των  ΤΠΕ,  αλλά  και  από  τον  τρόπο με  τον  οποίο  η  τεχνολογία  χρησιμοποιείται 

από  τους  εκπαιδευτικούς  για  την προώθηση και ανάπτυξη  των βασικών δεξιοτήτων,  ό‐

πως ορίζεται από τις σύγχρονες εξελίξεις. Εν κατακλείδι,  το πιο σημαντικό ζήτημα είναι 

να αναζητηθούν τρόποι για να ενταχθούν νέες μορφές των ΤΠΕ στο χώρο του σχολείου 

προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι θετικές επιπτώσεις των νέων αυτών μέσων, ώστε να 

ενισχύεται  και όχι  να  εμποδίζεται η  εμπειρία παιχνιδιού  των παιδιών προς όφελος  της 

μάθησης. 

 

541/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Bebell, D., Dorris, S., & Muir, M. (2012). Emerging Results from the Nation’s First Kinder‐

garten  Implementation  of  iPads.  Research  summary.  Auburn:  Auburn  School  Depart‐

ment. 

2. Chiong,  C., &  Shuler  C.  (2010).  Learning:  Is  There  an  App  for  That?  Investigations  of 

Young Children’s Usage and Learning with Mobile Devices and Apps. New York: The Joan 

Ganz Cooney Center at Sesame Workshop.  

3. Couse, L.‐J., & Chen, D.‐W.  (2010). A  tablet computer  for young children? Exploring  its 

viability for early childhood education. Journal of Research on Technology  in Education, 

43(1), 75‐98. 

4. Egan, M., &  Hengst,  R.  (2012).  Software  On  Demand:  An  Early  Childhood  Numeracy 

Partnership. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 12(3), 328‐342. 

5. Finitsis, A. (2012). Rewired: Understanding the iGeneration and the Way they Learn ‐ By 

Larry  D.  Rosen.  Teaching  Theology  &  Religion,  15(3),  288‐289.  

doi:10.1111/j.1467‐9647.2012.00811.x 

6. Garrison, M., & Christakis, D. A. (2005). A teacher in the living room: Educational media 

for babies, toddlers, and preschoolers. Menlo Park, CA: The Henry J. Kaiser Family Foun‐

dation.  

7. Gjelaj, M. (2013). Effects of Preschool Education in Preparing Children for the First Grade 

in  Terms  of  Linguistic  and Mathematical Development.  Creative  Education,  4(4),  263‐

266. doi: 10.4236/ce.2013.44039 

8. Johnson, L., Smith, R., Willis, H., Levine, A., & Haywood, K.  (2011). The Horizon Report 

2011 Edition. Austin, Texas: The New Media Consortium.  

9. Lieberman, D., Bates, C., & So, J. (2009a). Young Children's Learning With Digital Media. 

Computers in the Schools, 26(4), 271‐283. doi: 10.1080/07380560903360194 

10. Lieberman, D., Fisk, C. M., & Biely, E.  (2009b). Digital Games  for Young Children Ages 

Three  to  Six:  From  Research  to  Design.  Computers  in  the  Schools,  26(4),  299‐313. 

doi:10.1080/07380560903360178 

11. Lindahl, G., & Folkesson, A.  (2012).  ICT  in preschool:  friend or  foe? The significance of 
norms in a changing practice. International Journal of Early Years Education, 20(4), 422‐

436. doi: 10.1080/09669760.2012.743876 

12. Marsh,  J.  (2010). Young  children’s play  in online virtual worlds.  Journal of Early Child‐

hood Research, 8(1), 23‐29. 

13. McManis,  L., & Gunnewig,  S.  (2012).  Finding  the Education  in Educational Technology 

with Early Learners. Young Children, (May 2012), 14‐25. 

14. Musawi, A.  (2011). Redefining Technology Role  in Education. Creative Education, 2(2), 

130‐135. doi: 10.4236/ce.2011.22018 

15. Nolan,  J., & McBride, M.  (2013).  Beyond  gamification:  reconceptualizing  game‐based 

learning  in  early  childhood  environments.  Information,  Communication  &  Society, 

http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2013.808365 

16. Orlando,  J.  (2012). Toddlers, touch screens and  the parents' dilemma. Ανακτήθηκε από 

τη διεύθυνση http://www.theaustralian.com.au/news/features/toddlers‐touch‐screens‐

542/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



and‐the‐parents‐dilemma/story‐e6frg6z6‐1226238471750  (Τελευταία  πρόσβαση 

30/06/2013). 

17. Peluso, D. (2012). The fast‐paced iPad revolution: Can educators stay up to date and rel‐
evant about these ubiquitous devices? British Journal of Educational Technology, 43(4), 

125‐127. doi: 10.1111/j.1467‐8535.2012.01310.x 

18. Plakitsi, K. (2013). Activity Theory in Formal and Informal Science Education. Rotterdam‐

Boston‐Taipei: Sense Publishers. 

19. Plowman, L., Stephen, C., & McPake, J. (2010). Supporting young children's learning with 

technology  at  home  and  in  preschool.  Research  Papers  in  Education,  25(1),  93‐113.  

doi: 10.1080/02671520802584061 

20. Polman, H., de Castro, B., & van Aken, M. (2008). Experimental study of the differential 

effects of playing versus watching violent video games on children’s aggressive behavior. 

Aggressive Behavior, 34(3), 256‐264. 

21. Prensky, M. (2001). Digital Game‐Based Learning. New York: McGraw Hill. 

22. Prensky, M.  (2010).  Teaching Digital Natives:  Partnering  for  Real  Learning.  Thousand 

Oaks: Corwin. 

23. Prensky, M.  (2012). Digital  natives  to  digital wisdom: Hopeful  essays  for  21st  century 

learning. Thousand Oaks: Corwin. 

24. Rushton, S., Juola, A., & Larkin, E. (2009). Neuroscience, play, and early childhood educa‐
tion:  Implications,  connections  and  assessment.  Early  Childhood  Education  Journal, 

37(5), 351‐361, doi: 10.1007/s10643‐009‐0359‐3. 

25. Sadowski, M. (2006). The school readiness gap. Harvard Education Letter, 22(4), 4‐7. 

26. Sandvik, M., Smørdal, O., & Østerud, S.  (2012). Exploring  iPads  in Practitioners' Reper‐

toires  for  Language  Learning  and  Literacy  Practices  in  Kindergarten. Nordic  Journal  of 

Digital Literacy. 7(3), 204‐220.  

27. Shaffer, W., Squire, R., Havelson, R., & Gee, P.  (2005). Video games and  the  future of 

learning. Phi Delta Kappan, 87, 104‐111.  

28. Shuler, C. (2009). Pockets of Potential: Using Mobile Technologies to Promote Children’s 

Learning. New York: The Joan Ganz Cooney Center at Sesame Workshop. 

29. Somekh, B.  (2007). Pedagogy and Learning with  ICT: researching  the art of  innovation. 

London ‐ New York: Routledge.  

30. Streefland, L. (1991). Fractions in Realistic Mathematics Education. A Paradigm of Devel‐

opmental Research. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

31. Verenikina, I., & Kervin, L. (2011). iPads, digital play and pre‐schoolers. He Kupu, 2(5), 4‐
16. 

32. Wakefield, J., & Smith, D. (2012). From Socrates to Satellites: iPad Learning in an Under‐

graduate Course. Creative Education, 3(5), 643‐648. doi: 10.4236/ce.2012.35094 

33. Wolfe, S., & Flewitt, R. (2010). New technologies, new multimodal practices and young 

children’s metacognitive development. Cambridge Journal of Education, 40(4), 387‐399. 

34. Yelland, N. (2005). The future is now: A review of the literature on the use of computers 

in early childhood education (1994‐2004). AACE Journal, 13(3), 201‐232.  

35. Zaranis, N.  (2012). The use of  ICT  in Preschool Education  for geometry  teaching.  In R. 

Pintó, V. López, & C. Simarro (Eds.) Proceedings of the 10th  International Conference on 

Computer Based Learning  in Science, Learning Science  in  the Society of Computers  (pp. 

256‐262). CRECIM, Barcelona, Spain, 26‐29 June 2012. 

543/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



36. Zaranis, N., & Kalogiannakis, M.  (2011). Greek primary students’ attitudes  towards  the 

use of ICT for teaching natural sciences, In M.F. Costa, B.V. Dorrío, S. Divjak, (Eds.) Pro‐

ceedings of the 8th International Conference on Hands‐on Science, (pp 50‐55). University 

of Ljubljana, Slovenia, 15‐17 September 2011.  

37. Zaranis, N., Kalogiannakis, M., & Papadakis, S. (2013). Using Mobile Devices for Teaching 

Realistic Mathematics  in  Kindergarten  Education.  Creative  Education  (Special  Issue  in 

Preschool Education), 4(7A1), 1‐10. doi: 10.4236/ce.2013.47A1001. 

544/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Χρήση του λογισμικού audacity για πειράματα μέσα και έξω από το εργαστήριο Φυσικής 
 

Χαλκιαδάκης Κωστής (3ο Λύκειο Ρεθύμνου) chalkia.duck@gmail.com 
Συσκάκης Γιάννης (Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ρεθύμνου) siskakisg@gmail.com 

Αναστασιάδης Γιώργος (1ο Λύκειο Ρεθύμνου) geoanasta1@gmail.com  
Τσίγκρης Μιλτιάδης (Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ρεθύμνου) mtsigris@edc.uoc.gr 

 

Περίληψη  

Ο πειραματισμός με καθημερινά υλικά και η απλότητα της πειραματικής διάταξης παρου‐

σιάζουν  σημαντικά  παιδαγωγικά  πλεονεκτήματα.  Ένα  σημαντικό  χαρακτηριστικό  τέτοιων 

διατάξεων αποτελεί η δυνατότητά εφαρμογής τους, από τους ίδιους τους μαθητές σε οικείο 

προς αυτούς περιβάλλον έξω από το οργανωμένο σχολικό εργαστήριο φυσικής. Μέσα στο 

πλαίσιο  αυτής  της  προβληματικής  προτείνονται  εργαστηριακές  δραστηριότητες  φυσικής 

που  απαιτούν  έναν  απλό  φορητό  υπολογιστή  εφοδιασμένο  με  το  ανοιχτό  λογισμικό  

audacity.  Το λογισμικό audacity διαθέτει  τη δυνατότητα εγγραφής και επεξεργασίας ήχου 

σε  ένα  εξελληνισμένο  περιβάλλον.      Συγκεκριμένα  προτείνουμε  τέσσερεις    πειραματικές 

δραστηριότητες: 

α. Μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

β. Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου. 

γ. Υπολογισμός συχνότητας ήχου που παράγεται από διαπασών παρατήρηση και μέτρηση 

περιόδου διακροτήματος. 

δ.  Υπολογισμός  συχνότητας  ήχου  που  παράγεται  από  την  ανθρώπινη  φωνή  και  μουσικά 

όργανα και συσχέτιση της συχνότητας με την οξύτητα του ήχου 

Λέξεις  κλειδιά:  audacity,  ανοιχτό  λογισμικό,  εργαστήριο  φυσικής,  μετρήσεις,  επιτάχυνση 

βαρύτητας, χαρακτηριστικά ήχου, ταχύτητα ήχου, ψηφιακός παλμογράφος, διαπασών, δια‐

κρότημα, συχνότητα, οξύτητα. 

Εισαγωγή 

Η σημασία του πειράματος είναι δεδομένη στη διδακτική των θετικών επιστημών , οι στό‐

χοι όμως που εξυπηρετεί διαφοροποιούνται ανάλογα με τη διδακτική μεθοδολογία. Σε ο‐

ποιαδήποτε όμως διδακτική μεθοδολογία η απλότητα της πειραματικής διάταξης είναι α‐

παραίτητος παράγοντας για την επικέντρωση του μαθητή στο ουσιαστικό περιεχόμενο του 

πειράματος.  Η  χρήση  οργάνων  που  ο  μαθητής  δεν  θα  συναντήσει  στην  καθημερινότητά 

του, λειτουργεί σαν μαύρο κουτί για το μαθητή διακόπτοντας την επαφή του με το πείραμα 

και    αποκόπτει  την  διεύρυνση  της  εργαστηριακής  εμπειρίας  στην  καθημερινότητα.  Αυτό 

αποστερεί    τον μαθητή,   από μια κύρια λειτουργία του πειράματος που είναι η επέκταση 

της οργανωμένης παρατήρησης με όρους επιστήμης στην καθημερινότητα του μαθητή. Οι 

μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τον υπολογιστή, ο οποίος αποτελεί στοιχείο της καθημερι‐

νότητας τους. Άρα κάτω από κάποιες προϋποθέσεις ο υπολογιστής θα μπορούσε να κατη‐

γοριοποιηθεί σαν «καθημερινό υλικό». 
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Μάθηση αποκτά νόημα όταν τα μαθήματα εφαρμόζονται σε πραγματικές συνθήκες ζωής. Ο 

χώρος  του σχολικού  εργαστηρίου  είναι  ένας  τυποποιημένος  χώρος  για  το μαθητή.  Για  το 

λόγο αυτό, με βάση τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις, η μαθησιακή στόχευση είναι η 

κατά το δυνατόν μεγαλύτερη μεταφορά του πειράματος στην καθημερινότητα του μαθητή. 

Η μεταφορά αυτή είναι επιπρόσθετα   απαραίτητη, αν συνυπολογιστεί ένα σημαντικό   χα‐

ρακτηριστικό  της μαθησιακής διαδικασίας,    της    εξάρτησης  της από το πλαίσιο. Αυτό ση‐

μαίνει  ότι  τα παιδιά όταν αντιμετωπίζουν  ένα πρόβλημα «σχολικού»  τύπου,  το  επιλύουν 

ανατρέχοντας στις σχολικές γνώσεις, ενώ όταν αντιμετωπίζουν κάποιο μη «τυποποιημένο» 

πρόβλημα  στην  καθημερινότητά  τους  χρησιμοποιούν  τις  ιδέες  τους  (Driver,  Guesne, 

Tiberghien, 1993). Η σύγκλιση μεταξύ  των δυο αυτών πλαισίων,  και η μεταφορά των επι‐

στημονικών  κριτηρίων  έλεγχου και διαλεκτικής στην  καθημερινότητα αποτελούν μείζονες 

στόχους της διδακτικής των φυσικών επιστήμων. 

Το τελευταίο αυτό χαρακτηριστικό,  το οποίο διαφοροποιεί  τον κόσμο της καθημερινής ε‐

μπειρίας του παιδιού από την εμπειρία στο σχολείο είναι ο λόγος ο οποίος μας ωθεί στο 

σχεδιασμό πειραμάτων τα οποία ο μαθητής θα μπορεί να εφαρμόσει εκτός τάξης, με τελικό 

σκοπό να αποκτήσει  την κατάλληλη εμπειρία ώστε να ελέγξει  τις  εναλλακτικές  του  ιδέες. 

Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική γωνία διερευνούμε τη χρήση  ενός απλού  laptop εφο‐

διασμένου  με  το  πρόγραμμα  (ανοιχτού  λογισμικού)  audacity  στην  εκτέλεση  πειραμάτων 

φυσικής στο εργαστήριο τα οποία μπορούν να επαναληφθούν και στο σπίτι του μαθητή. 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος 

Τo audacity είναι ένα πρόγραμμα εγγραφής και επεξεργασίας ήχου που ανήκει στην κατη‐

γορία  των  προγραμμάτων  ανοιχτού  λογισμικού  και  είναι  ελεύθερη  η  εγκατάσταση,  αντι‐

γραφή,  τροποποίηση  και  διανομή  του  κάτω  από  τους  κανονισμούς  των  αδειών  Creative 

Commons 3.0 και GPL.  

Η τελευταία σταθερή έκδοση του προγράμματος στην οποία αναφέρεται η παρούσα εργα‐

σία  είναι  η  2.0.3.  Ένα  σημαντικό  πλεονέκτημα  είναι  ότι  το  περιβάλλον  χρήσης  του  προ‐

γράμματος είναι εξελληνισμένο σε μεγάλο βαθμό.  

 

Το περιβάλλον του προγράμματος audacity 

Οι δυνατατότητες του προγράμματος είναι πολλές και σύνθετες και δεν θα μας απασχολή‐

σουν εδώ. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τη δυνατότητα που έχει να καταγράφει την κυματο‐
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μορφή του ήχου που στην ουσία είναι η γραφική παράσταση της ταλάντωσης που εκτελεί 

το μικρόφωνο που καταγράφει τον ήχο. Έχουμε δηλαδή λειτουργία παλμογράφου στην ο‐

ποία  μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε ενδείξεις  χρόνου σε χρονικά διαστήματα μέχρι 

χιλιοστού  του  δευτερολέπτου  ενώ  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  μετρήσουμε  και  μικρότερες 

χρονικές διάρκειες. 

Μερικές προτεινόμενες δραστηριότητες παρουσιάζονται παρακάτω οι οποίες χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες:  

α)  σε  δραστηριότητες  που  χρησιμοποιούν  το  πρόγραμμα  ως  χρονόμετρο  που  η  χρονική 

διάρκεια  σηματοδοτείται  από  ηχητικά  γεγονότα,  τα  οποία  το  πρόγραμμα  καταγράφει 

β) σε δραστηριότητες που αξιοποιούν την καταγραφή της κυματομορφής του ήχου για τη 

μελέτη των χαρακτηριστικών του. 

Πειραματικές δραστηριότητες 

1. Υπολογισμός της επιτάχυνσης της βαρύτητας. 

 

Λύκειο 

 

Δύο μικρά σώματα που συνδέονται με νήμα ισορροπούν σε διαφορετικά ύψη πάνω από το 

έδαφος, όπως φαίνεται στην φωτογραφία 

 

Τα δύο βαρίδια συνδέονται με νήμα και ισορροπούν σε διαφορετικά ύψη 

Μετρούμε τα ύψη στα οποία  ισορροπούν τα σώματα  (έστω h1  και h2)  .  Κόβουμε το νήμα  

που συνδέει τα σώματα, καταγράφουμε με το λογισμικό audacity τον ήχο του χτυπήματος 

των σωμάτων στο έδαφος και μετρούμε τη διαφορά του χρόνου ανάμεσα στα δύο χτυπή‐

ματα (Δt). Είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσουμε αναπτήρα για να εξασφαλίσουμε μηδε‐
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νική αρχική ταχύτητα και τον  ίδιο χρόνο εκκίνησης και για τα δύο   σώματα. Θεωρώντας ‐

χωρίς μεγάλο σφάλμα‐ ότι η κίνηση των σωμάτων μέχρι το έδαφος είναι ελεύθερη πτώση 

και ότι h1>h2, ισχύει για τους χρόνους πτώσης : 

      
ομοίως 

 

Αφαιρώντας τις χρονικές στιγμές οδηγούμαστε στην τελική σχέση  

 

2. Μέτρηση της ταχύτητας διάδοσης  του ήχου στον αέρα.  

Γυμνάσιο, Λύκειο 

 

Σε ανοιχτό χώρο στον οποίο υπάρχει ένα εμπόδιο(για παράδειγμα ένα κτηριο), δημιουρ‐

γούμε έναν δυνατό και κοφτό ήχο(κρότο) .Για παράδειγμα κτυπάμε με ένα σφυρί ένα με‐

ταλλικό σωλήνα, ή μια βάση στηριγματων εργαστηρίου . Καταγράφουμε τον ήχο σε έναν 

φορητό υπολογιστή με το πρόγραμμα audacity. Παρατηρούμε ότι καταγράφηκαν δύο κο‐

ντινά μέγιστα του ήχου. Το δεύτερο μέγιστο αντιστοιχεί στην  καταγραφή του ανακλώμενου 

ήχου. Μπορούμε να βρούμε τη διαφορά χρόνου ανάμεσα στα δύο μέγιστα και μετρώντας 

την απόσταση μέχρι το εμπόδιο, υπολογίζουμε την ταχύτητα του ήχου, μετρώντας παράλ‐

ληλα την απόσταση του μικροφώνου του υπολογιστή από το εμπόδιο. 

Το πείραμα μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ανοιχτό χώρο (προαύλιο σχολείου) μπροστά σε 

ένα τοίχο. 

3. Μέτρηση περιόδου και συχνότητας ήχου που παράγεται από διαπασών και παρατήρηση 

διακροτήματος.  

Λύκειο, Γυμνάσιο  ( χωρίς το διακρότημα ) 

 

Χτυπάμε με το σφυράκι ένα διαπασών και καταγράφουμε την κυματομορφή του παραγό‐

μενου ήχου. Χρησιμοποιούμε τη μεγέθυνση  και την επιλογή για να επιλέξουμε ένα συγκε‐

κριμένο πλήθος ταλαντώσεων. Το πρόγραμμα εμφανίζει τη χρονική διάρκεια της επιλογής 

μας και μπορούμε εύκολα να υπολογίσουμε τη συχνότητα. Στο παράδειγμα που εικονίζεται 

η υπολογιζόμενη συχνότητα είναι : f= N/t = 10/0,023 =434,7Hz.  
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Υπολογισμός της συχνότητας ενός διαπασών 

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δύο όμοια διαπασών. Στο ένα μεταβάλλουμε κατά λίγο 

τη συχνότητά του αυξάνοντας τη μάζα του κάθε σκέλους του με τα, ειδικά για το σκοπό αυ‐

το, βαράκια. Αν διεγερθούν και τα δύο μπορούμε να δημιουργήσουμε σύνθετη ταλάντωση 

που προκαλεί το διακρότημα που εικονίζεται παρακάτω. 

 

Διακρότημα που παράγεται από δύο διαπασών με κοντινές συχνότητες 

4. Παρατήρηση κυματομορφών διαφόρων οργάνων και ανθρώπινης φωνής.  

Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο 

 

Mπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό audacity για να ηχογραφήσουμε τον ήχο 

που παράγουν διάφορα μουσικά όργανα και η ανθρώπινη φωνή.  Στη συνέχεια έχουμε τη 

δυνατότητα να μελετήσουμε αρκετά χαρακτηριστικά του ήχου.  

α) Διαπιστώνουμε ότι οι οξύτεροι ήχοι έχουν μεγαλύτερη συχνότητα. 

Ηχογραφώντας τον ήχο που παράγεται από μια κιθάρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι 

αύξηση του ήχου κατά μια οκτάβα οδηγεί σε διπλασιασμό της συχνότητας και παράγεται 

από το μισό μήκος της χορδής.  

β) Διαπιστώνουμε ότι  διαφορετικά μουσικά όργανα που παίζουν την ίδια νότα παράγουν 

κυματομορφές που διαφέρουν μεταξύ τους αλλά έχουν ίδια συχνότητα. 

549/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Κυματομορφές της ίδιας νότας από πιάνο και ανθρώπινη φωνή με θεμελιώδη συχνότητα 

f=N/t=10/0,039=256,4Ηz 
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Περίληψη 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  να  ανιχνεύσει  τους  ψυχολογικούς  και  κοινωνικούς 

παράγοντες  που ωθούν  τους  φοιτητές  της  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης  να  εκτίθενται  στον 

κίνδυνο των κοινωνικών δικτύων, καθώς έχει παρατηρηθεί γενικά μια συμπεριφορά, κυρί‐

ως των νέων ατόμων, να επιδιώκουν την αυτοπροβολή τους στο  internet μέσω της κοινο‐

ποίησης της προσωπικής τους κατάστασης στο προσωπικό τους προφίλ, της ανάρτησης βί‐

ντεο,  της ανάρτησης φωτογραφιών με προσωπικές στιγμές,  της κοινοποίησης  του μέρους 

που βρίσκονται, της κοινοποίησης σκέψεων, τάσεων, προτιμήσεων κ.λπ.. Ως κίνδυνος μπο‐

ρεί να θεωρηθεί η υποκλοπή των προσωπικών δεδομένων των χρηστών των social media, οι 

γνωριμίες με αγνώστους που μπορούν να αποβούν μοιραίες και γενικά κάθε τι που μπορεί 

να βλάψει σωματικά ή/και ψυχικά τους χρήστες των κοινωνικών δικτύων είτε άμεσα είτε 

στο μέλλον (δεν είναι λίγες οι φορές που πράξεις των χρηστών στο παρόν επηρεάζουν την 

προσωπική ή επαγγελματική τους ζωή στο μέλλον). 

Τα ευρύματα της έρευνας ποικίλλουν αλλά κυρίως προσανατολίζονται σε ένα συγκεκριμένο 

ψυχολογικο‐κοινωνικό  παράγοντα  που  ωθεί  τους  φοιτητές  στην  υπερβολική  χρήση  του 

διαδικτύου και ο οποίος αναλύεται στα συμπεράσματα. 

Λέξεις ‐ κλειδιά:  διαδίκτυο, κοινωνικά δίκτυα, εθισμός, φοιτητές, παράγοντες έκθεσης 

στον κίνδυνο. 

Εισαγωγή 

Τα κοινωνικά δίκτυα (social media) έχουν αποκτήσει ουσιώδη και καίριο ρόλο στη ζωή των 

ανθρώπων, κάτι που είναι φανερό και από το γεγονός της ‐ σε υπερβολικό βαθμό ‐ χρήσης 

του διαδικτύου. Πλέον, είμαστε σε θέση να μιλάμε ακόμα και για εθισμό του ατόμου στο 

διαδίκτυο, εθισμός που προσομοιάζει σε εκείνον του τζόγου, του ποτού κ.λπ.. 

 Στην  παρούσα  έρευνα  εστιάζει  στους  φοιτητές  τριτοβάθμιας  εκπαίδευσης,  καθώς  αυτοί 

ανήκουν σε μια ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού η οποία είναι στο μεταβατικό στάδιο από 

την εφηβεία στην ενηλικίωση, όπου κατάλοιπα της παιδικής ηλικίας και αποφάσεις για το 

μέλλον συγκρούονται ή/και αλληλοσυμπληρώνονται. 

Κοινωνικά Δίκτυα 

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει οδηγήσει τα άτομα να στρέφονται προς διάφορες 

μορφές  πληροφόρησης  και  να  αναζητούν  εύκολους,  γρήγορους  αλλά  και  οικονομικούς 

τρόπους  επικοινωνίας.  Τα  κοινωνικά  δίκτυα  αποτελούν  ένα  ευρύτατο  μέσο  επικοινωνίας 

για  τα άτομα  και  κυρίως  για  τους φοιτητές.  Λόγω  της συνεχούς  εξέλιξης  δημιουργούνται 
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διαρκώς καινούργια κοινωνικά δίκτυα, πλήρως συνυφασμένα με τα καταναλωτικά πρότυπα 

των σύγχρονων κοινωνιών. Τέτοια κοινωνικά δίκτυα είναι το LinkedIn, το skype, το YouTube, 

vimeo,  flickr,  scribd, daily motion,  slideshare,  Instagram, netlog,  tagged, MySpace,  twitter, 

badoo.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  πλήρη  χρήση  των  κοινωνικών  δικτύων  αποτελεί, 

πέρα από τη σύνδεση στο διαδίκτυο, η καταχώρηση των προσωπικών δεδομένων του χρή‐

στη  στο  κοινωνικό  δίκτυο  που  επιθυμεί  να  γίνει  μέλος,  κάνοντας  μια  εγγραφή  στη  βάση 

δεδομένων του. 

Ένα από τα πιο γνωστά κοινωνικά δίκτυα επικοινωνίας είναι το facebook και είναι αυτό που 

όλοι οι ερωτηθέντες ανεξαιρέτως απάντησαν στο ερωτηματολόγιο πως χρησιμοποιούν. Το 

facebook  έκανε  την εμφάνισή  του  το 2004 ως μέσο επικοινωνίας με άλλα άτομα και έχει 

λάβει τόσο μεγάλη δημοσιότητα που το 2010 δημιουργήθηκε μια ταινία η οποία βασιζόταν 

στο συγκεκριμένο κοινωνικό δίκτυο και τον δημιουργό του  (The Social Network, 2010). Οι 

χρήστες δημιουργούν ένα προφίλ στο  facebook στο οποίο αποθηκεύουν διαφορών ειδών 

προσωπικά στοιχεία και έχουν τη δυνατότητα να συνδέονται με άλλα άτομα, ανταλλάσσο‐

ντας μηνύματα, κοινοποιώντας στοιχεία και αναρτώντας βίντεο, τραγούδια και γενικότερα 

ό,τι θεωρούν σημαντικό.  

Αναμφίβολα  τα  κοινωνικά δίκτυα  έχουν  κατακλύσει  την  καθημερινότητα  των ατόμων  και 

«εισβάλλουν» στη ζωή τους σε διάφορες μορφές. Η χρήση τους βεβαίως εξαρτάται από το 

ίδιο το άτομο, την ηλικία του, το κοινωνικό του περιβάλλον και από το κατά πόσο είναι ε‐

νημερωμένος  για  τα οφέλη αλλά κυρίως  τους  κινδύνους που ενέχει  το διαδίκτυο  και πιο 

συγκεκριμένα τα κοινωνικά δίκτυα. Η εκτεταμένη και πολύωρη εμπλοκή στα κοινωνικά δί‐

κτυα μπορεί να οδηγήσει στον εθισμό των ατόμων, όπως επιβεβαιώνουν και αρκετές έρευ‐

νες (Young, 1996, Sato, 2006, Murali &Sanju, 2007, Frangos, Frangos & Kiohos, 2010). 

 

Εθισμός στο διαδίκτυο 

Ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ένα θέμα που έχει απασχολήσει μεγάλη μερίδα ερευνητών, 

όπως επίσης και το κατά πόσο αλληλεπιδρά στο οικογενειακό, ακαδημαϊκό και επαγγελμα‐

τικό  περιβάλλον  του  ατόμου.  Η  υπερβολική  χρήση  του  έχει  οδηγήσει  σε  πρακτικές  προ‐

σκόλλησης, μη μπορώντας τα άτομα να αποστασιοποιηθούν από τη συνεχή χρήση του (μη‐

νύματα,  χώροι συζητήσεων, παιχνίδια). Θεωρείται μάλιστα πως εμφανίζει κοινά χαρακτη‐

ριστικά και επιπτώσεις με άλλες περιπτώσεις καταχρήσης, όπως το ποτό, τη λήψη παράνο‐

μων ουσιών, τη χαρτοπαιξία (Chebbi, Koong & Rottman, 2000). 

Η κατάχρηση από την άλλη είναι μια ηπιότερη μορφή εθισμού που δύναται να δημιουργή‐

σει δυσκολίες στον χρήστη, αλλά είναι σε θέση να ελέγξει και να θέσει κάποια όρια στη συ‐

μπεριφορά του (Young, 2004). Ωστόσο, και τα δυο προαναφερθέντα φαινόμενα έχουν αρ‐

νητικές επιπτώσεις πάνω στο άτομο και στις καθημερινές του ενασχολήσεις. 

Φοιτητές και εθισμός στο διαδίκτυο 

Όσον αφορά στους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έχει διαπιστωθεί ότι η μη ορθή 

χρήση του διαδικτύου συνδέεται άμεσα με μειωμένες επιδόσεις. Αποτελούν μια ευαίσθητη 

ομάδα  του  πληθυσμού  που  έχει  την  ευχέρεια  να  χρησιμοποιεί  διάφορες  συσκευές  πρό‐
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σβασης στο διαδίκτυο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το διαδίκτυο άλλωστε αποτελεί κύ‐

ριο υλικό αναζήτησης πληροφοριών για εργασίες και τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα βρίσκονται 

πλέον σε άμεση συσχέτιση με  την  τεχνολογία και  χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά συστήματα 

καταχώρησης διαφόρων πληροφοριών. Σε αρκετές περιπτώσεις, οι φοιτητές μένουν ξεχω‐

ριστά από την οικογένειά τους και αυτό το στοιχείο συντελεί στο να αποκτούν κάποιου εί‐

δους  ελευθερία,  την  οποία  πολλές  φορές  καταλήγουν  να  τη  χρησιμοποιήσουν  μένοντας 

συνδεδεμένοι  στο  διαδίκτυο  για  μεγαλύτερο  χρονικό  διάστημα,  αφού  δεν  έχουν  κάποιο 

έλεγχο. Τέλος, ένας άλλος λόγος που είναι δυνατό να οδηγήσει τους φοιτητές στον εθισμό 

στο διαδίκτυο είναι η έλλειψη κοινωνικοποίησης. Όταν δεν τους δίνεται η δυνατότητα να 

συναναστρέφονται με συνομηλίκους και θεωρούν ότι δεν ταιριάζουν με τους υπολοίπους 

δημιουργούν ‘ηλεκτρονικές διαδικτυακές φιλίες’. Με αυτό τον τρόπο αποξενώνονται, χωρίς 

να  έχουν  ουσιαστικές  κοινωνικές  επαφές,  δημιουργώντας  υποκατάστατα  προηγούμενων 

σχέσεων (Young, 2004). 

Συνέπειες από τη χρήση των κοινωνικών δικτύων 

Η υπερβολική και εκτεταμένη χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να οδηγήσει σε αρνη‐

τικές (δυσλειτουργικές) επιπτώσεις για τα άτομα. Οι χρήστες των social media είναι πιθανό 

να αντιμετωπίσουν προβλήματα σε  επίπεδο διαπροσωπικών και  κοινωνικών σχέσεων  και 

να  διαταραχθεί  η ψυχολογική  και  φυσική  τους  κατάσταση.  Η  απομόνωση,  η  έλλειψη  εν‐

διαφερόντων,  κινήτρων και κοινωνικών ενασχολήσεων είναι επιπλέον στοιχεία που αξίζει 

να επισημανθούν. Κατ’ επέκταση, το μέτρο και η αποδοχή της μη πλήρους αξιοπιστίας των 

κοινωνικών δικτύων κρίνεται αναγκαία. Δεν είναι  λίγα μάλιστα  τα περιστατικά κατάπατη‐

σης  των προσωπικών δεδομένων  των ατόμων και  προσπάθειας υποκλοπής πληροφοριών 

(Murali &Sanju, 2007, Karapetsas et al, 2012). 

Περιγραφή Έρευνας 

Σε συνάρτηση με τα κοινωνικά δίκτυα και το φαινόμενο της υπερβολικής χρήσης τους, διε‐

ξήχθη μια έρευνα που συνδυάζει μια ποικιλία δεδομένων, ώστε να προκύψουν μετρήσιμα 

αποτελέσματα σχετικά με τους κοινωνικούς και ψυχολογικούς παράγοντες της έκθεσης των 

φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον κίνδυνο των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης. 

Η έρευνα διεξήχθη σε διάστημα ενός μήνα και το δείγμα της αποτελείται από 55 άτομα, εκ 

των οποίων οι 39  είναι γυναίκες και οι 16  είναι άνδρες. Η ηλικιακή ομάδα στην οποία α‐

πευθύνθηκε κυμάνθηκε από 18 έως 27 ετών και είναι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευ‐

σης σε  Εκπαιδευτικά  Ιδρύματα  της Αθήνας,  της  Σάμου  και  της  Κομοτηνής.  Η πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων είναι στα πρώτα έτη της φοιτητικής τους ζωής, κάτι που ήταν σκόπιμο 

καθώς βρίσκονται στη μεταβατική περίοδο από την εφηβεία προς την ενηλικίωση. 

Ένα δημογραφικό στοιχείο που κρίθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί ήταν η οικογενειακή κατά‐

σταση των γονέων διότι το οικογενειακό περιβάλλον είναι ζωτικής σημασίας  για την προ‐

σωπική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη του ατόμου και την αλληλεπίδρασή του με 

το ευρύτερο περιβάλλον του. Στη συγκεκριμένη έρευνα διακρίνεται ομοιογένεια στο δείγ‐

μα,  καθώς η οικογενειακή  κατάσταση  των  γονέων  των υποκειμένων,  στη συντριπτική  της 

πλειοψηφία, είναι έγγαμοι και μόλις το 7% διαζευγμένοι και το 2% σε κατάσταση χηρείας. 
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Επιπλέον,  εξετάστηκε  το  μορφωτικό  επίπεδο  των  γονέων  για  να  διαπιστωθεί  αν  υπάρχει 

συσχέτιση ανάμεσα σε αυτό και στην έκθεση των φοιτητών στον κίνδυνο των κοινωνικών 

δικτύων. Οι γονείς στην πλειονότητα τους συγκαταλέγονται μεταξύ της δευτεροβάθμιας και 

της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είτε έχοντας ολοκληρώσει το Λύκειο είτε έχοντας αποκτήσει 

ένα βασικό τίτλο σπουδών από Ανώτερο ή Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. 

Μετά την περιγραφή των δημογραφικών στοιχείων η έρευνα κατευθύνθηκε σε ερωτήσεις 

που αφορούσαν τους κύριους στόχους που έχουν τεθεί και αναφέρονται στα κοινωνικά δί‐

κτυα, τους λόγους χρήσης τους από τους φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στον 

βαθμό εξάρτησης ή μη των ερωτηθέντων από αυτά. 

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας ήταν αρκετές φορές αντιφατικά και ως προς την 

άποψη των φοιτητών  (π.χ. αναρτούν σχόλια και φωτογραφίες δημόσια αλλά ενοχλούνται 

αν κάποιος τους «κλέψει» μια φωτογραφία) και ως προς τα αποτελέσματα που αναμένο‐

νταν σύμφωνα με τη γενική εικόνα που έχει παρατηρηθεί στο σύνολο των νέων στην καθη‐

μερινότητά μας.  

Συμπεράσματα Έρευνας 

Έχοντας αναλύσει τα δεδομένα που εξήχθηκαν από το δείγμα των φοιτητών της τριτοβάθ‐

μιας εκπαίδευσης, μπορούμε να εξάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα αναφορικά με  τη 

συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα: 

 Οι φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης χρησιμοποιούν ως κατά κύριο λόγο τα 

κοινωνικά  δίκτυα  που  τους  παρέχουν  τη  δυνατότητα  συνδυασμού  παράλληλων 

δραστηριοτήτων  (facebook)  και  επικοινωνίας  με  το  κοινωνικό  τους  περιβάλλον 

(skype). 

 Τα άτομα συνηθίζουν να ασχολούνται με την ανάρτηση φωτογραφιών, όχι όμως σε 

μεγάλο  βαθμό.  Ωστόσο,  οι  φίλοι  τους  αναρτούν  προσωπικά  δεδομένα  και  φωτο‐

γραφίες πιο συχνά από τους ίδιους. Όταν τίθεται η ερώτηση του πώς θα χαρακτήρι‐

ζαν αυτούς που αναρτούν προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο, η ανασφάλεια είναι 

η απάντηση με τις περισσότερες αποκρίσεις. 

 Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων δε βγάζει φωτογραφίες με μοναδικό σκοπό να 

τις δημοσιοποιήσει αργότερα σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

  Οι χρήστες των social media νιώθουν κοινωνικότητα και γενικότερα διακατέχονται 

από θετικά συναισθήματα όταν προβούν στη δημοσιοποίηση προσωπικών στοιχεί‐

ων. 

 Οι περισσότεροι γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους του διαδικτύου αν και δεν εί‐

χαν  λάβει  κάποια  ενημέρωση από  το σχολικό  τους περιβάλλον.  Έχουν  γνώση  του 

ότι είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί από τρίτους μια φωτογραφία τους που θεωρεί‐

ται  ‘κλειδωμένη’ με αρκετή ευκολία. Παρόλα αυτά, το οξύμωρο είναι πως θα ενο‐

χλούνταν πάρα πολύ εάν κάποιος  έπαιρνε μια φωτογραφία  τους  χωρίς πρώτα να 

τους ζητήσει την άδεια ενώ μπορούν να κατανοήσουν ότι αυτό είναι πολύ πιθανό 

να συμβεί και δεν μπορούν να το αποτρέψουν. 

554/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 Αν και το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος της έρευνας δε δημοσιοποιεί προσωπι‐

κά  στοιχεία  ατόμων  του  κοινωνικού  του  περιβάλλοντος,  οι  φίλοι  τους  δεν  υιοθε‐

τούν την ίδια συμπεριφορά και αναρτούν δεδομένα χωρίς τη συγκατάθεση των άλ‐

λων. 

 Η  πλειοψηφία  δε  χρησιμοποιεί  τα  κοινωνικά  δίκτυα  για  να  μιλάει  με  αγνώστους 

αλλά ούτε και να φλερτάρει. Ωστόσο, μια διαφορετική αντίληψη στο θέμα ακολου‐

θείται ανάλογα με το φύλο των συμμετεχόντων, καθώς οι άνδρες τείνουν σε μεγα‐

λύτερο βαθμό προς το φλερτ σε αντίθεση με τις γυναίκες. 

 Οι  περισσότεροι  χρησιμοποιούν  τα  κοινωνικά  δίκτυα  για  να  επικοινωνούν  με  φί‐

λους και νιώθουν κοινωνικότητα όταν κάνουν χρήση των κοινωνικών δικτύων. Πα‐

ρόλα αυτά, περιορίζονται στο να χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα μόνο 1‐2 ώρες 

ημερησίως. 

 Δεν παρατηρούνται ψευδείς ισχυρισμοί σε τρίτους για τη χρήση των κοινωνικών δι‐

κτύων. 

 Οι φοιτητές δεν παραμελούν τον εαυτό τους, όμως οι σπουδές τους επηρεάζονται 

σε μεγάλο βαθμό από τη χρησιμοποίηση των κοινωνικών δικτύων. 

 Αρκετά άτομα από το δείγμα έχουν λαθεμένα υπολογίσει τον χρόνο που θα αφιε‐

ρώσουν στα κοινωνικά δίκτυα με αποτέλεσμα να τα χρησιμοποιούν για μεγαλύτερη 

ώρα από ό,τι υπολόγιζε αρχικά, όμως η μεγαλύτερη μερίδα των ερωτηθέντων δεν 

έχει προσπαθήσει ποτέ να αποστασιοποιηθεί από τα κοινωνικά δίκτυα. 

 Τέλος,  το  μεγαλύτερο  μέρος  των  φοιτητών  θεωρεί  ότι  τα  κοινωνικά  δίκτυα  είναι 

αναλώσιμα και η μη ύπαρξη τους δε θα είχε κάποια ουσιαστική επίπτωση στις ζωές 

των ατόμων. 

Συνοψίζοντας, μπορεί να ειπωθεί, πως η εξάρτηση των φοιτητών από το διαδίκτυο σε αντι‐

διαστολή  με  την  επιθυμία  τους  να  νιώσουν  κάποιου  είδους  χαρά,  υπερνικά  τα  αρνητικά 

συναισθήματα που θα τους επέφερε μια παραβίαση των προσωπικών δεδομένων και για 

αυτό αγνοούν την έκθεση τους στον προαναφερθέντα κίνδυνο. Είναι φανερό πως τα κοινω‐

νικά δίκτυα επηρεάζουν συναισθηματικά τους ανθρώπους, καθώς οι χρήστες δε τα βλέπουν 

σαν ένα ψυχρό μέσο διασκέδασης όπως ήταν παλιά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά «δίνο‐

νται» συναισθηματικά στα social media. 

Διαφαίνεται από όλες τις απαντήσεις πως η μοναξιά και η επιδίωξη άντλησης ευχάριστων 

συναισθημάτων  είναι  τα  κύρια  συναισθήματα  που οδηγούν  τα άτομα  στην  κοινωνική  δι‐

κτύωση και  όχι  η  έλλειψη παιδείας ή  ένα προβληματικό οικογενειακό περιβάλλον. Μέσα 

από τα social media επιζητούν την επικοινωνία (κυρίως με φίλους), επιζητούν το να έχουν 

κάποιον να τους ακούσει. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση στην ερώτηση «γιατί ανεβάζεις 

φωτογραφίες  σου/προσωπική  κατάσταση/σχόλια  κ.λπ.  στα  κοινωνικά  δίκτυα;»,  η  οποία 

ήταν η εξής: «Νιώθω ότι κάποιος με ακούει». Επιπρόσθετα, οι απαντήσεις στην ίδια ερώτη‐

ση «βαριέμαι» / «να περάσει η ώρα» / «δεν έχω τίποτα άλλο να κάνω» δείχνουν την έλλει‐

ψη δημιουργικών δραστηριοτήτων, την έλλειψη φίλων που θα γεμίσουν τα κενά της καθη‐

μερινότητάς  τους.  Γενικά, θα μπορούσε κάποιος να πει πως η παρούσα έρευνα έδειξε σε 
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γενικό επίπεδο την αδυναμία της κοινωνίας να βοηθήσει τα άτομα να καλύψουν τα όποια 

συναισθηματικά  κενά  τους,  καθώς  οι  διαπροσωπικές  σχέσεις  είναι  πλέον  ελλιπείς  και  τα 

ευχάριστα συναισθήματα δε μπορούν να δημιουργηθούν στην καθημερινότητα παρά μόνο 

στη ψηφιακή πραγματικότητα.  

Επίλογος 

Είναι φανερό πως τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν μια νέα μορφή επικοινωνίας που εμφα‐

νίζεται ως λύση στην ανάγκη των ατόμων για αλληλεπίδραση, διασκέδαση και διαρκή ενη‐

μέρωση  (Tsitsika et al, 2009). Παρέχουν πάρα πολλές δυνατότητες στους χρήστες τους, ό‐

μως ταυτόχρονα είναι εμφανείς οι κίνδυνοι που δύνανται να παρουσιαστούν εξαιτίας της 

μη ορθολογικής χρήσης τους. Πιο συγκεκριμένα, στις περιπτώσεις μη σωστής χρήσης των 

κοινωνικών δικτύων από τη μεριά των φοιτητών, η οποία προκαλείται από το αίσθημα της 

μοναξιάς και της ανάγκης για κοινωνικοποίηση, μπορούν να δημιουργηθούν εμπόδια στις 

επιδόσεις των σπουδών τους, να εκτεθούν ανεπανόρθωτα σε διαφόρους κινδύνους και να 

οδηγηθούν  στην  αποξένωση  και  στην  αποκοπή από  το  κοινωνικό  τους  περιβάλλον,  αυτό 

δηλαδή που προσπαθούν να αποφύγουν. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Οι γονείς και οι καθη‐

γητές των φοιτητών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τίθενται υπέρ  της χρησιμοποίησης των 

κοινωνικών δικτύων από τους σπουδαστές (Clark et al, 2004), όμως θα πρέπει να ληφθούν 

ορισμένα μέτρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ώστε να αποτρέπονται πρακτικές που 

δε προωθούν την ορθή χρήση των κοινωνικών δικτύων και οδηγούν στα παραπάνω φαινό‐

μενα. 

Αρχικά, θα πρέπει να δημιουργηθούν ομάδες και κέντρα συμβουλευτικής μέσα στα σχολι‐

κά/εκπαιδευτικά ιδρύματα που να παρέχουν σεμινάρια στο προσωπικό, τους διδάσκοντες 

αλλά και τους σπουδαστές. Μέσα από αυτή τη διαδικασία θα υπάρχει ενημέρωση σχετικά 

με την υπερβολική χρήση του διαδικτύου και γενικότερα πληροφορίες που να κινητοποιούν 

τα άτομα στο να αναλογιστούν τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι ίδιοι το διαδίκτυο και 

πιο συγκεκριμένα τα κοινωνικά δίκτυα (Young,2004).  

Θα ήταν επίσης συνετό να οργανωθούν τηλεφωνικά κέντρα από τους ίδιους τους φοιτητές, 

να συντονίζονται και να χρηματοδοτούνται με τη βοήθεια των Εκπαιδευτικών  Ιδρυμάτων, 

με σκοπό να βοηθούν τους φοιτητές να αποφορτίζονται από τις συναισθηματικές δυσκολίες 

που αντιμετωπίζουν και μέσω της ανωνυμίας να εκφράζουν τους ενδοιασμούς και γενικό‐

τερα όσα τους απασχολούν. 

Με  τη σειρά  τους οι  γονείς  θα πρέπει  να αποκτήσουν  κάποιο  είδος  εκπαίδευσης που  να 

τους  επιτρέπει  να  κατανοούν  τους  κινδύνους  από  την  υπερβολική  χρήση  του  διαδικτύου 

αλλά και πώς να προφυλάξουν τα παιδιά τους. Οι περισσότεροι γονείς δεν έχουν μεγάλη 

ευχέρεια στη  χρήση  των ηλεκτρονικών μέσων  και  κατά συνέπεια δυσκολεύονται  να αντι‐

ληφθούν πότε υπάρχει πρόβλημα στη συμπεριφορά των παιδιών τους εξαιτίας της κοινωνι‐

κής δικτύωσης. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ημερίδες που να στοχεύουν στην ευαι‐

σθητοποίηση των γονέων και το Υπουργείο Παιδείας να μεριμνήσει προς αυτή την κατεύ‐

θυνση. 
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Περίληψη 

Η  διδακτική  παρέμβαση  αφορά  το  γνωστικό  αντικείμενο  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας  και 

απευθύνεται σε εφήβους μαθητές της Γ´ Γυμνασίου. Αφορμάται από τη δεύτερη διδακτική 

ενότητα του σχολικού εγχειριδίου με τίτλο «Γλώσσα – Γλώσσες και πολιτισμοί του κόσμου». 

Συγκεκριμένα, συνδυάζει ομαδικές μαθησιακές δραστηριότητες και συνεργατική παραγωγή 

γραπτού λόγου στο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον LAMS   αποσκοπώντας προσθετικά 

προς  τους γνωστικούς και  τεχνολογικούς στόχους στη διαμόρφωση στάσεων όσον αφορά 

το τεχνητό γλωσσικό ιδίωμα των Greeklish και τη χρήση του σε ηλεκτρονικά μέσα καθημε‐

ρινής  επικοινωνίας.  Δυνατότητες  του  Συστήματος Διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτή‐

των  LAMS αξιοποιήθηκαν  παιδαγωγικά  στο  πλαίσιο  των  θεωριών  και  μεθόδων  μάθησης 

του κοινωνικού εποικοδομισμού και  της επίλυσης προβλημάτων αντίστοιχα. Η ακολουθία 

μαθησιακών δραστηριοτήτων είναι διαθέσιμη στο διεθνές αποθετήριο του LAMS στο σύν‐

δεσμο http://lamscommunity.org/lamscentral/sequence?seq_id=1633630.  Το σενάριο υλο‐

ποιήθηκε  σε  ένα  τμήμα  της  τρίτης  τάξης  του  3ου  Γυμνασίου  Ναυπάκτου  το  σχολικό  έτος 

2012‐2013.   

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: επίλυση προβλημάτων, LAMS, κοινωνικός εποικοδομισμός. 

 

Εισαγωγή 

Οι L. Vygotsky και Doise & Mugny, εισηγητές των κοινωνικοπολιτισμικών και των κοινωνικο‐

γνωστικών θεωριών μάθησης αντίστοιχα,  τονίζουν ότι  η μάθηση επιτυγχάνεται σε συγκε‐

κριμένα κοινωνικά και ευρύτερα πολιτισμικά πλαίσια μέσω της αλληλεπίδρασης των μαθη‐

τών, οι οποίοι υλοποιούν κοινές δραστηριότητες  (activities)  σε αυθεντικές,  κατά  το δυνα‐

τόν,  επικοινωνιακές  περιστάσεις.  Ο  κοινωνικός  εποικοδομισμός αναγνωρίζει  την άρρηκτη 

σχέση της γλώσσας ως παράγοντα μάθησης και εξέλιξης και ως πολιτισμικού διαμεσολαβη‐

τικού εργαλείου για την απόκτηση ενός συνόλου γνώσεων τις οποίες ο μαθητής μπορεί να 

κατέχει μόνο με τη βοήθεια του περιβάλλοντος, σύμφωνα με την υπόθεση της ζώνης επι‐

κείμενης ανάπτυξης του Vygotsky (Ράπτης & Ράπτη, 2006). 

 

Ως μαθησιακή μέθοδος η επίλυση προβλημάτων (problem solving) αποσκοπεί στην αναζή‐

τηση των τρόπων, των στρατηγικών και των μεθόδων που θα επιλέξει και θα εφαρμόσει ο 

εκπαιδευόμενος,  προκειμένου  να  επιτύχει  ένα  σκοπό.  Στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  το 

πρόβλημα,  ο  τεκμηριωμένος  και  συνειδητός  μετασχηματισμός  στάσεων  όσον  αφορά  το 

γλωσσικό ιδίωμα των Greeklish είναι «ανοικτό» και όχι σαφώς διατυπωμένο, καθώς επιδέ‐

χεται  πολλές  λύσεις  οι  οποίες  δεν  προσδιορίζονται.  Μέσω  της  υιοθέτησης  διαισθητικών 

συχνά στρατηγικών, οι μαθητές να δύνανται να εφευρίσκουν από κοινού λύσεις σε ποικίλα 

προβλήματα  στο  πλαίσιο  διαφόρων  κοινοτήτων  πρακτικής  (communities  of  practice)  και 
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πόσο μάλλον στις ηλεκτρονικές ή Online  κοινότητες,  οι οποίες στηρίζονται στην ψηφιακά 

διαμεσολαβημένη επικοινωνία (Kahney, 1997). 

 

Τα σύγχρονα εκπαιδευτικά λογισμικά και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα εργασίας εναρμονίζο‐

νται με τις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης, καθώς ευνοούν την ομαδοσυνεργατική 

μάθηση μέσω των ποικίλων ενσωματωμένων δυνατοτήτων ‐ το λεγόμενο Web2.0 και η κοι‐

νωνική δικτύωση  ‐  επιτρέποντας έτσι  την αλληλεπίδραση και επικοινωνία κάθε ομάδας ή 

μαθητή  με  το  υλικό  περιβάλλον  (το  εκπαιδευτικό  περιβάλλον),  τους  συμμαθητές  και  τον 

εκπαιδευτικό  στο  πλαίσιο  των  διεργασιών  επίλυσης  προβλημάτων  και  οικοδόμησης  της 

γνώσης. Ενδεικτικά, μέσω της άμεσης,  σύγχρονης ή ασύγχρονης επικοινωνίας, της συνεπε‐

ξεργασίας αρχείων, της διαμοίρασης ψηφιακών πόρων και άλλων εφαρμογών από κοινού 

επίλυση προβλημάτων, επιτρέπουν στο μαθητή να εκφράζει τις απόψεις του προκειμένου 

μέσω της κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης με τα επιχειρήματα άλλων μαθητών να προβεί σε 

ενδεχόμενη τροποποίηση των αντιλήψεων του (Σολομωνίδου, 2006). 

Στοχοθεσία 

Οι στόχοι  της συγκεκριμένης πρότασης  εναρμονίζονται με  το Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και διαμορ‐

φώνονται σε τρία επίπεδα: το επίπεδο γνώσεων, το επίπεδο δεξιοτήτων και στάσεων που οι 

μαθητές  καλούνται  να  αποκτήσουν,  να  αναπτύξουν  και  να  μετασχηματίσουν  αντίστοιχα 

μέσω της διδακτικής παρέμβασης  (Courau, 2000). Αναλυτικά, αφού διερευνηθεί η έκταση 

της χρήσης των λατινοελληνικών από το συγκεκριμένο δείγμα μαθητών της τρίτης Γυμνασί‐

ου μέσω ανώνυμης συμπλήρωσης του διαγνωστικού ερωτηματολογίου, επιδιώκεται οι μα‐

θητές  

 να κατανοήσουν τις αιτίες που συνέβαλαν στη γενίκευση του φαινομένου, 

 να αντιληφθούν τις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες από την αλόγι‐

στη χρήση των Greeklish, 

 να γνωρίσουν τις έριδες επί του θέματος, ώστε να δύνανται να επιχειρηματολογή‐

σουν υπέρ ή κατά αυτού του ψηφιακού γλωσσικού ιδιώματος παράγοντας προφο‐

ρικό και γραπτό λόγο, 

 να προβληματιστούν από κοινού μέσω της μελέτης πόρων και να διατυπώσουν τις 

απόψεις και τις προτάσεις τους,  

 να εξοικειωθούν προοδευτικά αφενός με τη χρήση των ΤΠΕ ως εργαλείων προώθη‐

σης της μάθησης και αφετέρου με την αξιοποίηση ορισμένων από τις δυνατότητες 

του  LAMS  (διαμοίραση  πόρων,  ερωτηματολόγια,  ηλεκτρονική  υποβολή  αρχείων 

κειμένων,  εννοιολογική  χαρτογράφηση,  εργαλείο  ασύγχρονης  επικοινωνίας)  απο‐

σκοπώντας στον ψηφιακό γραμματισμό (Κουτσογιάννης, 2010), 

 να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και αυτενεργό ρόλο στη μα‐

θησιακή διαδικασία με τη διακριτική υποστήριξη της διδάσκουσας, 

 να  εκτιμήσουν  τις  δραστηριότητες  αυτό‐αξιολόγησης  και  ετερο‐αξιολόγησης  από 

την εκπαιδευτικό και τους συμμαθητές τους στο πλαίσιο της  ανατροφοδότησης. 
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Το περιβάλλον του LAMS 

Το  LAMS  (Learning  Activity Management  System,  http://www.lamsfoundation.org/)  είναι 

ένα δωρεάν εκπαιδευτικό περιβάλλον Ελεύθερου Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα  (ΕΛΑΚ). Α‐

φορά τη σχεδίαση, σύνταξη, διαχείριση και εποπτεία της εκπόνησης ακολουθιών μαθησια‐

κών  δραστηριοτήτων συνεργατικής  μάθησης  με  τη  μορφή διαγραμμάτων  ροής.  Αξιοποιεί 

ένα «φιλικό» ως προς  τον χρήστη οπτικό περιβάλλον συγγραφής κατάλληλο τόσο για δια 

ζώσης μάθηση στο πλαίσιο της τάξης, όσο και για εξ αποστάσεως και μικτή (Παπαδάκης et 

al., 2010). Υποστηρίζει παράλληλα ασύγχρονες και σύγχρονες, ατομικές και ομαδικές – συ‐

νεργατικές δραστηριότητες. Επιτρέπει την εξατομικευμένη διδασκαλία και την εποπτεία της 

προόδου και της επίδοσης των μαθητών (Παπαδάκης & Φακιολάκης, 2011). Ως προηγμένο 

διαδικτυακό  περιβάλλον  διδασκαλίας  και  μάθησης  παρέχει  επιπλέον  τη  δυνατότητα  της 

τροποποίησης,  διαμοίρασης  και  επαναχρησιμοποίησης  οποιασδήποτε  ακολουθίας  μαθη‐

σιακών δραστηριοτήτων είτε από τους συντάκτες είτε από μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτι‐

κής κοινότητας (ό.π.). Τα χαρακτηριστικά του αυτά συνέβαλαν στην επιλογή του ως ψηφια‐

κού περιβάλλοντος εργασίας, καθώς εναρμονίζεται με τις επιλεγμένες θεωρίες μάθησης. 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση της Παρέμβασης 

Σχεδιασμός και οργάνωση των εργασιών 

Η παρέμβαση διαρκεί συνολικά τέσσερεις διδακτικές ώρες συνδυάζοντας δια ζώσης και εξ 

αποστάσεως  διδασκαλία.  Πραγματοποιείται  στο  εργαστήριο  Πληροφορικής  του  σχολείου 

αξιοποιώντας  παράλληλα  και  το  διαδραστικό  πίνακα.  Η  γνώση  των  δυνατοτήτων  του  εκ‐

παιδευτικού περιβάλλοντος LAMS,  του  λογισμικού συγγραφής  κειμένου και  του  νοητικού 

χάρτη λειτουργούν ως προαπαιτούμενα για την ταχεία και επιτυχή έκβαση της μαθησιακής 

διεργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση κρίνεται αναγκαίο να διατεθεί τουλάχιστον μια διδακτι‐

κή ώρα για την παρουσίαση των συγκεκριμένων ψηφιακών εργαλείων και την πρακτική ε‐

ξάσκηση. Ακολουθεί η συγκρότηση των ομάδων εργασίας. Οι 20 μαθητές σχηματίζουν 10 

διμελείς ομάδες ανομοιογενείς και όσον αφορά το βαθμό εξοικείωσής τους με τον ΗΥ αλλά 

και τη σχολική τους επίδοση, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες μέσω της μέγιστης δυνατής αυτε‐

νέργειας εντός της ομάδας τους να επιτύχουν το ανώτερο επίπεδο οργάνωσης της μάθησης 

(Ματσαγγούρας, 2011). 

 

Υλοποίηση των εργασιών και ολοκλήρωση του Project 

Στην  πρώτη  φάση  διάρκειας  δυο  μεμονωμένων  ή  διαδοχικών  διδακτικών  ωρών  αρχικά 

προσδιορίζεται αδρομερώς το θέμα και οι στόχοι προκειμένου να προκληθεί η έγερση του 

ενδιαφέροντος των μαθητών, καθώς η χρήση των λατινοελληνικών ανταποκρίνεται σε αυ‐

θεντικές συνθήκες ηλεκτρονικής επικοινωνίας μεταξύ τους (Χρυσαφίδης, 2000). Αξιοποιεί‐

ται ο διαδραστικός πίνακας και η δυνατότητα διαμοίρασης πόρων του LAMS. Στη συνέχεια, 

ακολουθώντας το διάγραμμα ροής των δραστηριοτήτων    (εικόνα 1) οι μαθητές καλούνται 

να συμπληρώσουν ανώνυμα στο περιβάλλον LAMS ένα ερωτηματολόγιο, ώστε στο πλαίσιο 

μιας διαγνωστικής αξιολόγησης να διερευνηθεί η στάση του συγκεκριμένου δείγματος μα‐

θητικού πληθυσμού απέναντι στο φαινόμενο. Ως αφόρμηση για περαιτέρω προβληματισμό 

αξιοποιείται  ένα  βίντεο  από  την  εκστρατεία  των  Ράδιο  Αρβύλα  κατά  των  Greeklish 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nVAa9os67JE).  Στη  συνέ‐
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χεια,  πάλι  μέσω  της  δυνατότητας  του  LAMS  για  διαμοίραση  πόρων,  οι  μαθητές  ανά  δυο 

μελετούν με προσοχή άρθρα και βίντεο που απηχούν και τις δυο θέσεις, των πολέμιων και 

των υπερασπιστών του τεχνητού γλωσσικού ιδιώματος. Τέλος, προχωρούν ανά ομάδα στην 

ηλεκτρονική συμπλήρωση ενός εννοιολογικού χάρτη με  το λογισμικό Mindmap  του LAMS 

με κεντρική έννοια τα λατινοελληνικά.  

 
Εικόνα 1: Η Ακολουθία στο LAMS 

 

Στη δεύτερη φάση διάρκειας δυο διδακτικών ωρών οι ομάδες αρχικά διατυπώνουν  τις α‐

πόψεις που διαμόρφωσαν από κοινού κατόπιν συζήτησης και επιχειρηματολογίας για σχε‐

τικά  θέματα  στο  εργαλείο  ασύγχρονης  επικοινωνίας  (Forum)  της  ακολουθίας  στο  LAMS. 

Περιηγούνται  στη  σελίδα  του  ΙΕΛ  All  Greek  to  me!  στη  διεύθυνση 

http://speech.ilsp.gr/greeklish/  και  σχολιάζουν  το  άρθρο  του  Γ.  Ανδριτσόπουλου «από  τα 

φραγκοχιώτικα  στα Greeklish»  (http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=114039).  Ακο‐

λουθεί, με το εργαλείο της ομαδοποίησης, διαχωρισμός των ομάδων χωρίς κριτήριο συγκε‐

κριμένο αλλά τυχαία σε δυο κατηγορίες, τους υπέρμαχους και τους πολέμιους των Greek‐

lish.  Έπειτα, οι μαθητές συγγράφουν συνεργατικά ανάλογα με το ρόλο τους φιλική επιστο‐

λή  επιχειρηματολογίας με  λογισμικό συγγραφής  κειμένων  την οποία  και υποβάλουν ηλε‐

κτρονικά στην  τελική  της μορφή ως συνημμένο στο περιβάλλον  LAMS.  Την  εργασία αυτή 

δύνανται να ολοκληρώσουν και να υποβάλλουν εξ αποστάσεως. Τέλος, μέσω της αλληλεπί‐

δρασης και της επικοινωνίας διατυπώνουν τα καταληκτικά τους συμπεράσματα και τις προ‐

τάσεις τους αναφορικά με τη στάση των ιδίων και των συνομηλίκων τους απέναντι στο φαι‐

νόμενο Greeklish ανώνυμα σε ένα τελικό ψηφιακό ερωτηματολόγιο ανατροφοδότησης. Τα 

συγκεντρωτικά αποτελέσματα  του  ερωτηματολογίου προβάλλονται  εκ  νέου  στον  διαδρα‐

στικό πίνακα και αξιολογούνται από το σύνολο της τάξης μέσω συζήτησης. 

 

Αξιολόγηση του Project 

Αρχικά είναι διαγνωστική μέσω ερωτηματολογίου διερεύνησης στάσεων των μαθητών. Σε 

όλη  τη  διάρκεια  της  διδασκαλίας διαμορφωτική από  την  εκπαιδευτικό  υπό  τη  διακριτική 

καθοδήγηση  και  εμψύχωση  της  οποίας  ολοκληρώθηκαν  οι  μαθησιακές  δραστηριότητες. 

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  δραστηριοτήτων  τελική,  ως  αυτο‐αξιολόγηση  και  ετερο‐

αξιολόγηση, από τους μαθητές και, κυρίως, από την εκπαιδευτικό της τελικής εργασίας και 
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της  λειτουργικότητας  του  σεναρίου,  ώστε  να  γίνουν  οι  αναγκαίες  βελτιώσεις.  Πέραν  της 

προφορικής συζήτησης και έκθεσης των απόψεων των ομάδων αξιοποιείται και ένα γραπτό 

ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου, το οποίο οι μαθητές συμπλη‐

ρώνουν ανώνυμα, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια στις απαντήσεις 

τους. Κριτήρια αποτελούν η ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους, η εξελικτική πορεία μά‐

θησης,  η  πληρότητα  των  απαντήσεων,  η  αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  του  ηλεκτρονικού 

περιβάλλοντος εργασίας, η επίδραση τους μαθητές μαθησιακά και σε επίπεδο επικοινωνίας 

στάσεων ζωής (Κόκκος, 2005).   

 

Συμπεράσματα 

Στο πλαίσιο του τελικού απολογισμού είναι σαφές ότι ακολουθείται η προσέγγιση των τεσ‐

σάρων βημάτων του G. Polya  για την επίλυση προβλημάτων και αφορούν την κατανόηση 

του προβλήματος, το σχεδιασμό σχεδίου επίλυσής του, την εφαρμογή αυτού και τέλος την 

ανασκόπηση και αξιολόγηση των διεργασιών (Kahney, 1997). 

 

Οι  μαθητές  επέδειξαν  ενδιαφέρον  και  προσήλωση  καθώς  το  ζήτημα  ανταποκρινόταν  σε 

αυθεντικά βιώματα της κοινότητας πρακτικής των συνομηλίκων. Εργάστηκαν ομαδικά επι‐

δεικνύοντας σεβασμό στα υπόλοιπα μέλη. Επιχειρηματολόγησαν και προσπάθησαν να βελ‐

τιώσουν την ικανότητα παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Αξιοποίησαν ψηφιακά 

εργαλεία εφαρμόζοντας τις αρχές «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και «μαθαίνω πράττοντας» 

του Dewey. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ακολούθησε το μοντέλο της φθίνουσας καθοδήγη‐

σης (fading scaffolding), παρέχοντας επεξηγήσεις και ανατροφοδότηση από απόσταση, όταν 

κρίθηκε αναγκαίο (Ματσαγγούρας, 2011).   

 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση μπορεί να εφαρμοστεί και στο πλαίσιο του μαθήμα‐

τος της Έκφρασης Έκθεσης Α & Γ Λυκείου που εντοπίζονται κείμενα με συναφή θεματολο‐

γία. 
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Περίληψη 

Η  παρούσα  εργασία  πραγματεύεται  τη  δημιουργία  εκπαιδευτικής  ιστοσελίδας  με  τίτλο 

«Ταξίδι στις Κυκλάδες… Από το χθες στο σήμερα», στο περιβάλλον του ελεύθερου λογισμι‐

κού ανοιχτού κώδικα Drupal, με σκοπό την υποστήριξη της διδασκαλίας της ενότητας του 

κυκλαδικού πολιτισμού της Ιστορίας της Γ΄ Δημοτικού με την αξιοποίηση των Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  (ΤΠΕ). Πιο συγκεκριμένα,  ενσωματώνονται  εφαρμογές 

Web2.0  και  διάφορα λογισμικά ανοιχτής και  ειδικής  χρήσης,  σε  ένα πλαίσιο διαδραστικό 

και ομαδοσυνεργατικό, στηριζόμενο στις σύγχρονες εποικοδομιστικές και κοινωνικοπολιτι‐

σμικές θεωρίες μάθησης. Η προστιθέμενη αξία της χρήσης των ΤΠΕ και μάλιστα του συγκε‐

κριμένου αλληλεπιδραστικού, δυναμικού, ανοιχτού λογισμικού  για τη διδασκαλία της ενό‐

τητας του Κυκλαδικού πολιτισμού έγκειται στο ότι γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στο μα‐

κρινό παρελθόν  και  το παρόν.  Το παρελθόν οπτικοποιείται,  συνδέεται  με  το παρόν μέσα 

από ομαδικές, παιγνιώδεις, βιωματικές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο. Το μάθημα γίνεται 

πιο  κατανοητό,  ευχάριστο,  ελκυστικό  και  παρέχει  κίνητρα  (motivation)  για  περισσότερη 

διερεύνηση και εμβάθυνση συγκριτικά με τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας. 

Λέξεις – κλειδιά: Ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, Drupal, Τ.Π.Ε., Ιστορία Γ Δημοτικού, 

Κυκλαδικός πολιτισμός, σύγχρονες θεωρίες μάθησης, εφαρμογές Web 2.0 

                                                                     Εισαγωγή 

Στη συγκεκριμένη εργασία επιλέχτηκε το γνωστικό αντικείμενο της  Ιστορίας κυρίως για τη 

συμβολή αυτού του μαθήματος στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών και ειδικότερα στην 

καλλιέργεια της αναλυτικής, κριτικής, διερευνητικής σκέψης, τη σχηματική αντίληψη (shape 

perception) και την εμβάθυνση στα νοητικά σχήματα που έχουν κατασκευάσει οι μαθητές 

για το παρελθόν,  τους εαυτούς τους και τον σύγχρονο κόσμο  (Colby,2007). Ειδικότερα,  το 

περιεχόμενο της εν λόγω εκπαιδευτικής ιστοσελίδας αφορά στον κυκλαδικό πολιτισμό  κα‐

θώς αποτελεί μια λαμπρή σελίδα της ελληνικής ιστορίας, την εποχή του Χαλκού, περίπου το 

3000 π.Χ, με  πανανθρώπινη επιρροή και πολιτιστικό στίγμα ζωντανό μέσα στους αιώνες. 

Παρόλο που η πρόσφατη εμβρίθεια επικεντρώνεται στην ιστορική σκέψη και εμπάθεια (his‐

torical empathy),  αμφισβητούνται  τα μέσα  επίτευξης αυτών  (Colby, 2007). Μια  λύση στο 

παραπάνω ζήτημα μπορεί να αποτελέσει η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστο‐

ρίας. Εξάλλου, σύμφωνα με τον Mark Poster το γνωστικό αντικείμενο της Ιστορίας αντιμε‐

τωπίζει την πρόκληση του Διαδικτύου σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της διδασκαλίας της 

Ιστορίας, οι λίστες επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και οι ιστοσελίδες ενισχύουν 

565/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



το μοντέλο της «πρόσωπο‐με‐πρόσωπο» διδασκαλίας. Μετά την τυπογραφία, καμιά άλλη 

τεχνολογική καινοτομία δεν έχει ανοίξει τόσους νέους δρόμους στην Ιστορία όσους το Δια‐

δίκτυο. Η ίδια η Ιστορία συμβαίνει στο Διαδίκτυο. Στο βαθμό που οι άνθρωποι "συναντιού‐

νται"  και  επικοινωνούν  στον  κυβερνοχώρο,  η  σύγχρονη  κοινωνική  και  ιστορική  πρακτική 

διαδραματίζεται σε αρκετά μεγάλο βαθμό εκεί (Βαλατσού, 2001). 

Η παρούσα εργασία αποπειράται να αξιοποιήσει τις Τ.Π.Ε και τις σύγχρονες θεωρίες μάθη‐

σης στη διδασκαλία του κυκλαδικού πολιτισμού μέσω της κατασκευής ιστοσελίδας που πε‐

ριλαμβάνει εφαρμογές web 2.0 .  Το «Ταξίδι στις Κυκλάδες… Από το χθες στο σήμερα» δια‐

μορφώθηκε μέσω  του λογισμικού διαχείρισης περιεχομένου Drupal. Πρόκειται  για  ένα  ε‐

λεύθερο/ανοιχτού κώδικα λογισμικό, το οποίο διαθέτει πολλά από τα πλεονεκτήματα των 

λογισμικών της συγκεκριμένης κατηγορίας, όπως: η απεξάρτηση από τα οικονομικά συμφέ‐

ροντα των εταιριών και της αγοράς, καθώς παρέχεται δωρεάν,   η εύκολη και άμεση προ‐

σαρμογή  στις  εκπαιδευτικές  ανάγκες  και  η  μετατροπή  του  απλού  χρήστη  σε  εν  δυνάμει 

προγραμματιστή.  Επίσης,  το  Drupal  προσφέρει  τη  δυνατότητα  κατασκευής  ιστοσελίδων 

χωρίς τη γνώση γλώσσας προγραμματισμού, δίνει τη δυνατότητα οργάνωσης, διαχείρισης 

και  επαναχρησιμοποίησης  του περιεχομένου μέσω διαφόρων εργαλείων,  προωθεί  τη συ‐

νεργασία και κοινωνική δικτύωση, καθώς διευκολύνει τους χρήστες της ιστοσελίδας να εκ‐

φράσουν τις απόψεις τους και να αλληλεπιδράσουν μέσω της δημιουργίας Blog και Forum 

που προσφέρει ως επιλογή και  τέλος καθιστά εφικτή  τη σύνδεση της  ιστοσελίδας μας με 

άλλους δικτυακούς τόπους και υπηρεσίες σε όλο το διαδίκτυο (Κασκάλης και συν., 2004). 

Στην εν λόγω εργασία πραγματοποιείται αρχικά ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου στο ο‐

ποίο βασίστηκε η εφαρμογή, ακολουθεί ο μεθοδολογικός σχεδιασμός με τους κυριότερες 

στόχους  και  τις  αρχές  του  παιδαγωγικού  σχεδιασμού  που  αξιοποιήθηκαν.  Στη  συνέχεια  

περιγράφεται και παρουσιάζεται η εκπαιδευτική ιστοσελίδα. Τέλος, παρατίθενται τα βασι‐

κότερα συμπεράσματα καθώς και προτάσεις για μελλοντική επέκταση της εφαρμογής. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Είναι δυνατόν, στοιχεία ακόμη και διαφορετικών μαθησιακών προσεγγίσεων να συνυπάρ‐

χουν στα σύνθετα προγράμματα εκπαιδευτικού λογισμικού, ώστε να αντλεί κανείς ό,τι κα‐

λύτερο μπορεί από την κάθε προσέγγιση χωρίς να δημιουργούνται ιδεολογικές αντιφάσεις 

(Ράπτης και Ράπτη, 2004). Γι’ αυτό και στο συγκεκριμένο λογισμικό αξιοποιούνται οι εποι‐

κοδομηστικές‐ανακαλυπτικές,  οι  κοινωνικοπολιτισμικές  και  συμπεριφοριστικές  θεωρίες 

μάθησης αρμονικά συζευγμένες, δίνοντας περισσότερη στις δύο πρώτες. 

Βασικό χαρακτηριστικό του εποικοδομισμού είναι ότι η μάθηση συνίσταται στην τροποποί‐

ηση  των προϋπάρχουσων γνώσεων  των μαθητών  (γνωστική σύγκρουση)  μέσα από  την  ε‐

νεργή διαδικασία οικοδόμησης του νοήματος μέσω εμπειριών και όχι την απομνημόνευση 

εννοιών. Στην ανακαλυπτική μάθηση, οι μαθητές ανακαλύπτουν αρχές ή αναπτύσσουν δε‐

ξιότητες μέσω πειραματισμού και πρακτικής  (learning by doing).  Έτσι, με  τη συμβολή του 

εποικοδομισμού στο σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με ΤΠΕ, ενσωματώνεται η μά‐

θηση σε ρεαλιστικά περιβάλλοντα  (in context), εμπεδώνεται η μάθηση μέσω της κοινωνι‐

κής  εμπειρίας,  εκτιμούνται  πολλαπλές προοπτικές,  ενθαρρύνονται    πολλαπλές μορφές α‐

ναπαράστασης της πραγματικότητας (πραξιακές, εικονικές, συμβολικές) και το αυτοσυναί‐

σθημα των μαθητών (Κόμης, 2004). 
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Στο  πλαίσιο  των  κοινωνικοπολιτισμικών  θεωριών  μάθησης,  η  οικοδόμηση  των  γνώσεων 

λαμβάνει χώρα σε συνεργατικά περιβάλλοντα διαμέσου συζητήσεων σε ομάδες που εμπε‐

ρικλείουν  τη  δημιουργία  και  κατανόηση  της  επικοινωνίας  και  την  από  κοινού υλοποίηση 

δραστηριοτήτων. Τέτοια περιβάλλοντα μάθησης με υπολογιστές (computer supported col‐

laborative  learning) συνιστούν εφαρμογές αυτής της προσέγγισης. Επιπροσθέτως, βασικές 

αρχές των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, κύριος εκπρόσωπος των οποίων είναι ο Vygot‐

sky, αποτελούν η θεωρία της δραστηριότητας (activity theory) και η ζώνη της εγγύτερης α‐

νάπτυξης. Η ανθρώπινη δραστηριότητα γίνεται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων, εσωτερι‐

κών και εξωτερικών και μέσω πολιτιστικών συμβόλων  (cultural signs): λέξεις και εργαλεία 

που επιδρούν στη δραστηριότητα  του ατόμου και  συνεπώς στις  νοητικές  του διεργασίες. 

Επίσης, η ζώνη εγγύτερης ανάπτυξης είναι οι δυνατότητες ανάπτυξης που έχει ένας μαθη‐

τής  αν  βοηθηθεί  από  κάποιον  άλλο  συμμαθητή,  δάσκαλο  ή  άλλο  ενήλικα  (Κόμης, 2004). 

Eπομένως, με τη χρήση των εργαλείων των ΤΠΕ στα πλαίσια της συνεργατικής μάθησης με 

τον δάσκαλο σε ρόλο  εμψυχωτή και συντονιστή παρέχονται στους μαθητές οι  σκαλωσιές 

(scaffolding), για την οικοδόμηση των γνώσεων με την υλοποίηση κατάλληλων δραστηριο‐

τήτων. 

Για τον συμπεριφορισμό η μάθηση συνίσταται στην τροποποίηση της  (εξωτερικά παρατη‐

ρούμενης)  συμπεριφοράς.  Η  ενίσχυση  της  επιδιωκόμενης  συμπεριφοράς  γίνεται  με  θετι‐

κούς και αρνητικούς ενισχυτές με την ανάδραση ή επανατροφοδότηση (feedback). Ακόμη, 

μέσω της πρακτικής και εξάσκησης ενθαρρύνεται η καλλιέργεια χαμηλού επιπέδου γνωστι‐

κών λειτουργιών και αναπαραγωγικών διεργασιών (Kόμης, 2004). Ταυτόχρονα παρέχεται η 

δυνατότητα εξατομικευμένης μάθησης μέσω της δοκιμής και πλάνης . 

Μεθοδολογικός σχεδιασμός της εργασίας 

Κυριότεροι στόχοι 

Ως  κυριότεροι στόχοι της εργασίας αναδεικνύονται:    

 Η γνωριμία και επαφή των παιδιών με τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτι‐

κού μέσου διδασκαλίας,  γνωστικού‐διερευνητικού εργαλείου και εργαλείου επικοινω‐

νίας και αναζήτησης πληροφοριών. 

 Η παροχή περισσότερων κινήτρων μάθησης (σε σχέση με την παραδοσιακή διδασκαλία) 

και η ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για τον κυκλαδικό πολιτισμό. 

 Η  ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των παιδιών (όπως η συμμετοχή σε διάλογο, η 

ανάληψη αποφάσεων κ.ά.), καθώς και η βελτίωση των δεξιοτήτων ομαδοσυνεργατικής 

διευκόλυνσης της μάθησης.  

 Ο εμπλουτισμός των γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των παιδιών. 

 Η βελτίωση της αυτοεικόνας, του αυτοσυναισθήματος και της σχέσης  των μαθητών με 

το μάθημα της Ιστορίας.  

 Η βελτίωση του ψυχοκοινωνικού κλίματος της τάξης. 

 Η ολόπλευρη κοινωνική, πολιτιστική, αισθητική και προσωπική ανάπτυξη των μαθητών 

(Κόμης, 2005, Ράπτης και Ράπτη, 2009).  

Αρχές του παιδαγωγικού σχεδιασμού 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη ενότητα, στο εν λόγω λογισμικό έγινε μια προσπάθεια 

συγκερασμού  τριών  θεωριών  μάθησης:  του  συμπεριφορισμού,  του  εποικοδομισμού  και 
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των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών. Αναλυτικότερα, επιδιώχθηκε η όσο το δυνατόν καλύ‐

τερη αξιοποίηση αρχών και στοιχείων από τις συγκεκριμένες θεωρίες μάθησης συνδυαστι‐

κά με  τις  ΤΠΕ.  Συγκεκριμένα,  από  τον συμπεριφορισμό υιοθετήθηκαν:  η  προσέλκυση  της 

προσοχής, η πληροφόρηση για τους στόχους, η παροχή κινήτρων, η διέγερση και ανίχνευση 

πρότερων γνώσεων, η παρουσίαση και οργάνωση των πληροφοριών και η παροχή ανατρο‐

φοδότησης.  

Ακόμη,  από  τον  εποικοδομισμό αξιοποιήθηκαν στοιχεία όπως:  η  οικοδόμηση  της  γνώσης 

μέσω του πειραματισμού και της ανακάλυψης, η παροχή εμπειριών και εκτίμηση πολλών 

προοπτικών,  η  ενσωμάτωση  της μάθησης σε αυθεντικά περιβάλλοντα,  η  ενθάρρυνση  της 

κυριότητας των απόψεων και της έκφρασής τους, η εμπέδωση της μάθησης μέσω κοινωνι‐

κής εμπειρίας, η ενθάρρυνση της χρήσης πολλαπλών μορφών αναπαράστασης της πραγμα‐

τικότητας και της αυτοσυναίσθησης στην οικοδόμηση γνώσης. 

Τέλος, από  τις  κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες αξιοποιήθηκαν:  η υποστήριξη  της μάθησης 

που πραγματοποιείται σε αυθεντικά πλαίσια, η προσφορά καταστάσεων που προάγουν τη 

μάθηση μέσω ενεργούς συμμετοχής,  η προώθηση  της συνεργατικής  επίλυσης προβλημά‐

των, η παροχή εργαλείων που ευνοούν την ανταλλαγή  ιδεών/απόψεων, η διαθεματικότη‐

τα/διεπιστημονικότητα, η ενίσχυση της λειτουργίας κοινοτήτων μάθησης και πρακτικής, η 

ενθάρρυνση  κοινωνικών  αλληλεπιδράσεων  και  η  διαμεσολάβηση/αλληλεπίδραση  μέσω 

ποικίλων  εργαλείων  και  τεχνουργημάτων που παίζουν ρόλο πολιτιστικών πηγών  για πλη‐

ροφορίες και γνώσεις (Κόμης, 2005). 

Παρουσίαση της εφαρμογής 

Στην αρχική σελίδα παρουσιάζεται ένα slide εικόνων με την κυκλαδική τέχνη, τον τόπο των 

Κυκλάδων και την κυκλαδική ζωή τότε και τώρα που λειτουργεί ως προϊδεασμός, έναν τοίχο 

(wishwall‐εφαρνογή web 2.0) για την καταγραφή καταιγισμού ιδεών σχετικά με τον κυκλα‐

δικό  πολιτισμό  οπότε  δημοσιεύεται  και  επιδέχεται  σχολιασμό.  Ακόμη,  στο home  (αρχική 

σελίδα) υπάρχει ένας εννοιολογικός χάρτης (bubblus‐εφαρμογή web 2.0) που παρουσιάζει 

την ύλη. 

 

 
 

Η οργάνωση των δραστηριοτήτων έγινε με βάση το περιεχόμενό τους. Στην ενότητα «Βλέ‐

πω και φτιάχνω», εντάχθηκαν αυτές που περιλαμβάνουν την παρουσίαση πληροφοριών ή 

την διερεύνηση  ζητημάτων και οι  ημιδομημένες  για ολοκλήρωση από  τους μαθητές δρα‐

στηριότητες. Αρχικά περιλαμβάνει  τη σελίδα «Ο κυκλαδικός πολιτισμός με μια ματιά», ό‐
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που παρουσιάζονται σχετικές πληροφορίες με ένα prezi (online λογισμικό παρουσίασης)  κι 

ένα βίντεο με το εργαλείο windows movie maker στο youtube για παρώθηση των μαθητών. 

Ακόμη, περιέχει τις εξής υποενότητες: 

 

 

   

«Ο καμβάς των λέξεων», που δίνεται ένα wordle  (εφαρμογή web2.0)  και στη συνέχεια οι 

μαθητές  αφού  πλοηγηθούν  στις  προτεινόμενες  σελίδες  φτιάχνουν  ένα  δικό  τους  και  τα 

σχολιάζουν στο ομαδικό Blog (εφαρμογή Web 2.0). 

«Η  κυκλαδική  τέχνη  συναντάει  το  σήμερα»,  με  ένα  slideshare  όπου  οι  μαθητές  βλέπουν 

έργα τέχνης του αρχαίου κυκλαδικού πολιτισμού και σύγχρονα έργα επηρεασμένα από αυ‐

τόν, απαντούν στις υπάρχουσες ερωτήσεις και συζητούν τα συμπεράσματά τους σχολιάζο‐

ντας στο Blog. 

 

 

 

Σε αυτή τη σελίδα δίνεται και σύνδεση με poll για να ψηφίσουν ποια έργα τους άρεσαν πε‐

ρισσότερο. 

«Μια  εικόνα  χίλιες  λέξεις», όπου δίνονται  εικόνες  για  την  δημιουργία  ιστοριών στο  λογι‐

σμικό επεξεργασίας κειμένου Word που θα αναρτηθούν στο Blog για να σχηματίσουν μια 

εικονοϊστορία. 
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«Τα ειδώλια ζωντανεύουν», όπου δίνεται ένα κόμικ κατασκευασμένο με την online εφαρ‐

μογή chogger κι έπειτα τα παιδιά δημιουργούν το δικό τους, ζωγραφίζοντας σκίτσα για την 

αναπαράσταση της καθημερινής κυκλαδικής ζωής στον δοσμένο υπερσύνδεσμο. 

«Το μυστήριο  της εγκυκλοπαίδειας», όπου δίνεται ένα ημιδομημένο wiki  (εφαρμογή web 

2.0)  για  τον  κυκλαδικό πολιτισμό και θα εμπλουτιστεί από  τους μαθητές αφού διερευνή‐

σουν τις δοσμένες ιστοσελίδες. 

Η επόμενη ενότητα ονομάζεται «Εκφράζομαι και επικοινωνώ» με δυνατότητα σύνδεσης σε 

Facebook και Twitter (εφαρμογές κοινωνικών μέσων δικτύωσης)  και τις εξής υποενότητες: 

 

 
 

«Εδώ τα λέμε όλα για τον κυκλαδικό πολιτισμό», που περιλαμβάνει ένα Forum‐ανοιχτή συ‐

ζήτηση των μαθητών με θέμα τον κυκλαδικό πολιτισμό. 

«Οι Κυκλαδοδημιουργίες μας», που περιέχει  το Blog  της  τάξης όπου αναρτούνται όλες οι 

ομαδικές δραστηριότητες και σχολιάζονται. 

 

Η τελευταία ενότητα ονομάζεται «Παίζω και μαθαίνω» και περιέχει:  

ένα διερευνητικό παιχνίδι ονομαζόμενο «Βρες το νησί» (umapper‐ online εφαρμογή) με το 

κυκλαδικό σύμπλεγμα στον ελληνικό χάρτη, χρονόμετρο και σκορ. 
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«Γίνε  ένας  μικρός  περιηγητής»,  όπου  δίνονται  υπερσυνδέσεις  για  εικονική  περιήγηση  σε 

ορισμένα κυκλαδικά νησιά.  

 

«Σταυρόλεξο... για δυνατούς λύτες» κατασκευασμένο με λογισμικό hotpotatoes για την α‐

ξιολόγηση  των  γνώσεων  των μαθητών με άμεση ανατροφοδότηση,  μέσω  ενός  σταυρόλε‐

ξου. 

Τέλος,  υπάρχει  δυνατότητα  συμπλήρωσης  φόρμας  επικοινωνίας  και  μηχανή  αναζήτησης 

για λέξεις‐κλειδιά. 

Η  παραπάνω  εφαρμογή  απευθύνεται  σε  μαθητές  της  Γ’  Δημοτικού  και  εντάσσεται  στα 

πλαίσια  του μαθήματος  της  Ιστορίας. Η διδασκαλία με  το λογισμικό προτείνεται να εντα‐

χθεί στα πλαίσια της ευέλικτης ζώνης, ταυτόχρονα με την διδασκαλία του Βιβλίου μαθητή 

και τετραδίου εργασιών της Ιστορίας. Οι μαθητές διαθέτουν προαπαιτούμενες γνώσεις σχε‐

τικά  με  τη  χρήση  των  λογισμικών  που  χρησιμοποιούνται  και  είναι  εξοικειωμένοι  με  την 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο.  Επίσης, η  τάξη οργανώνεται ομαδοσυνεργατικά  (λ.χ. σε επτά ο‐

μάδες των τριών παιδιών) στο εργαστήριο Πληροφορικής. Οι μαθητές συνεργάζονται μετα‐

ξύ τους, ανταλλάσσουν  ιδέες και ενεργούν διαδραστικά με το λογισμικό. Ο εκπαιδευτικός 

είναι συντονιστής και βοηθός στα τυχόν εμπόδια παρέχοντας διευκρινίσεις, όπου χρειάζε‐

ται και εμψυχώνοντας την τάξη, διαμορφώνοντας ένα θετικό ψυχοκοινωνικό κλίμα. 
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Συμπεράσματα ‐ Προεκτάσεις 

Η προστιθέμενη αξία  της  χρήσης  των  ΤΠΕ  και μάλιστα  του συγκεκριμένου ανοιχτού  λογι‐

σμικού (Drupal) με τη χρήση εφαρμογών web 2.0 για τη διδασκαλία της ενότητας του Κυ‐

κλαδικού πολιτισμού, έγκειται στο ότι γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στο μακρινό παρελ‐

θόν και το παρόν, μέσα από ομαδικές, παιγνιώδεις, βιωματικές δραστηριότητες στο ανοιχτό 

περιβάλλον του Διαδικτύου, αξιοποιώντας εποικοδομηστικές‐ανακαλυπτικές, κοινωνικοπο‐

λιτισμικές  και  συμπεριφοριστικές  θεωρίες  μάθησης,  αρμονικά  συζευγμένες.  Κυριότεροι 

στόχοι που επιχειρήθηκαν να επιτευχθούν ήταν η γνωριμία και επαφή των παιδιών με τις 

διάφορες χρήσεις του υπολογιστή, η παροχή περισσότερων κινήτρων μάθησης συγκριτικά 

με την παραδοσιακή διδασκαλία και η   ανάπτυξη γνωστικών, μεταγνωστικών και κοινωνι‐

κών δεξιοτήτων των παιδιών. Τέλος, Η παρούσα εργασία δύναται να επεκταθεί ή να αποτε‐

λέσει  έναυσμα για  τη δημιουργία αντίστοιχων λογισμικών για  τον μινωικό  και μυκηναϊκό  

πολιτισμό, αποσκοπώντας σε μια ολιστική και συγκριτική προσέγγιση των πολιτισμών της 

εποχής  του χαλκού, μιας  και λόγω των χρονικών περιορισμών αυτό δεν μπόρεσε να υλο‐

ποιηθεί. 
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Ανάπτυξη ψηφιακού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για την εποικοδομητική διδα‐
σκαλία της διάθλασης του φωτός με βάση τις ιδέες των παιδιών 

 
Τέκος Γεώργιος 

Δάσκαλος, Διδάκτορας ΠΤΔΕ  
soketl@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία προτείνει μια εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση του φαινομένου 

της διάθλασης του φωτός σε ένα τεχνολογικά πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον στο Δημοτι‐

κό σχολείο. Αρχικά πραγματοποιήθηκε έρευνα που ανίχνευσε τις αρχικές ιδέες 10 μαθητών 

και μαθητριών της ΣΤ’ Δημοτικού για το φαινόμενο της διάθλασης του φωτός. Στη συνέχεια 

σχεδιάστηκε  διδακτική  παρέμβαση,  για  τις  ανάγκες  της  οποίας  σχεδιάστηκε  και  αναπτύ‐

χθηκε η εφαρμογή «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή». Αναπτύχθηκαν επίσης έντυπα φύλλα εργασίας 

για τα παιδιά με κατάλληλες μαθησιακές δραστηριότητες στον υπολογιστή. Η διδασκαλία 

με τη χρήση του υλικού αυτού πραγματοποιήθηκε σε 3 τάξεις Δημοτικού και έλαβαν μέρος 

52  παιδιά.  Επίσης,  άλλα 42  παιδιά  έλαβαν  μέρος  σε  παραδοσιακή  διδασκαλία  του  ίδιου 

θέματος. Όλα τα παιδιά απάντησαν σε τελικό ερωτηματολόγιο που ήταν το ίδιο με το αρχι‐

κό. Διαπιστώθηκε εννοιολογική αλλαγή στα παιδιά της πειραματικής ομάδας η οποία ήταν 

στατιστικά σημαντική, σε αντίθεση με τα παιδιά της ομάδας ελέγχου τα οποία παρουσία‐

σαν μικρή βελτίωση στις απόψεις τους. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: κοινωνικός εποικοδομητισμός, ιδέες μαθητών/ριών Δημοτικού, εννοιολο‐

γική αλλαγή, εκπαιδευτικό λογισμικό, διάθλαση του φωτός 

 

Εισαγωγή 

Οι προϋπάρχουσες  ιδέες των μαθητών/ριών, οι οποίες δημιουργούνται από τις αλληλεπι‐

δράσεις των μαθητών/ριών με το φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον παίζουν ουσιαστι‐

κό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης και αποτελούν πρόδρομο για την ακριβή γνώση και 

συνεπώς πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στις εκπαιδευτικές διαδικασίες. Όσον αφορά στην 

Οπτική έχουν γίνει αρκετές έρευνες που αφορούν στις ιδέες των παιδιών για το φως και τα 

φαινόμενα  που  προκαλεί  όταν  αντιδρά  με  την  ύλη  (Osborne,  Black,  Smith & Meadows, 

1990; Boyes & Stanisstreat, 1991; Fetherstonhaugh & Treagust, 1992). Σχετικά με τις  ιδέες 

των  παιδιών  για  τη  διάθλαση  του  φωτός  δεν  έχουν  πραγματοποιηθεί  αρκετές  έρευνες. 

Σύμφωνα  με  τη  Shapiro  (1994)  η  επικρατέστερη  ερμηνεία  των  παιδιών  στη  φαινομενική 

παραμόρφωση του σχήματος ενός μισοβυθισμένου μολυβιού σε νερό ήταν ότι το νερό κά‐

νει το μολύβι να φαίνεται σπασμένο, χωρίς σύνδεση με το φως. Οι Τ.Π.Ε μπορούν να λει‐

τουργήσουν ως γνωστικά εργαλεία διερεύνησης και αναδιοργάνωσης της σκέψης των μα‐

θητών/ριών, ως «πνευματικοί συνεργάτες» που θα έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν το 

γνωστικό φορτίο και να συνεισφέρουν σε μαθησιακές δραστηριότητες (Salomon, 1993, Σο‐

λομωνίδου, 2006). Η παρούσα εργασία περιγράφει μια διδακτική προσέγγιση που πραγμα‐

τοποιήθηκε με βάση τις αρχικές  ιδέες των παιδιών στο πλαίσιο του κοινωνικού εποικοδο‐

μητισμού στην ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου για το φαινόμενο της διάθλασης του φω‐

τός μέσα σε ένα τεχνολογικά πλούσιο μαθησιακό περιβάλλον.  
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Έρευνα 

Προκειμένου  να  αναπτυχθεί  ένα  εκπαιδευτικό  λογισμικό  εποικοδομητικού  τύπου  για  τη 

διδασκαλία της διάθλασης  του φωτός  η παρούσα ερευνητική προσέγγιση διακρίνεται σε 

τρεις φάσεις:  Α΄ Φάση: Περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αρχικών ιδεών των παιδιών με τη 

μορφή συνεντεύξεων προκειμένου οι ιδέες αυτές να αξιοποιηθούν στην ανάπτυξη της ψη‐

φιακής εφαρμογής «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή». Β΄ Φάση: Περιλαμβάνει τη σχεδίαση, ανάπτυξη 

και τη διαμορφωτική αξιολόγηση της εφαρμογής. Γ΄ Φάση: Περιλαμβάνει τη διδασκαλία με 

το ψηφιακό υλικό που αναπτύχθηκε και την αξιολόγησή της με βάση τις τελικές ιδέες των 

παιδιών. Προκειμένου η αξιολόγηση να είναι αξιόπιστη συγκρίθηκαν τα μαθησιακά αποτε‐

λέσματα και οι τελικές ιδέες των παιδιών τόσο της πειραματικής ομάδας, όπου η διδασκα‐

λία του φαινομένου της διάθλασης του φωτός πραγματοποιήθηκε με  το Ε.Λ., όσο και της 

ομάδας ελέγχου, όπου η διδασκαλία έγινε με τον παραδοσιακό τρόπο. 

 

Α΄ Φάση: Η αρχική έρευνα για την ανάδειξη των ιδεών των παιδιών 

Σκοπός της φάσης αυτής της έρευνας ήταν η ανάδειξη και καταγραφή των αρχικών ιδεών 

των παιδιών του Δημοτικού σχολείου. Επιλέχτηκε η μέθοδος των ημιδομημένων συνεντεύ‐

ξεων στις οποίες μετείχαν συνολικά 30  παιδιά Δημοτικών σχολείων  του Βόλου: 10  της Β΄ 

τάξης, 10  της Δ΄  τάξης,  και 10  της  Στ΄  τάξης. Οι  συνεντεύξεις  απομαγνητοφωνήθηκαν  και 

στη συνέχεια έγινε επεξεργασία των στοιχείων μέσω της ανάλυσης περιεχομένου.  

 

Α΄ Φάση: Αποτελέσματα 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αρχικής μας έρευνας διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά της Β΄ 

τάξης αντιλήφθηκαν τη μεγέθυνση των γραμμάτων όταν τα κοιτούν μέσα από το φακό και 

τη φαινομενική παραμόρφωση του κουταλιού μετά την εκτέλεση του πειράματος με το μι‐

σοβυθισμένο κουταλάκι στο ποτήρι με το νερό, αλλά δεν έδωσαν καμιά ερμηνεία για αυτό. 

Οι ερμηνείες των παιδιών της Δ΄ τάξης όπως και της Στ΄ τάξης κατηγοριοποιούνται σε δυο 

ομάδες: α) σε αυτές που αποδίδεται το φαινόμενο της διάθλασης μόνο στο μέσο που πα‐

ρεμβάλλεται (νερό, φακός), χωρίς να συνδέεται με το φως και β) σε αυτές που συνδέουν το 

φως με το μέσον που παρεμβάλλεται μεταξύ αντικειμένου και ματιού. Στις ερμηνείες αυτές 

τα παιδιά πιστεύουν ότι το φως γίνεται εντονότερο όταν περνά από το νερό ή το γυαλί και 

για το λόγο αυτό βλέπουν τα αντικείμενα μεγαλύτερα, χωρίς να αναφέρονται στη διαφορά 

διάδοσης  του φωτός σε  διαφορετικά μέσα.  Δηλαδή,  τα παιδιά από  την ηλικία  των  εννέα 

ετών  (Δ΄  τάξη)  αρχίζουν  να  αντιλαμβάνονται  το  ρόλο  του  φωτός  στη  φαινομενική  παρα‐

μόρφωση σε σχέση με το υλικό που μεσολαβεί, χωρίς να τη συσχετίζουν με τη διάδοσή του. 

 

Β΄ Φάση: Σχεδίαση, ανάπτυξη της ψηφιακής εφαρμογής «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή» 

Η  ψηφιακή  εφαρμογή  «Φως‐Άνθρωπος‐Ζωή»  έχει  ενσωματωμένα  κείμενα,  στατικές  και 

κινούμενες εικόνες, ήχοι, ταινίες βίντεο, προσομοιώσεις, συνδέσεις σε δικτυακούς κόμβους 

με εφαρμογές (applets). Για τη δημιουργία της εφαρμογής χρησιμοποιήθηκαν τα εξής συγ‐

γραφικά πακέτα: Microsoft Visual Basic υπήρξε η γλώσσα προγραμματισμού, το Coreldraw 

χρησιμοποιήθηκε ως λογισμικό επεξεργασίας εικόνων, το Adobe Photoshop και η Ζωγραφι‐

κή  των Windows ως  λογισμικό  επεξεργασίας  εικόνων,  το Windows movie maker ως  λογι‐
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σμικό επεξεργασίας βίντεο και το Audacity ως πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου. Για την οικο‐

δόμηση των επιστημονικά αποδεκτών ιδεών η σχεδίαση βασίζεται στο μοντέλο ΔΕΣΤΕ (Διε‐

ρεύνηση,  Επινόηση,  Σχεδίαση,  Τεχνική  ανάπτυξη,  Εφαρμογή),  (Σολομωνίδου,  2006).  Επι‐

πλέον όσον αφορά στις δραστηριότητες έγινε χρήση αναλογιών και μεταφορών σε συνδυα‐

σμό με την εμπλοκή των παιδιών σε σενάρια προβληματισμού. Συγκεκριμένα, χρησιμοποι‐

ήθηκε  το  μοντέλο  TWA  του  Glynn  (1989)  το  οποίο  αξιολογήθηκε  στην  τάξη  από  τους 

Harrison και Treagust (1993).  

 

Περιγραφή των δραστηριοτήτων της ψηφιακής εφαρμογής 

Προκειμένου  να  αντιμετωπιστούν  οι  παραπάνω  εναλλακτικές  ιδέες  στην  εφαρμογή  ανα‐

πτύχθηκε αρχικά ένα εικονικό πείραμα.  Τα παιδιά  ‘ρίχνουν’  νερό σε  ένα ποτήρι  το οποίο 

υπάρχει μισοβυθισμένο ένα μολύβι, παρατηρούν την παραμόρφωση του σχήματός του ό‐

ταν  αυτό  είναι  μισοβυθισμένο  και  καταγράφουν  τις  ερμηνείες  τους.  Στη  συνέχεια  ‘φωτί‐

ζουν’ ένα αντικείμενο που βρίσκεται στον πυθμένα ενός δοχείου και κατόπιν το  ‘γεμίζουν’ 

νερό (Εικόνα 1).  

 
Εικόνα 1: Παρατήρηση του φαινομένου της διάθλασης του φωτός και ανάδειξη των ιδεών 

των παιδιών 

                           

Σε  επόμενη  οθόνη  τα  παιδιά προβληματίζονται  σχετικά με  την  πορεία που θα  πρέπει  να 

ακολουθήσει ένας ναυαγοσώστης, ώστε να φτάσει συντομότερα στο άτομο που κινδυνεύει. 

Αφού καταγράψουν τις απόψεις τους, τα παιδιά καλούνται να ενεργοποιήσουν την αναπα‐

ράσταση ώστε να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η ευθεία πορεία δεν είναι η συντομότε‐

ρη, όταν η ταχύτητα με την οποία τρέχει ο ναυαγοσώστης είναι μεγαλύτερη στην ξηρά, από 

την ταχύτητά του μέσα στο νερό (Εικόνα 2). Στη συνέχεια, συνδέονται με συγκεκριμένο δια‐

δικτυακό  τόπο  στον  οποίο  παρατηρούν  την  πορεία  της  δέσμης  φωτός  καθώς  εισέρχεται 

από τον αέρα σε υγρά διαφορετικής πυκνότητας τα οποία το παιδί έχει την δυνατότητα να 

αντικαθιστά. Παραλληλίζουν την πορεία του ναυαγοσώστη με την πορεία μιας δέσμης φω‐

τός που εισέρχεται σε νερό και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με τη διάθλα‐

ση του φωτός.  

575/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
Εικόνα 2: Παραλληλισμός της πορείας που ακολουθεί ο ναυαγοσώστης, με την πορεία μιας 

δέσμης φωτός που εισέρχεται σε νερό 

 

Όσον αφορά στους «Φακούς» στόχος των δραστηριοτήτων είναι να διακρίνουν τα είδη των 

φακών και να γνωρίσουν σημαντικές εφαρμογές τους. Σε επόμενη οθόνη, τα παιδιά παίρ‐

νουν  ένα  μεγεθυντικό φακό  και  τον  τοποθετούν  πάνω από  τα  γράμματα  μιας  πρότασης. 

Καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους και δίνουν τη δική τους ερμηνεία. Σε άλλη δραστηριό‐

τητα τοποθετούν μπροστά από ένα ηλεκτρικό φακό ένα συγκλίνοντα και έναν αποκλίνοντα 

φακό και  τους ανάβουν. Παρατηρούν  την πορεία  των ακτίνων μιας δέσμης φωτός καθώς 

περνούν μέσα από τους φακούς και καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους (Εικόνα 3). Στην 

επόμενη οθόνη ταξινομούν τους φακούς ανάλογα με το πάχος τους, παρακολουθούν βίντεο 

σχετικό με τις εφαρμογές των φακών συζητούν και καταλήγουν σε συμπεράσματα (Εικόνα 

4).  

 

           
       Εικόνα 1: Εικονική χρήση φακών                                       Εικόνα 4: Ταξινόμηση φακών  

 

Στη  συνέχεια  οι  μαθητές/ριες  εμπλέκονται  σε  δραστηριότητες  που  αφορούν  εφαρμογές 

των φακών.  Συγκεκριμένα,  στα  κιάλια,  στα  τηλεσκόπια  και  στους  μεγεθυντικούς φακούς. 

Στόχος των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν είναι να αναγνωρίζουν τα παιδιά συσκευές 

μεγέθυνσης  αντικειμένων  και  να  κατανοήσουν  τη  χρησιμότητα  αυτών.  Για  το  λόγο  αυτό 

έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν βίντεο σχετικά με τη λειτουργία και τη χρήση 
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αυτών και στη συνέχεια να εμπλακούν σε δραστηριότητες ταξινόμησης των συσκευών ανά‐

λογα με τη χρησιμότητά τους και σε ασκήσεις ανατροφοδότησης. 

 

Γ΄ Φάση: Αξιολόγηση της διδασκαλίας με βάση τις τελικές ιδέες των παιδιών  

Στις διδασκαλίες στην πειραματική ομάδα  (Π.Ο.)  έλαβαν μέρος 52 μαθητές/ριες από τρία 

Δημοτικά σχολεία. Την Ομάδα Ελέγχου (Ο.Ε.) αποτέλεσαν 42 μαθητές/ριες από δυο διαφο‐

ρετικά Δημοτικά σχολεία. 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση των διδασκαλιών αυτών με βάση τις τελι‐

κές ιδέες των παιδιών της Π.Ο. και της Ο.Ε. σχεδιάστηκαν ερωτηματολόγια τα οποία δόθη‐

καν στους/ις μαθητές/ριες πριν και μετά τη διδακτική παρέμβαση.  

 

Η ανάλυση και η στατιστική επεξεργασία όλων των δεδομένων έγινε με τη χρήση του στα‐

τιστικού  προγράμματος  SPSS,  αφού  πρώτα  κατηγοριοποιήθηκαν  και  κωδικοποιήθηκαν  οι 

απαντήσεις  των  μαθητών/ριών.  Προκειμένου  να  διαπιστωθεί  ο  βαθμός  στον  οποίο  κάθε 

απάντηση ταυτίζεται, είναι κοντά ή διαφέρει από την επιστημονική άποψη αναπτύχθηκε οι 

κατηγορίες που προέκυπταν συμπτύσσονταν σε  τέσσερις, ώστε  οι  απαντήσεις  να  συγκρι‐

θούν ως προς την ορθότητά τους με την επιστημονικά αποδεκτή άποψη. 

 

Έτσι, οι απαντήσεις των παιδιών διακρίνονται αρχικά σε 

 

α) Εντός πλαισίου και μπορούν να συγκριθούν με την αντίστοιχη επιστημονική άποψη. Στην 

κατηγορία αυτή ανήκουν οι απαντήσεις που είναι πλήρεις σύμφωνα με την επιστημονική 

άποψη και αυτές που είναι σε μερική συμφωνία με την επιστημονική άποψη και  

 

β) Εκτός πλαισίου, όπου ανήκουν αυτές που διαφέρουν ριζικά από την επιστημονική άπο‐

ψη ή δεν μπορούν να συγκριθούν με αυτή, όπως π.χ. απαντήσεις που φανερώνουν ταυτο‐

λογία, τελεονομία, ανθρωποκεντρισμό, οι μη κατατάξιμες, καθώς και οι ερωτήσεις που δεν 

απαντήθηκαν. 

 

Γ΄ Φάση: Αποτελέσματα 

Μετά  τη  διδασκαλία  στην  Π.Ο.  διαπιστώθηκε  ότι  υπήρξε  αύξηση  των  απαντήσεων  των 

τριών πρώτων κατηγοριών που είναι κοντά στην επιστημονικά αποδεκτή άποψη  (πίνακας 

1), ενώ αντίστοιχα μειώθηκαν τα ποσοστά των άλλων κατηγοριών που είναι μακριά από την 

επιστημονικά αποδεκτή άποψη.  

Εξαίρεση αποτέλεσαν οι απαντήσεις που εντάχθηκαν στην κατηγορία «Σύγχυση με διάχυ‐

ση», ο αριθμός των οποίων δεν άλλαξε πριν και μετά τη διδασκαλία (3 παιδιά), παρόλο που 

ότι τα φαινόμενα της ανάκλασης και της διάχυσης του φωτός αποτελούν ενότητες που δι‐

δάσκονται στην Ε΄ τάξη δημοτικού, και ως εκ τούτου τα φαινόμενα αυτά είχαν διδαχτεί στα 

παιδιά την προηγούμενη σχολική χρονιά. (Πίνακας 1).  
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ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.  Ο.Ε. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

Ν=52 %  Ν=52 %  Ν=42 %  Ν=42  % 

Τι 

σημαίνει 

για σένα 

η 

έκφραση 

διάθλαση 

του 

φωτός; 

Εν
τό
ς 
π
λα

ισ
ίο
υ
 

1. Διαφανές 

σώμα‐ αλλαγή 

πορείας 

 0   0,0  14   26,9 1  2,4  5  11,9

2. Νερό‐ αλλα‐

γή πορείας 
7  13,5  15   28,8 1  2,4  5  11,9

3. Αλλαγή πο‐

ρείας 
 1   1,9   10   19,2 0  0,0  15  35,7

Εκ
τό
ς 
π
λα

ισ
ίο
υ
 

4. Σύγχυση με 

ανάκλαση 
 9   17,3  6   11,5 11  26,2  10  23,8

5.  Σύγχυση  με

διάχυση 
 3  5,8 3   5,8  1  2,4  1  2,4 

6. Ταυτολογικές  2  3,8 1   1,9  4  9,5  3  7,1 

7. Αναπάντητες   30   57,7  3   5,8  24  57,1  3  7,1 

Πίνακας 1: Απαντήσεις των παιδιών στην ερώτηση «Τι σημαίνει η έκφραση διάθλαση του 

φωτός;» 

 

Όσον αφορά στις απαντήσεις των παιδιών της Ο.Ε. μετά τις παραδοσιακές διδασκαλίες αύ‐

ξηση παρουσιάστηκε στις απαντήσεις της τρίτης κατηγορίας «Αλλαγή πορείας» σε 15 από 0 

που ήταν πριν. Στις άλλες κατηγορίες δεν παρουσιάστηκαν αξιόλογες μεταβολές. Η αύξηση 

των απαντήσεων που ανήκουν στην κατηγορία «Πλήρως επιστημονικά αποδεκτή» είναι πο‐

λύ μεγαλύτερη στην Π.Ο. σε σχέση με την Ο.Ε. (σε 14 από 0 για την Π.Ο. και σε 5 από 1 για 

την Ο.Ε.), ενώ σχεδόν στα ίδια επίπεδα κυμάνθηκε η αύξηση των απαντήσεων που ανήκουν 

στην κατηγορία «Μερικώς επιστημονικά αποδεκτή» (σε 20 από 1 για την Π.Ο. και σε 25 από 

8 για την Ο.Ε.). Οι διαφοροποιήσεις των απαντήσεων μεταξύ των παιδιών των Ο.Ε. και Π.Ο. 

μετά  τις  διδασκαλίες,  είναι  στατιστικά  σημαντικές  (U=840,5,  N1=42,  N2=52  δίπλευρη, 

p=,04). 

 

Στην επόμενη ερώτηση τα παιδιά κλήθηκαν να επιλέξουν μια από τις δοθείσες αναπαρα‐

στάσεις  που  κατά  τη  γνώμη  τους  αντιπροσώπευε  καλύτερα  το φαινόμενο  της  διάθλασης 

του φωτός και να αιτιολογήσουν την επιλογή τους. Σε αυτά τα σχέδια περιλαμβάνονταν οι 

αναπαραστάσεις: του φαινομένου της ανάκλασης μιας ακτίνας του φωτός σε καθρέφτη, της 

διάχυσή της σε τραχιά επιφάνεια, της πρόσπτωσης μιας δέσμης φωτός σε καθρέφτη και η 

παραμονή  της  πάνω  στην  επιφάνειά  του,  η  επιστροφή  της  στη  φωτεινή  πηγή,  της  πρό‐

σπτωσης σε επιφάνεια νερού από πλάγια θέση διατηρώντας  την ευθύγραμμη πορεία  της 

και επίσης η επιστημονικά αποδεκτή αναπαράσταση σύμφωνα με την οποία το φως αλλά‐

ζει πορεία όταν διέρχεται μέσα από νερό. Από τις επιλογές των παιδιών διαπιστώθηκε ότι 

το ποσοστό αυτών των παιδιών που επέλεξαν την επιστημονικά αποδεκτή αναπαράσταση 

μετά τη διδασκαλία αυξήθηκε για την Π.Ο. σε 34 από πέντε και για την Ο.Ε. σε 22 από τρία 

που ήταν πριν (Πίνακας 2). Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ 30 παιδιά πριν τη διδα‐

σκαλία  απάντησαν  ότι  δεν  γνώριζαν  πώς  να  περιγράψουν  το  φαινόμενο  της  διάθλασης, 
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στην επόμενη ερώτηση που τους ζητούσε να επιλέξουν μια από τις δοθείσες αναπαραστά‐

σεις, δεν δίστασαν να επιλέξουν αυτό που πίστευαν, αλλά ίσως δεν είχαν τη δυνατότητα να 

το διατυπώσουν.  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.  Ο.Ε. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

Ν=5

2 
% 

Ν=5

2 
% 

Ν=4

2 
% 

Ν=4

2 
% 

Ποια από 

τα 

παρακάτ

ω 

σχήματα 

αναπαρι

στά το 

φαινόμε

νο της 

διάθλασ

ης 

1. Το φως μένει 
πάνω 

6  11,5  3  5,8  4  9,5  4  9,5 

2. Διάχυση στο χώμα 15  28,8  5  9,6  13 
31,

0 
4  9,5 

3. Ανάκλαση στο 
καθρέφτη 

19  36,5   8  15,4 17 
40,

5 
10 

23,

8 

4.  Διάθλαση στο 
νερό‐Αποδεκτή 

5  9,6   34  65,4 3  7,1  22 
52,

4 

5. Ανάκλαση σε 
καθρέφτη και η 

ακτίνα γυρίζει πίσω 

4  7,7  1  1,9  3  7,1  2  4,8 

6. Διάθλαση στο νερό 
‐ μη Αποδεκτή 

3  5,8  1    1,9  2  4,8  0  0,0 

Πίνακας 2: Επιλογές σχεδίων που αντιπροσωπεύουν τη διάθλαση του φωτός από παιδιά της 

Στ΄ τάξης 

 

Σε επόμενη ερώτηση ζητήθηκε από τα παιδιά να απαντήσουν στην κλειστού τύπου ερώτη‐

ση σχετικά με την αιτία που πιστεύουν ότι ο μεγεθυντικός φακός μεγαλώνει τα γράμματα. 

Η πρώτη επιλογή, «το γυαλί είναι χοντρό και μεγαλώνει τα γράμματα» (χωρίς να αναφέρε‐

ται η επίδραση του φωτός) ανήκει στην κατηγορία «Το μέσον αλλάζει το υποκείμενο». Αυ‐

τή η κατηγορία συγκροτήθηκε και επιλέχτηκε να περιληφθεί στο ερωτηματολόγιο με βάση 

τα αποτελέσματα της αρχικής μας έρευνας που ανιχνεύτηκαν με τη μέθοδο των συνεντεύ‐

ξεων. Όπως προαναφέρθηκε διαπιστώθηκε ότι πολλά παιδιά αποδίδουν τη μεταβολή που 

δίνει υπόσταση στο φαινόμενο στη δράση κάποιου παράγοντα ο οποίος θεωρείται από τα 

παιδιά ως υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει. Η δεύτερη επιλογή, «το φως δυναμώνει όταν περ‐

νάει μέσα από το γυαλί και πηγαίνει στα γράμματα και έτσι τα κάνει πιο μεγάλα», ανήκει 

στην  κατηγορία «Τάση  του  υποκειμένου». Η  κατηγορία  αυτή  συγκροτήθηκε  με  βάση  τις 

απαντήσεις  της αρχικής μας έρευνας στις οποίες αρκετά παιδιά θεωρούν ότι η μεταβολή 

που δίνει υπόσταση στο φαινόμενο είναι εγγενής  ιδιότητα του υποκειμένου που την υφί‐

σταται και ότι η  ίδια η μεταβολή είναι η εκδήλωσή της. Η  τρίτη επιλογή «το φως έρχεται 

από τα γράμματα στα μάτια μας περνάει μέσα από το γυαλί του φακού αλλάζει πορεία και 

τα  κάνει  να φαίνονται  πιο  μεγάλα»  αποτελεί  την  επιστημονικά  αποδεκτή  άποψη,  ενώ  υ‐

πάρχει και η δυνατότητα να καταγράψουν τη δική τους άποψη όταν δεν υιοθετούν καμιά 

από τις παραπάνω απόψεις.   Από τις απαντήσεις των παιδιών μετά τις διδασκαλίες, δια‐

πιστώθηκε  αύξηση  του  αριθμού  της  τρίτης  απάντησης  (επιστημονικά  αποδεκτής)  για  την 
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Π.Ο.  (σε 37  από 26)  και αντίστοιχα μείωση στις άλλες  κατηγορίες απαντήσεων,  ενώ στην 

Ο.Ε. η αύξηση του αριθμού της τρίτης απάντησης (επιστημονικά αποδεκτής) ήταν μικρή (σε 

16 από 15 που ήταν πριν τη διδασκαλία) διαφορά που είναι στατιστικά σημαντική (έλεγχος 

Wilcoxon, N=52,  z=‐2,497 p=,013).  Αντίθετα στην Ο.Ε.  δεν παρουσιάστηκε σημαντική δια‐

φοροποίηση  στις  απαντήσεις  πριν  και  μετά  τις  διδασκαλίες  (έλεγχος Wilcoxon, N=42,  z=‐

,967 p=,334) (Πίνακας 3).  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 

Π.Ο.  Ο.Ε. 

ΑΡΧΙΚΟ 

ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ 

 ΕΡΩΤ. 

ΑΡΧΙΚΟ  

ΕΡΩΤ. 

ΤΕΛΙΚΟ  

ΕΡΩΤ. 

Ν=5

2 
% 

Ν=5

2 
%  Ν=42  %  Ν=42  % 

Για ποιο 

λόγο ένας 

μεγεθυντι

κός φακός 

όταν 

τοποθετείτ

αι πάνω 

από τα 

γράμματα 

ενός 

κειμένου 

στο βιβλίο, 

αυτά 

φαίνονται 

μεγαλύτερ

α; 

Α) το γυαλί του 

φακού είναι χο‐

ντρό και μεγαλώ‐

νει τα γράμματα 

19 
36,

5 
9  17,3  18  42,9  13  31,0 

Β) φως δυναμώ‐

νει όταν περνάει 

μέσα από το γυα‐

λί και πηγαίνει 

στα γράμματα και 

έτσι τα κάνει πιο 

μεγάλα 

7 
13,

5 
6  11,5  9  21,4  13  31,0 

Γ) το φως έρχεται 

από στα μάτια 

μας περνώντας 

μέσα από το 

γυαλί του φακού 

αλλάζει πορεία 

και έτσι φαίνο‐

νται πιο μεγάλα 

26 
50,

0  7 
71,2  15  35,7  16  38,1 

Πίνακας 3: Απαντήσεις στην ερώτηση «Για ποιο λόγο ένας μεγεθυντικός φακός όταν 

τοποθετείται πάνω από τα γράμματα ενός κειμένου στο βιβλίο, αυτά φαίνονται 

μεγαλύτερα» 

 

Σε επόμενη ερώτηση  ζητείται από τα παιδιά να σχεδιάσουν  την πορεία  των ακτίνων μιας 

δέσμης φωτός όταν αυτή διέρχεται μέσα από ένα συγκλίνοντα και έναν αποκλίνοντα φακό 

και στη συνέχεια να αιτιολογήσουν το σχέδιό τους. Τα αποδεκτά σχέδια σύμφωνα με την 

επιστημονική άποψη παρουσιάζονται στο Σχέδιο 1,  ενώ ως αποδεκτές ερμηνείες στην αι‐

τιολόγηση της διαφοροποίησης της σχεδίασης των ακτίνων μετά τη διέλευσή τους από τους 

φακούς θεωρήσαμε τις απαντήσεις που εστίαζαν στη διαφορά του σχήματος των δυο φα‐

κών, με αποτέλεσμα τη διαφορετική τροπή της πορείας της δέσμης φωτός όταν αυτή διέρ‐

χεται μέσα από τους φακούς. Συνοπτικά, σύμφωνα με την παραπάνω κατηγοριοποίηση με‐

τά τη διδασκαλία διαπιστώθηκε μεγάλη αύξηση των αποδεκτών σχεδίων και των αντίστοι‐

580/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



χων αποδεκτών αιτιολογήσεων για  την Π.Ο.  Τα σχέδια που απεικόνιζαν  τη σωστή πορεία 

της δέσμης του φωτός που διέρχεται από ένα συγκλίνοντα και ένα αποκλίνοντα φακό αυ‐

ξήθηκαν σε 40 από πέντε πριν τη διδασκαλία. Ανάλογα παρουσίασαν σημαντική μείωση τα 

σχέδια που απεικόνιζαν: α) ανακλάσεις στους φακούς β) με διαφορά στην ένταση του φω‐

τός και γ) χωρίς διαφορά όσον αφορά στην πορεία του φωτός τη στιγμή που διέρχεται μέσα 

από τους φακούς. Στην Ο.Ε. η αντίστοιχη αύξηση ήταν μικρότερη σε 10 συνολικά από μια 

πριν τις διδασκαλίες. Οι διαφορές που προέκυψαν είναι στατιστικά σημαντικές σε επίπεδο 

μικρότερο του 0,05 (U=848 N1=42, N2=52 δίπλευρη, p=,027). 

 

 
Σχέδιο 1: Στην πρώτη περίπτωση οι ακτίνες της δέσμης συγκλίνουν μετά τη διέλευσή τους 
από το φακό. Στη δεύτερη περίπτωση οι ακτίνες της δέσμης αποκλίνουν μετά τη διέλευσή 

τους από το φακό 
 

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα τα οποία προήλθαν από τη σύγκριση των αποτελεσμάτων 

των απαντήσεων των παιδιών της Π.Ο. και Ο.Ε. της πριν και μετά τις διδασκαλίες μπορούμε 

να υποστηρίξουμε ότι στην πλειοψηφία τους τα παιδιά της Π.Ο. προσεγγίζουν την επιθυμη‐

τή γνώση όσον αφορά στο φαινόμενο της διάθλασης. Διαπιστώθηκε ότι σε ερωτήσεις στις 

οποίες τα παιδιά μετά τις διδασκαλίες κλήθηκαν να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους ή τα 

σχέδια  τους,  οι  αναφορές σε  επιστημονικά αποδεκτές  ερμηνείες  ήταν περισσότερες στην 

Π.Ο. σε σύγκριση με αυτές στην Ο.Ε. επιτυγχάνοντας τους μαθησιακούς στόχους που τέθη‐

καν στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού λογισμικού και στην ανάπτυξη της διδασκαλίας. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή αναφέρεται στην εμπειρία από τη δημιουργία δικτύων συνεργασίας σχο‐

λείων στο πλαίσιο καινοτόμων προγραμμάτων και σχολικών δραστηριοτήτων που υλοποιή‐

θηκαν   τα τέσσερα τελευταία σχολικά έτη. Συνεργάστηκαν σχολεία της Ελλάδας αλλά   και 

ελληνικά σχολεία της Ανατολικής Μεσογείου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αξιοποιήθηκαν 

τα κοινωνικά  εργαλεία web 2.0, τα οποία προσφέρουν φιλικό και ασφαλές περιβάλλον δι‐

κτύωσης  με  απεριόριστες  δυνατότητες  δημιουργίας  περιεχομένου  και  επικοινωνίας  από 

απόσταση.   Η δράση αξιολογείται με κριτήρια το περιεχόμενο της συνεργασίας, το βαθμό 

εμπλοκής των εκπαιδευτικών του κάθε σχολείου και των υπολοίπων μετόχων στην εκπαι‐

δευτική  διαδικασία,  την  πολιτική  αξιοποίησης  των  διαδικτυακών  εργαλείων  και  τον  ε‐

μπλουτισμό  τους  με  βιωματικές  δράσεις,  δια  ζώσης  συναντήσεις  και  συμπληρωματικές 

δραστηριότητες. Ζητούμενο των δράσεων ήταν το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία, η 

αλληλεπίδραση μαθητών με διαφορετικές  εμπειρίες,  συμπεριφορές και βιώματα,    η ανά‐

πτυξη της κριτικής σκέψης και η υιοθέτηση νέων, πιο θετικών στάσεων απέναντι στο Σχο‐

λείο και τη μάθηση.  

Λέξεις ‐ κλειδιά:  διασχολική συνεργασία, wikis, web2.0, ανοικτό Σχολείο 

Εισαγωγή 

Η συνεργασία σχολείων της ίδιας ή άλλης βαθμίδας για την ανταλλαγή απόψεων σε εκπαι‐

δευτικά  και  κοινωνικά  θέματα  και  για  την  πραγματοποίηση  κοινών  εκδηλώσεων  βοηθά 

τους μαθητές στη διεύρυνση των εμπειριών τους και στην καλύτερη κατανόηση του κόσμου 

της πραγματικότητας  (Παπαδόπουλος, 1996, σ.63). Διεθνείς έρευνες δείχνουν ότι στα επι‐

τυχημένα σχολεία δημιουργούνται και αξιοποιούνται ισχυρά δίκτυα αλληλεπίδρασης ανά‐

μεσα σε όλους τους μετόχους  στην εκπαιδευτική διαδικασία (Day at al., 2000 ; Pashiardis et 

al., 2011). 

Η  εισαγωγή  εκπαιδευτικών  καινοτομιών  στην  εκπαίδευση  επιφέρει  ποιοτική αναβάθμιση 

του Σχολείου, καθώς οι μαθητές εφοδιάζονται με νέες γνώσεις, δεξιότητες και αξίες  (Μα‐

τσαγγούρας, 2011). Σε αυτή την κατεύθυνση σημαντική είναι η συμβολή των νέων τεχνολο‐

γιών που προσφέρουν ποικιλία εργαλείων που βοηθούν την επικοινωνία και συνεργασία, 

εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία και υποστηρίζουν τη διερευνητική μάθηση. Τα 

τελευταία χρόνια η ορθολογική χρήση των εργαλείων web 2.0 στην εκπαιδευτική διαδικα‐

σία συντελεί στη δημιουργία κατάλληλου περιβάλλοντος  για συνεργατική μάθηση και οι‐

κοδόμηση της γνώσης (Yukawa, 2006). H προστιθέμενη αξία είναι ότι στις πλατφόρμες του 

web 2.0 μπορούν να οικοδομηθούν εφαρμογές στις οποίες γίνεται εκμετάλλευση της συλ‐

λογικής  νοημοσύνης  (O'Reilly, 2006).  Επίσης  οι  εφαρμογές  αυτές  είναι  στο  Διαδίκτυο  και 
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μπορεί ο χρήστης να έχει πρόσβαση από όποιο σημείο της γης και να βρίσκεται, αρκεί να 

διαθέτει σύνδεση στο Internet. 

Στην εργασία αυτή γίνεται αναφορά στη συμβολή των εργαλείων του web2.0 στην αποτε‐

λεσματική συνεργασία Σχολείων και το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία με έμφαση στη 

βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και ταυτόχρονα παρουσιάζονται τέσσερις μελέ‐

τες περίπτωσης στις οποίες χρησιμοποιούνται τα wikis σε συνδυασμό με άλλες εκπαιδευτι‐

κές πρακτικές. Οι τρεις μελέτες περίπτωσης αναφέρονται σε συνεργασίες σχολείων δευτε‐

ροβάθμιας εκπαίδευσης από Κεντρική Μακεδονία και Κρήτη, ενώ η τέταρτη αναφέρεται σε 

ένα διευρυμένο δίκτυο συνεργασίας Σχολείων. 

 

Καταρχάς παρατίθενται τα οφέλη των σχολείων από τις διασχολικές συνεργασίες, ενώ στη 

συνέχεια αναλύονται τα πλεονεκτήματα από την ενσωμάτωση των ΤΠΕ και των κοινωνικών 

δικτύων που σχετίζονται με τη νέα καθημερινότητα στην αλληλεπίδραση μαθητών και κα‐

θηγητών από απόσταση με αναφορές στις μελέτες περίπτωσης. Έπειτα παρουσιάζονται ό‐

λες οι συμπληρωματικές βιωματικές δράσεις που υιοθετήθηκαν και που συνέβαλλαν στην 

ενδυνάμωση των σχέσεων και στην δημιουργία μίας κουλτούρας συνεργασίας στα εμπλε‐

κόμενα στη δράση σχολεία. Επίσης, αναφέρεται η τηλεδιάσκεψη ως τεχνική για την αποκα‐

τάσταση σύγχρονης επικοινωνίας σε συνδυασμό με τα παραπάνω. Τέλος γίνεται μία συζή‐

τηση για το ρόλο και την εμπλοκή του εκπαιδευτικού δυναμικού των σχολείων, των Διευθυ‐

ντών,  των  γονέων  και  της  τοπικής  κοινωνίας  καθώς  και  για  τα αποτελέσματα σε  επίπεδο 

γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν από τους μαθητές.  

Συνεργασίες Σχολείων 

 

Από  τη  διεθνή  πρακτική  η  διασχολική  συνεργασία  αναφέρεται  είτε  στα  πλαίσια  κάποιου 

μαθήματος  του αναλυτικού προγράμματος,  είτε στα πλαίσια μίας διαθεματικής ερευνητι‐

κής εργασίας είτε μιας πιο ολοκληρωμένης δράσης με σειρά μαθημάτων και μεγάλο ποσο‐

στό εκπαιδευτικών να εντάσσονται σε αυτή. Ανάμεσα στα οφέλη που προκύπτουν από τις 

συνεργασίες Σχολείων αναφέρονται (Burns, 2003): 

 Η άρση της γεωγραφικής απομόνωσης. Η απομόνωση έχει ως άμεσο επακόλουθο 

κάποια σχολεία να αδυνατούν να προσφέρουν πλήθος μαθησιακών ευκαιριών και 

συνεπώς οι μαθητές τους να έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε πηγές γνώσης. 

 Η ανταλλαγή εμπειριών και απόψεων μεταξύ μαθητών, εκπαιδευτικών και φορέων 

με σκοπό την βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

 Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών των συνεργαζόμενων Σχολείων. 

 Η ανταλλαγή επισκέψεων. 

 Το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία με τη συμμετοχή όλων των μετόχων στην 

εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Η προώθηση της συνεργατικής μάθησης. 

 

Οι διασχολικές συνεργασίες συμπεριλαμβάνονται και στις προτεραιότητες της εκπαιδευτι‐

κής πολιτικής τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Έχουν γίνει όντως σημαντικές προσπάθειες 

συνεργασίες  Σχολείων,  κυρίως μέσω  των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων,  οι  οποίες συμβάλ‐

λουν  στην  εξωστρέφεια  της  σχολικής  μονάδας,  αλλά  δεν  εμπλέκουν  συνήθως  το  σύνολο 
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του εκπαιδευτικού δυναμικού, με αποτέλεσμα τα σημαντικά οφέλη που προκύπτουν να μη 

διαχέονται.   

 

Η συνεργασία των Σχολείων που αναφέρονται στην παρούσα εργασία,  ξεκίνησε από προ‐

σωπικές  γνωριμίες ανάμεσα σε Διευθυντές/ντριες  των  Σχολείων.  Εξετάστηκαν οι προϋπο‐

θέσεις από πλευράς υποδομών, εκπαιδευτικού και μαθητικού δυναμικού και αξιοποιήθηκε 

η κουλτούρα καινοτομίας των συγκεκριμένων Σχολείων, έτσι ώστε  να αποκομιστούν κατά 

το μέγιστο δυνατό βαθμό τα οφέλη τα οποία προαναφέρθηκαν.  Τα θέματα της συνεργασί‐

ας  επιλέχθηκαν  έτσι,  ώστε α)  να  προσελκύουν  το  ενδιαφέρον  των μαθητών,  β)  να  έχουν 

διαθεματικό  χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορεί  να εμπλακούν όσο γίνεται περισσότεροι  εκ‐

παιδευτικοί και γ) να μπορούν να ενταχθούν, στην πιλοτική τους μορφή, στα πλαίσια προ‐

γραμμάτων  σχολικών  δραστηριοτήτων.  Έτσι,  στις  τέσσερεις  περιπτώσεις  στις  οποίες  ανα‐

φερόμαστε τα θέματα ήταν: 

 Το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής  (http://pellacreta.pbworks.com/) 

 Το φυσικό περιβάλλον του τόπου μας  (http://gazilagadas.pbworks.com/) 

 Τα ιστορικά μνημεία του τόπου μας:  (http://thessalonikiheraklio.pbworks.com/) 

 Η  σχολική  ζωή  και  πως  αυτή  μπορεί  να  βελτιωθεί:  

(http://mediterraneanschools.pbworks.com/) 

 

Χρήση Συνεργατικών Εργαλείων Web 2.0 

 

Αποφασίστηκε από την αρχή στη συνεργασία να αξιοποιηθούν συνεργατικά εργαλεία  της 

νέας τεχνολογίας και να δημιουργηθούν διαδικτυακές μαθησιακές κοινότητες στις οποίες οι 

μαθητές  λειτουργώντας  σε  ένα  κοινωνικό  πλαίσιο  να  μπορούν  να  βρουν  τις  στρατηγικές 

μάθησης μόνοι  τους και  να αναπτύξουν  τις  γνώσεις  και  τις δεξιότητές  τους. Με αυτό  τον 

τρόπο, οι μαθητές αλλά και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να έχουν καθημερινή σχεδόν επαφή, 

να αλληλεπιδρούν και  να επεξεργάζονται  κοινά θέματα.  Τα βασικά εργαλεία   διατίθενται 

δωρεάν στο διαδίκτυο, με αποτέλεσμα η χρήση τους να μην επιβαρύνει οικονομικά ούτε τις 

σχολικές μονάδες, ούτε τους μαθητές. Ανάμεσα σε αυτά  συμπεριλαμβάνονται το ηλεκτρο‐

νικό ταχυδρομείο, τα κοινωνικά δίκτυα,  τα ιστολόγια, τα wikis και τα υπόλοιπα συνεργατι‐

κά  εργαλεία  που  διατίθενται  στο  διαδίκτυο.  Τα  εργαλεία  αυτά,  αν  χρησιμοποιηθούν  με 

παιδαγωγικά «σωστό» τρόπο προσφέρουν απεριόριστες δυνατότητες για διερευνητική μά‐

θηση, κατάθεση απόψεων, ανταλλαγή επιχειρημάτων κ.λ.π. (Alexander, 2006).   Στην ελλη‐

νική  βιβλιογραφία  αναφέρονται  εφαρμογές  τους  σε  όλες  τις  βαθμίδες  της  εκπαίδευσης, 

όπου κυρίως γίνεται χρήση σε μεμονωμένες σχολικές τάξεις. Δεν υπάρχουν όμως αρκετές 

αναφορές για χρήση τους στις διασχολικές συνεργασίες.  

 

Στις  περιπτώσεις  που  εξετάζονται  στην  παρούσα  εργασία  αξιοποιήθηκαν  τα wikis,  ως  τε‐

χνολογία του web 2.0 που θεωρείται εξαιρετικά πετυχημένη στις περιπτώσεις που απαιτεί‐

ται συνεργασία μαθητών  (Coy & Ng, 2007). Οι μαθησιακές κοινότητες που αναπτύχθηκαν 

απαρτίζονται από περίπου 20 μαθητές από κάθε Σχολείο. Τα wikis είναι α) ιδιαίτερα απλά 

στη  χρήση,  β)  επιτρέπουν  τη  συμμετοχική  κατασκευή  και  γ)  προσφέρουν  ένα  απολύτως 

ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης αφού απαιτείται από τους χρή‐

στες να έχουν κωδικό πρόσβασης και έτσι οι μαθητές προστατεύονται και οι δραστηριότη‐
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τες τους δεν είναι προσβάσιμες από άλλους. Επιπλέον, αφήνουν χώρο για ανταλλαγή από‐

ψεων  και  σχολιασμό,  ενώ  οι  παρουσιάσεις  των    σχολείων  διαφοροποιούνται  μέσα  στον 

ιστοχώρο και είναι διακριτή η συμβολή του κάθε σχολείου και του κάθε μαθητή. Καταγρά‐

φουν όλες τις παρεμβάσεις που έκανε ο κάθε χρήστης καθώς και κάθε αλλαγή που γίνεται, 

ενώ οποιαδήποτε στιγμή η σελίδα μπορεί να έρθει σε προηγούμενη κατάσταση. Δοκιμάσα‐

με τα λογισμικά pbworks (http://pbworks.com/) και wikispaces (www.wikispaces.com/) και 

τελικά επιλέξαμε το pbworks καθόσον είναι πιο απλό στη χρήση και επιτρέπει το σχολιασμό 

και  αξιολόγηση  της  κάθε  σελίδας,  γεγονός  που  το  καθιστά  πιο  κατάλληλο  για  μαθητικές 

εργασίες. 

Στην πρώτη μελέτη περίπτωσης, αυτή της κλιματικής αλλαγής (Γκινούδη κ.α., 2011), οι στό‐

χοι που  τέθηκαν ήταν αρκετά  γενικοί  και σχετίζονταν περισσότερο με  επικοινωνιακές  και 

διερευνητικές δεξιότητες, καθώς και με δεξιότητες  επίλυσης προβλημάτων που πρέπει να 

αποκτήσουν  οι  μαθητές  στο  Σχολείο.  Οι  καθηγήτριες  δεν  έβαλαν  κανένα  περιορισμό  ως 

προς τη δόμηση του περιεχομένου, θέλοντας με αυτό τον τρόπο να παρατηρήσουν τις ανά‐

γκες και την ανταπόκριση των μαθητών τους. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι μαθητές να νιώ‐

σουν  ελεύθεροι  στο  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  και  να  διατυπώσουν  τις  υποθέσεις 

τους. Τους κατεύθυναν όμως να εμπλακούν με διάφορες γνωστικές περιοχές από τα μαθή‐

ματα κυρίως των φυσικών επιστημών που σχετίζονται με το φαινόμενο της κλιματικής αλ‐

λαγής, αλλά και να μελετήσουν και τις κοινωνικές επιπτώσεις που προκαλούνται. Οι μαθη‐

τές  δημιούργησαν    ένα  πλούσιο  πολυμεσικό  περιεχόμενο  και  δήλωσαν  ενθουσιασμένοι 

από το νέο μαθησιακό περιβάλλον και από τη συνεργασία τους με μαθητές άλλων σχολεί‐

ων. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών, η επικοινωνία των δύο Σχολείων από απόσταση, η 

διαμόρφωση θετικών στάσεων για το περιβάλλον και η συνολική προσπάθεια της ομάδας 

είναι τα στοιχεία που αξιολογήθηκαν από την παρέμβαση και κρίθηκαν θετικά. Τα προβλή‐

ματα τα οποία καταγράφηκαν εστιάζονται κυρίως στο ότι οι μαθητές χρησιμοποιούσαν με 

μεγάλη συχνότητα την «αντιγραφή ‐ επικόλληση» άρθρων δημοσιευμένων στο διαδίκτυο, 

με αποτέλεσμα να μην είναι σαφές το κατά πόσο κατανόησαν τα επιμέρους θέματα. Για το 

λόγο αυτό στις επόμενες διασχολικές  συνεργασίες αποφασίστηκε να αναπτυχθούν θέματα 

τα οποία συνδέονται περισσότερο με τις εμπειρίες των μαθητών και επιπλέον η χρήση των 

συνεργατικών εργαλείων του web 2.0 να υποστηρίζεται από βιωματικές δράσεις.  

 

Συμπληρωματικές Βιωματικές Δράσεις 

 

Στην επόμενη μελέτη περίπτωσης που αναφερόταν στην τοπική γεωγραφία οι μαθητές δό‐

μησαν το περιεχόμενο, όχι μόνο από πηγές του διαδικτύου, αλλά και από δικές τους δρά‐

σεις και βιώματα (Σύβακα & Γκινούδη, 2012α). Επιπλέον, οι ομάδες των μαθητών κλήθηκαν 

να επιλέξουν από την αρχή το υποθέμα το οποίο θα ανέπτυσσαν σύμφωνα με τα ενδιαφέ‐

ροντά τους. Στην πορεία της εργασίας τους προέκυψαν διερευνητικά ερωτήματα, τα οποία 

χρειάστηκε να επεξεργαστούν. Οι επιβλέπουσες καθηγήτριες είχαν τώρα πιο ενεργό ρόλο 

και προέτρεπαν τους μαθητές σε συμπληρωματικές δράσεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνο‐

νται πεζοπορικές διαδρομές, καταγραφή στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, φωτογρά‐

φηση και βιντεοσκόπηση,  επισκέψεις σε Μουσεία Φυσικής  Ιστορίας και ΚΠΕ, συνεργασία 

με φορείς  κ.λ.π.  Στο  τέλος  του Προγράμματος  το  συνεργατικό  υλικό  που  παρουσιάστηκε 

στον κοινό ιστότοπο ήταν ελκυστικό και οι μαθητές έμειναν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από 
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την προσπάθειά τους. Επιπλέον, απέκτησαν πολλές γνώσεις της τοπικής τους γεωγραφίας, 

αλλά γνώρισαν και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου του συνεργαζόμενου Σχολείου, 

μέσα από την παρουσίαση των συμμαθητών τους. Με τον τρόπο αυτό η σχέση των μαθη‐

τών των δύο Σχολείων ενδυναμώθηκε, ενώ εκφράστηκε ιδιαίτερη επιθυμία και από τις δύο 

πλευρές  για  μελλοντική  συνεργασία  και  συνάντηση  δια  ζώσης  έτσι ώστε  οι  μαθητές  του 

ενός Σχολείου να ξεναγήσουν οι ίδιοι τον τόπο τους στους συμμαθητές τους.   

Έτσι, την επόμενη χρονιά, στην 3η μελέτη περίπτωσης, αποφασίστηκε η εργασία να εστια‐

στεί πάλι στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε τόπου, με έμφαση αυτή τη φορά στα ιστορικά 

μνημεία και την πολιτιστική κληρονομιά, με αφορμή και την επέτειο για τα 100 χρόνια από 

την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Η κοινή ιστοσελίδα του wiki ήταν αυτή τη φορά πιο 

δομημένη και η κάθε ομάδα ανέλαβε, εκτός από την παρουσίαση του θέματος, να προετοι‐

μάσει και μία δια ζώσης ξενάγηση  στο πολιτιστικό μνημείο που μελέτησε (Γκινούδη & Σύ‐

βακα, 2012). Πέρα από τις επιμέρους εκπαιδευτικές επισκέψεις των μαθητών στα ιστορικά 

μνημεία της περιοχής τους, οι μαθητές από την Κρήτη είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν 

τη Θεσσαλονίκη και να γνωρίσουν από κοντά τους συμμαθητές τους, οι οποίοι τους υποδέ‐

χθηκαν με ένα ξεχωριστό τρόπο και τους ξενάγησαν στη πόλη την οποία είχαν ήδη γνωρίσει 

μέσα από τις σελίδες του wiki. Στη γιορτή υποδοχής που παρέθεσαν οι Θεσσαλονικείς μα‐

θητές συνεργάστηκε ο Σύλλογος Γονέων και όλος ο Σύλλογος καθηγητών του συνεργαζόμε‐

νου Σχολείου. Οι μαθητές αντάλλαξαν δώρα, γεύτηκαν μακεδονικά εδέσματα και οι Κρητι‐

κοί μαθητές αφιέρωσαν στους Θεσσαλονικείς μαντινάδες,  έπαιξαν παραδοσιακή μουσική 

του τόπου τους με κρητικές λύρες και έμαθαν τους κρητικούς χορούς στους   συμμαθητές 

τους (Σύβακα & Γκινούδη, 2012β). 

 

Στην αξιολόγηση αυτής της περίπτωσης τα μαθησιακά αποτελέσματα ήταν ακόμα καλύτερα 

και δημιουργήθηκαν  ισχυρά δίκτυα αλληλεπίδρασης με μαθητές, εκπαιδευτικούς, φορείς, 

γονείς. Οι μαθητές δεν ανακάλυψαν απλά τη γνώση αλλά εφάρμοσαν τις γνώσεις τους στην 

ξενάγηση, απέκτησαν δεξιότητες και έγιναν πιο δεκτικοί στην αποδοχή του άλλου. Στις συ‐

ζητήσεις που ακολούθησαν για την αξιολόγηση του προγράμματος οι ίδιοι εξέφρασαν τον 

ενθουσιασμό τους και την επιθυμία για περισσότερες συνεργασίες και επιπλέον κοινές εκ‐

δηλώσεις με συμμαθητές από άλλα Σχολεία. 

Τηλεδιασκέψεις με τα Σχολεία 

 

Έτσι, στην τέταρτη μελέτη περίπτωσης με θέμα τη βελτίωση της Σχολικής ζωής, η μαθησια‐

κή  κοινότητα αυτή διευρύνθηκε  και με  τη συμμετοχή μαθητών από απομακρυσμένες πε‐

ριοχές της Ελλάδας  (Επτάνησα, Θράκη) αλλά και με μαθητές Σχολείων της Κύπρου καθώς 

και ενός ελληνικού σχολείου της Αιγύπτου. Για τη διεύρυνση αυτή, η οποία έγινε πιλοτικά, 

αξιοποιήθηκαν προσωπικές γνωριμίες, ενώ τα  κριτήρια επιλογής σχολείων σχετίζονται κυ‐

ρίως με διαφοροποιήσεις στα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και στα βιώματα των μαθητών, 

τόσο απομακρυσμένων μεταξύ τους περιοχών. Το θέμα είναι   ιδιαίτερα προσφιλές και εν‐

διαφέρον για τους μαθητές, και τους δίνει πολλές και εξαιρετικές ευκαιρίες για δημοκρατι‐

κή συμμετοχή στις αποφάσεις, ανάληψη ευθυνών και βαθιά κατανόηση ανάμεσα σε μαθη‐

τές  με  διαφορετικές  πολιτισμικές  καταβολές  και  βιώματα,  όπως  επίσης  και  συνεργατικές 

προσπάθειες εξεύρεσης λύσεων που ξεπερνούν τα όρια της τάξης και του σχολείου. Οι μα‐
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θητές έχουν την ευκαιρία να συγκρίνουν, να κρίνουν και να επιλέξουν από τις εμπειρίες τις 

δικές τους και των άλλων μαθητών. Επιπλέον, το θέμα αυτό είναι κατάλληλο για διερεύνη‐

ση και συνδέεται με τον πραγματικό κοινωνικό κόσμο και το πεδίο δράσεων των μαθητών. 

Οι  δύο  τηλεδιασκέψεις  που  έγιναν  μέσω  Skype  (http://www.skype.com/el/)  με  ζευγάρια 

Σχολείων   συνέβαλλαν στη συχνότερη από κοινού συνεύρεση των μαθητών, με εκμηδενι‐

σμό των αποστάσεων. Στις τηλεδιασκέψεις έλαβαν μέρος όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν 

στο πρόγραμμα, οι οποίοι ανέλαβαν και την οργάνωση και τύπωσαν το σχετικό πρόγραμμα. 

Με  τη  χρήση  του  laptop  και  του  βιντεοπροβολέα  της αίθουσας  διδασκαλίας  και  ενός  μι‐

κροφώνου το οποίο χρησιμοποιούσε εναλλάξ ο μαθητής που λάμβανε το λόγο δεν προέ‐

κυψε κανένα απολύτως τεχνικό πρόβλημα (Εικόνα 1). Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη έγινε συ‐

ζήτηση για τα προβλήματα των Σχολείων, προτάσεις των μαθητικών κοινοτήτων και ανταλ‐

λαγή πρακτικών  και  στην  επόμενη  έγινε  κοινή  χριστουγεννιάτικη  γιορτή με  παραδοσιακά 

κάλαντα και έθιμα της Κρήτης και της Κύπρου.  

 

 
Εικόνα1:  Τηλεδιάσκεψη μαθητών από Σχολείο της Κρήτης με συμμαθητές τους από Κύπρο 

 

Επιπλέον,  στο πρόγραμμα αυτό υλοποιήθηκαν ανταλλαγές  επισκέψεων ανάμεσα στα συ‐

νεργαζόμενα σχολεία (μια ομάδα μαθητών της Κρήτης επισκέφτηκε την Κύπρο και μια άλλη 

ομάδα τη Θεσσαλονίκη, ακόμη μια ομάδα μαθητών της Θεσσαλονίκης επισκέφτηκε την Κο‐

μοτηνή)  οι  οποίες  έθεσαν  τις  βάσεις  για  μελλοντικές  συνεργασίες  με  ανταλλαγές  καλών 

πρακτικών και με το σύνολο των εκπαιδευτικών των περισσοτέρων Σχολείων να εμπλέκο‐

νται σε αυτές προς όφελος των μαθητών τους.  

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάσαμε 4 περιπτώσεις διασχολικής συνεργασίας που βασίστηκαν 

στην αξιοποίηση των εργαλείων της σύγχρονης τεχνολογίας, αλλά υποστηρίχθηκαν και με 

βιωματικές  δράσεις.  Σε  κάθε  περίπτωση  έγινε  αξιολόγηση  των  δράσεων από  εκπαιδευτι‐

κούς και μαθητές και ο σχεδιασμός της επόμενης δράσης έγινε με γνώμονα να βελτιωθεί η 

εκπαιδευτική πρακτική και να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα και αδυναμίες προέκυ‐

ψαν.   

 

Η διαδικασία που ακολουθήθηκε ήταν συστηματική και συνεχόμενη, ξεκίνησε από την ίδια 

τη σχολική μονάδα και διευρύνθηκε στην ομάδα Σχολείων, με το σύνολο σχεδόν των εκπαι‐
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δευτικών του να συμμετέχει και να δρα συλλογικά με στόχο την αναβάθμιση του εκπαιδευ‐

τικού έργου. Η όλη δράση είχε έντονο το στοιχείο του αναστοχασμού, με τους εκπαιδευτι‐

κούς να αλλάζουν την πρακτική τους, ψάχνοντας συνεχώς πιο αποτελεσματικούς τρόπους, 

ώστε να πετύχουν τη μέγιστη δυνατή εμπλοκή και ανάπτυξη των μαθητών.  

Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι η συμμετοχή όλων των μαθητών, ακόμα και των αποκα‐

λούμενων  «αδύνατων»  στη  συμβατική  τάξη,  ήταν  ιδιαίτερα  αυξημένη.  Οι  ίδιοι  δήλωσαν 

ενθουσιασμένοι με τη χρήση του νέου μαθησιακού περιβάλλοντος, παραδέχθηκαν ότι βελ‐

τιώθηκε σημαντικά το κλίμα στη σχολική μονάδα και εξέφρασαν την επιθυμία τους να χρη‐

σιμοποιούν  παρεμφερή  διαδικτυακά  εργαλεία  και  στα  πλαίσια  των  άλλων  μαθημάτων 

τους.  Τα  πρώτα  αποτελέσματα  από  τις  τέσσερις  μελέτες  περίπτωσης  που  αναφέρθηκαν, 

δείχνουν ότι υπήρξε πρόοδος των μαθητών που συμμετείχαν στην ομαδοσυνεργατική αυτή 

δραστηριότητα και στα άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, καθώς και καλύτε‐

ρες επιδόσεις στις τελικές εξετάσεις.  Η μελέτη όμως αυτής της συσχέτισης είναι σε εξέλιξη 

και αποτελεί αντικείμενο επόμενης εργασίας. 

Από την αξιολόγηση των δράσεων διαπιστώθηκε ότι ο βαθμός εμπλοκής των μαθητών στη 

μαθησιακή κοινότητα εξαρτάται α) από την προσωπική εμπλοκή του Διευθυντή της σχολι‐

κής μονάδας και β) από την προηγούμενη εμπειρία του σχολείου σε παρεμφερείς δράσεις. 

Παρόλο ότι οι μαθητές που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διαφορετικοί 

από ότι τις προηγούμενες χρονιές, στα Σχολεία στα οποία είχαν προηγηθεί δράσεις διασχο‐

λικής συνεργασίας μέσω διαδικτύου  η ανταπόκριση ήταν άμεση, με ελεύθερη διατύπωση 

απόψεων,  εποικοδομητικές  προτάσεις,  αυθεντικά  κείμενα  και  πιο  θετική  στάση απέναντι 

στο σχολείο. Αντίθετα στα Σχολεία που συμμετείχαν για πρώτη φορά σε ψηφιακές συνερ‐

γατικές δράσεις, οι μαθητές  ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί. Ακόμα, δια‐

πιστώθηκε ότι ο αυξημένος αριθμός Σχολείων που συνεργάστηκαν σε αυτή την δραστηριό‐

τητα λειτούργησε αρνητικά σε σχέση με την επικοινωνία των μαθητών και  τη δημιουργία 

καλού συνεργατικού πνεύματος ανάμεσα στις ομάδες. Στις μεγάλες ομάδες οι σχέσεις είναι 

πιο απρόσωπες  και οι  σχολιασμοί αναφέρονται  κυρίως στο υπό συζήτηση θέμα,  ενώ δη‐

μιουργούνται  εύκολα υποομάδες μαθητών με  κοινά  ενδιαφέροντα,  οι  οποίες  στρέφονται 

γρήγορα σε πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα.   Έτσι,   τα ανοικτά θέματα που απασχόλησαν 

την παρούσα συγγραφική ομάδα  και που χρίζουν περαιτέρω μελέτης είναι ο αριθμός των 

συνεργαζόμενων  σχολείων,  ο  βαθμός  εμπλοκής  του  κάθε  σχολείου  στη  συνεργασία,  οι 

πρακτικές που εξασφαλίζουν ισότιμη συμμετοχή και καλή επικοινωνία όλων των εμπλεκο‐

μένων, καθώς και ο ρόλος του Διευθυντή στη προώθηση της επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Με τις διασχολικές συνεργασίες δίνονται κίνητρα στους μαθητές, ενώ πέφτουν οι διαχωρι‐

στικές γραμμές ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες και έτσι αυξάνεται η κοινωνική συνο‐

χή. Επιπλέον, δίνονται ευκαιρίες στους εκπαιδευτικούς να ανταλλάξουν απόψεις και εμπει‐

ρίες και να υιοθετούν καλές πρακτικές προς όφελος των μαθητών του σχολείου. Η διαρκής 

ανάπτυξη επίσης των εκπαιδευτικών έχει άμεσο θετικό αντίκτυπο στα μαθησιακά επιτεύγ‐

ματα  των  μαθητών  τους  και  στην  ανάπτυξη  της  συνεργατικής  κουλτούρας  στο  Σχολείο 

(Harris, 2002).  Η  συνεργατική  κουλτούρα,  ιδιαίτερα  στις  μέρες  μας  που  οι  εκπαιδευτικές 

ανάγκες των μαθητών αυξάνονται ραγδαία, θεωρείται το κλειδί της εκπαιδευτικής αλλαγής, 

βελτίωσης και ανάπτυξης, όχι μόνο της σχολικής μονάδας αλλά, εξελικτικά, και του εκπαι‐
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δευτικού συστήματος δεδομένου ότι ως ένα ανοικτό σύστημα, η σχολική μονάδα αλληλε‐

πιδρά με το κοινωνικό πλαίσιο και δέχεται τις επιρροές του (Hoy & Miskel, 2008). Σήμερα, 

τα νέα «κοινωνικά λογισμικά» του web2.0 και οι τηλεδιασκέψεις δίνουν απεριόριστες δυ‐

νατότητες  για  διασχολικές  συνεργασίες  χωρίς  πρόσθετη  οικονομική  δαπάνη.  Εναπόκειται 

στην εκπαιδευτική κοινότητα να εξοικειωθεί με τα νέα εργαλεία που της προσφέρονται και 

να τα αξιοποιήσει με «παιδαγωγικά σωστό» τρόπο.  
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Περίληψη 

Με την παρούσα εισήγηση επιχειρούμε να περιγράψουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμο‐

ποιούμε εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας, και ειδικότερα εργαλεία web‐

2.0, κατά τη διδασκαλία του μαθήματος των Θρησκευτικών, συνδυάζοντάς τα μάλιστα, με 

την  εφαρμογή  συγχρόνων αντιλήψεων  για  τη  μάθηση.  Στην  ουσία  πρόκειται  για  κάποιες 

εφαρμοσμένες  πρακτικές  προτάσεις  ένταξης‐χρήσης  ΤΠΕ  στη  διδασκαλία  των Θρησκευτι‐

κών, με ταυτόχρονη εφαρμογή βιωματικών ‐ επικοινωνιακών μεθόδων διδασκαλίας. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, wikis, ιστολόγια. 

 

Εισαγωγή 

Είναι  γνωστό ότι,  στις μέρες μας,  η Πληροφορική  χρησιμοποιείται  ευρύτατα στη  ζωή  του 

Σχολείου και διαχέεται σε όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (Κοντογιαννοπούλου 

1991). Είναι επομένως πολύ σημαντικό να μπορεί ένας εκπαιδευτικός να εμπλέκει τους μα‐

θητές του στη διαδικασία μάθησης με τη χρήση της τεχνολογίας, και πάντοτε κατά τρόπο 

παιδαγωγικά ορθό. Γι αυτό και εντάξαμε τη χρήση των ΤΠΕ όχι μόνο στη διδακτική διαδικα‐

σία των Θρησκευτικών, αλλά και στις διάφορες άλλες καινοτόμες δράσεις μας, όπως είναι 

τα πολιτιστικά προγράμματα και τα προγράμματα περιβαλλοντικής, τη στιγμή μάλιστα που 

στο  Γυμνάσιό  μας,  το 2ο  Πρότυπο  Πειραματικό  Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης,  υπάρχει  πλήρης 

τεχνολογικός  εξοπλισμός  με  πίνακες  διαδραστικούς,  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  της  πιο 

πρόσφατης τεχνολογίας και σύγχρονο εργαστήριο Πληροφορικής.  

 

Ένα wiki αποτελεί το πρώτο και βασικότερο ανοικτό περιβάλλον συνεργατικής παραγωγής 

γραπτού λόγου (Collis & Moonen 2005), το οποίο χρησιμοποιείται ευρέως σε περιπτώσεις 

συνεργατικών – ομαδικών ερευνητικών εργασιών, διότι διασφαλίζει, όπως αυτό επισημαί‐

νεται και από σχετική βιβλιογραφία,   «τη δυνατότητα συμμετοχικής παραγωγής ιδεών και 

συνεργατικής παραγωγής λόγου, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζεται   ο βαθμός της προσω‐

πικής συμβολής του καθενός στην παραγωγή του κοινού έργου και στην αξιολόγηση τόσο 

της δουλειάς του, όσο και της δουλειάς της ομάδας» (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρ‐

φωση εκπαιδευτικών, κλάδος ΠΕ02, τεύχος 3, Πάτρα , Νοέμβριος 2010). Το wiki επομένως 

είναι ένα εργαλείο web 2.0, που δίνει τη δυνατότητα αξιοποίησης της ομαδοσυνεργατικής 

διδασκαλίας.  

 

Ένα άλλο, εξίσου σημαντικό εργαλείο, είναι το  ιστολόγιο,   στο οποίο ο εξουσιοδοτημένος 

χρήστης  μπορεί  να  αναρτήσει  ανακοινώσεις,  σκέψεις,  σχολιασμούς.  Είναι  ο  κατάλληλος 

χώρος,  όπου μπορούν να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα μιας εργασίας. Τα ιστολόγια, με 
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τις αναρτώμενες σε αυτά πληροφορίες, συμβάλλουν στην ψηφιακή οργάνωση ενός μαθή‐

ματος ή μιας ομαδικής εργασίας. Wiki και ιστολόγιο είναι τα δύο βασικά εργαλεία, τα οποία 

χρησιμοποιούμε  τόσο  για  τη  διδασκαλία  του  μαθήματος  των Θρησκευτικών,  όσο  και  για 

την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών, στο πλαίσιο προγραμμάτων με θεολογική θεματική. 

 

Χρήση των pbworkswikis και των ιστολογίων. 

Γενικά, όπως σε όλους είναι γνωστό,  τα Wikis δίνουν έναν πολύ απλό τρόπο δημιουργίας 

σελίδων,  τροποποίησης  των  περιεχομένων  τους  και  εισαγωγής  αρχείων,  επιτρέποντας  τη 

συνεργατική  δημιουργία,  αλλά  και  την  ανάκληση  των  σελίδων  που  έχουν  τροποποιηθεί. 

Υπάρχουν βεβαίως διάφοροι  ιστότοποι,  στους οποίους μπορεί  να μπει  κανείς,  και  να δη‐

μιουργήσει  το  δικό  του  wiki.  (π.χ.  http://www.wikispaces.com/,  http://pbworks.com/, 

http://bluwiki.com/go/Main_Page,  http://tiddlyspot.com/)  Εμείς  χρησιμοποιήσαμε  ως  εκ‐

παιδευτικό εργαλείο για τη δημιουργία  wikis με τους μαθητές μας τα Pbworks, μπαίνοντας 

στη  σελίδα  http://pbworks.com,  και  επιλέγοντας  τη  δωρεάν  έκδοση,  για  εκπαιδευτικούς 

σκοπούς. Δημιουργήσαμε έτσι το wiki Ανχελίτος αλούμνος και  το πρώτο που κάναμε, ήταν 

η  εκπαίδευση  των    μαθητών  στη  σωστή  λειτουργία  και  χρήση  του 

(http://angelitosalumnos.pbworks.com).  Ως  εκ  τούτου,  οι  μαθητές,  μέσω  του  μαθήματος 

των Θρησκευτικών, εξασκούνται και αξιοποιούν ακόμη περισσότερο τις γνώσεις τους στην 

Πληροφορική, αλλά και αντιλαμβάνονται την αλληλοπεριχώρηση των διαφόρων γνωστικών 

αντικειμένων. Επίσης επεξεργάζονται και  δημιουργούν τις δικές τους σελίδες, εργαζόμενοι 

συνεργατικά,  ανά  τάξη  και  τμήμα,  βάσει  της  συμμετοχής  τους  σε  ομαδικές  εργασίες  του 

μαθήματος, ή και σε  προγράμματα περιβαλλοντικής ή πολιτιστικά προγράμματα, θεολογι‐

κού περιεχομένου, τα οποία τους ανατίθενται.  

 

Η  επιλογή  του συγκεκριμένου wiki  των Pbworks  έγινε λόγω της συμμετοχής μας,  κατά  τη 

σχολική χρονιά 2011  ‐2012, σε διαδικτυακό μάθημα του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλη‐

σίας της Ελλάδος, στην πλατφόρμα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, με θέμα: «Μεικτή 

μάθηση (blended learning). Μελέτη περίπτωσης:Wikis ‐ η αξιοποίησή τους στο μάθημα των 

Θρησκευτικών». Στο μάθημα αυτό συμμετείχαμε με τους μαθητές ενός τμήματος της Γ΄ τά‐

ξης, αφού προηγουμένως, με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων τους, εγγράψαμε τους μαθη‐

τές στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. (Τα wikis που χρησιμοποιήσαμε ήταν τα Pbworks).  

 

Η συμμετοχή σ’ αυτό το μάθημα υπήρξε πράγματι καινοτόμος, διότι οι μαθητές εκπαιδεύ‐

τηκαν με τις αρχές της δια βίου μάθησης,   όντας οι  ίδιοι ενεργοί λήπτες του μαθησιακού 

υλικού. Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις των μαθητών με 

την υπεύθυνο του Διορθόδοξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος, κυρία Ιωάννα Κομνη‐

νού, μέσω skype. Η σύνδεση και η διδασκαλία μέσω skype (τηλεκπαίδευση), έδωσε στους 

μαθητές τη δυνατότητα ακουστικής και οπτικής επικοινωνίας με τους εκπαιδευτές του φο‐

ρέα συνεργασίας, χωρίς τους περιορισμούς του σχολικού χώρου. Έτσι, η σχολική τάξη έγινε 

πιο ανοιχτή στην κοινωνία, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες για ένα νέο σχολείο. Στο πλαίσιο 

αυτής της δράσης, οι μαθητές κατασκεύασαν τα δικά τους pbworkswikis και στη συνέχεια 

κατασκεύασαν και χρησιμοποίησαν συνεργατικά, χωρισμένοι σε τρεις ομάδες, τα παρακά‐

τω: Το wiki  για τη ναοδομία,  το wiki    για την έρευνα «Προτεστάντες στην Ελλάδα» και το  

wiki  για  την  έρευνα:  «Ρωμαιοκαθολικοί  στην  Ελλάδα»  (http://naodomia.pbworks.com, 
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http://protestantes.pbworks.com  και  http://romeokatholiki.pbworks.com).  Με  τη  δράση 

μας αυτή κατορθώσαμε την ένταξη αξιοποίησης των Τεχνολογιών των Επικοινωνιών και της 

Πληροφορίας  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  όχι  υποκαθιστώντας  τη  σχολική  τάξη,  αλλά 

επεκτείνοντας την σε ένα νέο περιβάλλον (διαδικτυακό) και κάνοντας πράξη το σχολείο που 

ανοίγεται στον κόσμο.  

 

Για τη διδασκαλία των Θρησκευτικών χρησιμοποιούμε, παράλληλα με τα wikis, πέντε ιστο‐

λόγια.  Για  τη δημιουργία ενός  ιστολογίου υπάρχουν διάφοροι δικτυακοί  τόποι  (όπως π.χ. 

www.blogger.com,  http://www.typepad.com/,  http://blogs.pathfinder.gr/, 

http://www.xanga.com/, http://edublogs.org/, κλπ ). Η υπηρεσία αλλά και ο χώρος φιλοξε‐

νίας παρέχονται δωρεάν.   Ο  χρήστης μπορεί  να κατασκευάσει  έτσι  τη δική    του  ιδιότυπη  

ιστοσελίδα  (ιστολόγιο),  ακολουθώντας απλά βήματα – οδηγίες. Στην περίπτωσή μας,  για 

την   κατασκευή των ιστολογίων των Θρησκευτικών χρησιμοποιήθηκε, για τα τέσσερα από 

αυτά, η υπηρεσία δημιουργίας ιστοσελίδων της Google, ενώ για το ένα από αυτά, η δυνα‐

τότητα που μας   δίνεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Σημαντικό για τη δημιουργία 

του ιστολογίου είναι το dashboard, από το οποίο μπορούμε να κάνουμε αλλαγές και ρυθ‐

μίσεις και γενικά να διαμορφώσουμε το ιστολόγιο έτσι, όπως  εμείς το θέλουμε.  

 

Το πιο πρόσφατο  ιστολόγιό μας είναι  το. «Ραγκάτσι μεραβιλιόζι, για  τους μαθητές  της Α΄ 

τάξης, σχολικού έτους 2012‐13, όπου διαχειριστές, (και όχι απλώς συγγραφείς) είναι όλοι οι 

μαθητές που συμμετέχουν στις ομάδες εργασίας. Οι μαθητές έμαθαν όχι μόνο τη χρήση  , 

αλλά και  τον τρόπο δημιουργίας ενός  ιστολογίου. Χρησιμοποιούμε επίσης και τα παρακά‐

τω  ιστολόγια προηγούμενων ετών,  τα οποία διαρκώς ανανεώνουμε:   α)  Το  ιστολόγιο των 

θρησκευτικών μας, β) Οι μικροί Θεολόγοι, γ) η Περιβαλλοντική ομάδα των Θρησκευτικών, 

και  δ) ένα ακόμη στην πλατφόρμα του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου: Μακάριοι οι φτωχοί 

τω πνεύματι  (http://ragazzimeravigliosi.blogspot.gr  / http://angelitosalumnos.blogspot.gr  / 

http://parvuliteologi.blogspot.gr  /  http://teologiaecologia.blogspot.gr  /  και 

http://blogs.sch.gr/sfaridou.  

 

Σε όλα υπάρχουν ξεχωριστές σελίδες διαφόρων θεμάτων, εργασίες των μαθητών με χρήση 

εγγράφων και παρουσιάσεων Google Docs ή παρουσιάσεων prezi, φωτογραφίες και ενημέ‐

ρωση για διάφορες δραστηριότητες των μαθητών στα Θρησκευτικά. Αξίζει να σημειώσουμε 

ότι  στο  ιστολόγιο  «parvuliteologi»  αλλά  και  στο  υποσέλιδο  του  ιστολογίου 

«ragazzimeravigliosi.» έχουμε αναρτημένα μαθήματα θρησκευτικών στο σύστημα διαχείρι‐

σης  μαθησιακών  δραστηριοτήτων  LAMS,  τα  οποία  έχουμε  παράλληλα αναρτήσει  και  στη 

διεθνή κοινότητα. 

Τρόπος εργασίας και οφέλη. 

Επικεντρώνοντας  στον  τρόπο,  με  τον  οποίο  εργαστήκαμε  με  τους  μαθητές  στο 

angelitosalumnos.pbworks, τονίζουμε τη χρήση των passwords, ώστε να έχουν πρόσβαση σ’ 

αυτό μόνο οι εγγεγραμμένοι χρήστες. Σημαντικό στοιχείο,   κατά την πορεία των εργασιών 

μας,    υπήρξε επίσης    το  ιστορικό αναθεώρησης σελίδων  (page  revision history),  το οποίο 

επέτρεπε τον  έλεγχο των συνεισφορών και των προσωπικών συμβολών, κατά την ανάπτυ‐

ξη των εργασιών. Αυτό είναι και ένα σημαντικό πλεονέκτημα της χρήσης  των wikis, καθώς 

μπορεί με αυτόν τον τρόπο να δοθεί ανατροφοδότηση, πριν από την υποβολή της εργασί‐
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ας, ώστε π.χ.  ένας αμέτοχος μαθητής να έρθει  τελικά σε επαφή ή ένα λάθος στην κατεύ‐

θυνση  να διορθωθεί.  Η  επιλογή  των θεμάτων  έρευνας  έγινε με  βάση  τις  επιλογές  και  τα 

ενδιαφέροντα των μαθητών, ενώ η επιλογή των μελών των επί μέρους ομάδων, έγινε πάλι 

με τη συναίνεση των μαθητών, και, κυρίως, με βάση τις φιλικές σχέσεις τους. Εννοείται πως 

προηγήθηκε η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με τη χρήση και λειτουργία του συγκεκρι‐

μένου εργαλείου, καθώς και για τους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο.  

Ένα  άλλο  σημαντικό  πλεονέκτημα  του  συγκεκριμένου  εργαλείου  είναι  και  η  δυνατότητα 

που  μας  δίνει  να  δημιουργήσουμε  λογαριασμό  με  κωδικό  εισόδου  για  μαθητές  που  δεν 

έχουν δικό τους λογαριασμό σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. (Βλ. παρακάτω εικόνα:). 

 

Εικόνα 1: Δυνατότητα δημιουργίας λογαριασμού και για μαθητές που δεν διαθέτουν ηλε‐

κτρονικό ταχυδρομείο.  

 

Όπως επίσης μπορείτε να δείτε στην παρακάτω εικόνα, στο angelitosalumnos.pbworks με 

σήμα τα αγγελάκια, οι μαθητές δημιούργησαν τη σελίδα του τμήματός τους, ή της ομάδας 

εργασίας τους, όπου ανέβασαν τα πορίσματα της  ιστοεξερεύνησής τους από τις διάφορες 

έρευνές τους. Στη σελίδα του Α1΄ π.χ., έχουμε τα πορίσματα από την καινοτόμο μέθοδο των 

έξι καπέλων, με την οποία επεξεργαστήκαμε το θέμα του Ιωσήφ στην Αίγυπτο και της υπο‐

δοχής των αδελφών του. Αντίστοιχα, οι μαθητές του Α2΄, έγραψαν τα δικά τους πορίσματα 

από την έρευνά τους, σχετικά με τον εορτασμό των Χριστουγέννων, χρησιμοποιώντας την 

ίδια μέθοδο. Ξεχωριστή σελίδα δημιουργήθηκε για την έρευνα κάποιων πινάκων ζωγραφι‐

κής  με  θεολογικό περιεχόμενο,  χρησιμοποιώντας  τη  μέθοδο artful  thinking.  Η  χρήση  των 

μεθόδων αυτών είναι αφ’ εαυτής καινοτόμος και επαναστατική, καθώς η μέθοδος των Έξι 

Καπέλων του Edward de Bono προτείνει την ενσυναίσθηση, την αντικειμενικότητα, την  ο‐

λιστική προσέγγιση των ζητημάτων, την πληρότητα στη μελέτη και την εξέταση ενός θέμα‐

τος,  ενώ  το  μοτίβο  που  χρησιμοποιήσαμε  στον  έντεχνο  συλλογισμό  για  την  εξέταση  των 
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πινάκων με θρησκευτικό θέμα, βοηθά τους μαθητές να περιγράψουν τι βλέπουν ή τι γνωρί‐

ζουν και να οικοδομούν εξηγήσεις. Μπορέσαμε έτσι – με εργαλείο τα wikis  ‐   να εφαρμό‐

σουμε τις  αρχές της παιδοκεντρικότητας, της αυτενεργούς μάθησης, της συνδιερεύνησης, 

της παροχής πληροφοριών, αλλά και της ολιστικής προσέγγισης (Ματσαγγούρας, 2003). 

 

Εικόνα 2: Οι σελίδες των τμημάτων των τάξεων και των ομάδων εργασίας. 

 

Στη σελίδα Μουσεία της Θεσσαλονίκης, υπάρχει η εργασία των μαθητών του τμήματος Β2΄, 

υπό  την  εποπτεία  της  υποφαινομένης  Θεολόγου  και  της  Διευθύντριας  του  Σχολείου.  Ως  

υπεύθυνες και συντονίστριες του προγράμματος δημιουργήσαμε και μια σελίδα, μέσω της 

οποίας δίναμε οδηγίες και απαντήσεις σε απορίες των μαθητών, σχετικά με την πορεία των 

ερευνών  τους.  (Βλ.  παραπάνω  εικόνα:  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΑΠΟ  ΤΙΣ  ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ  ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΕΣ  ΤΟΥ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ). 

 

Εικόνα 3: Η σελίδα του πολιτιστικού προγράμματος με τις επιμέρους σελίδες των ομάδων 

εργασίας. 
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Στη σελίδα  «Ερευνητική εργασία» υπάρχει η εργασία ομάδας μαθητών της Β΄ τάξης μας,  η 

οποία συμμετείχε  στο πρόγραμμα «Φωνές της Πόλης», για το οποίο οι μαθητές εκπόνησαν 

ερευνητική εργασία για τους Σεφαρδίτες της Θεσσαλονίκης και τα Σεφαρδίτικα τραγούδια. 

Πληροφορίες  και ανακοινώσεις  για  το πρόγραμμα αυτό υπήρχαν και στη σελίδα με  τίτλο 

«Οι Φοιτητές  του  τμήματος  θεάτρου  και  το  Β2΄»,    στη  διεύθυνση  ενός  από  τα  ιστολόγιά 

μας: http://parvuliteologi.blogspot.gr/p/blog‐page_11.html. 

Με παρόμοιο τρόπο έγινε και η επεξεργασία του θέματος «Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου εν 

Ολύμπω και περιβάλλον», στην αντίστοιχη σελίδα, από τα μέλη της ομάδας του προγράμ‐

ματος περιβαλλοντικής της Α΄ τάξης μας.  Σε όλες τις περιπτώσεις οι μαθητές δεν είχαν πα‐

θητικό  ρόλο,  δεχόμενοι  απλώς    την  πληροφορία  που  τους  παρουσιάζεται,  αλλά  ήταν  οι  

συγγραφείς –διαχειριστές του wiki,   που μπορούσαν να απαντούν, να κάνουν αλλαγές και 

βελτιώσεις, και βεβαίως να χρησιμοποιούν και να αξιοποιούν όλες τις παρεχόμενες δυνα‐

τότητες, ανεβάζοντας εικόνες, βίντεο, παρουσιάσεις πρέζι και δημιουργώντας υπερσυνδέ‐

σμους με τις επίσημες και έγκυρες σελίδες, από τις οποίες πήραν τις πληροφορίες τους. 

Επικεντρώνοντας  τώρα  στη  χρήση  του  ιστολογίου  «Τα  καταπληκτικά  παιδιά», 

(http://ragazzimeravigliosi.blogspot.gr/), το δημιουργήσαμε  για τις ανάγκες σύνδεσης με το 

περιεχόμενο  του  μαθήματος  στην  τάξη,  ενθαρρύνοντας  τη  συνεργασία  των  μαθητών  σε 

ομάδες και τη  συμμετοχή  στην παραγωγή συνθετικών εργασιών ατομικά ή ομαδικά. Η δη‐

μιουργία αυτού του ιστολογίου έγινε για την εφαρμογή μέσω αυτού, και πειραματικά στην 

Α΄  Γυμνασίου,  της  καινοτόμου  διδακτικής  πρακτικής  των  έξι  καπέλων,  σε  συνδυασμό  με 

αυτή του έντεχνου συλλογισμού  (artful  thinking), όπως αυτό επισημαίνεται και στον υπό‐

τιτλο του ιστολογίου: «Τα καταπληκτικά παιδιά μου ιστολογούν Θεολογικά θέματα ‐ και όχι 

μόνο.‐.με τη μέθοδο των έξι καπέλων». Η ενεργός συμμετοχή μαθητών στηρίζεται και μέσω 

μιας  πολυαισθητηριακής  προσέγγισης  (χρήση  εικόνας,  βίντεο  κλπ.).  Αριστερά  υπάρχουν  

διάφοροι χρήσιμοι σύνδεσμοι που μπορούν οι  μαθητές να επισκέπτονται, αλλά και  φωτο‐

γραφίες από τις δράσεις μας.  Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σε αυτό το ιστολόγιο οι μα‐

θητές  δεν είναι απλώς συγγραφείς, αλλά διαχειριστές. Μπορούν να δημοσιεύουν τις αναρ‐

τήσεις τους,  να δημιουργούν δικές τους σελίδες,  να σχολιάζουν,  να ανεβάζουν βίντεο και 

εικόνες,  κάτι που θα διαπιστώσετε,  επισκεπτόμενοι  τη διεύθυνση του  ιστολογίου.  Εδώ ο‐

φείλουμε  όμως  να  σημειώσουμε  το  μειονέκτημα  του  ιστολογίου,    που  επιτρέπει  την  εγ‐

γραφή μόνο σε όσους έχουν λογαριασμό gmail. Έτσι, οι άλλοι μαθητές, έκαναν χρήση απο‐

κλειστικά του wiki, όπου όπως προαναφέραμε, μπορούσαν να μετέχουν ακόμη και αυτοί, 

που δεν διέθεταν κανένα  e‐mail…  
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Εικόνα 4: Οι μαθητές διαχειριστές του ιστολογίου… 

 

Με παρόμοιο τρόπο γίνεται η χρήση και των υπολοίπων ιστολογίων, στα οποία υπάρχουν 

χρήσιμοι σύνδεσμοι διαφόρου περιεχομένου, όπως μπορείτε παρακάτω να δείτε: 

           

Εικόνα 5: Κάποιοι από τους πλαϊνούς συνδέσμους των ιστολογίων μας… 

 

Επομένως, χρησιμοποιώντας το ιστολόγιο πραγματοποιείται καλύτερη διάχυση της πληρο‐

φορίας  μεταξύ  των  μελών  της  σχολικής  μονάδας,  υπάρχει  ενημέρωση  της  εκπαιδευτικής 

κοινότητας για τα project, τις δράσεις και γενικά τα προγράμματα που υλοποιούνται, ενώ οι 

μαθητές μπορούν οι ίδιοι να αρθρογραφούν και να επικοινωνούν μέσω σχολίων. Βεβαίως 

δεν παραλείπουμε να ενημερώνουμε τακτικά όλα τα ιστολόγια με τις πιο πρόσφατες δρά‐

σεις και εργασίες των μαθητών. Και ασφαλώς, παρόλο που τα ιστολόγια αυτά ξεκίνησαν για 

χρήση στο μάθημα των Θρησκευτικών, ωστόσο υπάρχει μια ποικίλη θεματολογία και σύν‐

δεση με γενικότερο μορφωτικό περιεχόμενο (βίντεο για εκμάθηση της Ιταλικής και Ισπανι‐

κής γλώσσας για αρχαρίους, σύνδεσμοι που οδηγούν σε Λεξικά της Ελληνικής Γλώσσας, σε 

ιστορικούς διαδραστικούς χάρτες και σε θέματα Ιστορίας, ιδίως Βυζαντινής). Μέσω αυτών, 
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δώσαμε επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τη γνώμη τους,   συμμετέχο‐

ντας σε ενσωματωμένα γκάλοπ: 

       

Εικόνα 6: Ψηφοφορία για το ψηφιακό βιβλίο και το γκάλοπ ανοίγοντας το σύνδεσμο. 

 

Συμπεράσματα –Θετικά αποτελέσματα 

Συνοψίζοντας καταλήγουμε στη διαπίστωση, ότι η χρήση εργαλείων δικτυακής και υπολο‐

γιστικής τεχνολογίας προσέφερε πολλά θετικά στη διδασκαλία  των Θρησκευτικών,  καθώς 

έδωσε τη δυνατότητα στο μαθητή να ασχοληθεί με το μάθημα και εκτός των στενών πλαι‐

σίων του μαθήματος της τάξης, κατά τρόπο μάλιστα άκρως δημιουργικό και ερευνώντας ο 

ίδιος τα θέματα που τον ενδιαφέρουν. Εξασφαλίσαμε τη συμμετοχή των μαθητών σε όλες 

τις φάσεις της πορείας των εργασιών τους.  Επιπροσθέτως επιτύχαμε να τονωθεί  το ομαδι‐

κό πνεύμα, το πνεύμα του αλληλοσεβασμού των μαθητών, αλλά και της αυτοεκτίμησης του 

κάθε  μαθητή  ξεχωριστά,  δημιουργώντας  ένα  ευχάριστο  μαθησιακό  περιβάλλον,  προσαρ‐

μοσμένο στις ανάγκες του κάθε μαθητή και καλλιεργώντας  τη δημιουργική σκέψη του. 

 

Κλείνουμε με την επισήμανση ότι η χρήση του διαδικτύου είναι αναπόφευκτη  στην εποχή 

μας και ο εκπαιδευτικός  θα πρέπει να είναι σε θέση να παρακολουθεί τις εξελίξεις , αλλά 

και  να κάνει  κάτι,  για  να μάθουν οι μαθητές  να  χρησιμοποιούν σωστά  τις υπηρεσίες  του 

«κυβερνοχώρου» και να εκφράζονται μέσα από το διαδίκτυο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Ως εκ τούτου κρίνεται  απαραίτητη η  επιμόρφωση των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ01 σε ΤΠΕ 

β΄ επιπέδου. 

 

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία 

 

1. Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών –Τεύχος 1 (Γενικό μέρος) 

ΕΑΙΤΥ –Τομέας Επιμόρφωσης και Κατάρτισης (ΤΕΚ).  

2. Κοντογιαννοπούλου‐Πολυδωρίδη, Γ. (1991),Οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές διαστάσεις 

της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σχολείο, Σύγχρονα Θέματα 46/47:77‐93. 

3. Μακράκης, Β. (2000). Υπερμέσα στην εκπαίδευση – κοινωνικο‐εποικοδομιστική προσέγ‐

γιση. Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

4. Ματσαγγούρας, Η. (2003). Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας. Στρατηγικές Διδασκαλί‐

ας. Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα: Gutenberg  
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5. Collis B. & J. Moonen, 2005. An On‐Going Journey:Technology as a Learning Workbench. 

University of Twente, Enschede:The Netherlands. 

6. Το Ιστολόγιο (Blog): μό&de – Dapontes:  (: Δαπόντες, Ν (2007). Το Ιστολόγιο (Blog): μό‐

δα ή «παιδαγωγικό εργαλείο» ) 

7. Kolabora:Online  collaboration,  web  conferencing  and  live  presentation:  latest  news 

(:http://www.kolabora.com/news/2006/10/20/learning_networks_knowledge_exchang.

htm) 

8. Ένα wiki για το wiki (:http://dreamteam.wikidot.com/education). 

9. Education world (: http://www.educationworld.com/a_curr/voice/voice123.shtml 
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Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και μάθηση στο Δημοτικό Σχολείο: Διδακτικό σε‐
νάριο με τη χρήση εργαλείων Τ.Π.Ε. για το μάθημα της Ιστορίας της Δ΄ Δημοτικού 

 
Κοκκονός Αντώνιος 

Μ.Sc. in Electronic Learning 
M.A. in Educational Leadership and Policy 

Διευθυντής 1ου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Σπάρτης  
antonios.kokkonos@sch.gr   

 

Περίληψη 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. σε όλα τα μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής και διαθεματικής προ‐

σέγγισης της μάθησης αποτελεί σημαντικό στόχο, αλλά και πρόκληση για το σύγχρονο σχο‐

λείο, καθώς δίδει τη δυνατότητα της ενεργού εμπλοκής εκπαιδευτικών και μαθητών/τριών 

σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία και διαμεσολαβή‐

σεις ποικιλίας εννοιών και νοημάτων και αξιοποιεί τις Τ.Π.Ε. ως γνωστικά εργαλεία για την 

οργάνωση  των  δεδομένων  των  ιδεών,  των  σκέψεων  και  των  συλλογισμών  των  μαθητών. 

Στο πεδίο της διδασκαλίας της ιστορίας στο Δημοτικό Σχολείο, όπου κυριαρχεί η κουλτούρα 

της  αποστήθισης  –  απομνημόνευσης  (Καρασαββίδης,  2002),  θεωρώντας  “εκ  των  ων  ουκ 

άνευ” την κατανόηση του ιστορικού κειμένου, τον εντοπισμό των βασικών εννοιών του και 

τη σύνδεση των εννοιών αυτών μεταξύ τους, προτείνουμε την αξιοποίηση του εννοιολογι‐

κού χάρτη ως γνωστικού εργαλείου στα πλαίσια  του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου 

για το μάθημα «Η Κάθοδος των Δωριέων». Παράλληλα, αξιοποιούνται και άλλα εργαλεία 

των  Τ.Π.Ε.  στην  κατεύθυνση  της  διαμόρφωσης  ενός  ελκυστικού  μαθησιακού  περιβάλλο‐

ντος. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ιστορία, εννοιολογική χαρτογράφηση, διδακτικό σενάριο, θεωρία επεξερ‐

γασίας των πληροφοριών. 

 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε όλα τα μαθή‐

ματα ως έκφραση μιας ολιστικής ‐ διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης (ολοκληρωμένη 

προσέγγιση) στα πλαίσια της οποίας η χρήση των Τ.Π.Ε. και η διδασκαλία της χρήσης τους 

δεν αποτελεί  ξεχωριστό διδακτικό αντικείμενο αλλά διαπερνά οριζόντια όλα  τα γνωστικά 

αντικείμενα του σχολικού προγράμματος (Κόμης, 2004) αποτελεί πρόκληση για το σύγχρο‐

νο σχολείο, καθώς, αφενός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην ενεργό εμπλοκή ‐ συμ‐

μετοχή όλων των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών του σχολείου στην εκπαιδευτική 

διαδικασία  και  αφετέρου  υπαινίσσεται  την  χρήση  των  Τ.Π.Ε.  ως  εργαλείων  που  λειτουρ‐

γούν ως διανοητικοί συνεργάτες των μαθητών/τριων (γνωστικά εργαλεία) και, εν δυνάμει, 

προεκτείνουν τις γνωστικές τους δεξιότητες στην κατεύθυνση της οικοδόμησης ή/και ανα‐

δόμησης των γνώσεων μέσω συνεργατικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε παιδιά ή/και ενή‐

λικες,  υπογραμμίζοντας,  παράλληλα,  με  έμφαση  τη  σημασία  του  πλαισίου  στηρίγματος 
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(scaffolding),  της  διαμεσολάβησης  –  διαπραγμάτευσης  ποικιλίας  εννοιών  και  νοημάτων 

από σημαντικούς άλλους και της θεώρησης των Τ.Π.Ε. ως κοινωνικού φαινομένου και στοι‐

χείου κουλτούρας (Κυριαζής & Μπακογιάννης, 2003; Κόμης, 2004; Ρετάλης, 2005; Κουλαϊ‐

δής, 2007).  

Επιπρόσθετα,  από  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγραμμάτων  Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ)  του 

Δημοτικού  Σχολείου  προτείνεται  η  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  με  συστηματικό 

τρόπο στην κατεύθυνση της πρόσκτησης της πληροφορίας, της οργάνωσης των δεδομένων 

των  ιδεών,  των  σκέψεων  και  των  συλλογισμών  των  μαθητών,  καθώς  και  της  ενεργού  ε‐

μπλοκής τους σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία παρέχει ευκαιρίες για συνεργασία και 

διαμεσολαβήσεις ποικιλίας εννοιών και νοημάτων (ΔΕΠΠΣ, 2003). Αναφορικά με την διδα‐

σκαλία του μαθήματος της Ιστορίας της Δ΄ τάξης, λειτουργώντας με όρους έρευνας δράσης, 

επισημάνθηκε  από  τον  διδάσκοντα  ότι  η  πλειονότητα  των  μαθητών/τριών  ακολουθούσε 

την πραγματιστική προσέγγιση: «Το μαθαίνουμε απέξω και το λέμε στη μαμά μας!» (Καρα‐

σαββίδης, 2002),  η οποία αντικατοπτρίζει  την κυρίαρχη κουλτούρα μάθησης,  δηλαδή  την 

κουλτούρα  της  αποστήθισης  γεγονότων,  ονομάτων  και  ημερομηνιών.  Έχοντας ως  βασικό 

στόχο τη βελτίωση της ικανότητας των μαθητών/τριών στην κατανόηση του ιστορικού κει‐

μένου,  στον  εντοπισμό  των  βασικών  ιστορικών  εννοιών  του  και  στη  διασύνδεση  των  εν‐

νοιών αυτών μεταξύ τους (Καρασαββίδης, 2004; Μαυραντωνάκη, 2005), θεωρήθηκε ότι η 

αξιοποίηση του εννοιολογικού χάρτη,  τόσο ως εποπτικού εργαλείου για την   παρουσίαση 

των βασικών εννοιών του μαθήματος, όσο και ως γνωστικού εργαλείου για την οικοδόμηση 

εννοιών και γνώσεων θα μπορούσε να αποτελέσει την εφαρμογή δράσης η οποία θα είχε 

τη μορφή του διδακτικού σεναρίου που ακολουθεί, καθώς ο εννοιολογικός χάρτης ως δί‐

κτυο κόμβων (nodes) και συνδέσμων (links), με τους κόμβους να αναπαριστούν έννοιες και 

τους συνδέσμους να προσδιορίζουν τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών (Novak & Gowin, 1984) 

επιτρέπει την αναπαράσταση της γνωσιακής δομής του μαθήματος με γραφικό τρόπο (Κό‐

μης, 2004) και δίδει τη δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες με εύληπτο τρόπο να εντοπί‐

σουν τις βασικές έννοιες του μαθήματος, να προσδιορίσουν τις μεταξύ των εννοιών σχέσεις 

και,  εν  τέλει,  να  κατανοήσουν  το  ιστορικό  κείμενο,  καθώς  το  γνωστικό  εργαλείο  επιτελεί 

μέρος του γνωστικού έργου (Hutchins, 1995; Saljo, 1999). 

 

Συμβατότητα του διδακτικού σεναρίου με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει διάρκεια τρεις (3) διδακτικές ώρες, κατανεμημένες 

σε  ένα συνεχόμενο δίωρο και  ένα διδακτικό μονόωρο,  και  είναι απόλυτα συμβατό με  το 

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Δ΄ Τάξης, άλλωστε η ενότητα «Κάθοδος των Δω‐

ριέων» αποτελεί μάθημα του βιβλίου της ιστορίας της Δ΄ τάξης. Παράλληλα, σύμφωνα με 

τις πρόνοιες  του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών  (ΔΕΠΠΣ),  το εν 

λόγω διδακτικό σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..  

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Για την υλοποίηση του εν λόγω διδακτικού σεναρίου, δεν απαιτούνται  ιδιαίτερες γνώσεις 

πέραν των βασικών ιστορικών γνώσεων που αναμένεται να έχουν οι μαθητές/τριες της Δ΄ 
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τάξης  στην  παρούσα φάση.  Σε  επίπεδο  δεξιοτήτων,  χρειάζεται  οι  μαθητές/τριες  να  είναι 

ικανοί/ες  να  παρακολουθούν  μια  παρουσίαση  κρατώντας  σημειώσεις,  να  επισημαίνουν 

γραπτά ή προφορικά τα κύρια σημεία του θέματος που επεξεργάζονται, να  εξιστορούν γε‐

γονότα με  λογική σειρά  και  να συνεργάζονται  σε  βασικό  επίπεδο στο πλαίσιο  της μικρο‐

ομάδας. Ως προς το χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, είναι απαραίτητο οι μαθητές/τριες 

να  χειρίζονται  ικανοποιητικά  για  την  ηλικία  τους  το  λογισμικό  πλοήγησης  στο  διαδίκτυο 

Internet Explorer και τον εκτυπωτή του εργαστηρίου υπολογιστών προκειμένου να εκτυπώ‐

σουν τις δημιουργίες τους. 

 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Να γνωρίσουν οι μαθητές/τριες τα βασικά στοιχεία της καθόδου και της εγκατάστασης των 

Δωριέων, να κατανοήσουν τις συνθήκες και τους λόγους που έκαναν τους Δωριείς να μετα‐

κινηθούν,  να  κατανοήσουν  τις  ιστορικές  έννοιες  κάθοδος,  μετακίνηση,  μετανάστευση,  να 

καταλήξουν  σε  συμπεράσματα  σχετικά  με  τους  λόγους  για  τους  οποίους  επικράτησαν  οι 

Δωριείς σε σχέση με  τους  γηγενείς πληθυσμούς και  να αποτιμήσουν  τις συνέπειες  της  ε‐

γκατάστασης των Δωριέων στις νέες περιοχές. 

 

Ως προς τα τεχνολογικά εργαλεία 

Να εξοικειωθούν με τη χρήση και τις λειτουργίες του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογρά‐

φησης  Inspiration 7.0,  να δημιουργήσουν τους δικούς τους εννοιολογικούς χάρτες,  χρησι‐

μοποιώντας το εν λόγω λογισμικό ως γνωστικό εργαλείο, να  εξοικειωθούν με τη διαδικα‐

σία  της  εκτύπωσης,  εκτυπώνοντας  τους εννοιολογικούς  χάρτες που δημιούργησαν  και  να 

εξοικειωθούν  με  τη  χρήση  του  υπερκειμένου  όπως  αυτό  αξιοποιείται  διά  του  αλληλεπι‐

δραστικού πινάκα του εργαστηρίου υπολογιστών, για την παρουσίαση πληροφοριών, γεγο‐

νότων και χαρτών.  

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Να συνεργαστούν στο επίπεδο της μικρο‐ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων, να διευ‐

ρύνουν τις δεξιότητές τους ως προς την οργάνωση των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή 

τους,  αλλά  και  των  ιδεών,  των  σκέψεων  ‐  συλλογισμών  τους,  να  εμπλακούν  ενεργά  στη 

διαδικασία δημιουργίας ομαδικών τεχνουργημάτων και να εκτιμήσουν τη συμβολή της τε‐

χνολογίας στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού περιβάλλοντος μάθησης. 

 

Κριτήρια επιλογής λογισμικού και άλλων τεχνολογικών εργαλείων 

Η επιλογή των λογισμικών και των λοιπών τεχνολογικών εργαλείων, στο πλαίσιο του εν λό‐

γω διδακτικού σεναρίου, έχει γίνει με πρωταρχικό κριτήριο το ότι υπηρετούν με απόλυτη 

συνέπεια τους σκοπούς και τους στόχους του διδακτικού σεναρίου και παράλληλα εκπλη‐

ρώνουν τις θεωρητικές αλλά και πρακτικές συνεπαγωγές της διδακτικής προσέγγισης που 

παρουσιάζουμε στη συνέχεια, καθώς (α) δίδουν τη δυνατότητα για παρουσίαση, αλλά και 

πρόσκτηση  της  πληροφορίας  με  έναν  εξαιρετικά  εύληπτο,  ενδιαφέροντα  και  οικείο  στο 

νοητικό μοντέλο των μαθητών/τριών τρόπο, (Κολιάδης, 2002; Σαλβαράς & Σαλβαρά, 2011) 
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(β) διαμορφώνουν ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μα‐

θητές/τριες  προκειμένου  να  επιτύχουν    σκόπιμα‐σχεδιασμένα  μαθησιακά  αποτελέσματα 

(Koper & Olivier 2004; Ρετάλης, 2005; Τριλιανός, 1998) και (γ) προάγουν τη συνεργασία, τον 

αναστοχασμό  και  την  κριτική  σκέψη  (Ρετάλης, 2005; Μαυραντωνάκη, 2005; Ματσαγγού‐

ρας, 2008). Σε αυτό το σημείο, επισημαίνουμε  ιδιαιτέρως την  ιδιαίτερα μεγάλη διδακτική 

αξία του λογισμικού  Inspiration 7.0,    το οποίο προάγει  την ενεργητική μάθηση και  τη δη‐

μιουργική  –  αποκλίνουσα  σκέψη,  λειτουργεί  ως  εργαλείο  μεταγνώσης  και  ανάπτυξης  – 

καλλιέργειας  της  κριτικής σκέψης  και  επιτρέπει  στους/στις  μαθητές/τριες  να αναπτύξουν 

γνωστικές  δεξιότητες  υψηλού  επιπέδου  (Κόμης,  2004;  Ματσαγγούρας,  2008; 

Καρασαββίδης, 2002).  

 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Η  διδασκαλία πραγματοποιήθηκε  στο  εργαστήριο  υπολογιστών  του  σχολείου  και  έλαβαν 

μέρος σε αυτή αρχικώς οι είκοσι (20) μαθητές/τριες του 1ου τμήματος της Δ΄ τάξης και στη 

συνέχεια οι είκοσι ένας/μια (21) μαθητές/τριες του του 2ου τμήματος της Δ΄ τάξης. Σε κάθε 

υπολογιστή κάθισε μια μικρό‐ομάδα των δύο (2) ατόμων, η οποία αποτελούνταν από τους 

μαθητές/τριες που κάθονται στο ίδιο θρανίο στην αίθουσα διδασκαλίας, ώστε: (α) να αξιο‐

ποιηθούν οι  δεξιότητες συνεργασίας που έχουν ήδη αναπτυχθεί  στο πλαίσιο  των  λοιπών 

μαθησιακών δραστηριοτήτων, (β) να αποφευχθούν πιθανά εμπόδια στη ροή της μαθησια‐

κής διαδικασίας λόγω της αλλαγής συνεργάτη και (γ) να μπορούν οι μαθητές/τριες να συ‐

νεχίσουν  ‐χωρίς  περαιτέρω  διευθετήσεις  (αλλαγή  θέσεων,  ομάδας  κ.λπ.)‐  στην  αίθουσα 

διδασκαλίας τυχόν προεκτάσεις των μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

 

Υλικοτεχνική υποδομή. 

Για τις ανάγκες του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου, χρησιμοποιήθηκαν τόσο τεχνολο‐

γικά εργαλεία όπως λογισμικά, ο διαδραστικός πίνακας, εκτυπωτής και ο βιντεοπροβολέας 

του  εργαστηρίου Τ.Π.Ε.,  καθώς  και  κλασικά  εργαλεία όπως  το βιβλίο  της  ιστορίας,  το  τε‐

τράδιο ‐ σημειωματάριο και ο κατάλληλος ιστορικός χάρτης. Ειδικότερα: 

Λογισμικά: To  λογισμικό περιήγησης  ιστοσελίδων  Internet Explorer  χρησιμοποιήθηκε  για 

την παρουσίαση των δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης και την αλληλεπίδραση των μαθη‐

τών/τριών  με  αυτές.  Το  λογισμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  Ιnspiration  7.0  for 

Windows χρησιμοποιήθηκε (α) για την συγγραφή και παρουσίαση του υποστηρικτικού υλι‐

κού που χρησιμοποίησε ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της προσαρμοσμένης αφήγησης, και 

(β)  για τη δημιουργία, από κάθε μικρο‐ομάδα μαθητών/τριών του εννοιολογικού της χάρτη 

για την κάθοδο των Δωριέων. Τέλος,  το λογισμικό HotPotatoes 6  χρησιμοποιήθηκε για τη 

συγγραφή  των δραστηριοτήτων αυτοαξιολόγησης  των μαθητών –  ανατροφοδότησης    της 

μαθησιακής διαδικασίας.  

Ιστορία Δ΄ Δημοτικού: (α) βιβλίο μαθητή και (β) τετράδιο εργασιών. 

Αλληλεπιδραστικός  πίνακας:    Ο  αλληλεπιδραστικός  πίνακας  χαμηλού  κόστους WiiMote‐

whiteboard  χρησιμοποιήθηκε για την παρουσίαση της πληροφορίας και τη δημιουργία ά‐

μεσης εποπτείας κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων  του σεναρίου. 
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Βιντεοπροβολέας: Ο βιντεοπροβολέας  του εργαστηρίου Τ.Π.Ε.  στην προκείμενη περίπτω‐

ση, λειτούργησε ως υποσύστημα του αλληλεπιδραστικού πίνακα.   

Εκτυπωτής. Χρησιμοποιήθηκε για την εκτύπωση των τεχνουργημάτων ‐ εργασιών των μα‐

θητών/τριών. 

 

Περιγραφή και τεκμηρίωση του διδακτικού σεναρίου: Διδακτική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που επιλέξαμε βασίζεται στις γενικές αρχές και τις θέσεις της θεω‐

ρίας της επεξεργασίας των πληροφοριών. Τα μοντέλα επεξεργασίας πληροφοριών ‐μοντέλα 

της επαγωγικής σκέψης, της κατάκτησης εννοιών, των μνημονικών τεχνικών, της προκατα‐

βολικής οργάνωσης, της αναζήτησης της πληροφορίας‐έρευνας, καθώς και της συνεκτικής‐ 

βασίζονται στις αρχές της γνωστικής ψυχολογίας, η οποία εστιάζει το ενδιαφέρον της στο 

πώς  ο άνθρωπος  σκέπτεται,  θυμάται  και  γνωρίζει  (Joyce, Weil, Calhoun, 2000;  Κοκκονός, 

2006;  Κολιάδης,  2002).  Οι  εφαρμογές  αυτού  του  κλάδου  της  ψυχολογίας  βοηθά  τον  άν‐

θρωπο να κατανοεί, να θυμάται και να επιτυγχάνει διασυνδέσεις μεταξύ  ιδεών, σκέψεων 

και συλλογισμών. Βασική επιδίωξη των μοντέλων επεξεργασίας πληροφοριών είναι η κατα‐

νόηση των νοητικών διεργασιών που συμβαίνουν στον ανθρώπινο εγκέφαλο, προκειμένου 

οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το περιβάλλον να οδηγήσουν σε μάθηση. Έτσι, ζητή‐

ματα όπως η πρόσκτηση της πληροφορίας, η οργάνωση των δεδομένων, η οριοθέτηση του 

προβλήματος και η εξεύρεση – παραγωγή λύσεων, έχουν ιδιαίτερη σημασία για τα μοντέλα 

αυτής της κατηγορίας (Joyce et al., 2000).  

 

Η  διδακτική  στρατηγική  που  προτείνουμε  βασίζεται  σε  μια  αλληλουχία  διδακτικών  ενερ‐

γειών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με 

τις αρχές και τις θέσεις της διδακτικής προσέγγισης που έχουμε επιλέξει, καθώς και με τα 

ζητήματα που έχουν τεθεί κατά τη φάση της περιγραφής των μαθησιακών στόχων και περι‐

λαμβάνει τις εξής διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες:  (α) Χρήση προ‐

καταβολικού οργανωτή, (β) Παρουσίαση του μαθήματος με προσαρμοσμένη αφήγηση, (γ) 

Χρήση υπογραμμίσεων και σημειώσεων στηριγμάτων, (δ) Παρουσίαση των υπογραμμίσεων 

και  σημειώσεων στηριγμάτων με  τη  μορφή  εννοιολογικού  χάρτη  και  (ε)  Επαλήθευση  της 

συγκράτησης – αυτοαξιολόγηση μικρο‐ομάδων. 

 

Προτεινόμενες διδακτικές ενέργειες και εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Χρήση προκαταβολικού οργανωτή 

Ο εκπαιδευτικός κάνοντας χρήση του αλληλεπιδραστικού πίνακα, επιλέγει το φάκελο «ΚΑ‐

ΘΟΔΟΣ  ΤΩΝ  ΔΩΡΙΕΩΝ»  που  βρίσκεται  στην  επιφάνεια  εργασίας  του  υπολογιστή  και  τον 

ανοίγει. Εκεί, επιλέγει το αρχείο «ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ: ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ ‐ ΕΚΠΑΙΔΕΥ‐

ΤΙΚΟΣ.isf» και το ανοίγει. Εμφανίζονται τα κύρια σημεία του μαθήματος με μορφή απλών, 

αριθμημένων προτάσεων (χωρίς προσδιορισμούς) που απέχουν η μια από την άλλη. Οι μα‐

θητές/τριες διαβάζουν τα βασικά σημεία του μαθήματος και ο εκπαιδευτικός τους καλεί να 

πουν τι θα μάθουμε σήμερα και με ποια σειρά. 
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Εικόνα 1:  Χρήση προκαταβολικού οργανωτή & Παρουσίαση του μαθήματος με 

προσαρμοσμένη αφήγηση με την υποστήριξη σχετικού εννοιολογικού χάρτη 

 

Παρουσίαση του μαθήματος με προσαρμοσμένη αφήγηση 

 

Ο εκπαιδευτικός αφηγείται το μάθημα με ρυθμό και ομιλία που είναι προσαρμοσμένη στο 

επίπεδο των μαθητών. Περιορίζει την αφήγησή του στα βασικά σημεία και την υποστηρίζει 

με παρουσίαση σχετικού εννοιολογικού χάρτη και με εντοπισμό σε σχετικό ιστορικό χάρτη. 

Τόσο η παρουσίαση του χάρτη εννοιών όσο και ο εντοπισμός στον σχετικό ιστορικό χάρτη 

γίνονται μέσω του αλληλεπιδραστικού πίνακα του εργαστηρίου υπολογιστών του σχολείου. 

Ο εκπαιδευτικός φροντίζει να δημιουργήσει τα ερωτήματα που προκύπτουν από την ενότη‐

τα,  να παραθέσει  τις  πληροφορίες που  είναι  σχετικές με  τα  ερωτήματα  και  να ανακεφα‐

λαιώσει επισημαίνοντας τα κύρια σημεία του μαθήματος. Κατά τη διάρκεια της προσαρμο‐

σμένης αφήγησης, ο εκπαιδευτικός υποβοηθά με τον τόνο της φωνής,  τις κινήσεις και τις 

χειρονομίες  του,  τους μαθητές  να κρατήσουν ο καθένας  ξεχωριστά  τις δικές  του σημειώ‐

σεις.  

 

Χρήση υπογραμμίσεων και σημειώσεων στηριγμάτων 

 

Οι  μαθητές/τριες  υπογραμμίζουν  στο  βιβλίο  της  Ιστορίας,  τις  φράσεις  που  περιέχουν  τα 

κύρια σημεία, όπως παρουσιάστηκαν στο κλείσιμο της προηγούμενης διδακτικής ενέργειας 

(προσαρμοσμένη αφήγηση) και λένε «πού το λέει» και «πώς το λέει». Στη συνέχεια, οι μα‐

θητές/τριες καλούνται από τον εκπαιδευτικό να διαβάσουν  τις σημειώσεις που κράτησαν 

κατά τη διάρκεια της «προσαρμοσμένης αφήγησης», να τις αντιστοιχίσουν με τις φράσεις 

που υπογράμμισαν και σχολιάσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους.  

 

Παρουσίαση των υπογραμμίσεων και σημειώσεων στηριγμάτων με τη μορφή εννοιολογι‐

κού χάρτη 

 

Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας κάθε μικρο‐ομάδα μαθητών/τριών  θα παρουσιάσει 

με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη τις βασικές έννοιες του μαθήματος. Ειδικότερα ένας μα‐

θητής/τρία από κάθε μικρο‐ομάδα ανοίγει  τον φάκελο «H  ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ» που 

βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του. Εκεί, βρίσκει το αρχείο «Η ΚΑΘΟ‐

ΔΟΣ ΤΩΝ ΔΩΡΙΕΩΝ: ΧΑΡΤΗΣ ΕΝΝΟΙΩΝ – ΜΑΘΗΤΗΣ.isf», το ανοίγει και εμφανίζονται οι βα‐
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σικές  έννοιες  του μαθήματος.  Στη συνέχεια,  οι δύο μαθητές/τριες  κάθε μικρο‐ομάδας  τις 

συγκρίνουν με αυτές που έχουν ήδη καταγράψει στις σημειώσεις τους. 

 

Ο  εκπαιδευτικός  καλεί  τους  μαθητές/τριες  κάθε  μικρο‐ομάδας  να  συνδέσουν  τις  έννοιες 

μεταξύ τους, αναδεικνύοντας τις σχέσεις τους και ανασυνθέτοντας την ιστορία.  Σε αυτό το 

σημείο, επισημαίνουμε ότι κρίθηκε σκόπιμο να δοθούν οι έννοιες στους μαθητές, διότι αυ‐

τή  ήταν  μια  από  τις  πρώτες  τους  επαφές  με  το  λογισμικό  εννοιολογικής  χαρτογράφησης 

Inspiration 7.0 και θεωρήθηκε ότι θα υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλο γνωστικό φορτίο στην περί‐

πτωση που θα έπρεπε να δημιουργήσουν  τις  έννοιες  και στη συνέχεια να εντοπίσουν  τις 

σχέσεις τους. 

 

 
Εικόνα 2: Οι βασικές έννοιες του μαθήματος (αρίστερα) – Κάθε μικρο‐ομάδα 

μαθητών/τριών συνδέει τις έννοιες, ορίζει τις σχέσεις και δημιουργεί τον δικό της 

εννοιολογικό χάρτη (δεξιά) 

 

Επαλήθευση της συγκράτησης – αυτοαξιολόγηση μικρο‐ομάδων 

 

Ο εκπαιδευτικός με αυτή τη διδακτική ενέργεια επιδιώκει να ανασύρει τις γνώσεις που συ‐

γκράτησαν οι μαθητές/τριες στη μακροπρόθεσμη μνήμη. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

δραστηριοτήτων που έχουν τη μορφή (α) συζήτησης η οποία θα καλύπτει τα κριτήρια: τό‐

πο,  χρόνο,  ενέργειες, αποτελέσματα,  αιτίες,  κίνητρα,  τρόπο και συχνότητα,  (β) αναγνώρι‐

σης, όπου οι μαθητές/τριες συμπληρώνουν ασκήσεις: συμπλήρωσης, πολλαπλής εκλογής, 

σωστού‐λάθους, αντιστοίχισης και (γ) ανάκλησης, όπου οι μαθητές/τριες λένε με δικά τους 

λόγια αυτά που έμαθαν.  Στην προκείμενη περίπτωση,  γίνεται  επαλήθευση της συγκράτη‐

σης  μέσω  δραστηριοτήτων  αυτοαξιολόγησης  που  έχουν  τη  μορφή  αναγνώρισης.  Πιο  συ‐

γκεκριμένα, οι μαθητές/τριες κάνουν ασκήσεις (α) αντιστοίχισης – ταιριάσματος, (β) σταυ‐

ρόλεξου και (γ) συμπλήρωσης λέξεων που λείπουν. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές/τριες α‐

κολουθούν  τα  παρακάτω  βήματα  προκειμένου  να  αυτοαξιολογηθούν  σε  τρεις  ασκήσεις 

επαλήθευσης συγκράτησης γνώσης: 

 

Βήμα 1ο: Ένας μαθητής/τρία από κάθε μικρο‐ομάδα ανοίγει τον φάκελο «H ΚΑΘΟΔΟΣ ΤΩΝ 

ΔΩΡΙΕΩΝ»  που  βρίσκεται  στην  επιφάνεια  εργασίας  του  υπολογιστή  του.  Εκεί,  βρίσκει  το 

αρχείο  «Η  ΚΑΘΟΔΟΣ  ΤΩΝ  ΔΩΡΙΕΩΝ:  ΑΣΚΗΣΕΙΣ  ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  –  ΜΑΘΗΤΗΣ.htm»,  το 

ανοίγει και εμφανίζεται η πρώτη άσκηση αυτοαξιολόγησης.  
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Βήμα 2ο: Οι μαθητές συμπληρώνουν την άσκηση αντιστοίχισης, ελέγχουν για την ορθότητα 

των απαντήσεων και το σύστημα τους επιστρέφει άμεση ανατροφοδότηση (ποσοστό επιτυ‐

χίας επί τοις εκατό). Στη συνέχεια, επιλέγουν «επόμενη άσκηση». Στην οθόνη που εμφανί‐

ζεται, θα πρέπει οι μαθητές/τριες να συμπληρώσουν το σταυρόλεξο. Οι μαθητές, αφού συ‐

μπληρώσουν τις λέξεις του σταυρολέξου και ελέγξουν για την ορθότητα των απαντήσεων, 

λαμβάνουν  από  το  σύστημα  άμεση  ανατροφοδότηση  για  τις  επιδόσεις  τους.  Στην  οθόνη 

που εμφανίζεται, θα πρέπει οι μαθητές/τριες να συμπληρώσουν κενά με τις λέξεις που ται‐

ριάζουν. Οι μαθητές, αφού συμπληρώσουν τα κενά με ό,τι  ταιριάζει και ελέγξουν για την 

ορθότητα  των  απαντήσεων,  λαμβάνουν  από  το  σύστημα  άμεση  ανατροφοδότηση  για  τις 

επιδόσεις τους και ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό. 

 

 
Εικόνα 3: Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης (αντιστοίχιση εννοιών και σταυρόλεξο) 

 

Επέκταση – εμπλουτισμός του διδακτικού σεναρίου 

Τόσο  κατά  την  υλοποίηση  του  διδακτικού  σεναρίου  ή  κατόπιν  προτάσεων  των  μαθη‐

τών/τριών που συμμετέχουν ή των εκπαιδευτικών του σχολείου θα μπορούσαν να προκύ‐

ψουν αλλαγές – τροποποιήσεις στην προτεινόμενη διδακτική – μαθησιακή διαδικασία. Για 

παράδειγμα, εκπαιδευτικοί που δεν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του διαδραστικού πί‐

νακα, θα μπορούσαν εναλλακτικά να χρησιμοποιήσουν τον βίντεο‐προβολέα με παράλληλη 

χρήση λογισμικού παρουσιάσεων (πχ. Powerpoint). Επίσης, θα μπορούσε να χρησιμοποιη‐

θεί ένα φύλλο εργασίας για την καθοδήγηση των μαθητών στη δραστηριότητα «Παρουσία‐

ση των υπογραμμίσεων και σημειώσεων στηριγμάτων με τη μορφή εννοιολογικού χάρτη» 

αντί των προφορικών οδηγιών. 
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία και τη μάθηση, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:  
«Οι μαθητές του δημοτικού σχολείου την εποχή των bloggers» 

 
Παλαπέλα Γεωργία   

Δασκάλα, Επιμορφώτρια Β΄ Επιπέδου 
gpalap@sch.gr 

 

Περίληψη 

Έντονο εκπαιδευτικό ενδιαφέρον παρατηρείται τον τελευταίο καιρό  για τις υπηρεσίες δεύ‐

τερης  γενιάς  του παγκοσμίου  ιστού  (web 2.0)  και  ειδικότερα  για  τα  ιστολόγια  (blogs), ως 

εργαλεία κοινωνικής οικοδόμησης της γνώσης. Το ενδιαφέρον αυτό σημειώνεται τόσο από 

τη μεριά των εκπαιδευτικών όσο και από τη μεριά των ίδιων των μαθητών, που αρέσκονται 

να  συμμετάσχουν  σε  διαδικασίες  σχολιασμού  και  διαδικτυακής  επικοινωνίας  με  άλλους 

μαθητές, σαν να είναι ένα κομμάτι της καθημερινότητάς τους, νιώθοντας έντονα την ανά‐

γκη να «μοιράζονται» τις απόψεις τους, τα ενδιαφέροντά τους, με άλλους που πιθανόν έ‐

χουν  τα  ίδια  ενδιαφέροντα  μ’  αυτούς.  Αυτή  η  αφοσίωση  των  μαθητών  σε  περιβάλλοντα 

που τους επιτρέπουν να αλληλεπιδρούν με τους άλλους υπήρξε η αφορμή για την εισαγω‐

γή αυτού του εργαλείου στην τάξη,  στα χέρια των μαθητών ως bloggers. Η περιγραφή αυ‐

τής  της  προσπάθειας  αξιοποίησης  τους  ιστολογίου ως  μέσο  μάθησης  που  ενθαρρύνει  τη 

δημιουργικότητα και τη συνεργασία αποτελεί και το βασικό σκοπό αυτής της εισήγησης. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: εργαλεία web 2.0, ιστολόγιο, blog, bloggers, συνεργατική μάθηση 

 

Εισαγωγή 

Πολύς λόγος γίνεται στις μέρες μας για τις εκπαιδευτικές εφαρμογές του διαδικτύου και τις 

μεθοδολογίες χρήσης του ως μέσα υποστήριξης και ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας. 

Το διαδίκτυο και οι υπηρεσίες που αυτό προσφέρει είναι σε θέση να μετασχηματίζουν την 

παραδοσιακή διδασκαλία, καθώς υποστηρίζουν και ενισχύουν την ενεργή εμπλοκή των μα‐

θητών ενώ παρέχουν πολλαπλές δυνατότητες έκφρασης, διαλόγου, επικοινωνίας, διαπραγ‐

μάτευσης και, τελικά μάθησης (Τζιμογιάννης & Σιορέντα, 2007). 

 

Οι νέες υπηρεσίες του παγκόσμιου ιστού, γνωστές και σαν υπηρεσίες δεύτερης γενιάς (web 

2.0)  αντλούν  τις βασικές αρχές  της θεωρητικού  τους πλαισίου από  τις  κοινωνιογνωστικές 

θεωρίες  μάθησης  και  τις  θεωρίες  του  εποικοδομισμού  που  δίνουν  έμφαση  στη  σημασία 

του διαλόγου και της αλληλεπίδρασης ως μέσο διαπραγμάτευσης των εννοιολογικών μετα‐

σχηματισμών και της οικοδόμησης της γνώσης από τα άτομα (Ράπτης & Ράπτη, 2004). Τέ‐

τοιες υπηρεσίες είναι  τα  ιστολόγια  (blogs), οι  ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης και επικοι‐

νωνίας, τα εργαλεία διαμοίρασης και ανταλλαγής πληροφοριών πολλαπλών μορφών (face 

Book, You  tube, wikis, Wikipedia, podcasting  κ.α.).  Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των 

υπηρεσιών είναι η συμμετοχική διαδικασία, η αμφίδρομη επικοινωνία και η ανταλλαγή  ι‐

δεών μεταξύ των χρηστών  (Δαπόντες, 2008). 

 

Στο επίκεντρο  του ενδιαφέροντος,  το  ιστολόγιο,  ένα ψηφιακό εργαλείο που μπορεί να α‐

ξιοποιηθεί παιδαγωγικά στην τάξη λόγω της διαδραστικότητας που προσφέρει και της δυ‐
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νατότητας για ομαδική εργασία. Το blog   είναι ένα σχετικά καινούργιο μέσο διαδικτυακής 

επικοινωνίας.  Πρόκειται  για  ένα  διαδικτυακό  ημερολόγιο  το  οποίο  περιλαμβάνει  κυρίως 

ποικίλες καταχωρίσεις ή άρθρα  συνήθως ενός συγγραφέα, αλλά και κάποιες  φορές περισ‐

σοτέρων συγγραφέων. Αυτές οι καταχωρήσεις, σκέψεις, σκόρπιες  ιδέες, σχολιασμοί γεγο‐

νότων,  απόψεις  και  ειδήσεις    παρουσιάζονται  κατά  χρονολογική  σειρά  έτσι  ώστε  οι  πιο 

πρόσφατες προσθήκες να παρουσιάζονται πρώτες. 

 

 Στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα η πολιτεία παρέχει τη δυνατότητα σε όλες τις σχολικές 

μονάδες της χώρας να δημιουργήσουν τα δικά  τους  ιστολόγια (blogs) μέσω του Πανελλή‐

νιου Σχολικού Δικτύου (Π.Σ.Δ.), πράγμα που φανερώνει την εκπαιδευτική και παιδαγωγική 

σημασία  του εργαλείου στη σχολική πράξη.  Αυτή τη δυνατότητα αξιοποίησαν και οι μαθη‐

τές του σχολείου μας,  σχεδιάζοντας και διατηρώντας ιστοχώρο σχετικό με τη ενίσχυση των 

δράσεων  για  τη φιλαναγνωσία  ενώ η αναλυτική περιγραφή  του όλου  εγχειρήματος αξιο‐

ποίησης αυτού του ψηφιακού εργαλείου καταγράφεται στην παρούσα εισήγηση. 

 

Η ταυτότητα  του εκπαιδευτικού  εργαλείου 

Γενική περιγραφή του πλαισίου εισαγωγής και αξιοποίησης  

 

Στο  σχολείο  μας,  το  6/θέσιο  Δημοτικό  Σχολείο  Καρδιτσομαγούλας  Καρδίτσας,  άρχισε  να 

εφαρμόζεται από  το σχολικό  έτος 2012  ‐ 2013,  παρά  το  γεγονός ότι  δεν  είμαστε σχολείο 

Ενιαίου  Αναμορφωμένου  Προγράμματος  (ΕΑΠ),  δράση  ενίσχυσης  της  φιλαναγνωσίας  απ’ 

όλες τις τάξεις στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης.  Έτσι όλοι οι μαθητές με τη βοήθεια των 

δασκάλων τους «μυούνται» σταδιακά μέσα από διάφορες δραστηριότητες στο να αναπτύ‐

ξουν θετικές στάσεις απέναντι στην αυτόβουλη ανάγνωση βιβλίων. Η οριζόντια αυτή  δρά‐

ση  ονομάζεται «Πάμε βιβλιοθήκη …» και οφείλει την έμπνευση και τον όλο σχεδιασμό της 

στο γεγονός ότι, παράλληλα χρονικά, μέσα στους χώρους του σχολείου άρχισε να λειτουρ‐

γεί η παιδική βιβλιοθήκη του Δήμου με μια πλούσια συλλογή βιβλίων και έναν άριστο υλι‐

κοτεχνικό  εξοπλισμό.  Μάλιστα  αποφασίσαμε  να  μετρήσουμε  ποσοτικά  και  ποιοτικά  την 

προσπάθειά μας αυτή δίνοντας σχετικά ερωτηματολόγια στα παιδιά, στην αρχή και στο τέ‐

λος  της  όλης  εφαρμογής  με  μεγαλεπήβολο  ίσως,  απώτερο  σκοπό,  το    δεδομένο  της  λει‐

τουργία της παιδικής βιβλιοθήκης   να αποτελέσει οδηγό εφαρμογής και   σε άλλα σχολεία 

της επικράτειας προκειμένου να καλλιεργηθεί η φιλαναγνωσία. 

 

Το εν λόγω πρόγραμμα περιλάμβανε μια ποικιλία  δράσεων για όλες τις τάξεις του σχολείου 

που για θέματα καλύτερης οργάνωσης και σχεδιασμού κατανεμήθηκαν σε τρεις άξονες α‐

νάλογα με  τις ηλικιακές  τάξεις  των μαθητών,  χωρίς όμως αυτό να είναι  εντελώς απόλυτο 

και να μην παρατηρείτε και το φαινόμενο εμπλοκής μεγαλύτερων μαθητών σε δραστηριό‐

τητες που προτείνονται στις μικρότερες ηλικιακά ομάδες. Ενδεικτικά θα αναφέρουμε δρά‐

σεις γνωριμίας με το χώρο της βιβλιοθήκης, με τους κανόνες λειτουργίας της, με τη διαδι‐

κασία του δανεισμού βιβλίων, ή ακόμα περισσότερο με την καλλιέργεια της ακρόασης, της 

εικαστικής δημιουργίας,  της βιωματικής παρουσίασης,  της δημιουργικής γραφής και πολ‐

λών άλλων, με στόχο πάντα την καλλιέργεια θετικών στάσεων απέναντι στο βιβλίο και τη 

φιλαναγνωσία. 
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Μέσα στα πλαίσια των δράσεων που αφορούσαν τις μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου (Ε΄ & 

ΣΤ΄)  αποφασίσαμε  να  εντάξουμε  και  τη  λειτουργία  ενός  ιστολογίου  σχετικού  με  την  όλη 

προσπάθεια,  διαβλέποντας    το  έντονο  ενδιαφέρον  των μεγαλύτερων  κυρίως μαθητών  να 

συμμετάσχουν  σε  δικτυακά  περιβάλλοντα  αλληλεπίδρασης  με  άλλους  ανταλλάσοντας  α‐

πόψεις και θέσεις. Αποφασίσαμε να «φέρουμε» αυτό το εργαλείο μέσα στην τάξη, στα χέ‐

ρια  των  μαθητών,  να  το  εντάξουμε  στην  καθημερινή    εκπαιδευτική  διαδικασία  θέτοντας 

όμως στέρεες βάσεις για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του. Μοναδικό μας εφόδιο, σ’ αυ‐

τή  την προσπάθεια,  η διδακτική μας  εμπειρία,  η  ενασχόληση   με  επιμορφωτικές δράσεις 

αξιοποίησης  των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση  καθώς  και  οι  ελάχιστες  ερευνητικές  προσπάθειες 

που υπάρχουν σ’  αυτό τον τομέα (Δαπόντες, 2008). 

 

Βασικός σκοπός και επιμέρους στόχοι 

 

Βασικός σκοπός της σύνθεσης και δημιουργίας ενός δυναμικού δικτυακού τόπου ανταλλα‐

γής  απόψεων και κατάθεσης θέσεων και ιδεών σχετικών  με την ανάγνωση βιβλίων  και της 

διεπαφής  των μαθητών   με δράσεις   φιλαναγνωσίας,  ήταν να βοηθήσουμε  τους μαθητές 

μας να καλλιεργήσουν στάσεις θετικές απέναντι στο βιβλίο και τη βιβλιοθήκη και να τους 

ωθήσουμε σταδιακά στην αυτόβουλη αναζήτηση και ανάγνωση βιβλίων πάσης φύσεως. 

 

Επιμέρους στόχοι  της προσπάθειας ήταν να προωθήσουμε  την ανάπτυξη  της  κριτικής  και 

αναλυτικής σκέψης  των μαθητών μας,  την  ενίσχυση  της δημιουργικής και αναλογικής έκ‐

φρασης, την ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων των μαθητών, την επικοι‐

νωνία με άλλους, την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, τη συνεργασία και τη συλλογικότητα, 

την ενθάρρυνση συζητήσεων σχετικών με  σχολιασμούς βιβλίων, τη δημιουργία ολοκληρω‐

μένων βιβλιοπαρουσιάσεων από τους ίδιους τους αναγνώστες οι οποίοι ταυτόχρονα είχαν 

και την ευθύνη της σύνταξης και διαμόρφωσης του ιστολογίου.  

 

Παιδαγωγικό και μεθοδολογικό πλαίσιο  

 

Στηριζόμενοι  παιδαγωγικά  και  μεθοδολογικά  πάνω  στις  βασικές  αρχές    του  εποικοδομι‐

σμού, της συνεργατικής και της εμπειρικής μάθησης, τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες 

που μας προσφέρουν τα συνεργατικά εργαλεία του παγκόσμιου  ιστού, εργαλεία web 2.0, 

μπορούν  να  αξιοποιηθούν ως  εκπαιδευτικά  εργαλεία  (Ράπτης &  Ράπτη, 2004).  Λόγω  της 

ευρύτητας  των προαναφερόμενων δυνατοτήτων,  ο  τελικός στόχος σχεδιασμού  της  εκπαί‐

δευσης με τη χρήση ΤΠΕ,  λογικά δεν μπορεί να περιοριστεί απλά στην ενσωμάτωσή τους 

στην  παιδαγωγική  διαδικασία.  Η  χρήση  των  διαδικτυακών  υπηρεσιών  με  τρόπο  που  να 

προωθεί  την  ενεργό συμμετοχή  και  τη συνεργατική μάθηση,  πιθανά  να αποτελεί  μία πιο 

πλήρη προσέγγιση. Ο όγκος των πληροφοριών και η ταχεία ανανέωση της γνώσης επιβάλ‐

λουν την ενσωμάτωση μέσων και υπηρεσιών που διευκολύνουν την πρόσβαση σε αυτή και 

φέρνουν στο προσκήνιο το συλλογικό στοιχείο, μέσω συνεργασιών που δημιουργούνται για 

την επίτευξη κοινών στόχων. Έχοντας ως αφορμή κοινές μαθησιακές ανάγκες και ενδιαφέ‐

ροντα   η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η αξιοποίηση των   εργαλείων web 2.0 μπορούν να 

αποτελέσουν τα θεμέλια στήριξης του οικοδομήματος της συνεργατικής μάθησης, παρέχο‐

ντας  παράλληλα  ένα  εναλλακτικό  εκπαιδευτικό περιβάλλον  (Βίτσιου,  Γκίκας, Μηνάογλου, 

Κονετάς, Οικονομάκος, Λαμπροπούλου & Παρασκευάς, 2007). 
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Η δημιουργία και τήρηση ομαδικού ή προσωπικού  ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη 

περιβάλλοντος  δημοσιοποίησης  των  ιδεών,  σκέψεων,  απόψεων,  γνώσεων  των  χρηστών 

χρησιμοποιώντας  το  λόγο  ως  μέσο  έκφρασης.  Η  φύση  του  λόγου  που  καταγράφεται  σε 

μορφή  κειμένων  (σχόλια  και  αναρτήσεις)  είναι  ιδιότυπη  (συνδυάζει  στοιχεία  προφορικής 

και γραπτής έκφρασης), ωστόσο δεν παύει το δημοσιευμένο υλικό να αποτελεί πυρήνα οι‐

κοδόμησης της γνώσης. Εκτός από το γεγονός ότι το ίδιο το περιβάλλον είναι προϊόν γνω‐

στικής  επεξεργασίας,  το  περιεχόμενό  του  αντανακλά  το  σύστημα  αξιών,  τις  απόψεις,  τις 

προσεγγίσεις  του δημιουργού  του σχετικά με  το θέμα που διαπραγματεύεται.  Επομένως, 

δυναμικά μπορεί να ενεργοποιήσει  την κατάθεση επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων 

με  αποτέλεσμα  την  προώθηση  της  κριτικής  σκέψης  και  των  δεξιοτήτων  ανάγνωσης  και 

γραφής. Το στοιχείο αυτό, καθώς ενισχύει την προοπτική συμμετοχής και συνεργασίας, κα‐

θιστά το ιστολόγιο ένα δυναμικό εργαλείο μάθησης του παγκόσμιου ιστού 2.0. 

 

Οι    πληροφορίες  που  δημοσιοποιούνται  μπορούν  άλλοτε  να  περνούν  απαρατήρητες  και 

άλλοτε  να γεννούν αντιδράσεις,  να  γίνονται δημοφιλείς  και  να διασπείρονται στη «μπλο‐

γκόσφαιρα» φτάνοντας σε πλήθος άλλων μαθητών ή ανθρώπων γενικότερα. Πιο σημαντικό 

όμως ακόμα είναι το γεγονός ότι μέσα από τις δυνατότητες δυναμικής αλληλεπίδρασης και 

διασύνδεσης, μπορούν να ελεγχθούν, να συμπληρωθούν, να διορθωθούν, να διευρυνθούν 

και να συσχετισθούν παράγοντας ένα εκτεταμένο δίκτυο συνδέσεων που σε αυτήν την πε‐

ρίπτωση δεν αποτελεί απλώς ένα δίκτυο κοινωνικών δεσμών αλλά την αντικειμενοποίηση 

των συσχετισμών μεταξύ των  ιδεών και  των πληροφοριών  (Βίγκλας, Μάτος, Οικονόμου & 

Παπαδοπούλου, 2007). 

 

Η  ενισχυόμενη  αίσθηση  ιδιοκτησίας  δρα  ως  καταλύτης  και  κινητοποιεί  τους  bloggers  να 

ενισχύσουν  τη συμμετοχή τους και κατ’ επέκταση τη γνωστική συνεισφορά τους. Η διάστα‐

ση αυτή προσθέτει ένα ακόμη χαρακτηριστικό στο ιστολόγιο, αυτό του «δημιουργήματος», 

δηλαδή  του  αντικειμένου  του  οποίου  η  δόμηση    είναι  προϊόν  γνωστικής  επεξεργασίας 

(Stahl, 2006). Η άποψη αυτή απηχεί την θεωρία της διαμεσολαβημένης γνώσης του Vygot‐

sky  (1978).  Τοποθετώντας  τη  διαδικασία  της  μάθησης  σε  κοινωνικό  πλαίσιο,  ο  Vygotsky 

διακρίνει  τα δημιουργήματα σε υλικά και  γνωστικά και υπογραμμίζει  τον ρόλο  τους στην 

πολιτισμική  ανάπτυξη  του ανθρώπινου  είδους.  Τα  δημιουργήματα,  είτε ως  εργαλεία  είτε 

μέσω συμβόλων, ενσωματώνουν τη γνώση των δημιουργών τους και αποτελούν μέρος της 

διαδικασίας νοηματοδότησης ως προϊόντα και ως μέσα (Ράπτης & Ράπτη, 2004) .  

 

Ανάπτυξη, σχεδιασμός και δημιουργία του εκπαιδευτικού εργαλείου 

Τα βασικά βήματα δημιουργίας του ιστολογίου 

 

Όλα  ξεκίνησαν από το γεγονός ότι υπήρχε ήδη στο σχολείο  ιστολόγιο ημερολογιακής πα‐

ρουσίασης των συμβάντων που λάμβαναν χώρα κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το 

ιστολόγιο διαχειρίζονταν οι  εκπαιδευτικοί  του  σχολείου οι  οποίοι αναρτούσαν  εκεί,  κάθε 

φορά,   κάτι που θεωρούσαν σημαντικό για τη σχολική ζωή και την εν γένει παρουσία του 

σχολείου. Παρατηρήσαμε λοιπόν ότι οι μαθητές των μεγαλυτέρων κυρίως τάξεων αρέσκο‐

νταν να αφήνουν τα σχόλιά τους στις δημοσιεύσεις αυτού του τύπου σχολιάζοντας κυρίως 
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τη συμμετοχή των συμμαθητών τους, αφού όλα τα συμβάντα του ιστολογίου είχαν να κά‐

νουν κυρίως με δραστηριότητες κάποιων τάξεων ή όλου του σχολείου όπου αναπόσπαστο 

κομμάτι αποτελούσαν κυρίως οι μαθητές.  

 

Με αφορμή αυτή την στάση των μαθητών και παράλληλα με την εφαρμογή του προγράμ‐

ματος «Πάμε βιβλιοθήκη …» διερευνήσαμε μέσα από συζητήσεις την άποψη των μαθητών   

των μεγαλυτέρων κυρίως τάξεων πάνω στον άξονα δημιουργίας ενός  ιστολογίου σχετικού 

με την παρουσία του προγράμματος, ιστολόγιο όμως που θα το  διαχειρίζονται οι ίδιοι και 

όχι οι δάσκαλοί τους, αφού είναι κάτι που τους αφορά προσωπικά μιας και αυτοί είναι οι 

τελικοί αποδέκτες του προγράμματος  και   εν τέλει αυτοί είναι που  διαβάζουν βιβλία και  

συμμετέχουν σε δράσεις σχετικές με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας.  

 

Στη συνέχεια, αποφασίσαμε να ψαρέψουμε στο διαδίκτυο και άλλα ιστολόγια ομάδων μα‐

θητών με  παρόμοια  θεματολογία με  σκοπό  να  τα αναλύσουμε,  να αφήσουμε    τα  σχόλιά 

μας σ’ αυτά και πιθανόν να τα αξιολογήσουμε ως ένα σημείο. Δυστυχώς δεν βρήκαμε κάτι 

ανάλογο στον ελληνικό κυβερνοχώρο παρά μόνο κάποια blogs   μαθητών της βιβλιοθήκης 

σχολείων της Γαλλίας όπου ένα «club» μαθητών  με το όνομα «Les Bookinneurs» συναντιό‐

νταν κάθε Δευτέρα στη σχολική βιβλιοθήκη, συζητούσαν για  τα βιβλία που διάβασαν και 

στη συνέχεια δημοσιοποιούσαν σκέψεις και συναισθήματα σχετικών με τα βιβλία που διά‐

βασαν και τις εντυπώσεις που  αποκόμισαν (Δαπόντες, 2008). 

 

Μετά από την ολοκλήρωση του ταξιδιού μας στη θάλασσα του διαδικτύου οι μαθητές ισχυ‐

ροποίησαν την απόφασή τους να δημιουργήσουν κάτι ανάλογο με το γαλλικό σχολείο και 

στην  ελληνική  εκπαιδευτική «μπλοκόσφαιρα»  αναλαμβάνοντας  στα  σοβαρά  το  ρόλο  του 

δημιουργού – blogger. Σ’ αυτό το σημείο αποφασίσαμε από τη μεριά μας, ως εκπαιδευτι‐

κοί,    να παρουσιάσουμε  στους μαθητές  τις  βασικές  κατευθυντήριες  γραμμές σχεδιασμού 

και λειτουργίας ενός μαθητικού ιστολογίου. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκε υλικό κατάλ‐

ληλο τόσο από τη σελίδα του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου  (http://blogs.sch.gr) όσο και 

από  τη  σελίδα  του  Ελληνικού  Κέντρου  Ασφαλούς    Διαδικτύου 

(http://www.saferinternet.gr/mob/index.php). Έγιναν παρουσιάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις 

και  τελικά  αποφασίστηκε  να  ακολουθούνται  από  τους  bloggers  κάποιοι  βασικοί  κανόνες 

καλής  συμπεριφοράς  στο  διαδίκτυο  οι  οποίοι  αποτέλεσαν  και  τα  βασικά  συστατικά  της 

χάρτας  των  δικαιωμάτων  και  των  υποχρεώσεων  των bloggers  που  σχεδιάστηκε  από  τους 

ίδιους και αναρτήθηκε σε περίοπτη θέση στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου μας. 

Αρκετός διδακτικός χρόνος δαπανήθηκε σχετικά με τη δομή του ιστολογίου, τις σελίδες από 

τις οποίες θα αποτελείται, το περιεχόμενο των σελίδων αλλά και τον τίτλο του ιστολογίου. 

Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις και την παράλληλη λειτουργία και ενός wikis που δη‐

μιουργήθηκε από τους εκπαιδευτικούς για να «ξεμπλοκάρει» στην κυριολεξία τους μαθητές 

τόσο ως προς την απόφασή τους για τον τελικό σχεδιασμό του ιστολογίου της φιλαναγνω‐

σίας όσο και ως προς  το ότι θα πρέπει πρώτα οι ίδιοι να μάθουν να χρησιμοποιούν τις υ‐

πηρεσίες του κυβερνοχώρου και να εκφράζονται μέσα απ’ αυτές, οι μαθητές τελικά συνερ‐

γάστηκαν, δοκίμασαν, σχεδίασαν, τροποποίησαν, μοιράστηκαν, αντάλλαξαν, έκριναν, αξιο‐

λόγησαν και συναποφάσισαν. 
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Και το όνομα αυτού, «Μια πολιτεία … από βιβλία …», το όνομα του ιστολογίου για  τη φι‐

λαναγνωσία και  το πρόγραμμα «Πάμε βιβλιοθήκη …».   Βασικά συστατικά του  ιστοχώρου,  

εκτός από την αρχική σελίδα που περιείχε κάποιες γενικές δημοσιεύσεις που αφορούσαν 

το σχολείο, τις τάξεις, την περιοχή, τους ίδιους τους μαθητές ήταν  οι     επιμέρους σελίδες 

που εξυπηρετούσαν κυρίως τους λόγους γέννησης αυτού του δικτυακού χώρου. Η σελίδα 

«σας προτείνουμε», ήταν η σελίδα που οι μαθητές έκαναν βιβλιοπαρουσιάσεις,  παρουσία‐

ζαν δηλαδή  τα βιβλία της βιβλιοθήκης που διάβαζαν είτε μέσα από την κατάθεση κάποιων 

σκέψεων,  είτε μέσα από την ανάρτηση σχετικής  ζωγραφιάς ή δημιουργικού κειμένου στο 

οποίο κατέληγαν μετά την επεξεργασία του βιβλίου. Στη σελίδα  «έλα στην παρέα μας», οι 

bloggers του ιστοχώρου έθεταν ερωτήματα σχετικά με τις  αναρτήσεις της σελίδας των βι‐

βλιοπαρουσιάσεων και περίμεναν απαντήσεις από άλλους μαθητές ανά την Ελλάδα αλλά 

και  την  περιοχή  της  Καρδίτσας  όπου  δημοσιοποιήθηκε  κυρίως  η  ύπαρξη  του  ιστολογίου. 

Και τέλος η σελίδα της  «κυρίας φιλαναγνωσίας», η οποία λειτουργούσε ως σελίδα  παρου‐

σίασης  των  πιο  σημαντικών  γεγονότων  που  λάμβαναν  χώρο  στο  σχολείο  με  αφορμή  την 

υλοποίηση του προγράμματος «Πάμε βιβλιοθήκη …». Για τις καταχωρήσεις σ’ αυτή τη σελί‐

δα οι μαθητές bloggers συνεργαζόταν κυρίως με τους εκπαιδευτικούς όλων των τάξεων οι 

οποίοι τους έδιναν σχετικό ειδησεογραφικό υλικό. 

 

 
Σχήμα 1: 

Η παρουσία του ιστολογίου σαν μέλος της κοινότητας του Π.Σ.Δ. 

(http://blogs.sch.gr/dimkardits) 

 

Η εμπλοκή των μαθητών ως bloggers 

 

Περίπου 20 μαθητές, οι μαθητές κυρίως της Ε΄ Τάξης του σχολείου, συμμετείχαν ενεργά στη 

δημιουργία και τη διαχείριση του blog έχοντας τη στήριξη και την καθοδήγηση της εκπαι‐

δευτικού της Ευέλικτης Ζώνης, με την οποία συνεργάστηκαν δημιουργικά προκειμένου να 

μάθουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του κυβερνοχώρου και να εκφράζονται μέσα από 

αυτές. Συνεργαζόμενοι κατά ομάδες αλλά και όλοι μαζί ήταν υπεύθυνοι για τη σύνταξη και 

τη διαμόρφωση του ιστολογίου. 

 

Για την καλύτερη διαχείριση και επεξεργασία των επιμέρους σελίδων του ιστοχώρου υπήρ‐

χαν ομάδες μαθητών που είχαν αναλάβει  τη συγκέντρωση υλικού από  τους μαθητές  των 

άλλων  τάξεων,  ομάδες  μαθητών που ήταν  υπεύθυνοι  για  την  συγκέντρωση πολυμεσικού 

υλικού  (φωτογραφίες, παρουσιάσεις, βίντεο) καθώς και ομάδες μαθητών που συνεργαζό‐

ταν με τους εκπαιδευτικούς των άλλων τάξεων του σχολείου για τη συλλογή υλικού σχετι‐

κών με τις επιμέρους δράσεις του προγράμματος ενίσχυσης της φιλαναγνωσίας που έτρεχε 
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στο σχολείο. Σημαντικότερη όλων όμως η ομάδα των bloggers από την οποία πέρασαν κυ‐

κλικά όλοι σχεδόν οι μαθητές της τάξης, αναλαμβάνοντας για ορισμένο χρονικό διάστημα 

την ευθύνη της ανάρτησης κι σύνταξης του ιστολογίου, μετατρέποντας τους εαυτούς τους 

σε μέρη του όλου, ένα όλο που είχε να κάνει αρχικά με την ύπαρξη του ιστολογίου και ευ‐

ρύτερα με τον παγκόσμιο ιστό. 

 

Το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιεύσεων που αφορούσαν την ύπαρξη και λειτουργία του 

ιστολογίου,  έγινε  από  το  περιβάλλον  του  σχολείου  και  κατά  τη  διάρκεια  του  ωρολογίου 

προγράμματος. Μόνο ένα κομμάτι που αφορούσε  κυρίως σχόλια  και συζητήσεις της σελί‐

δας  «έλα στην παρέα μας» έγινε και από χώρους εκτός σχολείου πιθανότατα από το σπίτι ή 

από άλλους κοινόχρηστούς χώρους. Πάντα όμως σε μεταγενέστερο χρόνο και στα πλαίσια 

του σχολικού περιβάλλοντος γινόταν διαχείριση των σχολίων συνολικά και αποτίμηση της 

εμπλοκής των άλλων μαθητών εκτός σχολικών ορίων.  

 

Η συχνότητα δημοσίευσης στο ιστολόγιο  

 

Επειδή όπως αναφέραμε και παραπάνω αφιερώθηκε αρκετός χρόνος πάνω σε θέματα που 

αφορούσαν  τόσο  τη δομή και σύσταση  του  ιστολογίου όσο  και  τον  τρόπο συμπεριφοράς 

των  bloggers,  στην  ουσία  μόνο  το  τελευταίο  διδακτικό  τετράμηνο  (Μάρτιος,  Απρίλιος, 

Μάιος, Ιούνιος) οι μαθητές ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη περιβάλλοντος δημοσιοποίησης 

των απόψεων,  ιδεών, σκέψεων και στάσεών τους. Όπως ήταν φυσικό λοιπόν,  το εν λόγω 

χρονικό διάστημα, υπήρξε αυξημένο ποσοστό δημοσιεύσεων από τους bloggers  τόσο σαν 

διαχειριστές όσο και σαν σχολιαστές των αναρτήσεων που συμπεριλήφθηκαν στο blog, με 

αποτέλεσμα να μην είμαστε σε θέση να έχουμε μια σαφή εικόνα της συχνότητας εμπλοκής 

των μαθητών στη διαχείριση και συντήρηση του δικτυακού χώρου κατανεμημένη σε χρονι‐

κό διάστημα ενός σχολικού έτους.  

 

Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους επόμενους στόχους μας, να ασχοληθούμε ερευνητι‐

κά πλέον, τόσο με το βαθμό εμπλοκής των μαθητών σε δράσεις αυτού του είδους όσο και 

με την ποιοτική ανάλυση του περιεχομένου των δημοσιεύσεων (σχόλια και αναρτήσεις) σαν 

ένα προϊόν γνωστικής επεξεργασίας. Με δεδομένο ότι, το πρόγραμμα ενίσχυσης των θετι‐

κών στάσεων των μαθητών απέναντι στο βιβλίο και την αυτόβουλη ανάγνωση θα συνεχίσει 

να εφαρμόζεται και τα επόμενα σχολικά έτη συνδυάζοντας την παράλληλη  λειτουργία της 

παιδικής βιβλιοθήκης εντός του σχολείου, φιλοδοξούμε να ενδυναμώσουμε και την παρου‐

σία του καινοτόμου ιστολογίου στο διαδίκτυο, συμπαρασύροντας πιθανόν και νέους blog‐

gers μικρότερων ηλικιακά ομάδων τόσο από το χώρο του σχολείου μας όσο και από την ευ‐

ρύτερη ελληνική σχολική κοινότητα.  

 

Το ιστολόγιο παραμένει στον παγκόσμιο ιστό, ανοιχτό σε σχολιασμούς και συζητήσεις και 

συνεχίζει να διαδραματίζει  τον εκπαιδευτικό του ρόλο τόσο προς τους μαθητές που το έ‐

φτιαξαν, όσο και προς τους  άλλους (μαθητές άλλων σχολείων, επόμενες γενιές κτλ). Οι μα‐

θητές που συμμετείχαν  στη δράση, αισθάνονται ικανοποίηση με την ολοκλήρωση και την 

τόσο ζωντανή παρουσίασή του, ενώ συνεχίζουν να  μαθαίνουν, να συνεργάζονται και μάλι‐

στα ηλεκτρονικά. 
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Αξιολόγηση της προσπάθειας αξιοποίησης 

Η απάντηση στο ερώτημα της παιδαγωγικής και μαθησιακής αξιοποίησης  των  ιστολογίου 

που δημιούργησαν οι μαθητές ως bloggers, είναι δύσκολη και δεν μπορεί σίγουρα να δοθεί 

μέσα από την περιγραφική κυρίως  παρουσίαση της παρούσας εισήγησης. Εκείνο που μπο‐

ρούμε μόνο να μεταφέρουμε με ασφάλεια είναι το ενδιαφέρον και η κινητοποίηση των μα‐

θητών  να  δημιουργήσουν  πρωτότυπο  και  διαφορετικό  υλικό,  να  επικοινωνήσουν  και  να 

ανταλλάξουν ιδέες με άλλους μαθητές στον ευρύτερο διαδικτυακό χώρο. Στην κατεύθυνση 

αυτή ανακύπτουν   σημαντικά ερωτήματα που μας παρακινούν, σε επόμενη φάση, να διε‐

ρευνήσουμε   διεξοδικά  τους παράγοντες που καθιστούν αποτελεσματικές  τις μαθησιακές 

και παιδαγωγικές δραστηριότητες  μέσω των εκπαιδευτικών ιστολογίων αλλά και μέσω του 

ρόλου που διαδραματίζουν οι μαθητές ως bloggers. 

 

Επισημάνσεις και συμπεράσματα  

Η χρήση των ιστολογίων αυξάνεται συνεχώς και φαίνεται ότι αρχίζει και διαδίδεται η εισα‐

γωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν τους μαθη‐

τές στη μαθησιακή διαδικασία   αλλά και στην προώθηση παραγωγής γνώσης. Το γεγονός 

ότι δίνεται η ευκαιρία στους ίδιους τους μαθητές να συμμετέχουν τόσο ενεργά στη διαδι‐

κασία,  τους γεμίζει με αυτοπεποίθηση και  τους ενεργοποιεί ως προς τη λήψη πρωτοβου‐

λιών. Επιπρόσθετα, η ανταλλαγή ιδεών από διαφορετικούς ανθρώπους βοηθάει στη διεύ‐

ρυνση των οριζόντων των μαθητών και την υιοθέτηση ποικίλων απόψεων. 

 

Ωστόσο,  απαιτείται  μεγάλη  προσοχή  από  εκπαιδευτικούς  και  μαθητές  που  θα  αποφασί‐

σουν να εντάξουν τα ιστολόγια μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο σκοπός του ιστολο‐

γίου θα πρέπει να γίνεται ξεκάθαρος από την αρχή και θα πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγ‐

χος ως προς το περιεχόμενο που δημοσιεύεται. Η ελευθερία που δίνει το ιστολόγιο ως προς 

το τι υλικό μπορεί να αναρτηθεί καθιστά πολλές φορές δύσκολο το καθήκον της επίβλεψης. 

Γι’ αυτό το λόγο, θα πρέπει από την αρχή ο εκπαιδευτικός να μην επιτρέψει παρεκκλίσεις 

των μαθητών από τον εκπαιδευτικό στόχο του ιστολογίου. 
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία πιανιστικών κομματιών για τέσσερα χέρια στο 
πλαίσιο του Μαθήματος του Πιάνου των Μουσικών Σχολείων 
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Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής 
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Περίληψη 

Το μάθημα του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία αποτελεί τον κύριο κορμό των εφαρμοσμένων 

σπουδών  της  Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής,  εξαιτίας  των  δυνατοτήτων  του  οργάνου  στην 

απόδοση τόσο μελωδικών σχηματισμών όσο και συνηχήσεων από έναν και μόνο εκτελεστή. 

Συγκρινόμενο  με  τα  κατεξοχήν  μονοφωνικά  όργανα,  το  πιάνο  δεν  απαιτεί  τη  σύμπραξη 

πολλών εκτελεστών για την απόδοση ολοκληρωμένων μουσικών κομματιών. Ως εκ τούτου, 

οι σπουδαστές πιάνου τείνουν να λειτουργούν ατομικά και όχι σε ομάδες κι έτσι στερούνται 

τη  μουσική  ωρίμανση  που  επέρχεται  με  τη  συμμετοχή  τους  σε  μικρότερα  ή  μεγαλύτερα 

σύνολα. Ένας απλός τρόπος για να εντρυφήσουν στη μουσική σύμπραξη οι μαθητές πιάνου 

είναι  η μελέτη  και  εκτέλεση  κομματιών  για πιάνο  τέσσερα  χέρια  (δηλαδή  κομματιών που 

παίζονται από δύο μουσικούς στο ίδιο πιάνο). Σε ό,τι αφορά αυτήν τη διδακτική προσέγγιση 

αναλύονται κυρίως: α) τα οφέλη που αποκομίζουν οι μαθητές δια της ενασχόλησής τους με 

κομμάτια για πιάνο τέσσερα χέρια σε σχέση με τα οφέλη που αποκομίζουν αντίστοιχα από 

κομμάτια για σόλο πιάνο (δηλαδή κομμάτια που παίζονται από ένα και μόνο μουσικό), β) τα 

προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την προετοιμασία των κομματιών για πιάνο τέσσερα 

χέρια,  γ)  η  παραγωγή  κατάλληλου  εκπαιδευτικού  υλικού  με  τη  συνδρομή  των  ΤΠΕ  που 

αποσκοπεί στην διευκόλυνση  της μελέτης  των εν λόγω κομματιών,    δ)  οι  εντυπώσεις  των 

μαθητών  από  αυτόν  τον  εναλλακτικό  τρόπο  μελέτης  και  ε)  τα  αποτελέσματα  αυτής  της 

προσέγγισης. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Μουσικό Σχολείο, πιάνο, πιάνο τέσσερα χέρια, δυτικοευρωπαϊκή μουσική, 

μουσικό σύνολο, μουσικό σχήμα, διδασκαλία μουσικής, διδασκαλία πιάνου, ΤΠΕ 

 

Εισαγωγή 

Το μάθημα του Πιάνου στα Μουσικά Σχολεία αποτελεί τον κύριο φορέα για την υλοποίηση 

και  αφομοίωση  της  θεωρίας  της  Δυτικοευρωπαϊκής  Μουσικής  καθώς  και  ένα  σημαντικό 

μέσο  για  την  ανάπτυξη  και  τελειοποίηση  βασικών  μουσικών  δεξιοτήτων,  όπως  η  ορθή 

αντίληψη του ρυθμού, η διαχείριση των συνηχήσεων και η καλλιέργεια της «εσωτερικής» 

ακοής.  Η  υπεροχή  του πιάνου στη  διαχείριση  της  πολυφωνίας  σε  σχέση με  τα  κατεξοχήν 

μονοφωνικά όργανα  (όπως  το φλάουτο,  το βιολί)  το  καθιστά απαραίτητο  εργαλείο  για  τη 

μελέτη της Δυτικοευρωπαϊκής Μουσικής και δίνει τη δυνατότητα στον σπουδαστή να έρθει 

σε επαφή με όλα τα μουσικά είδη και στυλ από την εποχή του Μπαρόκ μέχρι τις μέρες μας, 

δεδομένου  ότι  το  ρεπερτόριο  που  έχει  γραφεί  για  σόλο  πιάνο  (δηλαδή  για  πιάνο  χωρίς 
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σύμπραξη με άλλο όργανο) είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερο σε σχέση με αυτό οποιουδήποτε 

άλλου σόλο οργάνου. 

 

Αυτή ακριβώς η υπεροχή όμως επάγει ως παρενέργεια  την αποξένωση  των μαθητών που 

σπουδάζουν πιάνο από τη συμμετοχή τους σε μικρά ή μεγάλα μουσικά σχήματα (σύνολα). 

Σε  γενικές  γραμμές,  η  τριβή  σε  πρακτικό  επίπεδο  δια  της  εκτέλεσης  μουσικής  σε  μορφή 

συνόλου,  προάγει  την  αντίληψη  του  μαθητή  και  συμβάλει  στην  αρτιότερη  μουσική  του 

ωρίμανση (Fisher, 2010) & (Σμωλ, 1983). Ο σχηματισμός οργανικών ή φωνητικών μουσικών 

συνόλων  (π.χ.  ορχήστρας  εγχόρδων,  μπάντας  πνευστών,  χορωδίας)  είναι  εφικτός  και 

ευέλικτος  κυρίως  εξαιτίας  είτε  της  ελάχιστης  απαίτησης  σε  συνοδευτικά  κυρίως  όργανα 

(χορωδία) είτε της φορητότητας των οργάνων  (μπάντα πνευστών, ορχήστρα εγχόρδων). Ο 

σχηματισμός όμως συνόλων με περισσότερα από ένα πιάνα είναι δυσχερής, δεδομένου ότι 

ακόμη  και  σε  αίθουσες  συναυλιών,  στη  συντριπτική  πλειοψηφία  των  περιπτώσεων,  δεν 

υπάρχει  παρά  μόνο  ένα  πιάνο.  Ως  εκ  τούτου,  το  πιάνο  συνήθως  συμμετέχει  είτε  ως 

συνοδευτικό όργανο ενός άλλου συνόλου (π.χ. χορωδίας, μπάντας), είτε συμπράττει με λίγα 

σολιστικά όργανα, σε σχήματα μουσικής δωματίου (π.χ. βιολί και πιάνο). 

 

Σε  πρακτικό  επίπεδο  ‐και  παρόλο  που  θα  ήταν  ιδιαίτερα  ωφέλιμο  για  τους  μαθητές‐  το 

πρόγραμμα σπουδών στα Μουσικά Σχολεία δεν ευνοεί τη συμμετοχή των μαθητών πιάνου 

σε  τέτοιες  δραστηριότητες,  κυρίως  λόγω  των  αρκετά  υψηλών  γνωστικών απαιτήσεων  και 

της  αναγκαιότητας  για  πολλαπλές  πρόβες  σε  χρόνο  που  δεν  συμπίπτει  με  τις  διαθέσιμες 

ώρες για την υλοποίηση των μαθημάτων πιάνου. Με τον κατάλληλο προγραμματισμό όμως, 

δίνεται  η  δυνατότητα  για  μαθητές  που  έχουν  την  ίδια  διδακτική  ώρα  ατομικό  μουσικό 

μάθημα  (αλλά με διαφορετικό  καθηγητή)  να ασχοληθούν με  έργα που παίζονται  και από 

τους  δύο  σε  ένα  και  μόνο  πιάνο  (πιάνο  τέσσερα  χέρια).  Με  αυτή  τη  μορφή  μουσικού 

σχήματος, από τη μια μεριά παρακάμπτεται πλήρως η ανάγκη ύπαρξης δεύτερου οργάνου, 

και  από  την  άλλη,  δίνεται  η  ευκαιρία  στους  μαθητές  να  εντρυφήσουν  στην  μουσική 

σύμπραξη.  Στη  διδασκαλία  που  θα  αναλυθεί  παρακάτω,  παρουσιάζονται  τα  επιμέρους 

στάδια,  από  την  αρχική  ιδέα  μέχρι  την  υλοποίησή  της,  με  έμφαση  στα  προβλήματα  που 

ανακύπτουν κατά τη μελέτη του κομματιού για πιάνο τέσσερα χέρια και στην επίλυσή τους 

με τη συνδρομή των ΤΠΕ, καθώς και οι εντυπώσεις των μαθητών και τα συμπεράσματα των 

διδασκόντων. 

 

Συγκεκριμένα, θα αναλυθούν τα εξής στάδια: α) της επιλογής κομματιού της αρεσκείας των 

μαθητών ως αφετηρίας ενδιαφέροντος από πλευράς τους για μελέτη, β) της διασκευής του 

έργου σε μορφή που να εκτελείται από δύο πιανίστες σε ένα πιάνο, γ) της αποτύπωσης των 

προβλημάτων  και  προβληματισμών  για  τον  τρόπο  μελέτης  του  κομματιού,  δ)  της 

προετοιμασίας της παρτιτούρας (μουσικού κειμένου) με κατάλληλο λογισμικό (Sibelius), ε) 

της παραγωγής ηχητικού υλικού από υπολογιστή και εγγραφής του σε CD για χρήση κατά τη 

μελέτη  των  μαθητών  και  στ)  των  εντυπώσεων  των  μαθητών  αναφορικά  με  την 

αποτελεσματικότητα της μελέτης με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Τέλος, γίνεται σύντομη αναφορά 

σε  δωρεάν  προγράμματα  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  αντί  των  εμπορικών  για 

ανάλογες υλοποιήσεις, καθώς και πιθανές εφαρμογές των ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος 

της Μουσικής στα συνήθη (μη Μουσικά) Γυμνάσια και Λύκεια. 
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Η επιλογή του μουσικού έργου 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι μαθητές έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις, όταν το προς μελέτη 

αντικείμενο  άπτεται  των  ενδιαφερόντων  τους  (Παρρήση,  2000).  Στη  συγκεκριμένη 

περίπτωση, δύο μαθήτριες της Β' τάξης του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής η Δ.Δ. και η Δ.Ι. 

(οι  οποίες  έχουν  και  πολύ  καλή  προσωπική  σχέση),  εκδήλωσαν  το  ενδιαφέρον  τους  να 

παίξουν μαζί, στη μορφή πιάνο τέσσερα χέρια, ένα απόσπασμα από το μπαλέτο «Η Λίμνη 

των Κύκνων» του Τσαϊκόφσκυ. Τις ενθουσίασε τόσο η ιδέα ότι θα έπαιζαν ένα γνωστό έργο 

το οποίο άρεσε και στις δύο, αλλά και η διάσταση της ευκαιρίας που θα είχαν να παίξουν 

μουσική από κοινού (Παρρήση, 2000).  

 

Η διασκευή του έργου για πιάνο τέσσερα χέρια 

Οι  διδάσκοντες  των  δύο  μαθητριών  (Ευάγγελος  Καραφυλλίδης  και  Μαρία‐Ιωσηφίνα 

Κακαβελάκη),  αφού συζήτησαν με  τις  μαθήτριες  ξεκίνησαν  τη διαδικασία διασκευής  ενός 

πολύ  γνωστού  αποσπάσματος  του  παραπάνω  έργου  σε  κατάλληλη  μορφή  για  τις 

συγκεκριμένες μαθήτριες.  Έλαβαν,  δηλαδή υπόψη  τους  τις  τεχνικές δυνατότητες  των Δ.Δ. 

και Δ.Ι. στην εκτέλεση του πιάνου (Παρρήση, 2000). Ας σημειωθεί ότι το έργο στην αρχική 

του  μορφή  είναι  ορχηστρικό.  Αξιοποιώντας  μία  μεταγραφή  του  έργου  για  σόλο  πιάνο 

(Langer, 1900), διασκεύασαν το έργο για τέσσερα χέρια, σε μία σχετικά απλή από πλευράς 

τεχνικών απαιτήσεων μορφή, ώστε να ανταποκρίνεται στο επίπεδο των μαθητριών (Τόμπρα, 

1993).  Στη  διασκευή  αυτή  η  Δ.Ι.  θα  έπαιζε  το  μέρος  της  μελωδίας,  ενώ  η  Δ.Δ.  αυτό  της 

συνοδείας. Λόγω της διαφοράς επιπέδου στο πιάνο των δύο μαθητριών, η διασκευή έγινε 

με κατάλληλο τρόπο, ώστε η μελωδία να είναι τεχνικά αρκετά απλούστερη από τη συνοδεία 

(Παρρήση, 2000). Στην αρχική της μορφή η διασκευή αυτή ήταν χειρόγραφη. 

  

Προβλήματα και προβληματισμοί για τη μελέτη του έργου 

Από  την  αρχή  της  διαδικασίας  έγινε  κατανοητό  ότι  η  χειρόγραφη  παρτιτούρα  ‐αν  και 

καθαρογραμμένη‐  δεν  μπορούσε  να  συγκριθεί  με  τις  επαγγελματικές  εκτυπώσεις  που 

συναντώνται  στο  εμπόριο,  γεγονός  που  δημιουργούσε  αρκετή  δυσχέρεια  στις  μαθήτριες. 

Εξάλλου,  ως  προς  τη  διασκευή,  διαπιστώθηκε  ότι  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  κάποιες 

βελτιώσεις,  οι  οποίες  όμως  θα  αλλοίωναν  την  όποια  καθαρότητα  της  (χειρόγραφης) 

παρτιτούρας  και  τελικά,  ίσως  θα  ήταν  αναγκαίο  να  γραφεί  εκ  νέου  (με  ό,τι  αυτό 

συνεπάγεται σε κόπο και χρόνο). 

 

Ένας άλλος προβληματισμός  εντοπιζόταν στο  γεγονός ότι  τα μαθήματα  των οργάνων στα 

Μουσικά  Σχολεία  είναι  ατομικά,  δηλαδή,  ο  καθηγητής  κάθε ώρα  διδάσκει  έναν  και  μόνο 

μαθητή  και  στην  περίπτωσή  μας  δυστυχώς,  δεν  συνέπιπτε  η  ώρα  του  μαθήματος  του 

πιάνου για τις δύο μαθήτριες. Ως εκ τούτου, ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν πολλές 

πρόβες υπό την επίβλεψη των διδασκόντων. Η επίβλεψη των διδασκόντων ήταν απαραίτητη 

προκειμένου  να προληφθεί  το  ενδεχόμενο  εσφαλμένης  εκμάθησης  του  κομματιού  και  να 

εξασφαλιστεί  η  συνεργασία,  ο  συγχρονισμός  και  η  σωστή  συνεννόηση  ανάμεσα  στις 

μαθήτριες,  στοιχεία  απαραίτητα  για  την  ορθή  εκτέλεση  του  έργου.  Ταυτόχρονα,  οι 

μαθήτριες δεν είχαν επαρκή εμπειρία στην εκτέλεση κομματιών της μορφής πιάνο τέσσερα 

χέρια. Στην πρώτη πρόβα που έγινε, εξαιτίας όλων αυτών των ζητημάτων, τα αποτελέσματα 
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ήταν  πολύ  κάτω  του  μετρίου,  καθότι  υπήρχαν  κυρίως  τα  προβλήματα  των  πολλαπλών 

λαθών στην  εκτέλεση και από  τις δύο μαθήτριες  καθώς  και  της αδυναμίας συγχρονισμού 

τους.  Έτσι,  άρχισε  να  συζητείται  και  η  δυνατότητα  αξιοποίησης  της  πληροφορικής, 

προκειμένου να ξεπεραστούν με τον καλύτερο τρόπο τα επιμέρους εμπόδια (Δαγδιλέλης & 

Ευαγγελίδης & Σατρατζέμη & Τσαδήρας, 2003). 

 

Η προετοιμασία της παρτιτούρας με λογισμικό 

Για  να  επιτευχθεί  η  καλύτερη  δυνατή  ποιότητα  στην  παρτιτούρα,  χρησιμοποιήθηκε 

λογισμικό  επεξεργασίας  μουσικού  κειμένου  και  συγκεκριμένα  το  πρόγραμμα  Sibelius.  Το 

Sibelius μαζί με το Finale θεωρούνται τα κορυφαία προγράμματα του είδους. Εκτός από την 

επαγγελματική  ποιότητα  της  παρτιτούρας,  διαθέτουν  και  κάποιες  άλλες  δυνατότητες  που 

βοηθούν  σε  μεγάλο  βαθμό  τον  μουσικό.  Ενδεικτικά  αναφέρονται:  α)  η  επεξεργασία  του 

μουσικού  κειμένου  είναι  ιδιαίτερα  ευέλικτη  και  γρήγορη,  β)  κατά  τη  διάρκεια  της 

συγγραφής  παρτιτούρας  στο  πρόγραμμα,  ακούγεται  και  η  αντίστοιχη  μουσική, 

διευκολύνοντας  το  μουσικό  να  καταλάβει  άμεσα  αν  έχει  κάνει  κάποιο  λάθος  και  γ)  οι 

διορθώσεις  και  η  μορφοποίηση  είναι  πολύ  εύκολες  (Spreadbury  &  Finn,  2011). 

Αξιοποιώντας  όλες  αυτές  τις  δυνατότητες,  έγινε  η  αντιγραφή  του  χειρόγραφου  μουσικού 

κειμένου στο Sibelius και εν συνεχεία οι διορθώσεις, η μορφοποίηση και τέλος, η εκτύπωση 

της  παρτιτούρας.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  μαθήτριες  ενθουσιάστηκαν  από  την  πρώτη 

στιγμή που είδαν την καθαρότητα του μουσικού κειμένου από την εκτύπωση του Sibelius. 

  

Η παραγωγή ηχητικού υλικού με λογισμικό για τη μελέτη του κομματιού 

Όπως  επισημάνθηκε  παραπάνω,  η  μελέτη  και  προετοιμασία  του  κομματιού  από  τις 

μαθήτριες  ήταν  δύσκολο  να  γίνει  με  το  συμβατικό  τρόπο  διδασκαλίας  (Σμωλ,  1983). 

Αναλυτικότερα,  συνήθως  σε  μία  πρώτη  προσέγγιση  ενός  άγνωστου  κομματιού  οι 

διδάσκοντες εξηγούν στους μαθητές τις ιδιαιτερότητες του έργου καθώς και τα σημεία που 

χρήζουν μεγάλης προσοχής. Οι μαθητές προετοιμάζουν το κομμάτι μελετώντας το στο σπίτι 

και  στο  επόμενο μάθημα  (μετά από μία  εβδομάδα)  το παρουσιάζουν στους διδάσκοντες. 

Εδώ,  η  μεγάλη  ιδιαιτερότητα  ήταν  αυτή  καθαυτή  η  εκτέλεση  του  κομματιού  από  δύο 

πιανίστες  και  όχι  από  έναν  που  είναι  η  συνήθης  πρακτική  για  το  μάθημα  του  πιάνου.  Η 

καλύτερη προετοιμασία που θα μπορούσε να γίνει από τις μαθήτριες, θα ήταν να διαβάσει 

αρχικά η καθεμία το μουσικό κείμενο που την αφορά (το «μέρος» της) και στη συνέχεια να 

έχει  τη δυνατότητα  να  κάνει  εξάσκηση ακούγοντας  ταυτόχρονα  το «μέρος»  της άλλης.  Γι' 

αυτό  το  λόγο  κρίθηκε  απαραίτητη  η  χρήση  των  ΤΠΕ  (Fisher,  2010)  και  ειδικότερα  του 

λογισμικού  Cakewalk  Sonar.  Το  Cakewalk  Sonar  είναι  ένα  πρόγραμμα  το  οποίο 

χρησιμοποιείται για την εγγραφή και επεξεργασία ήχου τόσο ως κυματομορφής (wave), όσο 

και  ως  πληροφοριών  για  ψηφιακό  έλεγχο  synthesizers  (πρωτόκολλο  MIDI),  τα  οποία 

παράγουν  τελικά  τον επιθυμητό ήχο. Παρόμοιο και  εφάμιλλο πρόγραμμα είναι  το Cubase 

VST.  Ανάμεσα στις  εντυπωσιακές  δυνατότητες  του πρωτοκόλλου MIDI  περιλαμβάνονται  η 

αλλαγή  τονικότητας  του  κομματιού,  η  τροποποίηση  της  ενορχήστρωσης,  οι 

διαφοροποιήσεις  στο  ρυθμό,  οι  διορθώσεις  στις  νότες  και  ο  ανεξάρτητος  έλεγχος  της 

έντασης των διαφορετικών ψηφιακών οργάνων (Cakewalk, Inc (Ed.), 2009). Στην περίπτωσή 

μας, από  το πρόγραμμα Sibelius  (και με πολύ απλή διαδικασία που είναι δυνατότητα  του 

προγράμματος),  εξήχθη  το  αρχείο MIDI,  δηλαδή  μετατράπηκε  η  ηλεκτρονική  μορφή  της 
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παρτιτούρας  σε  ψηφιακές  πληροφορίες  για  εκτέλεση  από  synthesizer  ή/και  επεξεργασία 

του κομματιού με τη βοήθεια κατάλληλου λογισμικού. Στη συνέχεια το αρχείο MIDI εισήχθη 

στο  πρόγραμμα  Cakewalk  Sonar.  Με  τη  βοήθεια  των  δυνατοτήτων  του  λογισμικού 

προετοιμάστηκαν έξι εκδοχές του κομματιού. Στη συνέχεια, έγινε στοιχειώδης επεξεργασία 

του  ήχου  με  ανάλογο  λογισμικό  (Adobe Audition).  Τα  κομμάτια  τελικά,  ομαδοποιήθηκαν 

κατάλληλα  και  γράφτηκαν  σε  δύο  CD  ήχου  ‐ένα  για  την  κάθε  μαθήτρια‐  με  ανάλογο 

πρόγραμμα  (Nero  Burning  Rom).  Τα  CD  δόθηκαν  στις  μαθήτριες,  προκειμένου  να 

εξασκηθούν πιο αποδοτικά. Κάποιες εκδοχές του κομματιού προοριζόταν για ακρόαση και 

κάποιες  άλλες  αποκλειστικά  για  μελέτη  και  πρακτική  εξάσκηση,  όπως  περιγράφεται 

παρακάτω. 

 

1. Για την πρώτη εκδοχή, αξιοποιήθηκε το ενορχηστρωτικό σχήμα «πιάνο+πιάνο». Δηλαδή, 

τόσο  το  μέρος  της  Δ.Δ.  (συνοδεία)  όσο  και  αυτό  της  Δ.Ι.  (μελωδία)  ακουγόταν  με  το 

ηχόχρωμα του πιάνου. Ο ρυθμός αυτής της εκδοχής επελέγη να είναι αυτός της επιθυμητής 

τελικής μορφής του κομματιού. Αυτή η εκδοχή είχε ως αποδέκτες και τις δύο μαθήτριες και 

στόχευε  στο  να  τις  δώσει  ‐μέσω  της  ακρόασης  με  ταυτόχρονη  παρακολούθηση  της 

παρτιτούρας‐  τη  δυνατότητα  να  σχηματίσουν  μία  σαφή  εικόνα  για  το  πώς  θα  έπρεπε  να 

ακουστεί το κομμάτι στην τελική μορφή εκτέλεσής του. 

 

2. Για τη δεύτερη εκδοχή, αξιοποιήθηκε και πάλι το ενορχηστρωτικό σχήμα «πιάνο+πιάνο». 

Εδώ όμως ο ρυθμός ήταν σαφώς πιο αργός από αυτόν της τελικής μορφής εκτέλεσης. Αυτή 

η  εκδοχή  είχε  ως  αποδέκτες  και  τις  δύο  μαθήτριες  και  στόχευε  στο  να  τις  δώσει  τη 

δυνατότητα  να  παρακολουθήσουν  και  να  αφομοιώσουν  δια  της  ακρόασης  όλες  τις 

λεπτομέρειες του κομματιού. 

 

3.  Για  την  τρίτη  εκδοχή  του  κομματιού  αξιοποιήθηκε  το  ενορχηστρωτικό  σχήμα 

«πιάνο+έγχορδα» σε πολύ αργό ρυθμό. Ο πολύ αργός ρυθμός επελέγη σκόπιμα, καθότι η 

μελέτη ενός κομματιού σε αρχικά στάδια είναι πρακτικά επιβεβλημένο να γίνεται σε αργό 

ρυθμό,  προκειμένου  να  είναι  εφικτή  η  αποσαφήνιση  του  μουσικού  κειμένου  και  η 

ασφαλέστερη  αφομοίωση  του  έργου  (Gieseking &  Leimer,  1972) &  (Παρρήση,  2000).  Σε 

αυτή την εκδοχή του κομματιού, το μέρος του πιάνου που θα εκτελούσε η Δ.Δ. (συνοδεία) 

ακουγόταν  σε  κανονική  ένταση  και  με  ήχο  πιάνου,  ενώ  το  μέρος  του  πιάνου  που  θα 

εκτελούσε  η Δ.Ι.  (μελωδία)  ακουγόταν  σε  χαμηλή  ένταση  και  με ήχο  εγχόρδων.  Η  εκδοχή 

αυτή  είχε  ως  αποδέκτη  την  Δ.Ι.  και  στόχευε  στο  να  της  δώσει  τη  δυνατότητα  να  κάνει 

εξάσκηση σε αργή ταχύτητα, ακούγοντας ταυτόχρονα το κομμάτι από το CD player. Με τον 

τρόπο αυτό μπορούσε να ακούει τόσο το μέρος της Δ.Δ. (συνοδεία) σαν να έπαιζε μαζί της, 

όσο  και  το  δικό  της  μέρος  (μελωδία)  και  μάλιστα  με  διαφορετικό  ηχόχρωμα,  για  να  το 

ξεχωρίζει, αλλά και σε χαμηλή ένταση για να μην την μπερδεύει. 

 

4. Η  τέταρτη  εκδοχή  του  κομματιού ήταν  ίδια με  την προηγούμενη με μόνη διαφορά  τον 

μέτριο αντί του αργού ρυθμού. Είχε και πάλι ως αποδέκτη την Δ.Ι. Στόχευε, στην εξάσκηση 

του  κομματιού  σε  δεύτερο  στάδιο,  δηλαδή  αφού  θα  είχαν  επιλυθεί  τα  περισσότερα 

προβλήματα δια της αργής μελέτης του κομματιού. 
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5.  Για  την  πέμπτη  εκδοχή  του  κομματιού  αξιοποιήθηκε  το  ενορχηστρωτικό  σχήμα 

«έγχορδα+πιάνο» σε πολύ αργό ρυθμό. Ειδικότερα, το μέρος του πιάνου που θα εκτελούσε 

η Δ.Ι. ακουγόταν σε κανονική  ένταση  (μελωδία)  με ήχο πιάνου,  ενώ  το μέρος  του πιάνου 

που  θα  εκτελούσε  η  Δ.Δ.  (συνοδεία)  ακουγόταν  σε  χαμηλή  ένταση  με  ήχο  εγχόρδων.  Η 

εκδοχή  αυτή  είχε ως  αποδέκτη  την  Δ.Δ.  και  στόχευε  στο  να  της  δώσει  τη  δυνατότητα  να 

κάνει εξάσκηση σε αργή ταχύτητα, ακούγοντας ταυτόχρονα το κομμάτι από το CD player. Με 

τον τρόπο αυτό μπορούσε να ακούει τόσο το μέρος της Δ.Ι.  (μελωδία) σαν να έπαιζε μαζί 

της, όσο και το δικό της μέρος (συνοδεία) και μάλιστα με διαφορετικό ηχόχρωμα, για να το 

ξεχωρίζει αλλά και σε χαμηλή ένταση για να μην την μπερδεύει. 

 

6. Η έκτη εκδοχή του κομματιού ήταν ίδια με την προηγούμενη με μόνη διαφορά τον μέτριο 

αντί  του αργού ρυθμού.  Είχε  και  πάλι ως αποδέκτη  την Δ.Δ.  Στόχευε,  στην  εξάσκηση  του 

κομματιού  σε  δεύτερο  στάδιο,  δηλαδή  αφού  θα  είχαν  επιλυθεί  τα  περισσότερα 

προβλήματα δια της αργής μελέτης του κομματιού. 

 

Το υλικό αυτό ομαδοποιήθηκε και γράφτηκε σε δύο CD ήχου με τέσσερα tracks το καθένα. 

Το πρώτο CD έφερε ως διαδοχικά tracks τις εκδοχές 1, 2, 3 και 4 για είχε ως αποδέκτη την 

Δ.Ι.,  ενώ  το  δεύτερο CD  έφερε  ως  διαδοχικά  tracks  τις  εκδοχές  1,  2,  5  και  6  και  είχε  ως 

αποδέκτη  την  Δ.Δ.  Δόθηκαν  και  οι  ανάλογες  εξηγήσεις  και  οδηγίες  στις  μαθήτριες 

προκειμένου να ξεκινήσουν τη μελέτη τους. Συγκεκριμένα, τις ζητήθηκε να αξιοποιήσουν το 

1ο και 2ο track από τα CD τους μόνο για ακρόαση και σε πρώτη φάση να αξιοποιήσουν το 3ο 

track για εξάσκηση (σε αργή ταχύτητα). Σε δεύτερη φάση, και αφού θα είχαν μάθει καλά το 

κομμάτι σε αργή  ταχύτητα,  τις  εξηγήθηκε ότι  θα  έκαναν  και  την  εξάσκηση με  το 4ο  track, 

δηλαδή  το  κομμάτι  σε  μέτρια  ταχύτητα.  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  οι  μαθήτριες  και  πάλι 

ενθουσιάστηκαν,  γιατί  κατάλαβαν  ότι  με  τη  βοήθεια  αυτού  του  ηχητικού  υλικού  θα 

μπορούσαν να μελετήσουν πολύ πιο αποδοτικά και ευχάριστα το κομμάτι, ξεπερνώντας τις 

δυσκολίες και παρενέργειες που είχε η συμβατική προσέγγιση.  

 

Εντυπώσεις των μαθητριών – Αποτελεσματικότητα 

Μετά  από  μία  εβδομάδα  έγινε  κοινή  πρόβα  των  δύο  μαθητριών  υπό  την  επίβλεψη  των 

διδασκόντων. Οι μαθήτριες είχαν ήδη προετοιμάσει  το κομμάτι με  τον  τρόπο που τις  είχε 

υποδειχθεί. Και οι δύο επεσήμαναν ότι τις άρεσε πολύ αυτός ο τρόπος μελέτης, επειδή ήταν 

και  πολύ  ευχάριστος  αλλά  και  πολύ  αποδοτικός.  Τα  αποτελέσματα  στην  πρόβα  ήταν 

εντυπωσιακά,  ιδιαίτερα  σε  σύγκριση  με  αυτά  της  πρώτης  πρόβας  που  έγινε  με  τη 

συμβατική  προετοιμασία  του  κομματιού.  Οι  μαθήτριες  είχαν  αφομοιώσει  σε  σημαντικό 

βαθμό το μουσικό κείμενο και  το έπαιζαν σχεδόν χωρίς λάθη.  Ιδιαίτερα το πρόβλημα του 

συγχρονισμού μεταξύ  τους  είχε πρακτικά  εξαλειφθεί. Οι μαθήτριες μετά  την  επιτυχημένη 

πρόβα και όντας πολύ ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα, άρχισαν να κάνουν πρόβες στο 

σχολείο, σε ώρες που είχαν από κοινού κενό στα μαθήματά τους  (Σμωλ, 1983). Η αμέσως 

επόμενη  πρόβα  (με  χρονική  διαφορά  μίας  εβδομάδας  και  πάλι)  ήταν  ακόμη  πιο 

πετυχημένη.  Τα  λάθη  είχαν  πρακτικά  εξαλειφθεί  και  ο  συγχρονισμός  μεταξύ  τους  ήταν 

αβίαστος. Οι διδάσκοντες αξιολογώντας ότι αυτή η φάση με την εξάσκηση του 3ου track των 

CD  απέδωσε  πλήρως,  ζήτησαν  από  τις  μαθήτριες  να  κάνουν  την  εξάσκηση  στο  σπίτι 

χρησιμοποιώντας το 4ο track του CD, δηλαδή να εξασκηθούν πλέον σε μέτρια ταχύτητα. Τα 
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αποτελέσματα  στην  επόμενη  πρόβα  ήταν  ακόμη  πιο  εντυπωσιακά.  Πλέον  οι  μαθήτριες 

μπορούσαν να παίζουν άνετα το κομμάτι. Συνέχισαν τον ίδιο τρόπο μελέτης στο σπίτι (με το 

4ο track) για μία ακόμη εβδομάδα και στη συνέχεια, ήταν σε θέση να κάνουν αρκετά συχνά 

πρόβες  μόνες  τους.  Φυσικά  παράλληλα  γινόταν  και  πρόβες  υπό  την  επίβλεψη  των 

διδασκόντων μία φορά την εβδομάδα, προκειμένου να βελτιωθεί το κομμάτι σε ό,τι αφορά 

την ερμηνεία του. Το κομμάτι τελικά παρουσιάστηκε με επιτυχία σε συναυλία του σχολείου. 

  

Δωρεάν λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ανάλογες υλοποιήσεις 

Τα  προγράμματα  που  αναφέρονται  παραπάνω  είναι  εμπορικά.  Αντίστοιχα  δωρεάν 

προγράμματα  είναι:  το MuseScore  για  επεξεργασία  μουσικού  κειμένου  (έχει  παρόμοιες 

δυνατότητες με το Sibelius, τρέχει δε σε διάφορες πλατφόρμες: Windows, Linux, MacOS), το 

LMMS  (Linux  Multimedia  Studio)  για  MIDI  Sequencing  (τρέχει  και  αυτό  σε  διάφορες 

πλατφόρμες: Windows, Linux),  το Audacity  για επεξεργασία ήχου  (επίσης για πλατφόρμες 

Windows και Linux) και το CDBurnerXP (σε πλατφόρμα Windows) για εγγραφή CD. 

 

Προτάσεις για υλοποιήσεις των ΤΠΕ στα συνήθη Γυμνάσια και Λύκεια 

Στα συνήθη Γυμνάσια και Λύκεια της χώρας, το μάθημα της Μουσικής (όταν υπάρχει) είναι 

μονόωρο  (στο  εβδομαδιαίο  πρόγραμμα)  και  ομαδικό. O  προσανατολισμός  του  είναι  στην 

κατεύθυνση  της  γενικότερης  μουσικής  καλλιέργειας  των  μαθητών  και  όχι  της  μουσικής 

εξειδίκευσης. Μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε ψηφιακές εγκυκλοπαίδειες (CD‐Rom με 

τα ελληνικά παραδοσιακά όργανα, τα όργανα της συμφωνικής ορχήστρας, την ιστορία της 

Κλασικής  Μουσικής  κ.λπ.)  οι  οποίες  είναι  ιδιαίτερα  ενδιαφέρουσες  για  τους  μαθητές, 

καθότι μέσα από τη διαδραστικότητα και τον παραστατικό τρόπο παρουσίασης συμβάλουν 

στην  κατεύθυνση  μίας  πιο  ευχάριστης  και  αποδοτικής  αφομοίωσης  γνώσεων  (Karafillidis, 

2010). Η Μουσική όμως, πάνω από όλα είναι πράξη. Οι μαθητές των «Γενικών» Σχολείων, 

στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  δεν  διαθέτουν  μουσικά  όργανα  στο  σπίτι  τους  ώστε  να 

βελτιώσουν  την αντίληψή  τους  π.χ.  στο  ρυθμό ή  το  τονικό  ύψος που αποτελούν  βασικές 

μουσικές  δεξιότητες.  Με  τη  βοήθεια  της  τεχνολογίας  Karaoke  μπορούμε  να  κάνουμε 

εξάσκηση  και  να βελτιώσουμε  τις  παραπάνω δεξιότητες  (Karafillidis, 2011).  Συγκεκριμένα, 

ένα απλό αρχείο Karaoke έχει όλες τις πληροφορίες που έχει και το αντίστοιχο αρχείο MIDI 

και  επιπρόσθετα  τους  στίχους  του  τραγουδιού.  Δίνεται  έτσι  η  δυνατότητα  να ακούμε  την 

ορχηστρική  συνοδεία  του  αγαπημένου  μας  τραγουδιού,  να  βλέπουμε  τους  στίχους  και 

ταυτόχρονα  να  τραγουδάμε,  εξασκώντας  τις  δεξιότητές  μας  τόσο  στο  ρυθμό  όσο  και  στο 

τονικό  ύψος  με  έναν  ιδιαίτερα  ευχάριστο  τρόπο,  χωρίς  ταυτόχρονα  να  απαιτούνται 

μουσικές γνώσεις. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι. Αν υπάρχει 

και η γνώση χρήσης προγραμμάτων εγγραφής και επεξεργασίας ήχου, μπορεί εύκολα κανείς 

με σχετικά φθηνό εξοπλισμό (ακουστικά, μικρόφωνο, κάρτα ήχου) να πετύχει πολύ όμορφα 

αποτελέσματα και να κάνει το δικό του CD. 
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Περίληψη 

Παρά  την πληθώρα  των διαθέσιμων εφαρμογών αλλά και  το διαρκώς αυξανόμενο ενδια‐

φέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας παγκοσμίως αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η αξιoποί‐

ηση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Οι εκπαιδευτικοί 

όλων των βαθμίδων έχουν ανάγκη υποστήριξης και ενός πλαισίου που να τους παρέχει κα‐

θοδήγηση στο πώς να εφαρμόσουν με επιτυχία και μέσα στην τάξη το Web 2.0 παράδειγ‐

μα. Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζονται δυο μελέτες περίπτωσης από την Πρωτο‐

βάθμια  εκπαίδευση  που  αναπτύχθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  των  δύο  τελευταίων  σχολικών 

ετών στα πλαίσια της διαθεματικής εργασίας και γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης και 

ανάδειξης  καλών  πρακτικών  στην  υλοποίηση  εκπαιδευτικών  σεναρίων  με  εργαλεία Web 

2.0.  Στα  εκπαιδευτικά  σενάρια  χρησιμοποιήθηκε μια πληθώρα  εργαλείων Web 2.0  όπως: 

prezi, tagxedo, goanimate, sploder, youtube, CODEBOX, weebly, κ.ά., τα οποία παρακίνησαν 

τους μαθητές και τους έδωσαν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν την εργασία τους με πολ‐

λούς, διαφορετικούς και πρωτότυπους τρόπους.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εργαλεία Web 2.0, Εκπαιδευτικά σενάρια με ΤΠΕ, Διαθεματική Εργασία 

 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός ότι το διαδίκτυο έχει αλλάξει τον τρόπο που ζούμε, μαθαίνουμε αλλά και δι‐

δάσκουμε.  Σήμερα,  μπορεί  κανείς  να  βρει  πολλά παραδείγματα  καλής  χρήσης  του  διαδι‐

κτύου,  εντούτοις,  χρειάζεται πολλά ακόμα να γίνουν και σε συνδυασμό με  τους αντίστοι‐

χους  εκπαιδευτικούς  οργανισμούς,  ώστε  να  αναπτυχθούν  κοινές  στρατηγικές  και  αντιλή‐

ψεις γύρω από μια συμμετοχική προσέγγιση της χρήσης της τεχνολογίας στα σχολεία (Clark 

W. et. al., 2011). Αυτή η διαπίστωση αποτυπώνεται και στα αναλυτικά προγράμματα σπου‐

δών  των  τελευταίων  ετών  (και  ιδιαίτερα  μέσα  από  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προ‐

γραμμάτων Σπουδών (http://www.pi‐schools.gr/) τα οποία (Ματσαγγούρας, 2002): (α) επι‐

διώκουν την σύνθεση μεμονωμένων γνώσεων σε ολότητες,    (β) δεν περιορίζονται στο πε‐

ριεχόμενο της γνώσης (content), αλλά τονίζουν τη σημασία που έχει και η εμπλοκή των μα‐

θητών στις διαδικασίες παραγωγής της γνώσης  (process) και (γ) στην ολότητα της γνώσης 

αντιπαραθέτουν την ολότητα του μαθητή και γι’ αυτό επιλέγουν μεθοδολογικές προσεγγί‐

σεις που εμπλέκουν γνωστικά, συναισθηματικά και πραξιακά τους μαθητές στη διερεύνηση 

των θεμάτων και ενθαρρύνουν την πολυτροπικότητα στις μορφές έκφρασης της νέας γνώ‐

σης. 

Οι εφαρμογές διαδικτύου 2ης γενιάς οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια συμμετοχική προ‐

σέγγιση στη δημιουργία και  το διαμοιρασμό περιεχομένου ή αλλιώτικα αυτό που ονομά‐

ζουμε  γενικά Web  2.0  (Gray  K.,  et  al.,  2010)  αποτελούν  ιδανικό  πλαίσιο  εφαρμογής  των 
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προηγουμένων αρχών.  Αυτό  και  μόνο  το  γεγονός μπορεί  να  εξηγήσει  γιατί  οι  εφαρμογές 

Web  2.0  σήμερα  συγκεντρώνουν  τόσο  μεγάλη  δυναμική  στην  περιοχή  της  εκπαίδευσης. 

Τέτοιες  εφαρμογές  είναι  εκείνες  για blogging, podcasting,  ανάπτυξη περιεχομένου με συ‐

νεργατικό τρόπο  (π.χ. wikis), κοινωνικά δίκτυα  (π.χ. MySpace, Facebook), κοινή χρήση πο‐

λυμέσων  (π.χ.  Flickr,  YouTube),  κοινωνική  σήμανση  (π.χ. Deli.cio.us),  κοινωνικά  παιχνίδια 

(π.χ. Second Life) κ.ά. (π.χ. Mushups). Οι εφαρμογές Web 2.0 οδηγούν σταθερά σε ένα νέο 

παράδειγμα  μάθησης  που  περιγράφεται  συνοπτικά  από  τα  παρακάτω  χαρακτηριστικά 

(Conole and Alevizou, 2010)(Redecker C., 2009)(Grosseck, 2008)(Hargadon, 2008): 

 

 Η αφθονία της πληροφορίας οδηγεί επιτακτικά στο πως να μαθαίνουμε να διαχωρί‐

ζουμε,  να  επιλέγουμε,  να  οργανώνουμε  και  να  διαχειριζόμαστε  πληροφορίες.  Ο 

Hargadon  (2008) αναφέρει χαρακτηριστικά "..   when people ask me  the answer  to 

content overload, I tell them (counter‐intuitively) that it is to produce more content ". 

 H μάθηση στην ψηφιακή εποχή είναι εκ φύσεως βασικά συνεργατική. 

 Ο μαθητευόμενος έχει κεντρικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία, όχι ως παθητικός 

δέκτης πληροφοριών, αλλά ως ενεργός συγγραφέας, συν‐δημιουργός, αξιολογητής 

και κριτικός  σχολιαστής.  

 Ως  συνέπεια  του  προηγουμένου,  οι  μαθησιακές  διαδικασίες  γίνονται  όλο  και  πιο 

πολύ προσωποποιημένες, προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ατομικά 

ενδιαφέροντα του μαθητευόμενου. 

 

Ο νέος τρόπος της συμμετοχικής προσέγγισης στη δημιουργία και το διαμοιρασμό περιεχο‐

μένου μέσα από εφαρμογές Web 2.0 χρειάζεται χρόνο για να μπορέσει να αξιοποιηθεί απο‐

τελεσματικά  στην  εκπαίδευση  και  κατάρτιση.  Όπως  αναφέρει  η Cristine Redecker  σε  μια 

αναφορά που βασίστηκε σε 280 περιπτώσεις στην Ευρώπη (2009), οι τρέχουσες πρακτικές, 

αν και είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αναδεικνύουν τέσσερις διαφορετικούς  (αν και 

με επικαλύψεις) καινοτομικούς τρόπους εφαρμογών του Web 2.0 στην πρωτοβάθμια, δευ‐

τεροβάθμια,  επαγγελματική  και  τριτοβάθμια  εκπαίδευση:  (1)  Στοχευμένη μάθηση,  (2)  Δι‐

κτύωση, (3) Πολυμορφικότητα και (4) Άνοιγμα στην κοινωνία. 

 

Όμως,  παρά  την πληθώρα  των διαθέσιμων εφαρμογών αλλά και  το διαρκώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον  της  εκπαιδευτικής  κοινότητας παγκοσμίως η αξιοποίηση  των  εργαλείων Web 

2.0 στην εκπαίδευση δεν είναι μια εύκολη υπόθεση και έχει ανάγκη από περισσότερες και 

συστηματικότερες προσπάθειες.  

 

Στη συγκεκριμένη  εργασία παρουσιάζεται μια  τέτοια προσπάθεια αξιοποίησης  εργαλείων 

Web 2.0 στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα πλαίσια της διαθεματικής εργασίας των μαθη‐

τών για δύο συνεχόμενες σχολικές χρονιές (2011‐12 και 2012‐13). Πιο αναλυτικά, στην επό‐

μενη ενότητα γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης του προβλήματος, στη συνέχεια εστιά‐

ζουμε στις μελέτες περίπτωσης και στο τέλος προσπαθούμε να αποτυπώσουμε καλές πρα‐

κτικές μέσα από την αξιολόγηση των δύο αυτών περιπτώσεων. 
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Το πρόβλημα στην αξιοποίηση εργαλείων Web 2.0 στην εκπαίδευση 

Ένας εκπαιδευτικός οποιασδήποτε βαθμίδας έχει σήμερα στη διάθεσή  του έναν  τεράστιο 

αριθμό Web 2.0 εφαρμογών που μπορεί να αξιοποιήσει στην εκπαιδευτική διαδικασία. Το 

γεγονός όμως αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και ένα σημαντικό πρόβλημα ακόμα και για τους 

μυημένους στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Για παράδειγμα, πόσο 

εύκολα μπορεί κανείς να αξιολογήσει μια Web 2.0 εφαρμογή; Εδώ θα πρέπει να γίνει αντι‐

ληπτό ότι δεν πρόκειται  για μια διαδικασία απαρίθμησης και  ελέγχου  (checklist)  των λει‐

τουργικών (functional) δυνατοτήτων ενός εργαλείου αλλά του τρόπου που υλοποιείται μια 

λειτουργία στο καθένα εργαλείο ώστε να το κάνει εύχρηστο (usability). Στον ορισμό της ευ‐

χρηστίας κατά το πρότυπο  ISO 9241‐11 αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι είναι ".. η δυνατό‐

τητα ενός προϊόντος που χρησιμοποιείται από καθορισμένους χρήστες, με καθορισμένους  

στόχους, υπό καθορισμένες συνθήκες χρήσης να είναι αποτελεσματικό (effectiveness), απο‐

δοτικό  (efficiency)  και  να  παρέχει  υποκειμενική  ικανοποίηση  (satisfaction)  στους  χρήστες 

του". Πόσο εύκολα μπορούν να μετρηθούν οι προηγούμενοι ποιοτικοί παράγοντες σε μια 

Web 2.0 εφαρμογή; 

 

Ένα άλλο πρόβλημα, που αποτελεί κοινή διαπίστωση σήμερα, είναι ότι, ενώ οι μαθητές σε 

όλο τον κόσμο και μάλιστα από πολύ μικρές ηλικίες είναι χρήστες Web 2.0 εφαρμογών και 

μπορούν  πολύ  εύκολα  να  επικοινωνούν  και  να  συνεργάζονται  μεταξύ  τους  με  αυτόν  τον 

τρόπο, οι εκπαιδευτικοί από την άλλη μεριά φαίνεται να απομακρύνονται και το τεχνολογι‐

κό κενό μεταξύ αυτών και των μαθητών τους δείχνει συνεχώς να μεγαλώνει παρά τις προ‐

σπάθειες εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο (Jimoyiannis 

A. et. al., 2011; Wells, 2007). Επιπλέον, με βάση την εργασία των Jimoyiannis et. al. (2011) 

ένα άλλο πρόβλημα φαίνεται  να είναι ότι,  στις περισσότερες περιπτώσεις οι  εκπαιδευτές 

χρησιμοποιούν την τεχνολογία κυρίως για χαμηλού επιπέδου μαθησιακές διαδικασίες (π.χ. 

απλή συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο) ή για διαχειριστικούς σκοπούς (π.χ. αξιολό‐

γηση) παρά ως μαθησιακό εργαλείο που υποστηρίζει την ενεργή μάθηση. Ίσως αυτό να ο‐

φείλεται και στο γεγονός ότι πολλές φορές οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να υιοθετήσουν 

μια τεχνολογία σε ιδρυματικό επίπεδο χωρίς να ερωτηθούν ή να τους δοθεί κάποιο κίνητρο 

(Park et. al., 2008). 

 

Σύμφωνα με την εργασία των Buchanan et. al.  (2013) εξίσου σημαντικά είναι και τα διαρ‐

θρωτικά προβλήματα  (όπως η παροχή πόρων και τεχνικής υποστήριξης) μέσα σε έναν εκ‐

παιδευτικό οργανισμό, εφόσον συσχετίζονται στενά με χαμηλότερη χρήση της τεχνολογίας 

από τους εκπαιδευτικούς γι’ αυτό και δεν πρέπει να αγνοούνται. Ακόμα, στην ίδια έρευνα 

αναφέρεται  ότι  το  επίπεδο αυτεπάρκειας  στο  διαδίκτυο  (internet  self‐efficacy)  συνδέεται 

σημαντικά με την υιοθέτηση της τεχνολογίας από τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού 

τα οποία όσο περισσότερο χρησιμοποιούν εργαλεία διαδικτύου τόσο περισσότερο αυξάνε‐

ται και η αντιληπτή χρησιμότητα των εργαλείων (perceived easy of use) από μέρους τους. 

 

Όλα τα παραπάνω μπορούν να εξηγήσουν την αργή διείσδυση του Web 2.0 στην παιδαγω‐

γική  πρακτική  που  διαπιστώνεται  στις  διεθνείς  αναφορές  (Conole and Alevizou,  2010), 

(Redecker, 2009). Επιπλέον,  τα παραπάνω χαρακτηριστικά προβλήματα αναδεικνύουν την 

έλλειψη ισχυρού παιδαγωγικού πλαισίου στην εφαρμογή των εργαλείων Web 2.0 στην εκ‐
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παιδευτική διαδικασία (Bower M. et. al., 2010) (Conole and Alevizou, 2010). Χρειαζόμαστε 

επομένως περισσότερες και συστηματικότερες προσπάθειες  και εμπειρικές μελέτες μεγα‐

λύτερης κλίμακας και καταγραφή καλών πρακτικών για να προσεγγίσουμε το πρόβλημα και 

να αναδείξουμε τα κατάλληλα χαρακτηριστικά αλλά και το πλαίσιο εφαρμογής. 

 

Οι μελέτες περίπτωσης 

Στη συνέχεια περιγράφουμε πως αναπτύχθηκαν δυο διαθεματικές  εργασίες  από μαθητές 

ιδιωτικού δημοτικού σχολείου στην περιοχή  της Αττικής  (ΔΕΛΑΣΑΛ)  κατά  τη διάρκεια  των 

δύο  τελευταίων  σχολικών  ετών  (2011‐12  και 2012‐13).  Ο  βασικός  άξονας‐στόχος  και  των 

δυο  εργασιών ήταν οι μαθητές  να  εξοικειωθούν με  τη διαδικασία  της  έρευνας μέσα από 

θέματα που είναι επίκαιρα και ταυτόχρονα έχουν διαχρονική αξία και την παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων τους με διαφορετικούς τρόπους κάνοντας χρήση κατάλληλων Web 2.0 τε‐

χνολογικών εργαλείων.  

 

Στην 1η περίπτωση συμμετείχαν 11 μαθητές των τάξεων Δ΄, Ε΄ και  ΣΤ΄ μέλη του Δημοσιο‐

γραφικού Ομίλου του Σχολείου, ενός ομίλου που καθιερώθηκε και λειτουργεί κάθε χρόνο 

πλέον. Από τη μεριά των εκπαιδευτικών συμμετείχαν η εκπαιδευτικός‐υπεύθυνη του δημο‐

σιογραφικού  ομίλου ως  συντονίστρια,  οι  εκπαιδευτικοί  των  τριών  τάξεων από  τις  οποίες 

προέρχονταν οι μαθητές, η καθηγήτρια της πληροφορικής, ο υπεύθυνος για τεχνικά ζητή‐

ματα του σχολείου καθώς και οι δυο καθηγήτριες της αγγλικής γλώσσας οι οποίες επωμί‐

στηκαν σημαντικό ρόλο από τη στιγμή που το Σχολείο αποφάσισε να συμμετάσχει με την 

εργασία  αυτή  στον  παγκόσμιο  διαγωνισμό  ThinkQuest  2012  της  Oracle 

(http://www.thinkquest.org/en/).  Το θέμα που επιλέχτηκε ήταν η "Υπερκατανάλωση" που 

χαρακτηρίζει  τις κοινωνίες  τις  τελευταίες δεκαετίες και επηρεάζει άμεσα την  ζωή των αν‐

θρώπων. Στη 2η περίπτωση συμμετείχαν 22 μαθητές της Ε΄ Δημοτικού και έγινε στο πλαίσιο 

της ευέλικτης ζώνης. Από τη μεριά των εκπαιδευτικών συμμετείχαν ο δάσκαλος της Ε’ δη‐

μοτικού ως συντονιστής, η καθηγήτρια της πληροφορικής, η δασκάλα φυσικής αγωγής κα‐

θώς και η εκπαιδευτικός‐υπεύθυνη του δημοσιογραφικού ομίλου η οποία μετέφερε πολύ‐

τιμη εμπειρία ιδιαίτερα των εργαλείων Web 2.0 που χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη μελέτη 

περίπτωσης. Το θέμα που μελετήθηκε από τους μαθητές ήταν η "Μεσογειακή διατροφή", 

ένα θέμα εξίσου σημαντικό να μπει στην καθημερινότητα των παιδιών για να αποκτήσουν 

ισορροπημένη διατροφή.  

 

Οι επιμέρους στόχοι όπως τέθηκαν πιο αναλυτικά έχουν ως εξής: 

 Να  αποκτήσουν  οι  μαθητές  ουσιαστική  εμπειρία  στη  διαδικασία  μιας  έρευνας, 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης  (όπως βιβλιογραφία, συνε‐

ντεύξεις, ερωτηματολόγια). 

 Να μάθουν να εντοπίζουν τη σημαντική πληροφορία σε ένα κείμενο και να κάνουν 

περίληψη. 

 Να μάθουν να διασταυρώνουν τις πληροφορίες τους αλλά και να καταγράφουν τις 

πηγές τους και να αντιληφθούν τι είναι η λογοκλοπή. 

 Να συνειδητοποιήσουν τι σημαίνει υπερκατανάλωση και πώς επηρεάζει‐συνδέεται 

με το περιβάλλον, τη σωματική και ψυχική υγεία των ανθρώπων καθώς και τη συ‐

μπεριφορά των ανθρώπων‐καταναλωτών (αφορά την 1η μελέτη περίπτωσης). 
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 Να κατανοήσουν τη σημασία της μεσογειακής διατροφής και να την κάνουν μέρος 

της καθημερινότητάς τους (αφορά τη 2η μελέτη περίπτωσης). 

 Να αλλάξουν στάσεις και συμπεριφορές ως συνειδητοποιημένοι καταναλωτές. 

 Να μπουν σε ρόλους ώστε να ενισχυθεί το κίνητρο και ο ενθουσιασμός τους και να 

μάθουν τις απαιτήσεις/χαρακτηριστικά των ρόλων αυτών.  

 Να μετατραπούν σε σκηνοθέτες και ηθοποιούς για να μπορέσουν να κατανοήσουν 

τη  σημασία  του  θέματός  τους  (υπερκατανάλωση  και  μεσογειακή  διατροφή  αντί‐

στοιχα) και να τη μεταλαμπαδεύσουν στους υπόλοιπους μαθητές. 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα του σώματος,  τη χροιά και τον τόνο της 

φωνής κατάλληλα όταν πρόκειται να γίνει κάποιο γύρισμα με χρήση κάμερας. 

 Να μάθουν να συνεργάζονται και να συντονίζονται σε ομάδες. 

 Να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση εργαλείων web 2.0 και πιο συγκεκριμένα ερ‐

γαλείων παρουσίασης, καταγραφής, δημιουργίας & διαμοίρασης video, δημιουργί‐

ας σεναρίων προσομοίωσης καταστάσεων, δημιουργίας συννεφολέξεων, δημιουρ‐

γίας ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών βιβλίων τύπου flipping book. 

 

Τα Εκπαιδευτικά Σενάρια 

 

Τα  εκπαιδευτικά σενάρια που αναπτύχθηκαν  και  στις 2  περιπτώσεις με βάση  τους προη‐

γούμενους στόχους περιελάμβαναν 3 φάσεις. Η Α΄ φάση (διήρκησε περίπου 3 μήνες) ήταν 

και για τις δύο μελέτες περίπτωσης η φάση διεξαγωγής της έρευνας με βάση τα αντίστοιχα 

θέματα. Βασικός στόχος της φάσης αυτής ήταν η προσέγγιση της διαδικασίας της έρευνας 

χρησιμοποιώντας  διαφορετικούς  τρόπους  (πολλαπλή  βιβλιογραφία,  συνεντεύξεις,  ερωτη‐

ματολόγια). Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ανάλογα με το θέμα διεξήγαγαν έρευνα 

και μελέτησαν συγκεκριμένα άρθρα από το διαδίκτυο, τον τύπο αλλά και βιβλία. Διασταύ‐

ρωσαν πληροφορίες, επιλέχθηκαν οι πιο σημαντικές σύμφωνα με τους μαθητές και στη συ‐

νέχεια τις ενσωμάτωσαν σε δικά τους κείμενα. Δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή να αναφέρονται 

κάτω από κάθε κείμενο οι πηγές τους. Επιπλέον, στην 1η μελέτη περίπτωσης οι μαθητές ως 

μέλη του δημοσιογραφικού ομίλου του Σχολείου έπρεπε να καταγράψουν τόσο τη γνώμη 

κάποιου ειδικού στο θέμα που μελετούν μέσα από «συνέντευξη», όσο και τις απόψεις και 

τις στάσεις του κοινού διεξάγοντας μια μικρή έρευνα με χρήση ερωτηματολογίων σε δείγμα 

40‐50 μαθητών του σχολείου από τις Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.  

 

Η Β' φάση  του εκπαιδευτικού σεναρίου  (διήρκησε περίπου 3  μήνες)  ήταν και  για  τις δύο 

μελέτες περιπτώσεις η φάση της παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας των μαθη‐

τών χρησιμοποιώντας επίσης πολλαπλούς τρόπους.  Για παράδειγμα στην 1η μελέτη περί‐

πτωσης οι μαθητές ως μέλη του δημοσιογραφικού ομίλου του Σχολείου έπρεπε να παρου‐

σιάσουν το θέμα της υπερκατανάλωσης ως μια δημοσιογραφική έρευνα που θα προβληθεί 

ως εφημερίδα αλλά και ως τηλεοπτική εκπομπή παίρνοντας έτσι διάφορους ρόλους (όπως 

του αρθρογράφου, του αναλυτή, του δημοσιογράφου ‐ συντονιστή μιας εκπομπής (Εικόνα 

1),  του  ειδικού  (προσποιούμενοι  δηλαδή  κάποιον  ειδήμονα  ‐  Εικόνα 1),  ή  του  ρεπόρτερ‐

δημοσιογράφου που παίρνει συνέντευξη από κάποιον καλεσμένο‐ειδικό στο θέμα (Εικόνα 

1) ακόμα και του σεναριογράφου (μια ομάδα μαθητών ανέλαβε να γράψει ιστορίες από την 

καθημερινή  ζωή,  συνδυάζοντας  τις  γνώσεις από την έρευνα που έκαναν, με  την εμπειρία 

και τα βιώματά τους από την καθημερινότητα (Εικόνα 2)). Στη 2η μελέτη περίπτωσης κάθε 

631/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



ομάδα ανέλαβε  να  μεταμορφώσει  τα  κείμενα  με  τις  πληροφορίες  που  συνέλεξε  από  την 

έρευνά της σε σενάρια της καθημερινής ζωής. Όρισε τους ρόλους, τους διαλόγους και τον 

τόπο  που  θα  εξελισσόταν  το  κάθε  σενάριο  και ως  ηθοποιοί  ζωντάνεψαν  τους  διαλόγους 

που είχαν ετοιμάσει (Εικόνα 1). Χρησιμοποιήθηκε κάμερα και έμαθαν να χρησιμοποιούν το 

πρόγραμμα με  το  οποίο  έγινε  το  μοντάζ.  Παράλληλα,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλα  εργα‐

λεία, έφτιαξαν συνθέσεις φωτογραφιών για το θέμα, έκαναν συννεφολέξεις και παρουσία‐

σαν τις προσωπικές τους εμπειρίες και πληροφορίες που συνέλεξαν. Όλο το υλικό που δη‐

μιουργήθηκε από τις παραπάνω δραστηριότητες παρουσιάστηκε σε ιστοσελίδα που οι μα‐

θητές έφτιαξαν (http://overconsumption.weebly.com & http://mediter.weebly.com (εικόνα 

1). 

 

Η Γ' φάση του εκπαιδευτικού σεναρίου (διήρκησε περίπου 1,5 μήνα) περιελάμβανε την α‐

ξιολόγηση. Στη φάση αυτή οι μαθητές που συμμετείχαν στις εργασίες κατάφεραν με τη βο‐

ήθεια του συντονιστή εκπαιδευτικού να δείξουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους σε όλα 

τα  τμήματα του σχολείου.  Έγινε συζήτηση και οι  εκπαιδευτικοί κάθε  τάξης ρώτησαν  τους 

μαθητές τους για τα συμπεράσματα που έβγαλαν με αποτέλεσμα όλοι οι μαθητές να γίνουν 

κοινωνοί των αποτελεσμάτων αυτών. Επίσης, δόθηκε η ευκαιρία να γίνει συζήτηση και με‐

ταξύ των εκπαιδευτικών για την καταγραφή καλών πρακτικών. Περισσότερες λεπτομέρειες 

και συμπεράσματα αναφέρουμε στην τελευταία ενότητα. 

 

    
Εικόνα 1. Συνεντεύξεις και σενάρια καθημερινότητας. 

     
Εικόνα 2. Εικόνες από σενάρια με το εργαλείο “goanimate”. 

Εργαλεία Web 2.0 που χρησιμοποιήθηκαν 

 

Στη συνέχεια περιγράφουμε συνοπτικά τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν και έδωσαν τη 

δυνατότητα στους μαθητές να παρουσιάσουν την εργασία τους με πολλούς, διαφορετικούς 

και πρωτότυπους τρόπους: 
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 Με το weebly  (http://www.weebly.com) οι μαθητές έφτιαξαν τη δική τους ιστοσε‐

λίδα και μοιράστηκαν τα αποτελέσματά τους. 

 Με  το  prezi  (http://prezi.com/)  οι  μαθητές  έφτιαξαν  σύντομες  και  εντυπωσιακές 

παρουσιάσεις της έρευνάς τους.  

 Με το  tagxedo  (http://www.tagxedo.com/)  οι μαθητές  έφτιαξαν πρωτότυπες συν‐

νεφολέξεις είτε στατικές, είτε δυναμικές, τονίζοντας το λεξιλόγιο το οποίο χρησιμο‐

ποιήθηκε και τις έννοιες οι οποίες ήταν κυρίαρχες στα κείμενά τους. 

 Με το goanimate (http://goanimate.com/) οι μαθητές κυριολεκτικά εντυπωσιάστη‐

καν και κατάφεραν να δημιουργήσουν πρωτότυπα σενάρια μέσα από τα οποία  ε‐

ξέφρασαν τις εμπειρίες τους και κομμάτια της καθημερινότητάς τους που σχετίζο‐

νταν με το θέμα της εργασίας τους. 

 Το sploder (http://www.sploder.com/) χρησιμοποιήθηκε στην 1η εργασία και εντυ‐

πωσίασε τους μαθητές και τους βοήθησε να κατασκευάσουν δικά τους ηλεκτρονικά 

παιχνίδια που σχετίζονται με το θέμα.  

 Το youtube  (http://www.youtube.com/)  ένα πολύ δημοφιλές  εργαλείο για  τη δια‐

μοίραση video σε όλες σχεδόν τις ηλικίες μαθητών χρησιμοποιήθηκε ως μέσο στο 

οποίο οι μαθητές ανέβασαν τα διάφορα video από τις συνεντεύξεις – τηλεοπτικές 

εκπομπές που δημιούργησαν. 

 Τα  άρθρα  της  ηλεκτρονικής  εφημερίδας  παρουσιάστηκαν  ως  flipping  book  με  τη 

βοήθεια του εργαλείου CODEBOX (http://www.codebox.es/pdf‐to‐flash‐page‐flip). 

 

Επιπλέον, οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν συνε‐

ντεύξεις, αλλά και ψηφιακή κάμερα με τη βοήθεια της οποίας έγιναν τα διάφορα γυρίσμα‐

τα.  Το  πρόγραμμα  επεξεργασίας  video  της  εταιρείας  pinnacle 

(http://www.pinnaclesys.com/) που διέθετε το σχολείο βοήθησε να γίνει η κατάλληλη επε‐

ξεργασία  των βίντεο,  κάνοντας μοντάζ  και  χρησιμοποιώντας ειδικά εφέ ώστε να βγει  ένα 

εντυπωσιακό  αποτέλεσμα.  Τέλος,  η  χρήση  του  προγράμματος  Microsoft  Excel 

(http://office.microsoft.com/el‐gr/excel/)  βοήθησε  τους  μαθητές  να  αναπαραστήσουν  τα 

αποτελέσματα των ερευνών τους σε ραβδογράμματα. 

 

Συμπεράσματα και καλές πρακτικές 

Κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης που έγινε στην Γ' φάση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

εξετάστηκε επίσης και η ποιότητα των παραδοτέων καθώς και η συνολική ικανοποίηση ό‐

λων των εμπλεκόμενων (μαθητών και εκπαιδευτικών) από τη συμμετοχή τους. Οι μαθητές 

δήλωσαν  ιδιαίτερα  ικανοποιημένοι  (θα λέγαμε ενθουσιασμένοι) από τις εμπειρίες που α‐

ποκόμισαν.  Ιδιαίτερα ως προς τη χρήση των εργαλείων η ομάδα των εκπαιδευτικών εντυ‐

πωσιάστηκε  με  την  ευκολία με  την  οποία  εξοικειώθηκαν  οι  μαθητές  με  τα  εργαλεία  που 

χρησιμοποίησαν και τη δημιουργικότητα που έδειξαν. Οι μαθητές έδειξαν ότι ασχολήθηκαν 

σε βάθος με  το θέμα που τους ανατέθηκε και σε σχέση με  τους στόχους που είχαν  τεθεί 

παρουσίασαν ένα εξαιρετικά ποιοτικό σύνολο μαθησιακών προϊόντων. Όλα τα προηγούμε‐

να διαπιστώθηκαν και αναδείχθηκαν ακόμα περισσότερο κατά τη φάση παρουσίασης των 

αποτελεσμάτων της έρευνάς τους σε όλα τα τμήματα του σχολείου. Επιπλέον, διαπιστώθη‐

κε ότι επηρεάστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό και η ομάδα των εκπαιδευτικών. Αναπτύχθηκε 

ένα αποτελεσματικό δίκτυο συνεργασίας μεταξύ  των  εκπαιδευτικών οι  οποίοι  πειραματί‐
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στηκαν στην πράξη και διαπίστωσαν πόσο μπορεί να παρακινηθούν οι μαθητές με τη βοή‐

θεια Web 2.0 εργαλείων ώστε να παράξουν ποιοτικά μαθησιακά προϊόντα. Ήδη από την 1η 

μελέτη περίπτωσης αναπτύχθηκε μια κοινή κουλτούρα μεταξύ των εκπαιδευτικών η οποία 

μετά και από τη 2η μελέτη περίπτωσης επεκτάθηκε και ενισχύθηκε ακόμα περισσότερο.  

 

Προσπαθώντας να αποτυπώσουμε καλές πρακτικές και  να αναδείξουμε ποια είναι εκείνα 

τα χαρακτηριστικά για μια επιτυχημένη εισαγωγή του Web 2.0 στην παιδαγωγική πρακτική 

διεξήγαμε μια ποιοτική ανάλυση των δυο μελετών περίπτωσης η οποία μας οδήγησε στις 

παρακάτω διαπιστώσεις πολλές από τις οποίες αναφέρονται και στη διεθνή βιβλιογραφία: 

Ως προς τους εκπαιδευτικούς: Διαπιστώθηκε ότι είναι απαραίτητη η αυτεπάρκεια στο δια‐

δίκτυο (internet self‐efficacy). Οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν ως συντονιστές και στις 2 

εργασίες ήταν εκπαιδευτικοί νέας γενιάς με μεγάλη ευχέρεια στη χρήση εργαλείων διαδι‐

κτύου. Η βοήθεια ενός ειδικού στις ΤΠΕ όπως ο εκπαιδευτικός της πληροφορικής είναι α‐

παραίτητη και λύνει πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια τόσο της αναζήτησης των κατάλ‐

ληλων εργαλείων  (φάση σχεδιασμού  του εκπαιδευτικού σεναρίου) όσο και  κατά  τη διάρ‐

κεια της εφαρμογής. Η ομάδα των εκπαιδευτικών πρέπει να μοιράζεται σκοπούς και στό‐

χους.  

Ως προς τους μαθητές: Διαπιστώθηκε η δυναμική των εργαλείων Web 2.0  να παρακινούν 

τους μαθητές και να αυξάνουν την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα, τη δημιουργι‐

κότητα αλλά και  τη συνεργατικότητά  τους. Παρά  το διαφορετικό βαθμό ευχρηστίας  κάθε 

εργαλείου οι μαθητές έδειξαν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης.  

Ως προς τη διαδικασία: Πρέπει να στηρίζεται σε ξεκάθαρους σκοπούς και στόχους. Χρειάζε‐

ται  ένα  εμπνευσμένο  διδακτικό  σενάριο  που  να  αναμοχλεύει  τη  μάθηση  με  πολλαπλούς 

τρόπους  (multiple modes of  learning). Δε μπορούν να γίνουν όλα σε ένα "big‐bang" αλλά 

χρειάζεται  εξελικτική  ανάπτυξη  των  διδακτικών  σεναρίων.  Η  τεχνική  υποστήριξη  από  μέ‐

ρους του εκπαιδευτικού οργανισμού είναι απαραίτητη. 
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Ασφάλεια μαθητών στο διαδίκτυο.  Δράσεις ενημέρωσης στο πλαίσιο της σχολικής μονά‐
δας, μέσα από πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων. 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή περιγράφει την διαδικασία που ακολουθήθηκε για την ενημέρωση του συ‐

νόλου των μαθητών του 1ου Γυμνασίου Ρεθύμνου αναφορικά με τους κινδύνους που ενδέ‐

χεται να συναντήσουν κατά την χρήση του διαδικτύου καθώς και για πρακτικές ασφαλούς 

πλοήγησης.   Η δράση ενημέρωσης έγινε από ομάδα έντεκα εθελοντών μαθητών στο πλαί‐

σιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές της δράσης ανέλαβαν τον Οκτώ‐

βριο του 2011 τη δημιουργία του ενημερωτικού‐εκπαιδευτικού υλικού μέσα από εξερεύνη‐

ση, συλλογή, επιλογή, μελέτη, επεξεργασία πληροφοριακού υλικού από σχετικούς  ιστότο‐

πους.  Η  ενημέρωση  του  συνόλου  των  μαθητών  του  σχολείου  έγινε  τον Φεβρουάριο  του 

2012. Κάθε υποομάδα της ομάδας δράσης ανέλαβε την ενημέρωση τμημάτων μαθητών της 

μονάδας. Αρχικά σε κάθε τμήμα έγινε παρουσίαση των μαθητών της δράσης από τον υπεύ‐

θυνο  εκπαιδευτικό,  ακολούθησε  σύντομη  συζήτηση ως  προς  την  χρησιμότητα  του  διαδι‐

κτύου και την συχνότητα χρήσης του από τους μαθητές του τμήματος, έπειτα έγινε η ανά‐

γνωση του ενημερωτικού υλικού από τους μαθητές της δράσης και τέλος έγινε συζήτηση με 

όλους τους μαθητές του τμήματος. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διαδίκτυο, κίνδυνοι του διαδικτύου, πρακτικές ασφαλούς πλοήγησης 

 

Εισαγωγή ‐ επιλογή του θέματος  

Το διαδίκτυο παρέχει  πρακτικά απεριόριστες  δυνατότητες  στους μαθητές  για  την  εύρεση 

πληροφοριών για τα σχολικά μαθήματα, για  την εύρεση και μελέτη εκπαιδευτικού υλικού 

όπως  ψηφιακά  βιβλία  και  εφαρμογές  προσομοιώσεις  εργαστηριακών  ασκήσεων,  για  την 

εύρεση και χρησιμοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού για την κατανόηση θεμάτων από την 

σχολική ύλη, για ψυχαγωγία, για   ενημέρωση και για επικοινωνία  (Βοσνιάδου, 2006). Πα‐

ράλληλα, σύμφωνα με έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2012) η διείσδυση του δια‐

δικτύου στις Ελληνικές οικογένειες είναι  συνεχώς αυξανόμενη. 

Παρά  την φαινομενικά  εξοικείωση  των  νέων με  τις  υπηρεσίες  του  διαδικτύου,  μέσα από 

συζητήσεις με τους μαθητές του σχολείου αναδείχθηκε η ελλιπής ενημέρωση τους  για τους 

κινδύνους που ενδέχεται  να αντιμετωπίσουν  κατά  την πλοήγηση  τους.  Για  τον λόγο αυτό 

αποφασίστηκε  από  κοινού  με  ομάδα  μαθητών  η  πραγματοποίηση  δράσεων  ενημέρωσης 

και εκπαίδευσης του συνόλου των μαθητών του σχολείου  (430 μαθητές, 19  τμήματα) στο 

πλαίσιο προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων. 

Ο προγραμματισμός των δραστηριοτήτων 

Μετά  την  λήψη  της απόφασης  για  την πραγματοποίηση  της  δράσης  ενημέρωσης  για  την 

ασφαλή  χρήση  του  διαδικτύου  ακολούθησε  ο  προγραμματισμός  των  δραστηριοτήτων  σε 
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επίπεδο  περιεχομένου  και  η  οργάνωση  της  μαθησιακής  διαδικασίας.  Η  υλοποίηση  ενός 

project σε σχολικές τάξεις απαιτεί προετοιμασία και καλό σχεδιασμό (Καλδή, 2008). 

Ο εκπαιδευτικός σε συνεργασία με έντεκα μαθητές σχεδίασαν τις δραστηριότητες που θα 

αναλάμβαναν οι εμπλεκόμενοι. 

Οι  μαθητές  ανέλαβαν  την  δημιουργία  του  εκπαιδευτικού  υλικού  μέσα  από  εξερεύνηση, 

συλλογή, επιλογή, μελέτη, επεξεργασία πληροφοριακού υλικού από σχετικούς ιστότοπους. 

Για τον σκοπό αυτό οι μαθητές κατανεμήθηκαν σε ομάδες (οι μαθητές  χωρίστηκαν σε δυά‐

δες ή τριάδες, με κριτήρια όπως η κατοχή τεχνολογικού εξοπλισμού, το επίπεδο της ικανό‐

τητας χειρισμού του,  την ύπαρξη πρόσβασης στο διαδίκτυο,  τον τόπο κατοικίας τους,  την 

επιθυμία τους για συνεργασία με συγκεκριμένο συμμαθητή τους).  

Κατά το στάδιο αυτό ο εκπαιδευτικός ανέλαβε ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή στην διαδι‐

κασία δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού (Καλδή, 2008). 

Σε  εργαστήριο  της  μονάδας  πραγματοποιήθηκε  η  πρώτη  συνάντηση  εργασίας.  Σε  αυτήν 

συζητήθηκαν ο σκοπός και οι στόχοι, αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της δράσης με εθε‐

λοντική συμμετοχή των μαθητών καθώς επίσης αποφασίστηκε ο τόπος και ο χρόνος πραγ‐

ματοποίησης της ενημέρωσης. 

 

Εικόνα 1: Έναρξη του Project 

Μετά την συλλογή του αρχικού υλικού από τους μαθητές ακολούθησε νέα συνάντηση όπου 

έγινε παρουσίαση του υλικού και συζήτηση –σχολιασμός του. Δόθηκαν παρατηρήσεις και 

υποδείξεις  από  τον  εκπαιδευτικό  για  τη  βελτίωση  του.  Έπειτα  οι  μαθητές  συνέχισαν  την 

δημιουργία του εκπαιδευτικού υλικού και την βελτιστοποίηση του. 

Στη  συνέχεια  ακολούθησαν  περισσότερες  συναντήσεις  όπου  συζητήθηκαν  εξειδικευμένα 

θέματα και κίνδυνοι που είναι πιθανό να συναντήσουν οι μαθητές στο διαδίκτυο. 
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Εικόνα 2:  Μέλη της ομάδας κατά την διάρκεια των συναντήσεων εργασίας 

Ειδικότερα  με  τη  βοήθεια  του  εκπαιδευτικού  αναπτύχθηκαν  τα  ακόλουθα  θέματα  όπως 

αναφέρονται και στους σχετικούς  ιστότοπους  (Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο 

περιεχόμενο στο διαδίκτυο, Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, Παιδαγωγικό Ινστιτού‐

το Κύπρου, Ενημερωτικός κόμβος Πανελλήνιο Σχολικού Δικτύου): 

 τα παιδιά μπορεί να εμπιστεύονται το διαδίκτυο και να παρέχουν προσωπικές πλη‐

ροφορίες χωρίς ενδοιασμούς. 

 τα παιδιά μπορεί να εκτίθενται σε ιούς (κακόβουλα προγράμματα που προκαλούν 

βλάβες σε υπολογιστικά συστήματα).  

 τα παιδιά μπορεί να εκτεθούν σε υλικό που είναι ανάρμοστο και μπορεί να περι‐

λαμβάνει πορνογραφία, διαφημιστικό υλικό, βία, εχθρότητα και εξτρεμιστικές ομά‐

δες. 

 τα  παιδιά  μπορεί  να  είναι  θύματα  σε  απάτες  που  πραγματοποιούνται  στο  διαδί‐

κτυο όπως γίνονται και στον πραγματικό κόσμο. 

 τα παιδιά μπορούν να εθιστούν στο διαδίκτυο και να αποκτήσουν προβλήματα όσο 

αφορά την κοινωνικότητά τους με άλλους ανθρώπους. 

  κάποιο άλλο άτομο μπορεί να κλέψει την ταυτότητα ενός παιδιού και να εκτελέσει 

παράνομες δραστηριότητες.  

Μετά την ολοκλήρωση της δημιουργίας του εκπαιδευτικού υλικού ακολούθησε η υλοποίη‐

ση των ενεργειών ενημέρωσης από τους μαθητές της δράσης. 
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Η πραγματοποίηση της ενημέρωσης 

Πριν την ενημέρωση των μαθητών της μονάδας έγινε συνάντηση της ομάδας εργασίας με 

το  διευθυντή  του  σχολείου  και  με  το  σύλλογο  διδασκόντων.  Κατά  τις  συναντήσεις  αυτές 

έγινε ενημέρωση ως προς τη δράση, το σκοπό, τους στόχους και τα στάδια υλοποίησης της. 

Η δράση ενημέρωσης ξεκίνησε την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 9 

Φεβρουαρίου 2012. Κατά την περίοδο αυτή ενημερώθηκε το σύνολο των μαθητών της σχο‐

λικής μονάδας. 

 

Εικόνα 3:  Συνάντηση με τον διευθυντή της μονάδας 

 

Κατά την πρώτη ημέρα έγινε επίσκεψη – ενημέρωση στα τμήματα της Α’ Γυμνασίου καθώς 

επίσης  μοιράστηκε  υλικό  ενημέρωσης  στους  εκπαιδευτικούς  του  σχολείου.  Κάθε  δυάδα 

μαθητών ανέλαβε την ενημέρωση ενός τμήματος. Την δεύτερη και τρίτη ημέρα ενημερώ‐

θηκαν οι μαθητές της Β’ και  Γ’  Γυμνασίου. 

Αρχικά σε κάθε τμήμα έγινε παρουσίαση των μαθητών της δράσης από τον υπεύθυνο εκ‐

παιδευτικό, ακολούθησε σύντομη συζήτηση ως προς την χρησιμότητα του διαδικτύου και 

τη συχνότητα χρήσης του από τους μαθητές του τμήματος (στάδιο Α), η ανάγνωση του εκ‐

παιδευτικού υλικού από τους μαθητές της δράσης (στάδιο Β) και τέλος έγινε συζήτηση με 

όλους τους μαθητές του τμήματος (στάδιο Γ).  

Κατά το στάδιο Α ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός απεύθυνε ερωτήσεις στους μαθητές του τμή‐

ματος. Οι ερωτήσεις είχαν ως σκοπό την ενεργοποίηση των μαθητών και την προετοιμασία 

τους να δεχθούν τις  νέες γνώσεις. 

Έγιναν ερωτήσεις της μορφής: Τι είναι διαδίκτυο; Ποια η χρησιμότητα του; Έχετε πρόσβαση 

στο διαδίκτυο; Από ποιο ή ποιους χώρους;  Ποιες υπηρεσίες του χρησιμοποιείτε; Πόσο χρό‐

νο αφιερώνετε σε αυτές; Γνωρίζετε τι είναι τα κοινωνικά δίκτυα; Έχετε λογαριασμό σε κοι‐
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νωνικά δίκτυα; Πόσο χρόνο αφιερώνετε σε αυτά; Πόσους φίλους έχετε στα κοινωνικά δί‐

κτυα; Πόσους φίλους έχετε στον πραγματικό κόσμο; 

 

 

Εικόνα 4:  Ενημέρωση μαθητών από μαθητές της δράσης 

 

Κατά το στάδιο Β έγινε παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές της δρά‐

σης. Το υλικό που δημιουργήθηκε ήταν έντυπο. Επρόκειτο για κείμενα που δημιούργησαν 

οι μαθητές αναφορικά με:  

 τους  κινδύνους  που  είναι  πιθανό  να  συναντήσουν  τα  παιδιά  κατά  την  πλοήγηση 

τους στο διαδίκτυο 

 συμβουλές  για  ασφαλή  πλοήγηση  στο  διαδίκτυο  (γενικές  συμβουλές,  συμβουλές 

για χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβουλές για αντιμετώπιση περιστατικών 

με ιούς υπολογιστών, συμβουλές συμπεριφοράς σε ιστοχώρους κοινωνικών δικτύ‐

ων κ.α.) 

Κατά το στάδιο Γ έγινε συζήτηση με τους μαθητές των τμημάτων. Κατά την συζήτηση ανα‐

δείχθηκαν σωστές αλλά  και  εσφαλμένες πρακτικές που ακολουθούν οι μαθητές  κατά  την 

ενασχόληση τους με το διαδίκτυο (Aslanidou, Menexes, 2008).  Από τις συζητήσεις που έγι‐

ναν  

 αναφορικά με το περιεχόμενο κανένας μαθητής δεν ανέφερε ότι οι γονείς του γνω‐

ρίζουν τα θέματα τα οποία παρακολουθεί κατά την πλοήγηση του στο διαδίκτυο. 

 αναφορικά με  τον  χώρο  και  τον  τόπο πρόσβασης  στο  διαδίκτυο,  οι  περισσότεροι 

μαθητές  κατέθεσαν  ότι  έχουν πρόσβαση από  το  δωμάτιο  τους  και  αρκετοί  έχουν 

πρόσβαση από κοινόχρηστους χώρους  (π.χ. πλατείες) με χρήση των κινητών τηλε‐
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φώνων τους. Ελάχιστοι ανέφεραν την πρόσβαση τους μόνο από κοινόχρηστο χώρο 

του σπιτιού τους. 

 αναφορικά  με  την  χρήση  κοινωνικών  δικτύων.  Αναφέρθηκαν  πολλές  περιπτώσεις 

όπου μαθητές έχουν υπερβολικά πολλούς φίλους (ακόμα και πάνω από 1200). Ση‐

μαντικό στο σημείο αυτό είναι το ότι τα συγκεκριμένα παιδιά τα υπέδειξαν οι συμ‐

μαθητές τους. Στις περιπτώσεις αυτές ήταν δύσκολο να αντιληφθούν οι συγκεκρι‐

μένοι μαθητές την διαφορά του πραγματικού φίλου από τον διαδικτυακό φίλο. Χα‐

ρακτηριστικά  ανέφεραν  ότι  νιώθουν  ότι  γνωρίζουν  καλά  τους  διαδικτυακούς  φί‐

λους  τους  καθώς  επικοινωνούν  συχνά  και  για  μεγάλο  χρονικό  διάστημα.  Αρκετοί 

μαθητές  κατέθεσαν  την  ανταπόκριση  τους  σε  αιτήματα  φιλίας  από  αγνώστους 

ή/και  επικοινωνίας  με  αυτούς.  Επίσης  μερικοί  μαθητές  ανέφεραν  παρεξηγήσεις 

που δημιουργήθηκαν ανάμεσα σε συμμαθητές και φίλους αυτών λόγω αναρτήσεων 

σε ιστοχώρους κοινωνικής δίκτυωσης. 

 αναφορικά με τις ώρες χρήσης Η/Υ και διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι κατά τη διάρ‐

κεια  των εργάσιμων ημερών οι μαθητές δεν αφιερώνουν αρκετό χρόνο στην ενα‐

σχόληση  τους  με  το  διαδίκτυο  καθώς  το  πρόγραμμα  τους  είναι  ήδη  υπερβολικά 

φορτωμένο.  Βεβαίως  υπήρξαν  και  μαθητές  όπου  αναφέρθηκαν  σε  συμμαθητές 

τους οι οποίοι κάνουν καθημερινή πολύωρη χρήση διαδικτύου σε internet cafe. Κα‐

τά κανόνα όμως οι μαθητές αφιερώνουν πολύ χρόνο το Σαββατοκύριακο. Κατά τις 

ημέρες αυτές ήταν πολλές οι περιπτώσεις όπου αναφέρθηκε καθημερινή οκτάωρη 

ενασχόληση.   Η πολύωρη χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις οδήγησε σε έντονες α‐

ντιπαραθέσεις μέσα στην οικογένεια. Σε ελάχιστες περιπτώσεις αναφέρθηκε ότι οι 

γονείς ελέγχουν τον χρόνο που τα παιδιά τους αφιερώνουν στο διαδίκτυο. 

 αναφορικά με την ενασχόληση τους με παιχνίδια βίας λίγοι μαθητές κατέθεσαν την 

χρήση  τους.  Αντίθετα  πολλοί  μαθητές  κατέθεσαν  τη  συχνή  χρήση  διαδικτυακών 

παιχνιδιών άλλων κατηγοριών. Το σημείο αυτό χρειάζεται να διερευνηθεί περισσό‐

τερο. Από την εργασία φανερώνεται σε κάποιες περιπτώσεις η χρήση από μαθητές 

διαδικτυακού πόκερ ή άλλων παιχνιδιών μέσω της αγοράς καρτών προπληρωμένου 

χρόνου. 

 αναφορικά με  τη προστασία από  ιούς αρκετοί μαθητές δεν  έχουν  εγκατεστημένο 

κάποιο λογισμικό προστασίας στους Η/Υ που χρησιμοποιούν. 

Σε  όλες  τις  περιπτώσεις  δόθηκαν  συμβουλές  από  τον  υπεύθυνο  εκπαιδευτικό  και  επιση‐

μάνθηκε ως κανόνας ότι για καθετί παράξενο που συναντούν χρειάζεται να ενημερώνεται 

άμεσα  κάποιος  ενήλικας,  κυρίως  από  το  οικογενειακό  περιβάλλον  ή  κάποιος  καθηγητής 

τους. Τονίστηκε ότι ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός είναι στην διάθεση τους για κάθε απορία 

οποιαδήποτε στιγμή τον χρειαστούν.  

Μετά  την  ολοκλήρωση  των  ενημερώσεων  πραγματοποιήθηκαν  συναντήσεις  της  ομάδας 

εργασίας με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό όπου κατατέθηκαν τα συμπεράσματα και οι προ‐

βληματισμοί των συμμετεχόντων για τη δράση. 
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Συμπεράσματα 

Από την πραγματοποίηση της δράσης εξήχθησαν τα ακόλουθα συμπεράσματα: 

Ως προς την αναγκαιότητα της δράσης 

 

Παρά τη συχνή χρήση του διαδικτύου από τους μαθητές αναδείχθηκε η ελλιπής ενημέρωση 

τους για τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κατά την χρήση του διαδικτύου. 

Αναδείχθηκε  επίσης η συχνή  χρήση  του διαδικτύου κυρίως  για ψυχαγωγία μέσα από  την 

παρακολούθηση π.χ. βίντεο ή ακρόαση μουσικής ή παίξιμο παιχνιδιών καθώς και  για λό‐

γους επικοινωνίας π.χ. συζητήσεις   σε χώρους κοινωνικής δικτύωσης  (κυρίως Facebook) ή 

χρήση εφαρμογών συνδιάσκεψης (Τζάνη, 2005). 

Ως προς τον τρόπο εργασίας της ομάδας των μαθητών της δράσης 

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν έδειξαν αυξημένο ενδιαφέρον για το θέμα, εργατικότητα και 

συνέπεια ως προς τις υποχρεώσεις τους. Τους άρεσε η εργασία σε ομάδες, η χρήση του τε‐

χνολογικού εξοπλισμού, η εμπλοκή τους με ένα πρόβλημα από την πραγματική ζωή. Τους 

ικανοποίησε ο ρόλος του μεταδότη γνώσεων προς τους συνομήλικους τους. 

 

Ως προς τα ευρήματα της δράσης 

 

Οι μαθητές που συμμετείχαν κατέθεσαν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις έχουν πρόσβα‐

ση   στο διαδίκτυο από το δωμάτιο τους και αρκετοί έχουν πρόσβαση από κοινόχρηστους 

χώρους (π.χ. πλατείες) με χρήση των κινητών τηλεφώνων τους. Επίσης ανέφεραν ότι οι γο‐

νείς τους δεν γνωρίζουν τα θέματα τα οποία παρακολουθούν κατά την πλοήγηση τους στο 

διαδίκτυο ενώ αρκετοί μαθητές δήλωσαν ότι δεν έχουν εγκατεστημένο λογισμικό προστα‐

σίας από ιούς στους Η/Υ που χρησιμοποιούν. 

 

Ως προς την χρήση των  κοινωνικών δικτύων αναφέρθηκαν πολλές περιπτώσεις όπου μαθη‐

τές έχουν υπερβολικά πολλούς διαδικτυακούς φίλους. Στις περιπτώσεις αυτές ήταν δύσκο‐

λο να αντιληφθούν οι συγκεκριμένοι μαθητές την διαφορά του πραγματικού φίλου από τον 

διαδικτυακό φίλο.  

Ως προς τις ώρες  χρήσης Η/Υ και διαδικτύου διαπιστώθηκε ότι κατά την διάρκεια των ερ‐

γάσιμων ημερών οι  μαθητές  δεν αφιερώνουν αρκετό  χρόνο στην  ενασχόληση  τους με  το 

διαδίκτυο  ενώ  αφιερώνουν  πολύ  χρόνο  το  Σαββατοκύριακο.  Κατά  τις  ημέρες  αυτές  ήταν 

πολλές οι περιπτώσεις όπου αναφέρθηκε καθημερινή οκτάωρη ενασχόληση.  

Αναφορικά με την ενασχόληση τους με παιχνίδια βίας λίγοι μαθητές κατέθεσαν την χρήση 

τους. Αντίθετα πολλοί μαθητές  κατέθεσαν  την συχνή  χρήση διαδικτυακών παιχνιδιών άλ‐

λων κατηγοριών. Το σημείο αυτό χρειάζεται να διερευνηθεί περισσότερο. 

Ως προς τα αποτελέσματα της δράσης 

 

Μετά  την  ολοκλήρωση  της  δράσης  πραγματοποιήθηκαν  αρκετές  σύντομες  συζητήσεις  με 

μαθητές  του σχολείου.  Κατά  τις  συζητήσεις αυτές αρκετοί μαθητές ανέφεραν ότι  διέγρα‐
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ψαν φίλους  που είχαν σε ιστοχώρους κοινωνικών δικτύων τους οποίους δεν γνώριζαν στην 

πραγματικότητα, αρκετοί μαθητές ότι δεν δέχονται πια αιτήματα φιλίας από άτομα που δεν 

γνωρίζουν  καθώς  και μερικοί μαθητές ανέφεραν ότι  εγκατέστησαν  λογισμικό προστασίας 

από ιούς. 
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Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο του σχολείου μου. Ένα βιωματικό πρόγραμμα με τη 
χρήση ΤΠΕ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 

 
Φανή Τριπολιτσιώτου 

Υπεύθυνη Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. MSc Γεωλόγος 

phnhtrip@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Η εξοικείωση των μαθητών ηλικίας 8‐10 ετών με τον κόσμο των φυτών μέσα από τη χρήση 

των νέων τεχνολογιών καθώς και την άμεση επαφή τους μέσα από δραστηριότητες πεδίου  

είναι  ο  κύριος  στόχος  της  εργασίας  αυτής.  Το  πρόγραμμα  έχει  εφαρμοστεί  στο Μουσείο 

Φυσικής  Ιστορίας  της Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρείας  και  τα αποτελέσματα προκύπτουν από 

την παρακολούθηση του προγράμματος από  1800 περίπου μαθητές. 

Εισαγωγή 

Μία δραστηριότητα όπως μία απλή επίσκεψη σε ένα μουσείο φυσικών επιστημών αποτελεί 

μία άτυπη μορφή εκπαίδευσης επειδή κυριαρχεί ο μηχανισμός της εκλαΐκευσης. Η ίδια ό‐

μως δραστηριότητα μπορεί να μετατραπεί σε μία πιο ουσιαστική μορφή εκπαίδευσης αν η 

επίσκεψη μετασχηματιστεί από τον εκπαιδευτικό σε προσανατολισμένη επίσκεψη, ώστε να 

τεθεί  σε  λειτουργία  ο  μηχανισμός  του  διδακτικού  μετασχηματισμού  της  επιστημονικής 

γνώσης.  (Κολιόπουλος, Δ. 2007σελ 50) Με βάση τον άξονα αυτό μετασχηματίζεται η γνώση 

στο  Μουσείο  Φυσικής  Ιστορίας  της  Φιλεκπαιδευτικής  Εταιρείας,  ώστε  τα  εκπαιδευτικά 

προγράμματα να αποτελούν επέκταση της τυπικής μάθησης. Οι διδακτικοί στόχοι  του εκ‐

παιδευτικού    προγράμματος  «Γνωρίζω  τα  φυτά  μέσα  από  τον  κήπο  του  σχολείου  μου», 

διαμορφώνονται με βάση τις γνωστικές ικανότητες των μαθητών της ηλικίας 8‐10 ετών και   

παρουσιάζονται στον πίνακα 1.   

Διδακτικοί στόχοι του προγράμματος 

«Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο του σχολείου μου»  

Γνωστικοί 

Οι μαθητές: 

Να μάθουν τί είναι ένα φυτό 

Να γνωρίσουν τα βασικά μέρη ενός φυτού 

Να γνωρίσουν το ρόλο που εξυπηρετούν τα μέρη του φυτού 

Να γνωρίσουν τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης 

Να γνωρίσουν πώς ταξινομούνται τα φυτά με βάση το ύψος τους 

Ψυχοκινητικοί 

Να μάθουν να εργάζονται σε ομάδες 

Να μάθουν να αναγνωρίζουν τα φυτά στη φύση 

Να μάθουν να τα ταξινομούν με βάση το ύψος τους 

Να φτιάξουν το πρώτο τους φυτολόγιο 

Να αποτυπώνουν τα φύλλα ώστε  να διαπιστώσουν τα διαφορετικά σχήμα‐

τα 

Να εμπεδώσουν τις παραπάνω γνώσεις μέσα από διαδραστικές ασκήσεις. 

Συναισθηματικοί  Να μάθουν να αναγνωρίζουν την αξία των φυτών στην καθημερινότητά μας 
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Να ευαισθητοποιηθούν ως προς την προστασία τους 

Να μάθουν να προστατεύουν τη φύση. 

Να φυτέψουν ένα φυτό και να το φροντίζουν προσωπικά. 

Πίνακας 1 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ και  Γ΄ τάξης του Δημοτικού στο πλαίσιο του 

μαθήματος της μελέτης του περιβάλλοντος. Καθώς και σε μαθητές της Δ΄ τάξης στο πλαίσιο 

διαθεματικών προγραμμάτων.  

Πίνακας 2 

Μεθοδολογία‐ Διδακτικό Μοντέλο 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα που προτείνουν πολλά μουσεία δεν σχετίζονται πάντα με τις 

ανάγκες  του  αναλυτικού  προγράμματος  (Kολιόπουλος,  2005).  Οι  Jacobi &  Coppey,  1996, 

αναφέρουν  ότι  στις  αλληλεπιδραστικές  δραστηριότητες,  για  παράδειγμα,  η  εκπαιδευτική 

δράση αποκτά μία ψυχοκινητική διάσταση η οποία δεν συμβαδίζει πάντοτε με τη γνωστική 

διάσταση.   Στο Μουσείο Φυσικής  Ιστορίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας,   πρώτον λόγο 

της θέσης του,   που βρίσκεται μέσα σε σχολεία καθώς και λόγω επιλογής τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα συνδέονται άμεσα με  το αναλυτικό πρόγραμμα που προτείνεται από  το  Υ‐

πουργείο Παιδείας. Στον πίνακα 2   αναφέρονται οι διδακτικές ενότητες με τις οποίες συν‐

δέεται  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μαθαίνω τα φυτά μέσα από τον κήπο του σχολείου 

μου», με το αναλυτικό πρόγραμμα γιατί η σύνδεση αυτή συμπληρώνει την εκπαίδευση στο 

σχολείο σύμφωνα με το διδακτικό μοντέλο των Allard & Boucher, 1998.  

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα  Τάξη  Διδακτική Ενότητα 

Γνωρίζω  τα  φυτά  μέσα  από 

τον κήπο του σχολείου μου 

Β΄ Δημοτικού 

Ενότητα 7: Τα φυτά 

7.1  Πώς  αναπτύσσονται  τα 

φυτά 

7.2 Είδη φυτών 

7.3  Τι  μας  προσφέρουν  τα 

φυτά 

Γ΄ Δημοτικού 

 

Ενότητα  4:  Τα  φυτά  και  τα 

ζώα του τόπου μας 

Κεφ.  1:  Τα  φυτά  του  τόπου 

μας (α) 

Κεφ.2:  Τα  φυτά  του  τόπου 

μας (β) 

Κεφ.3:  Ο βλαστός, τα φύλλα 

και οι ρίζες των φυτών 

Κεφ.4: Κατηγορίες φυτών 

Κεφ.5:  Τα φυτά  και  το περι‐

βάλλον τους 
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Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό η προετοιμασία για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού 

προγράμματος ξεκινάει από την τάξη, με την υποβολή ερωτήσεων όπου τίθεται ο προβλη‐

ματισμός  για  το  θέμα  που  θα αναλυθεί  στο Μουσείο.  Στη  δεύτερη φάση,  κατά  την  μου‐

σειακή  επίσκεψη  πραγματοποιείται  το  πρόγραμμα  με  την  συλλογή  και  την  ανάλυση  των 

δεδομένων καθώς και την παρατήρηση του μουσειακού αντικειμένου, ενώ ολοκληρώνεται 

με την  in situ παρατήρηση των φυτών στον κήπο του σχολείου. Στην τρίτη φάση γίνεται η 

επέκταση των γνώσεων στην τάξη όπου αναλύονται τα νέα δεδομένα του θέματος και συν‐

δέονται μεταξύ τους, οικοδομώντας τη γνώση που απέκτησαν στο Μουσείο. Με τον τρόπο 

αυτό η  επίσκεψη στο Μουσείο δεν αποτελεί  μία αποσπασματική δραστηριότητα αλλά  ε‐

ντάσσεται στο πλαίσιο μίας ευρείας θεματικής ή εννοιολογικής ενότητας. (Κολιόπουλος, Δ. 

2005) 

Παράλληλα με το μοντέλο αυτό αξιοποιείται και το μοντέλο της εποικοδομητικής προσέγγι‐

σης  (Κόκκοτας, 1998  ). Σύμφωνα με το οποίο, η συζήτηση στο Μουσείο Φυσικής  Ιστορίας 

Φ.Ε. ξεκινάει με τη σύγκριση προηγούμενων για το θέμα ιδεών. Στη συνέχεια γίνεται προ‐

σανατολισμός  του  θέματος  και  η  ανάδειξη  ιδεών  μέσα  από  διευκρινίσεις  και  ανταλλαγή 

απόψεων. Συχνά υπάρχουν και καταστάσεις γνωστικής σύγκρουσης οι οποίες αντιμετωπί‐

ζονται με τη συζήτηση. Στη συνέχεια μέσα από τη ροή του προγράμματος και με τη χρήση 

των Νέων Τεχνολογιών γίνεται η αναδόμηση των ιδεών και η εφαρμογή τους που οδηγούν 

στην  οικοδόμηση  των  νέων  ιδεών  και  τέλος  στην  αξιολόγηση.  (εικόνα  1)

 

Εικόνα 1 

Παράλληλα με τις μεθόδους αυτές όπως θα αναλυθεί στην συνέχεια το εκπαιδευτικό πρό‐

γραμμα αξιοποιεί τη μέθοδο μελέτης πεδίου (field study), όπου σύμφωνα με αυτή οι μαθη‐

τές βγαίνουν από την αίθουσα ώστε οι εμπειρίες τους με τον πραγματικό κόσμο να βοηθή‐

σουν και να εμπλουτίσουν τη μάθηση. (π. Μαρκαντώνης Ε., 2011) 
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Περιγραφή προγράμματος 

Κατά την είσοδο των μαθητών στο Μουσείο γίνεται ο χωρισμός τους σε ομάδες των 3‐5 α‐

τόμων,  ώστε  να  διευκολυνθεί  η  ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία.  Οι  μαθητές  κάθονται  σε 

κύκλο ανά ομάδα σε κατάλληλο σημείο του Μουσείου. Ο διαχωρισμός σε ομάδες γίνεται 

με δύο τρόπους: 1. Αν είναι σε ομάδες χωρισμένοι από την τάξη διατηρούμε τις ομάδες αυ‐

τές, διαφορετικά με τυχαία επιλογή τραβώντας κάρτες. Ύστερα από τη γνωριμία αρχίζει η 

παρουσίαση του προγράμματος το οποίο χωρίζεται σε δύο τμήματα στο θεωρητικό και το 

πρακτικό. 

Στο θεωρητικό κομμάτι, οι μαθητές ξεκινούν με τη συμπλήρωση ενός ηλεκτρονικού εννοιο‐

λογικού χάρτη, στον οποίο αναφέρονται έννοιες που έρχονται στο αυτόματα στους μαθητές 

όταν αναφέρονται στη λέξη «φυτό». Στη συνέχεια με αφορμή τους όρους αυτούς, μέσα από 

διαλεκτική μέθοδο οι  μαθητές  εκφράζουν  τις  εμπειρίες  τους σχετικά με  τα φυτά,  πού  τα 

συναντούμε, αν μέσα στην πόλη βρίσκουμε πολλά ή λίγα φυτά κ.α. Οι μαθητές στο σημείο 

αυτό αυθόρμητα κάνουν διαχωρισμό ανάμεσα στο φυτά της πόλης και της υπαίθρου καθώς 

αναφέρονται σε εμπειρίες τους από εξορμήσεις στη φύση όπου έχουν συναντήσει διαφο‐

ρετικά  είδη  φυτών.  Στη  συνέχεια  με  τη  χρήση  νέων  τεχνολογιών  μέσα  από  παρουσίαση 

Power Point παρουσιάζεται η βασική δομή των φυτών (ρίζες‐βλαστός‐ φύλλα) και στη συ‐

νέχεια μαθαίνουν για το ρόλο κάθε δομικού στοιχείου του φυτού .Στη Διδασκαλία των Φυ‐

σικών επιστημών ο υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για το δάσκαλο και μία 

σπουδαία  ευκαιρία  στο  μαθητή,  προκειμένου  να  κατανοήσει  τους  νόμους,  τις  αρχές,  τα 

φαινόμενα της φύσης και πιο πολύ του μικρόκοσμου.  (Kόκκοτας, Π., 1998) Ένας από τους 

κύριος στόχους του προγράμματος είναι η κατανόηση της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης η 

οποία παρουσιάζεται απλοποιημένα μέσα από προβολή Power Point χωρίς να γίνεται ανα‐

φορά σε πολύπλοκες χημικές αντιδράσεις.Γιατί τα παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν 

τη φωτοσύνθεση (Driver, 1994) Κάποιοι μαθητές, μάλιστα,   δεν θεωρούν τη φωτοσύνθεση 

κάτι σπουδαίο για τα ίδια τα φυτά, αλλά ως κάτι που κάνουν τα φυτά προς όφελος των ζώ‐

ων και των ανθρώπων ιδιαίτερα για την απελευθέρωση του οξυγόνου, ή ακόμα ως ένα συ‐

στατικό της τροφής, μία ουσία ζωτικής σημασίας όπως το αίμα, που κάνει τα φυτά δυνατά. 

(Κόκκοτας, Π. 1998) 

Σύμφωνα να το ΔΕΠΠΣP οι μαθητές χρησιμοποιούν με ή χωρίς τη βοήθεια του εκπαιδευτι‐

κού,  τον  υπολογιστή  ως  γνωστικό  διερευνητικό  εργαλείο.  Μέσα  από  τη  χρήση  Η/Υ  ανα‐

πτύσσεται η κριτική ικανότητα των μαθητών. (Διαμαντάκη κ.α, 2001) Με βάση τις ιδέες αυ‐

τές η φωτοσύνθεση παρουσιάζεται με  τη βοήθεια προσομοίωσης στον Η/Υ. Αρχικά με  τη 

βοήθεια της προβολής καθώς και του εποπτικού υλικού, διευκρινίζεται ότι τι φυτό παίρνει 

νερό και άλατα από τις ρίζες και τα πηγαίνει στα διάφορα μέρη του φυτού και στα φύλλα. 

Οι μικροί μαθητές της ηλικίας αυτής, δεν γνωρίζουν την έννοια των αλάτων όπως αυτή ορί‐

ζεται από  τη  χημεία.  Το μόνο  γνωστό  τους άλας  είναι  το μαγειρικό αλάτι.  Ρίχνοντας  λίγο 

αλάτι μέσα σε ένα ποτήρι νερό οι μαθητές κατανοούν τη διάλυσή του. Με τη χρήση νέων 

τεχνολογιών παρατηρούν ότι ο βλαστός ή ο κορμός δεν είναι κούφιοι ή κάποιο είδος σωλή‐

να που μεταφέρει τις ουσίες, αλλά υπάρχει δομή που μεταφέρει και συγκρατεί τις ουσίες 

αυτές. Οι Ν.Τ. βοηθούν επίσης στην κατανόηση της αντίδρασης της φωτοσύνθεσης: ότι δη‐

λαδή  το φυτό «μαγειρεύει»  στο φύλλο  το φαγητό  του.  Δηλ.  το  νερό και  το διοξείδιο  του 

άνθρακα με  τη  βοήθεια  της  χλωροφύλλης  και  με  απαραίτητη  την  παρουσία  του  ηλιακού 
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φωτός δίνουν μία ουσία τη γλυκόζη, την οποία την εξηγούμε ως ένα σάκχαρο που είναι η 

τροφή  του φυτού  και  ενώ  το  οξυγόνο  απελευθερώνεται  στην  ατμόσφαιρα.  Έτσι  το  φυτό 

κάνει  δύο  ενέργειες  με  τη  διαδικασία  της φωτοσύνθεσης  πρώτον  τρέφεται  και  δεύτερον 

δίνει το οξυγόνο. 

Στη συνέχεια μέσα από animation παρατηρούν τον τρόπο ανάπτυξης ενός φυτού και τέλος 

οι μαθητές μαθαίνουν τη βασική ταξινόμηση των φυτών ανάλογα με το ύψος σε πόες‐ θά‐

μνους και δέντρα, η γνώση αυτή θα αξιοποιηθεί άμεσα στο πρακτικό μέρος του προγράμ‐

ματος.  Η προσομοίωση ατή αποτελεί μία νέα διάσταση στην κατασκευή μοντέλων η οποία 

παρέχει στους εκπαιδευόμενους τη δυνατότητα για ανάπτυξη, επεξεργασία και δοκιμασία 

πολύπλοκων μοντέλων. (π. Μαρκαντώνης Ε., 2011) Οι μαθητές μέσα από την παρουσίαση 

που έχει σχεδιαστεί για το ηλικιακό τους επίπεδο μαθαίνουν επίσης και για κάποια ιδιαίτε‐

ρα φυτά όπως η sequoia η αειθαλής και γίνεται σύντομη αναφορά στο απολιθωμένο δάσος 

της Λέσβου όπου εκεί υπήρχαν αντίστοιχα φυτά πριν από 6,5 εκ. χρόνια.   Οι μαθητές στο 

σημείο αυτό έχουν τη δυνατότητα να παρατηρήσουν τμήμα απολιθωμένου κορμού από τα 

εκθέματα του Μουσείου. 

 Στο σημείο αυτό η κάθε ομάδα παίρνει το φυλλάδιο εργασίας και αφού ακούσει τις απα‐

ραίτητες οδηγίες για τη δράση πεδίου ξεκινάει το πρακτικό μέρος του προγράμματος. Στό‐

χος της μελέτης πεδίου είναι οι μαθητές χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις τους να παρα‐

τηρήσουν, να καταγράψουν, να συλλέξουν δεδομένα και να αποκτήσουν μέσω ερευνητικής 

διαδικασίας, εμπειρίες και γνώση του περιβάλλοντος. (Σκαναβή Κ., 2002) Πιθανές περιοχές 

για  τη  μελέτη  πεδίου  αποτελούν  η  αυλή  ενός  σχολείου,  ένα  δάσος,  ένας    υγρότοπος  (π. 

Μαρκαντώνης, 2011) Για τη μελέτη αυτή έχει επιλεχθεί η ο κήπος του σχολείου μας   ο ο‐

ποίος έχει έκταση περισσότερο από 30 στρέμματα. Στη φάση αυτή οι μαθητές με την καθο‐

δήγηση  του  εκπαιδευτικού  του  προγράμματος  και  με  τη  βοήθεια  του  εκπαιδευτικού  του 

τμήματος, αναγνωρίζουν δέντρα, θάμνους και πόες και τα ταξινομούν και τα καταγράφουν. 

Η επαφή με την επιστημονική έρευνα επιτυγχάνεται και μέσα από την αναγνώριση φυτών 

με τη χρήση κατάλληλων βιβλίων που περιλαμβάνουν τη χλωρίδα της Αττικής και μπορούν 

να αναγνωρίσουν αγριολούλουδα που φύονται στον Υμηττό και την Πάρνηθα και τα συνα‐

ντούμε και στον κήπο του σχολείου μας. Παράλληλα μαθαίνουν και πληροφορίες για συ‐

γκεκριμένα φυτά που συναντάμε. Καθώς και για τις ευεργετικές ουσίες που μας δίνουν ό‐

πως ο ευκάλυπτος, η ελιά, η μαστιχιά κ.α. Παράλληλα γίνεται συζήτηση για τα οικοσυστή‐

ματα στα οποία συναντάμε τα φυτά αυτά. Μετά την περιήγηση στο κήπο του μουσείου, οι 

μαθητές κάθονται σε κατάλληλο σημείο του κήπου, ώστε να έρχονται σε επαφή με τη φύ‐

ση. Εκεί αναζητούν τρία φύλλα που προτιμούν και αναγνωρίζουν σε ποια κατηγορία φύλ‐

λων ανήκουν με τη χρήση κλείδας, ειδικά διαμορφωμένης για την ηλικία αυτή. Η δραστη‐

ριότητα αυτή έχει σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν ότι όλα τα φύλλα των  φυτών δεν έ‐

χουν την ίδια μορφολογία και να προσπαθήσουν να αναγνωρίσουν κάποια χαρακτηριστικές 

μορφές όπως π.χ. η βελονοειδής που παρατηρούν στα πεύκα, η καρδιοειδής που παρατη‐

ρούν στις κουτσουπιές του σχολείου κ.α. επίσης μπορούν να παρατηρήσουν ότι υπάρχουν 

απλά και σύνθετα φύλλα. Στην ηλικία αυτή  είναι δύσκολο να θυμούνται το όνομα του σχή‐

ματος των φύλλων κάτι που φυσικά δεν είναι ζητούμενο στην ηλικία αυτή. Η δράση αυτή 

γίνεται αποκλειστικά και μόνο για να έρθουν σε επαφή οι μαθητές με την έρευνα και την 

αναζήτηση.  Στο  επόμενο  στάδιο  γνωρίζουν  τους  διαφορετικούς  τύπους  των  φύλλων  και 
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μαθαίνουν να αναγνωρίζουν με τη χρήση τροποποιημένης για την ηλικία τους κλείδας τα 

είδη των φύλλων.  

Μετά το τέλος της σχεδίασης των φύλλων και της αναγνώρισής τους, συμπληρώνουν κρυ‐

πτόλεξο (εικ 5) με στόχο την εμπέδωση της νέας ορολογίας που έχουν διδαχθεί. Για να υ‐

πάρξει  εφαρμογή  και    συνέχεια  του  προγράμματος  και  να  μην  είναι  μία  αποσπασματική 

διδακτική εμπειρία οι μαθητές προτρέπονται να φυτέψουν το δικό τους φυτό στην τάξη ή 

στο σπίτι και τον κήπο και  να το προστατεύσουν ώστε με τον τρόπο αυτό να αρχίσουν να 

συμβάλλουν έστω και ελάχιστα στην προστασία του περιβάλλοντος.  

Συνδυαστικά με το πρόγραμμα αυτό και σε άλλη διδακτική ώρα, οι μαθητές συμμετέχουν 

σε παιχνίδι σταθμών όπου μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα από το εκπαιδευτικό πρό‐

γραμμα «Γνωρίζω τα φυτά μέσα από τον κήπο του σχολείου μου»,  περίπου ενός έως ενά‐

μιση μήνα οι μαθητές καλούντα να αναγνωρίσουν δέντρα, άνθη και αρωματικά φυτά.  

Αξιολόγηση 

Εξαιτίας της μικρής ηλικίας των μαθητών δεν μπορεί να γίνει συμπλήρωση ερωτηματολογί‐

ου και η αξιολόγηση γίνεται με έμμεσους τρόπους όπως η συμπλήρωση φυλλαδίου σχεδια‐

σμένου για το πρόγραμμα αυτό. Μέσα από τις δραστηριότητες του φυλλαδίου οι μαθητές 

καλούνται  να  ταξινομήσουν  τα φυτά στις  τρεις  κατηγορίες  (πόες,  θάμνοι,  δέντρα). Δεν υ‐

πάρχει καμία δυσκολία στην περίπτωση αυτή γιατί και να μη γνωρίζουν το όνομα του φυ‐

τού μπορούν να αναγνωρίσουν την κατηγορία στην οποία ανήκουν.  Αφού αναγνωριστούν 

τα φυτά, στο επόμενο στάδιο γνωρίζουν τους διαφορετικούς τύπους των φύλλων και μα‐

θαίνουν να αναγνωρίζουν με τη χρήση τροποποιημένης για την ηλικία τους κλείδας τα είδη 

των φύλλων. Η δραστηριότητα αυτή όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία τόσο πιο εύκολη γίνε‐

ται. Η δυσκολία έγκειται κυρίως στην κατανόηση του τρόπου χρήσης της κλείδας. Όπως έχει 

παρατηρηθεί  τμήματα που  έχουν μάθει  να  χρησιμοποιούν  την  κλείδα σε  επόμενα  εκπαι‐

δευτικά προγράμματα με αντίστοιχη δραστηριότητα δεν παρουσιάζουν καμία δυσκολία.  

Σημαντικό ρόλο επίσης αποτελεί και η εποχή που επιλέγεται για την παρακολούθηση του 

προγράμματος. Πολλοί εκπαιδευτικοί επιλέγουν το τέλος του χειμώνα ή τις αρχές της άνοι‐

ξης, γιατί τότε έχει ολοκληρωθεί η ενότητα στην τάξη τους. Την περίοδο αυτή στον κήπο του 

σχολείου μας,  δεν υπάρχουν πολλές πόες καθώς ο μεγαλύτερος πληθυσμός ποών που υ‐

πάρχει στο σχολείο μας αποτελείται από αγριολούλουδα. Αν το πρόγραμμα πραγματοποιη‐

θεί την άνοιξη τότε οι μαθητές με την βοήθεια βιβλίων που περιγράφουν την χλωρίδα της 

Πάρνηθας  (Περιφέρεια Αττικής, 2005)  μπορούν να αναγνωρίσουν  τα  είδη  των φυτών αυ‐

τών. Τη χειμερινή περίοδο επίσης μπορούν να αναγνωρίσουν τα φυλλοβόλα δέντρα τα ο‐

ποία την άνοιξη είναι ανθισμένα και δεν είναι εύκολο από τους μαθητές να τα αναγνωρί‐

σουν. 

Ιδιαίτερα ευχάριστη δραστηριότητα είναι η λύση κρυπτόλεξου με την οποία οι μαθητές ε‐

μπεδώνουν τις νέες έννοιες. Οι παρουσιάσεις λειτουργούν ως το βασικό θεωρητικό υλικό 

των σχετικών μαθημάτων, ενώ τα κουίζ λειτουργούν ως συμπληρωματικό υλικό εξάσκησης 

αλλά και ελέγχου των αποκτηθέντων γνώσεων  (Μουτακίδης, Δ. & all σελ. 75) Παράλληλα, 

επειδή έχει παρατηρηθεί ότι με τα παιχνίδια αυτά εμπεδώνουν τις γνώσεις τους καθώς και  

ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια συμβάλλουν στη μαθησιακή διαδικασία προσφέροντας πολύ‐
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πλοκα,  διαδραστικά  και  οπτικοποιημένα  περιβάλλοντα  με  αυστηρά  προκαθορισμένους 

στόχους, κανόνες και ανατροφοδότηση, που μπορούν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των 

μαθητών. Ώστε να ασχοληθούν ενεργά με αυτά. (Αnagnostou, 2010), είναι υπό κατασκευή 

διαδραστικά παιχνίδια στα οποία θα μπορούν οι μαθητές να έχουν πρόσβαση από το σπίτι 

τους μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα e‐arsakeio των Αρσακείων Σχολείων.  

Μέσα από το παιχνίδι σταθμών,  το οποίο βασίστηκε σε μία  ιδέα των εκπαιδευτικών προ‐

γραμμάτων του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών (ΚΠΑΕ), 

οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν φυτά που ήδη γνωρίζουν και να αναζητήσουν και‐

νούργια. ΟΙ τρεις σταθμοί που αφορούν στα φυτά είναι οι ακόλουθοι: 

Αναγνωρίζω τα δέντρα (εικ. 6) όπου οι μαθητές καλούνται να σημειώσουν στον πίνακα που 

έχουν στην διάθεσή τους τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε ονομασία. Η δραστηριότητα 

αυτή έχει μεγάλη επιτυχία στη βαθμολογία καθώς οι μαθητές αναγνωρίζουν εύκολα τα δέ‐

ντρα. Πιο δύσκολο είναι να αναγνωρισθεί ο κέδρος τον οποίο συμπληρώνουν σωστά με την 

εις  άτοπον  απαγωγή,  αφού  γνωρίζουν  τα  δέντρα  που  απεικονίζονται  στις  άλλες  εικόνες. 

Έτσι αξιολογείται ότι οι μαθητές είναι σε θέση να θυμηθούν το κυπαρίσσι, τον φοίνικα, το 

πεύκο, την ελιά, την κουτσουπιά, τη νερατζιά, τα οποία συνάντησαν στον κήπο του σχολεί‐

ου  κατά την εργασία πεδίου. 

Στη συνέχεια καλούνται να αναγνωρίσουν τα άνθη που υπάρχουν στην αντίστοιχη αφίσα. 

(εικ. 7) Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές αναγνωρίζουν πιο δύσκολα τα λουλούδια, θυ‐

μούνται όμως τις παπαρούνες, τις μαργαρίτες, τα τριαντάφυλλα και τα γιασεμί που έχουν 

συναντήσει στον κήπο του σχολείου. Μαθαίνουν την παιώνια, και τον κρίνο. Παρόλα αυτά 

η απόδοση και στη δράση αυτή είναι 7‐9 βαθμοί με άριστα τα 9. 

Στον τελευταίο σταθμό οι μαθητές καλούνται να αξιοποιήσουν και  την αίσθηση της αφής 

και  της όσφρησης προκειμένου να αναγνωρίσουν αρωματικά φυτά τα οποία έχουν συνα‐

ντήσει στη διαδρομή του προγράμματος, όπως το χαμομήλι, τη δάφνη, τη ρίγανη, το δυό‐

σμο και την αρμπαρόριζα. Αυτή η δραστηριότητα είναι η πιο δύσκολη καθώς αναγνωρίζουν 

το χαμομήλι και τη δάφνη που την έχουν συναντήσει στη δράση πεδίου και μάλιστα έχουν 

ζωγραφίσει και το φύλλο της δάφνης. Δυσκολότερα μπορούν να διακρίνουν το δυόσμο και 

τη ρίγανη όμως μέσα από την ομαδική συνεργασία πετυχαίνουν το στόχο τους. Μέσα από 

την ομαδική μάθηση πραγματοποιούνται σημαντικές μαθησιακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ 

των μαθητών.  Ζωγόπουλος,  Ε.  (2013)  Αποτελέσματα  ερευνών  έχουν δείξει  ότι  η μέθοδος 

αυτή έχει σημαντικά αποτελέσματα στον γνωστικό τομέα. (Oortwing et all, 2008) 

Συμπεράσματα 

Η χρήση Νέων Τεχνολογιών σε συνδυασμό με τη μουσειακή εκπαίδευση και τη μελέτη πε‐

δίου δίνει την ευκαιρία για καταστασιακή μάθηση. Μέσα από τη δυνατότητα που δίνουν τα 

εκπαιδευτικά  προγράμματα  ενός  μουσείου Φυσικής  Ιστορίας,  επιτυγχάνεται  αυτό  που  οι 

σύγχρονοι οπαδοί του κοινωνικού εποικοδομισμού (Dunlap, 1997, Resnick, 1989, Collins et 

all 1991),  τονίζουν πώς η μάθηση πρέπει να προσφέρεται μέσα από αυθεντικές καταστά‐

σεις  της καθημερινότητας με κατάλληλα προσαρμοσμένες δραστηριότητες. Η μάθηση δη‐

λαδή πρέπει  να επιτελείται σε αυθεντικές συνθήκες  και  να είναι  καταστασιακή.  (Κουλου‐

μπαρίτση, 2003) 
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Διαδικτυακό ταξίδι στην Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία. Ένα διδακτικό σενάριο της Γ΄ 
Γυμνασίου με άξονα την διαθεματική προσέγγιση σε ένα πρόγραμμα σχολικής 

καινοτομίας. 
 

Συργιάννης Χαράλαμπος  
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

xarikos@sch.gr 
 

Περίληψη 

Το  σενάριο  αυτό  αποτελεί  πρόταση  για  γνωριμία  των  μαθητών  της  Γ΄  γυμνασίου  με  την 

Αρχαία  Ελληνική  Τεχνολογία  στα  πλαίσια  των  σχολικών  δραστηριοτήτων  ακολουθώντας 

δράση  ενός  προγράμματος  του  Δικτύου  Σχολικής  Καινοτομίας.  Με  τη  βοήθεια  του 

διαδικτύου οι μαθητές θα αναζητήσουν – αξιολογήσουν  πληροφορίες για την μηχανική και 

τεχνολογία στην αρχαία Ελλάδα και στη συνέχεια θα  ταξινομήσουν το ψηφιακό υλικό και 

θα  κατασκευάσουν  μια  διαδικτυακή  τοποθεσία.  Παιδαγωγικά,  έμφαση  δίνεται  στην 

εργασία  σε  ομάδες,  στις  οποίες  κάθε  μαθητής  μέσα  από  τις  δράσεις  θα  αναπτύξει 

δεξιότητες  διερεύνησης  και  αξιολόγησης  της  αξιοπιστίας  των  πηγών.  Επίσης  δεξιότητες 

κατασκευής‐διαχείρισης ψηφιακού υλικού σε ιστοσελίδα. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διαθεματικότητα, διαδίκτυο, ψηφιοποίηση, κατασκευή ιστοσελίδας. 

 

Εισαγωγή 

 

Βασικός στόχος του ανθρώπου από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα είναι η διαμόρφωση 

των συνθηκών εκείνων που θα του εξασφαλίσουν υψηλή ποιότητα ζωής, δηλαδή την κατά 

το  δυνατό  πληρέστερη  και  αποτελεσματικότερη  ικανοποίηση  των  αναγκών  του.  Για  την 

επίτευξη  αυτού  του  σκοπού,  οι  άνθρωποι  προνόησαν  και  οργανώθηκαν  σε  κοινωνίες 

δημιουργώντας θεσμούς, συντάσσοντας νόμους και στράφηκαν προς την επιστήμη και την 

εφαρμοσμένη επιστήμη, την τεχνολογία. Θεωρούμαι ότι τα προαναφερθέντα αποτελούν τα 

μέσα εκείνα με τα οποία ο άνθρωπος επεδίωξε και επιδιώκει την πραγμάτωση της προόδου 

και της εξέλιξης με απώτερο στόχο την αναβάθμιση του επιπέδου της ζωής του ή καλύτερα 

τη  διεύρυνση  των  δυνατοτήτων  του  για  βελτίωση  της  ζωής  του.  Βέβαια,  πρέπει  να 

αναφέρουμε πως η  επιστήμη  έχει  διττό σκοπό,  αφενός  την υποστήριξη  της  προσπάθειας 

του ανθρώπου με γνώσεις και αφετέρου την προσέγγιση ή την αποκάλυψη της αλήθειας, 

όπως αυτή μπορεί να κατανοηθεί από τον άνθρωπο και τις αισθήσεις ή το νου του. 

Η  τεχνολογία,  λοιπόν,  είναι  μία  από  τις  βασικές  συνιστώσες  της  δυναμικής  και  της 

εξελικτικής  πορείας  του  ανθρώπου.  Είναι  το  εφαρμοσμένο,  το  πρακτικό  τμήμα  της 

επιστήμης που ασχολείται  με  την  ύλη  και  τη φυσική  υπόσταση  των  πραγμάτων.  Είναι  το 

άμεσο  και  ορατό  αποτέλεσμα  της.  Επίσης,  στις  θετικές  συνέπειες  της  τεχνολογίας 

μπορούμε γενικευμένα να πούμε ότι υπάρχει η θεωρητική δυνατότητα να τις απολαύσει το 

μεγαλύτερο κομμάτι του παγκόσμιου πληθυσμού (Sanders, 2010).  

 

Οι  υπόλοιποι  θεσμοί,  όμως,  που  διατηρούν  τη  συνοχή  των  κοινωνιών  θεωρούμε  ότι  

υπονομεύουν  παράλληλα αυτή  τη  δυνατότητα,  ως  αποτέλεσμα  των  αρνητικών  στοιχείων 

της δομής τους. Αυτό ίσχυε από τα αρχαία χρόνια. Τα μεγάλα προνόμια της τεχνολογίας τα 
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απολάμβαναν  κυρίως  οι  ισχυροί  και  οι  απλοί  πολίτες  ετεροκατευθύνονταν  και 

χειραγωγούνταν  στο  συγκεκριμένο  τομέα  από  αυτούς.  Με  την  υιοθέτηση,  ωστόσο,  του 

καπιταλιστικού  προτύπου  στις  σύγχρονες  κοινωνίες  και  την  απελευθέρωση  της  αγοράς 

παρατηρείται αναμφισβήτητα καλυτέρευση στους όρους αξιοποίησης της τεχνολογίας και 

από τον απλό πολίτη. 

 

Το  παρόν  σχέδιο  εργασίας  προτείνει  το  διαδικτυακό  ταξίδι  των  μαθητών  στην  αρχαία 

τεχνολογία  της  χώρας  μας,  το  οποίο  παρουσιάζει  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  (ιστορικό, 

αρχαιολογικό,  τεχνολογικό  κλπ.)  και  το  οποίο  οι  μαθητές  δεν  έχουν  τη  δυνατότητα  να 

επισκεφθούν  και  να  γνωρίσουν  με  άλλον  τρόπο.  Είναι  απαραίτητη  προηγούμενη 

εξοικείωση  διδάσκοντος  και  διδασκομένων  με  τις  δυνατότητες  αναζήτησης  πληροφοριών 

και επικοινωνίας που παρέχει το διαδίκτυο.  

 

Η διαθεματική προσέγγιση σε ένα πρόγραμμα σχολικής καινοτομίας 

 

Σχολική καινοτομία 

 

Το Δίκτυο Σχολικής Καινοτομίας  (ΔΣΚ) απευθύνεται σε όλους  τους εκπαιδευτικούς και σε 

όλα  τα  ελληνικά  σχολεία.  Υποστηρίζει  την  ανάπτυξη  πρωτοβουλιών  εκ  μέρους  των  ίδιων 

των  εκπαιδευτικών.  Προωθεί  εκπαιδευτικές  καινοτομίες στις  σχολικές μονάδες  και,  με  τη 

συνεργασία μεταξύ τους, επιδιώκει την ουσιαστική αλλαγή στη μορφή και στο περιεχόμενο 

της εκπαιδευτικής πράξης με τρόπο που να αναδεικνύει δημιουργικές μορφές εργασίας και 

μάθησης  στο  σχολείο.  Μέσω  του  προγράμματος  «Μάθηση  και  Τεχνολογία»  έχει 

αναπτυχθεί μια κοινότητα εκπαιδευτικών και σχολείων, που έχει ως στόχο να στηρίξει την 

ανάπτυξη  των  ικανοτήτων  τους  να  διαχειρίζονται  τις  τεχνολογικές  καινοτομίες  ώστε  να 

βελτιώνουν τα μαθησιακά αποτελέσματα.  

Η διαθεματική προσέγγιση της σχολικής γνώσης στη διδασκαλία γενικά χαρακτηρίζεται από 

τη  συγκέντρωση  και  συνένωση  γνώσεων  σχετικών  με  ένα  θέμα  από  διάφορους 

επιστημονικούς  κλάδους,  οι  οποίες  γνώσεις  διδάσκονται  στη  σχολική  πράξη 

ενιαιοποιημένες γύρω από το θέμα (Κόφφας, 2005). 

 

Διαθεματικότητα 

 

Η εισαγωγή της διαθεματικής προσέγγισης στην ελληνική εκπαίδευση αξιολογήθηκε αρχικά 

ως προβληματισμός περίπου στα μέσα της δεκαετίας του  '80, για να συγκεκριμενοποιηθεί 

αργότερα στα αναλυτικά προγράμματα και τα σχολικά βιβλία που γράφτηκαν στη συνέχεια. 

Με  τον  όρο  «διαθεματικότητα»  αναφερόμαστε  στη  θεωρητική  αρχή  οργάνωσης  του 

Αναλυτικού  Προγράμματος,  η  οποία  καταλύει  τα  διακριτά  μαθήματα  ως  πλαίσια 

οργάνωσης  της  σχολικής  γνώσης,  ξεπερνά  τις  προτεραιότητες  τους    και  τις  εσωτερικές 

δομές  τους και  επιχειρεί  να προσεγγίσει  τη σχολική γνώση ενοποιημένη  (Ματσαγγούρας, 

2003).  

 

Στην προοδευτική παιδαγωγική, η οποία στηρίζεται στη δράση και στην άμεση συμμετοχή 

και  συμβολή  του  ατόμου,  αυτή  η  προσπάθεια  θεωρείται  μάταιη  επιδίωξη  και 

υποστηρίζεται ότι ο μαθητής πρέπει να μάθει τον τρόπο που αποκτιέται η γνώση, να ασκεί 
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δηλαδή  τις  ικανότητες  που  θα  τον  οδηγούν  στην  κατάκτηση  της  επιστημονικής  αλήθειας 

(Χρυσαφίδης, 2003).  

 

Για  παράδειγμα,  σε  μια  διαθεματική  προσέγγιση  με  το  "Διαδικτυακό  ταξίδι  στην  αρχαία 

ελληνική  τεχνολογία",  η  μελέτη  του  θα  μπορούσε  να  ξεκινήσει  από  ερωτήματα  που 

προέρχονται  από  διάφορες  μορφές  γνώσης:  "τι  είναι  η  μηχανική  και  η  τεχνολογία;" 

(τεχνολογία  ‐  φυσική),  "η  τεχνολογία  στην  αρχαία  Ελλάδα  "  (αρχαία),  "διαδίκτυο  και 

διαδικτυακό ταξίδι" (πληροφορική), κτλ. 

 

Συγγενής με  τη διαθεματική προσέγγιση  της γνώσης είναι και η λεγόμενη διεπιστημονική 

προσέγγιση,  η  οποία  περιορίζει  τις  μορφές  γνώσης  από  τις  οποίες  ξεκινά  η 

διδασκαλία/μάθηση στο χώρο των επιστημών (Αλαχιώτης, 2002δ). 

 

Στόχοι – Μεθοδολογία 

 

Στόχοι 

 

Οι  στόχοι  που  καθορίζουν  το  σχεδιασμό  του  σεναρίου  για  το  διαδικτυακό  ταξίδι  στην 

αρχαία Ελληνική τεχνολογία είναι: 

 Παιδαγωγικοί στόχοι που θα προκύψουν από τη συνεργασία μαθητών‐καθηγητών 

κατά την διάρκεια της δραστηριότητας. 

 Ψυχοκοινωνικοί  όπου  τα  παιδιά  εργάζονται  σε  ομάδες  και  μαθαίνουν  να 

συνεργάζονται  μεταξύ  τους  και  αποκτούν  τη  δυνατότητα  ατομικής  έκφρασης  και 

κριτικής σκέψης. 

 Γνωστικοί  διότι  τα  παιδιά  αποκτούν  γνώσεις  γύρω  από  τις  τεχνολογικές 

ανακαλύψεις των αρχαίων Ελλήνων. 

 

Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών στόχος   είναι βασικά η εξοικείωση με την αναζήτηση 

και  ταξινόμηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, η ψηφιοποίηση πληροφοριών που δεν είναι 

σε ηλεκτρονική μορφή και η δημοσίευση ‐ προβολή υλικού στο διαδίκτυο. 

 

Μεθοδολογία 

 

Σε  πρώτη φάση  ξεκίνησε  μια  ενημέρωση  των  μαθητών  της  Γ΄  τάξης  του  σχολείου  για  το 

πρόγραμμα και τη θεματική επιλογή και ανάλυση βημάτων μεθόδου project. 

 

Το επόμενο βήμα προχώρησε με αναζήτηση ‐ αξιολόγηση πληροφοριών από τους μαθητές 

σε  ομάδες  χωρισμένες  ανά  μέσο  αναζήτησης  πληροφοριών,  δηλαδή  ομάδα  έρευνας  σε 

εφημερίδες,  ομάδα  έρευνας σε περιοδικά,  ομάδα  έρευνας σε βιβλία‐βιβλιοθήκες,  ομάδα 

έρευνας στο διαδίκτυο. 

 

Ακολούθησε η αξιολόγηση και ταξινόμηση των πληροφοριών από όλες της πηγές. 
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Τέλος,  πραγματοποιήθηκε η σύνθεση  της  εργασίας σε ηλεκτρονική μορφή με  τη βοήθεια 

προγράμματος κατασκευής και δημοσίευσης ιστοσελίδων για τελική παρουσίαση με βάση 

τα βήματα της μεθοδολογίας της ερευνητικής εργασίας (μέθοδος project). 

 

Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

 

 Χρόνος υλοποίησης: 5 μήνες 

 Διάστημα εφαρμογής: Ιανουάριος – Μάιος 

 Τεχνικές  ή άλλες απαιτήσεις (π.χ. εργαστήριο ή αίθουσα με υπολογιστές, επίσκεψη 

κ.ά.): Εργαστήριο με υπολογιστές και σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 Καινοτόμες διαστάσεις: Οι μαθητές μέσα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα θα 

αναζητήσουν τα τεχνολογικά επιτεύγματα των αρχαίων Ελλήνων διερευνώντας την 

κοινωνικοπολιτιστική  διάσταση  του  θέματος.  Παράλληλα  οι  μαθητές  ζουν  την 

ιστορία  μέσα  από  το  διαδίκτυο  αναζητώντας  εικόνες  και  βίντεο  από  την 

συγκεκριμένη εποχή. Τα παιδιά δεν αναζητούν στοιχεία μόνο σε βιβλία αλλά και σε 

εφημερίδες, περιοδικά και το Διαδίκτυο δικτυώνοντας το σχολείο με την κοινωνία. 

 

Η  προσπάθεια  αυτή  ξεκίνησε  το  σχολικό  έτος  2008‐2009  με  τον  Α'  Κύκλο:  Εισαγωγή  στη 

Σχολική  Καινοτομία  και  συνεχίστηκε  το  σχολικό  έτος  2009‐2010  με  τον  Β'  Κύκλο: 

Στοχευμένη  Καινοτομία  στη  Σχολική  Μονάδα  όπου  συμμετέχουν  οι  εκπαιδευτικοί  των 

σχολείων  που  έχουν  ενταχθεί  στο  Πρόγραμμα  της  Στοχευμένης  στη  Σχολική  Μονάδα 

Καινοτομίας.  

Στο  Γ'  ‐και  τελευταίο‐  Πρόγραμμα  του  Εργαστηρίου,  σχολικό  έτος  2010‐2011  με  τον  Γ' 

Κύκλο,  ενθαρρύνεται  η  διασχολική  συνεργασία.  Αυτό  σημαίνει  ότι  δύο  ή  περισσότερα 

σχολεία,  τα  οποία  μπορούν  να  είναι  και  διαφορετικής  βαθμίδας  (πρωτοβάθμια  / 

δευτεροβάθμια), συνεργάζονται για τον από κοινού σχεδιασμό, την παράλληλη εφαρμογή 

και συγκριτική αποτίμηση της ίδιας δραστηριότητας.  

Η δραστηριοποίηση των μαθητών στο πλαίσιο του ΔΣΚ γίνεται κατά κύριο λόγο μέσα στη 

σχολική σας μονάδα ως μέρος της καθημερινής σχολικής πρακτικής και αποτυπώνεται σε 

μια σειρά εργασιών.  

 

Η αναζήτηση – αξιολόγηση πληροφοριών, η ταξινόμηση και η ψηφιοποίηση τους 

 

Για  την  αναζήτηση  ‐  αξιολόγηση  πληροφοριών  δημιουργήθηκε  ένα  έντυπο  που 

χρησιμοποιήθηκε ως πρότυπο στην προσπάθεια αυτή διακρίνοντας σε τρεις κατηγορίες τις 

πηγές  πληροφορίες  συνδυάζοντας  πρακτικά  με  επίσκεψη  σε  βιβλιοθήκη,  συζήτηση  με 

καθηγητές  ‐  φιλόλογους  και  χρήση  του  εργαστηρίου  Η/Υ.  Οι  άξονες  της  αναζήτησης  των 

πληροφοριών είναι: 

 

1ο Έντυπες πηγές πληροφόρησης 

 

Στις έντυπες πηγές πληροφόρησης ανήκουν οι εγκυκλοπαίδειες, τα βιβλία, τα περιοδικά, τα 

ενημερωτικά φυλλάδια και οι εφημερίδες.  
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Η διαφορά μεταξύ της αναζήτησης στις εγκυκλοπαίδειες και τα βιβλία με την αναζήτηση σε 

περιοδικά και εφημερίδες έχει να κάνει με την χρονολογική διαφορά στην ενημέρωση των 

θεμάτων, προφανώς στα περιοδικά και τις εφημερίδες υπάρχει πιο πρόσφατη παρουσίαση 

των θεμάτων που μπορεί να μας ενδιαφέρουν λόγο της πιο άμεσης πληροφόρησης. 

Εγκυκλοπαίδεια: 

 

Υπάρχουν  δύο  κύριες  μέθοδοι  οργάνωσης  των  εγκυκλοπαιδειών:  η  μέθοδος  της 

αλφαβητικής τάξης, ή η οργάνωση βάσει ιεραρχημένων κατηγοριών. Η πρώτη από τις δύο 

είναι πιο κοινή, ειδικά για γενικά έργα. 

 

2ο Προσωπικές πηγές πληροφόρησης ‐ αυτοψία 

 

Στις  προσωπικές  πηγές  πληροφόρησης  περιλαμβάνονται  συζητήσεις  με  τεχνίτες, 

επιστήμονες,  στελέχη  επιχειρήσεων  αλλά  και  οι  επισκέψεις  σε  μουσεία,  ιδρύματα, 

βιομηχανίες, βιοτεχνίες και εργαστήρια επιχειρήσεων.  

 

3ο Ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης 

 

Οι  ηλεκτρονικές  πηγές  πληροφόρησης  είναι  στην  εποχή  μας  ίσως  ο  πιο  εύκολος  και 

γρήγορος τρόπος συγκέντρωσης πληροφοριών. Τέτοιες είναι τα CD και DVD πληροφοριών 

και φυσικά το διαδίκτυο ‐ internet.  

 

Μηχανές αναζήτησης: 

Οι  μηχανές  αναζήτησης  διαθέτουν  εξελιγμένες  τεχνικές,  οι  οποίες  μας  επιτρέπουν  να 

θέσουμε κάποιους περιορισμούς στις αναζητήσεις μας. 

 

Ταξινόμηση και ψηφιοποίηση 

 

Η  επιλογή  του  περιεχομένου  που  πρόκειται  να  ψηφιοποιηθεί  συνιστά  μια  από  τις 

σημαντικότερες  αποφάσεις  κατά  τη  διάρκεια  ενός  έργου  ψηφιοποίησης.  Το  ιδανικό  θα 

ήταν να ψηφιοποιηθεί  το σύνολο των αντικειμένων μιας συλλογής.  Στην πλειοψηφία των 

περιπτώσεων αυτό δεν είναι εφικτό, επομένως είναι αναγκαία η επιλογή των αντικειμένων 

που  πρόκειται  να ψηφιοποιηθούν  σύμφωνα  με  καθορισμένα  κριτήρια.  Τα  κριτήρια  αυτά 

μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με τους στόχους του έργου ψηφιοποίησης. Για παράδειγμα 

ένα  έργο  για  τη  δημιουργία  ψηφιοποιημένων  αντικειμένων  για  εκπαιδευτική  χρήση  στα 

σχολεία  θα  ψηφιοποιήσει  υλικό  το  οποίο  εναρμονίζεται  με  το  πρόγραμμα  διδασκαλίας, 

ενώ  από  την  άλλη  πλευρά  ένα  μουσείο  μπορεί  να  ψηφιοποιήσει  τα  πιο  γνωστά  του 

εκθέματα,  ώστε  να  προσελκύσει  ακόμα  μεγαλύτερο  αριθμό  επισκεπτών,  ή  τα  πιο 

ευαίσθητα  (εύθραυστα  κλπ)  εκθέματά  του,  με  στόχο  να  ελαχιστοποιηθεί  η  φυσική 

πρόσβαση σε αυτά. Όπως προαναφέρθηκε, οι λόγοι για τους οποίους επιλέγονται κάποια 

αντικείμενα προς ψηφιοποίηση διαφοροποιούνται από έργο σε έργο και το ίδιο ισχύει και 

για  τους  λόγους  για  τη  μη ψηφιοποίηση συγκεκριμένων αντικειμένων.  Άλλοι  παράγοντες 

που  επηρεάζουν  την  επιλογή  είναι  νομικοί  περιορισμοί,  τεχνικές  δυσκολίες  στην 

ψηφιοποίηση, ήδη υπάρχοντα ψηφιακά αντίγραφα κλπ. 
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Σχήμα 1: 

Η ψηφιοποίηση των δεδομένων. 

 

Ψηφιοποίηση  ονομάζεται  η  διαδικασία μετατροπής  στοιχείων  όπως  εγγράφου,  κειμένου, 

εικόνας, αντικείμενου ή σήματος από αναλογική σε ψηφιακή μορφή για την εισαγωγή τους 

στον  υπολογιστή,  ώστε  να  μπορέσουν  να  αποθηκευθούν  και  να  γίνουν  αντικείμενο 

επεξεργασίας  από  τον  χρήστη.  Οι  συσκευές  που  χρησιμοποιούνται  για  την ψηφιοποίηση 

είναι  οι ψηφιακές φωτογραφικές  μηχανές  και  οι  σαρωτές.  Σε  δεύτερο  στάδιο,  μπορεί  να 

γίνει  επεξεργασία  της  εικόνας με  κάποιο  λογισμικό οπτικής αναγνώρισης  χαρακτήρων με 

τελικό  σκοπό  το  αρχικό  κείμενο  να  αποθηκευτεί  ως  επεξεργάσιμο  αρχείο  κειμένου. 

Συνήθως  η  ψηφιακή  πληροφορία  αποτελείται  από  μια  σειρά  ακέραιων  αριθμών  και  η 

ποιότητα της κάθε πληροφορίας εξαρτάται από το μέγεθός της αλλά και από την ανάλυση 

της κάθε ψηφιοποίησης. 

 

Η ψηφιοποίηση μπορεί επίσης να βοηθήσει στην ευκολότερη αναπαραγωγή αλλά και την 

προσπέλαση εξ' αποστάσεως των τεκμηρίων. 

 

Ανάδειξη – Προβολή στο διαδίκτυο  

 

Όταν το έργο έχει φτάσει πλέον στο στάδιο κατά το οποίο έχει ολοκληρωθεί η δημιουργία 

και  η  αποθήκευση  του ψηφιακού  αντιγράφου  και  των  μεταδεδομένων  του,  ακολουθεί  η 

ανάδειξη και η προβολή του ψηφιοποιημένου περιεχομένου (Ράπτης, 1999). 

 

Πριν την προβολή των ψηφιακών αντικειμένων επιβάλλεται η κατάλληλη επεξεργασία τους.  

Η ανάδειξη του περιεχομένου μπορεί να περιλαμβάνει την προβολή του στο Διαδίκτυο, σε 

κάποιο  CD‐ROM  ή  DVD‐ROM  κλπ,  συνεπώς  απαιτείται  η  κατάλληλη  επεξεργασία  του  η 

οποία περιλαμβάνει την υποβάθμιση της ποιότητας, άρα και τη μείωση του μεγέθους των 

αρχείων  εικόνας,  ήχου  και  κινούμενης  εικόνας,  ώστε  να  μπορούν  να  προσπελάσουν  οι 

χρήστες το ψηφιακό περιεχόμενο μέσω του Διαδικτύου. Η κατασκευή και δημοσίευση των 

ιστοσελίδων στηρίχθηκε στο πρόγραμμα “Microsoft Expression Web” 
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Σχήμα 2: 

Η ιστοσελίδα του Ταξιδιού στην αρχαία Ελληνική τεχνολογία στην τοποθεσία 

http://gym‐kremast.dod.sch.gr/dsk2010b/default.htm 
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Διδακτική  Γεωγραφίας  ΣΤ΄ Δημοτικού με χρήση του λογισμικού Seterra 

 

Παπούλιας Νικόλαος 
MEd, Δάσκαλος 3ο Δημοτικό Σχολείο Άμφισσας 

npapoulias@sch.gr 
 

Περίληψη 

H  παρούσα  εργασία αφορά  τη  διδασκαλία  της  Γεωγραφίας  της    ΣΤ΄  Δημοτικού με  χρήση 

ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Γίνεται αξιοποίηση του λογισμικού Seterra  ‐  ένα λογισμικό συ‐

μπεριφοριστικού τύπου ‐  στις ενότητες της Γεωγραφίας που έχουν σχέση με τις ηπείρους. 

Οι  μαθητές,  προσπαθούν  να  αξιοποιήσουν  τις  δυνατότητες  που  προσφέρει  το  λογισμικό 

προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις  και δεξιότητες.   Πρόκειται για λογι‐

σμικό εξάσκησης και πρακτικής  (drill and practice), πολύ εύκολο στη χρήση του από τους 

εκπαιδευόμενους.  Σε περιβάλλον σχολικού εργαστηρίου υπολογιστών, οι μαθητές εργάζο‐

νται ατομικά  μπροστά στον υπολογιστή τους προκειμένου να πετύχουν τους  μαθησιακούς 

στόχους που έχουν καθοριστεί με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα. Οι εργασίες με το λογι‐

σμικό γίνονταν όταν ολοκληρωνόταν κάθε ενότητα της Γεωγραφίας που είχε σχέση με τις 

ηπείρους και είχαν  και αξιολογικό χαρακτήρα. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Λογισμικό Seterra, Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού, εξατομικευμένη μάθηση. 

 

Εισαγωγή 

Είναι πλέον ευρέως  αποδεκτό, ότι οι εφαρμογές των  Τεχνολογιών  της Πληροφορίας   και 

των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία μπορούν να συντελέσουν με ουσια‐

στικό  τρόπο  στην  υποστήριξη  της  διδακτικής  πράξης  και  στην  ενίσχυση  της  μαθησιακής  

διαδικασίας (Jonassen, 2004; Δημητρακοπούλου, 2004; Κυνηγός & Δημαράκη, 2002, Adels‐

berger, Collis & Pawlowski, 2002; Ράπτης & Ράπτη, 2002). Καθώς  η τεχνολογία εξελίσσεται, 

νέα  εργαλεία  μάθησης  προσανατολισμένα  στο  μαθητή  εισάγονται  στις  σχολικές  τάξεις, 

προσφέροντας εκπαιδευτικές εμπειρίες που μεταβάλλουν το μαθητή από απλό δέκτη γνώ‐

σης σε άτομο με ενεργό συμμετοχή στην εκπαίδευσή του. 

 

H  Υπολογιστική Υποστήριξη  της Διδασκαλίας βοηθά  το μαθητευόμενο να προσεγγίσει  και 

να οικοδομήσει ένα προκαθορισμένο από το πρόγραμμα σπουδών σύνολο διδακτικών στό‐

χων, κάνοντας χρήση ειδικών εφαρμογών λογισμικού. Συνεπώς οι εφαρμογές των  ΤΠΕ σχε‐

διάζονται και αναπτύσσονται, ώστε να  υποστηρίξουν  και να ενισχύσουν το διδακτικό έργο 

του εκπαιδευτικού (Κόμης, 2004). 

 

Οι νέες απαιτήσεις του μαθήματος της Γεωγραφίας αιτιολογούν την πολυσχιδή δράση του 

δασκάλου.  Η  επιτυχία  ή  η  αποτυχία  της    διδακτικής  προσπάθειας  εξαρτάται  σε  μεγάλο 

βαθμό από τον  τρόπο, με τον οποίο ο δάσκαλος θα σχεδιάσει το πλαίσιο διδασκαλίας, από 

την ελκυστικότητα των μέσων ‐   παιδαγωγικών εργαλείων που θα χρησιμοποιήσει, καθώς 

και από την ικανοποιητική μελέτη του Αναλυτικού Προγράμματος  Σπουδών και  την αξιο‐

ποίηση των εγχώριων και  διαθεματικών εννοιών (Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού, 2007). 
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 H αξιοποίηση χαρτών στο σχολείο είναι σημαντικό επικουρικό εκπαιδευτικό υλικό, αφού 

βοηθούν το μαθητή να δομήσει σταδιακά πληρέστερο νοητικό χάρτη του κόσμου. Η χρήση 

του    χάρτη  ,  αποτελεί  σπουδαίο  εργαλείο  που  συμβάλλει    στη  χωρική αντίληψη  (Walker 

1980; Wiegand, 2002). Eπίσης, κάποιες έρευνες αναφέρονται στην ανάπτυξη και στη στενή 

αμοιβαία  σχέση  που  συνδέει  τη  χρήση  χαρτών  και  την  ανάπτυξη  της  χωρικής  αντίληψης 

(Liben & Downs, 1991; Gauvain, 1995).  Η πληθώρα χαρτών που υπάρχει στο λογισμικό Se‐

terra,   αλλά και η δυνατότητα ελεύθερης  χρήσης  τους βοηθά στη δημιουργία ατόμων με 

υψηλές δεξιότητες και αναβαθμισμένες ικανότητες  στην ανάγνωση και εξαγωγή συμπερα‐

σμάτων που σχετίζονται με το χώρο (Schee, A. J. & Dijk, H., 1999). 

 

To  λογισμικό Seterra 

 

To λογισμικό Seterra είναι ένα δύσκολο εκπαιδευτικό παιχνίδι Γεωγραφίας με περισσότερες 

από 100 διαφορετικές ασκήσεις.  Μαθαίνουμε για τις χώρες, τις πρωτεύουσες, τους ωκεα‐

νούς, σημαίες και πόλεις στην Αφρική, την Ευρώπη, τη Νότια και Βόρεια Αμερική, την Ασία 

και  την Αυστραλία με  τη  χρήση ασκήσεων στο χάρτη.  Τρέχει σε περιβάλλον Windows XP, 

Windows Vista  και Windows 7.  Τρέχει σε 20  γλώσσες ανάμεσα  τους και  τα  ελληνικά.  Δη‐

μιουργήθηκε  από  την  προγραμματίστρια   Marianne Wartoft  στην Uppsala  της  Σουηδίας. 

Του  μέγεθος του προγράμματος είναι  4,20 ΜΒ περίπου. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Η πρώτη οθόνη και τα περιεχόμενα του λογισμικού 

 

Περιεχόμενα λογισμικού 

Το λογισμικό διαθέτει πίνακα περιεχομένων με επτά (7) ενότητες. Οι ενότητες κατά σειρά 

είναι η Ευρώπη,  η Βόρεια και Νότια Αμερική,  η Αφρική,   Ασία  , η Ωκεανία και  ξεχωριστή 

ενότητα: «Ο κόσμος».  Στα δεξιά  της πρώτης οθόνης,  υπάρχει  η  επιλογή «Έναρξη»  για  να 

αρχίσει η δραστηριότητα   που έχουμε επιλέξει  και «Έξοδος»  για  να κλείσει  το λογισμικό.     

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται οι υποενότητες κάθε κύριας ενότητας: 
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Eυρώπη  Βόρεια  ‐  Κεντρι 

κή   Αμερική 

Νότια Αμερική  Ασία 

Χώρες  Χώρες  Πρωτεύουσες  Χώρες 

Πρωτεύουσες  Πόλεις  Κουίζ  με  πρωτεύου‐

σες 

Πρωτεύουσες 

Πόλεις  Κουίζ  με  πρω‐

τεύουσες 

Σημαίες  Πόλεις 

Κουίζ με πρωτεύουσες  Σημαίες  Χώρες  Σημαίες 

Ποτάμια  ΗΠΑ:  Δυτικές  κ΄ 

Κεντροδυτικές 

Πολιτείες 

Αφρική  Κουίζ  με  πρωτεύου‐

σες 

Αν. Ευρώπη: Σημαίες  ΗΠΑ:  Κουίζ  με 

πρωτεύουσες 

των πολιτειών 

Χώρες  Χώρες  Μέσης  Ανα‐

τολής 

Δ. Ευρώπη: Σημαίες  ΗΠΑ:Μεγάλες 

πόλεις 

Πρωτεύουσες  Πόλεις  νοτιοανατο‐

λικής Ασίας 

Σκανδιναβία: Xώρες  ΗΠΑ:Πολιτείες  Κουίζ  με  πρωτεύου‐

σες 

Χώρες  νοτιοανατο‐

λικής Ασίας 

Ωκεανία  ΗΠΑ:  Πολιτείες 

στα  νότια  κ΄  βο‐

ρειοανατολικά 

Σημαίες  Χώρες  πρώην  Σοβιε‐

τικής Ένωσης 

Αυστραλία:  Περιφερεια‐

κές χώρες 

ΗΠΑ:  Πρωτεύ‐

ουσες πολιτειών 

Χώρες  βόρεια  του 

Ισημερινού 

Ποτάμια 

Αυστραλία  και  Νέα  Ζη‐

λανδία: Πόλεις 

  Χώρες νότια του 

Ισημερινού 

 

Ο κόσμος 

Ήπειροι, Χώρες, Μεγάλες Χώρες, Νησιά, Ποτάμια, Ωκεανοί, Θάλασσες, Λίμνες, Σημαίες, οι 

25 μεγαλύτερες  πόλεις του κόσμου 

Πίνακας 1: Οι υποενότητες κάθε κύριας ενότητας του λογισμικού 

 

Λειτουργία Λογισμικού 

Ο μαθητής επιλέγει μία από τις ενότητες που θέλει να ασχοληθεί και από κάθε ενότητα ε‐

πιλέγει την υποενότητα που τον ενδιαφέρει. Πατώντας το κουμπί «Έναρξη»  ξεκινά η δρα‐

στηριότητα.   Μπορεί εκτελώντας τις ασκήσεις να παρακολουθεί το χρόνο που κάνει, αλλά 

και το ποσοστό επιτυχίας που έχει. Επίσης στα δεξιά της οθόνης υπάρχει επιλογή «Επανεκ‐

κίνηση» αν τον ενδιαφέρει να ξαναρχίσει τη δραστηριότητα, επιλογή «Υψηλότερες Βαθμο‐

λογίες» για να δει τις επιδόσεις του  και επιλογή «Έξοδος» , όπου επιστρέφει στην αρχική 

οθόνη του λογισμικού. 

 

Δραστηριότητες εφαρμογής 

Οι δραστηριότητες της εφαρμογής στηρίζονται στην καθοδηγούμενη από υπολογιστή διδα‐

σκαλία.  Οι  περισσότερες  είναι  ασκήσεις  εντοπισμού  πόλεων,  χωρών,  ποταμών,  ηπείρων, 

νησιών, ωκεανών, θαλασσών και λιμνών. Το τι πρέπει να εντοπίσει ο μαθητής, αναγράφε‐

ται στην οθόνη. Αν απαντήσει αμέσως σωστά η χώρα που του έχει    ζητηθεί να εντοπίσει, 
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αυτή χρωματίζεται άσπρη. Αν την εντοπίσει με τη δεύτερη φορά αυτή χρωματίζεται εκρού.  

Αν την εντοπίσει με την τρίτη φορά αυτή γίνεται κίτρινη. Αν αποτύχει και την τρίτη φορά, η 

χώρα γίνεται κόκκινη στο χάρτη και μπορεί να κάνει αριστερό κλικ πάνω της για να την ε‐

ντοπίσει και παραμένει κόκκινη ως το τέλος της δραστηριότητας. 

 

Επιπλέον, υπάρχουν δραστηριότητες με κουίζ. Δίνεται η ερώτηση και ο μαθητής έχει τη δυ‐

νατότητα επιλογής από τέσσερις απαντήσεις. Αν απαντήσει σωστά , αλλάζει καρτέλα με την 

επόμενη ερώτηση, αν απαντήσει με  τη 2η προσπάθεια σωστά,  η σωστή απάντηση χρωμα‐

τίζεται με εκρού, στην 3η προσπάθεια η σωστή απάντηση χρωματίζεται με κίτρινο και στην 

4η προσπάθεια η σωστή απάντηση χρωματίζεται με κόκκινο. Και σε αυτή τη δραστηριότητα 

υπάρχει χρόνος όπως και ποσοστό επιτυχίας. 

 

Οι δραστηριότητες με τα κουίζ, όπως και οι δραστηριότητες με σημαίες, είναι οι μόνες που 

δε γίνονται σε χάρτη. Στις ασκήσεις με τις σημαίες αν ο εκπαιδευόμενος απαντήσει σε μία 

ερώτηση τρεις φορές λάθος, τότε η σωστή απάντηση γίνεται κόκκινη και ο μαθητής πρέπει  

να κάνει κλικ αριστερό στη σωστή σημαία προκειμένου να προχωρήσει στην επόμενη ερώ‐

τηση.  Υπάρχει κι εδώ χρόνος και ποσοστό επιτυχίας. 

  

  
 Εικόνα 2: Δραστηριότητα με σημαίες                              Εικόνα 3: Κουίζ με πρωτεύουσες 

 

 
Εικόνα 4: Δραστηριότητα με εντοπισμό χωρών στον παγκόσμιο χάρτη 
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Mάθηση  συμπεριφοριστικού τύπου 

 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση στηρίχτηκε στη θεωρία  του συμπεριφορισμού  (Κο‐

λιάδης, 1991).  Η χρήση συμπεριφοριστικών  λογισμικών, όπως τα συστήματα καθοδήγησης 

και τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής είναι σκόπιμη σε πολλές πτυχές της εκπαιδευτι‐

κής διαδικασίας  (Σολομωνίδου, 2006).  

 

Η χρήση του λογισμικού Seterra στην εκπαιδευτική διαδικασία στηρίχτηκε στις εξής βασικές 

αρχές ( Alessi & Trolipp, 2001 ; Jonassen & Land, 2000): 

1. Έμφαση στην ενεργό και διαρκή συμμετοχή του μαθητή κατά τη διαδικασία της μά‐

θησης,  στην  ενίσχυση  της  επιθυμητής συμπεριφοράς    και στην αποθάρρυνση  της 

μη επιθυμητής συμπεριφοράς. 

2. Κατανόηση του ρόλου της γρήγορης και διορθωτικής (αν αυτό απαιτείται) ανάδρα‐

σης σε κάθε ενέργεια του μαθητή. 

3. Ανάδειξη της σημασίας για μάθηση μέσω εξάσκησης και πρακτικής καθώς και της 

ανάγκης για διαφοροποίηση των παραγόμενων της   μαθησιακής διαδικασίας ανά‐

λογα με τον τύπο και την πολυπλοκότητά τους, που συνήθως γίνεται μέσω γνωστι‐

κών ταξινομιών. 

4. Μελέτη  των  αντικειμενικών  συνθηκών  (όσο  βέβαια  αυτό  είναι  εφικτό)  μέσα  στις 

οποίες λαμβάνει χώρα η πετυχημένη διδακτική και μαθησιακή  διαδικασία, γεγονός 

που απαιτεί τον ξεκάθαρο και λειτουργικό ορισμό τω ακολουθούμενων διδακτικών 

στρατηγικών και των προς επίτευξη διδακτικών στόχων καθώς και την αξιολόγησή 

τους. 

5. Έμφαση στην εστίαση πάνω στα (έκδηλα) μαθησιακά αποτελέσματα, τα οποία συ‐

νηγορούν για την αποτελεσματικότητα της διδακτικής στρατηγικής. 

 

H δομή και η ροή ενός συστήματος εξάσκησης και πρακτικής ακολουθεί τα εξής βήματα: 

εισαγωγική ενότητα, επιλογή θέματος, ερώτηση  (σύστημα) & απάντηση  (χρήστης), έλεγ‐

χος απάντησης, ανατροφοδότηση, τέλος ενότητας  (Κόμης, 2004). Βασικό χαρακτηριστικό 

των εκπαιδευτικών   λογισμικών αυτού του τύπου είναι η προσπάθεια για εξατομίκευση 

της μάθησης  (δεδομένου ότι κάθε μαθητής έχει ξεχωριστές γνώσεις και ακολουθεί τη δι‐

κή  του  μαθησιακή  πορεία)  και  η  ατομική  χρήση  που  συνακόλουθα    ευνοούν  (Alessi & 

Trolipp, 2001). 

 Σε αυτό το πλαίσιο, η διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ είναι δασκαλοκεντρική. Χρησιμο‐

ποιούνται Συστήματα Καθοδήγησης και Διδασκαλίας, όπου μέσω Λογισμικών Εξάσκησης 

και Πρακτικής, οι μαθητές πραγματοποιούν δραστηριότητες στις οποίες έχει προκαθορι‐

στεί  η  μοναδική «σωστή»  απάντηση από  τους  σχεδιαστές  τους.  Ο  υπολογιστής  στη  συ‐

μπεριφοριστική προσέγγιση χρησιμοποιείται απλά ως ένα τεχνικό εργαλείο, ως μια καλά 

προγραμματισμένη μηχανή, που είναι γεμάτη γνώσεις, οι οποίες παρέχονται στους μαθη‐

τές γραμμικά και σειριακά. Η μάθηση μέσω της τεχνολογίας συντελείται με την ενίσχυση 

της  επιθυμητής  συμπεριφοράς,  μέσω  ανάλογου    χρωματισμού  κάθε  φορά  της  σωστής 

απάντησης.  Όποια  ερώτηση  δεν  απαντάται  σωστά,  τίθεται  εκ  νέου –  στο  συγκεκριμένο 

λογισμικό – ως τέσσερις φορές.  Η ενίσχυση της επιθυμητής απάντησης από το «μηχάνη‐

μα» ενθαρρύνει τους μαθητές και τους προτρέπει να συνεχίσουν. 
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Υλοποίηση Διδακτικής Πρότασης 

 

Η εφαρμογή του λογισμικού Sererra έγινε στην ΣΤ΄ Δημοτικού και σε περιβάλλον εργαστη‐

ρίου υπολογιστών. Ο εκπαιδευτικός είχε φροντίσει από πριν να εγκαταστήσει το λογισμικό 

στους υπολογιστές. Κάθε μαθητής καθόταν μόνος του μπροστά στον υπολογιστή. Εξάσκηση 

των μαθητών στη χρήση του λογισμικού δε χρειάστηκε να γίνει, αφού ήταν εύκολη η  πλοή‐

γηση  των  εκπαιδευομένων  σε  αυτό.  Αυτό  κάνει  εύκολη  τη  χρήση  του  προγράμματος  και 

από μαθητές που δεν έχουν ιδιαίτερες γνώσεις στους υπολογιστές ( Στασινάκης & Πρωτο‐

παπαδάκη, 2006). 

 

Στο τέλος κάθε ενότητας που    είχε σχέση με τις ηπείρους, ακολουθούσε η εφαρμογή στο 

περιβάλλον του Seterra  για ένα διδακτικό δίωρο. Oι μαθητές εργάζονταν εξατομικευμένα 

και σε σύντομο χρόνο πραγματοποιούσαν τις δραστηριότητες του λογισμικού.  Πολλοί από 

αυτούς  ,  μπορούσαν  να  επαναλάβουν  τις  εργασίες,  κάνοντας  τη  μάθηση  ευχάριστη,  δια‐

σκεδαστική και ενδιαφέρουσα (Crompton & Mann, 1996). 

 

Ο δάσκαλος παρείχε εξηγήσεις – σπάνια χρειάστηκε –  μόνο αν του το ζητούσε κάποιος μα‐

θητής. Προσπαθούσε να εμψυχώνει τους μαθητές και να συντονίζει    τη δουλειά των παι‐

διών  στο  εργαστήριο.  Η  διδασκαλία  έγινε μαθητοκεντρική  (  Κεκές & Μυλωνάκου –  Κεκέ, 

2001), χωρίς να υπάρχει η αυθεντία του δασκάλου που θα είναι ο «πομπός» της γνώσης και 

οι μαθητές παθητικοί «δέκτες». O   υπολογιστής ασκεί μεγάλη έλξη στους μικρούς  μαθητές 

και αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί στη διδακτική πράξη με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού. 

Γενικά    τα  παιδιά  ανταποκρίνονται  θετικά  στη  χρήση  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  και 

προσαρμόζονται πάρα πολύ γρήγορα (Παναγιωτακόπουλος, 1998). 

 

Οι μαθητές αποκτούσαν αυτονομία στο να ελέγχουν τις γνώσεις τους, ο εκπαιδευτικός α‐

σκούσε διακριτική εποπτεία και μπορούσε να αξιολογήσει το μαθητή – αλλά και ο ίδιος τον 

εαυτό του  ‐   αφού το λογισμικό του έδινε τη δυνατότητα να παρατηρήσει τις ορθές απα‐

ντήσεις  του στις εργασίες αλλά και το χρόνο που έκανε για να τις υλοποιήσει. 

 

Επίσης, αξίζει να τονιστεί πως αδύναμοι μαθησιακά μαθητές, δουλεύοντας με το λογισμικό 

έδειξαν  ισχυρό κίνητρο για μάθηση σε σχέση με το περιβάλλον  της τάξης και διάθεση να 

κάνουν  τις  δραστηριότητες  του  λογισμικού από  μόνοι  τους. Με  αυτόν  τον  τρόπο  υπήρξε 

τόνωση της αυτοπεποίθησής τους και η τεχνολογία τους βοηθούσε να παρακολουθήσουν 

ευκολότερα  το  σχολείο  και  να  εμπλουτίσουν  τις  γνώσεις  και  τις  δεξιότητές  τους 

(Malcom,1988). 

 

Η δραστηριότητα με το λογισμικό Seterra, είχε προγραμματιστεί να διαρκέσει ένα διδακτικό 

δίωρο για κάθε ήπειρο. Όλοι οι μαθητές ολοκλήρωναν τις εργασίες στον ίδιο περίπου χρόνο 

και υπήρχε η επιθυμία  τους, αλλά και η δυνατότητα από άποψη χρόνου να  τις επαναλά‐

βουν. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζαμε τη συμμετοχή όλων των μαθητών της τάξης στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και μπορούσαμε να αξιολογήσουμε το μαθητή με μετρήσιμα  με‐

γέθη    (χρόνος άσκησης – ορθές   απαντήσεις), όπως και ο  ίδιος ο μαθητής οδηγούνταν σε 

μία διαδικασία αυτοαξιολόγησης της προσπάθειάς του. 
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 Παρατηρήσεις ‐ Συμπεράσματα 

Οι  συμπεριφοριστικές  προσεγγίσεις    αποτελούν  ακόμα  και  σήμερα  ισχυρά  θεωρητικά 

ρεύματα τα οποία κατευθύνουν τη σχεδίαση πολυμεσικών περιβαλλόντων μάθησης. Υπο‐

στηρίζεται   όμως   πως τα περιβάλλοντα αυτά έχουν στόχο την εκμάθηση νοητικών διερ‐

γασιών  σε  χαμηλότερο  επίπεδο  (Jonassen,  1991; Atkins,  1993a; Deubel,  2003).  Έδωσαν 

όμως μεγάλη έμφαση στη διαρκή  και  ενεργό συμμετοχή του μαθητή, στην ενθάρρυνσή 

του, στην εξάσκηση, στο ρόλο της ταχείας ανάδρασης, στη γρήγορη αξιολόγησή του. 

Επίσης,   η ένταξη των εκπαιδευτικών λογισμικών  πρέπει να γίνεται σε συνάρτηση με το 

πλαίσιο χρήσης και τους   στόχους της μάθησης που έχουν τεθεί, και αφετέρου, διότι σε 

πολλές ( για παράδειγμα στην απόκτηση ειδικών δεξιοτήτων  που απαιτούνται στο πλαί‐

σιο κάποιας κατάρτισης) ή σε ειδικές περιπτώσεις ( για παράδειγμα σε άτομα με ειδικές 

ανάγκες), η εκπαιδευτική έρευνα έχει δείξει  ότι μπορούν να συμβάλλουν αποτελεσματικά 

στη διδασκαλία και στη μάθηση (Κόμης, 2004). 

Το  λογισμικό  Seterra    μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  από  μαθητές  δημοτικού  σχολείου  στη 

Γεωγραφία της ΣΤ΄ Δημοτικού. Η χρήση του είναι σύμφωνη με τους στόχους του αναλυτι‐

κού προγράμματος και δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή να συμμετέχει ενεργά στη μαθη‐

σιακή διαδικασία , παρέχοντάς του ταχεία ανατροφοδότηση , θετική ή αρνητική ανάλογα 

με την απάντηση. Όσες ερωτήσεις δεν απαντώνται τίθενται εκ νέου και ξανά έως ότου ο 

μαθητής απαντήσει σωστά. 

Ο εκπαιδευόμενος  , αξιοποιώντας  τις δυνατότητες  του λογισμικού,    εντοπίζει  χώρες και 

πρωτεύουσες, βρίσκει ωκεανούς, θάλασσες  , ποτάμια, λίμνες στον παγκόσμιο χάρτη και 

μαθαίνει να αναγνωρίζει τις σημαίες των κρατών. Επομένως οι γνώσεις και οι δεξιότητες 

που καλείται  να κατακτήσει είναι πάρα πολλές και τον βοηθούν στην καλύτερη κατανόη‐

ση  του κόσμου που τον περιβάλλει. 

Τα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που δομούνται  με  βάση τις ΤΠΕ συνιστούν καταλληλότε‐

ρα  περιβάλλοντα σε σύγκριση με τα παραδοσιακά. Οι ΤΠΕ μπορούν να υποστηρίξουν ε‐

ναλλακτικές μορφές διδασκαλίας και να διευκολύνουν τη μάθηση στην καθημερινή διδα‐

κτική πράξη. Μπορούν  να παίξουν καθοριστικό ρόλο στη βελτίωση της μαθησιακής δια‐

δικασίας, μία που οι μαθητές συμμετέχουν ενεργητικά στη μάθησή τους. 

Συμπερασματικά,  το  λογισμικό  Seterra    είναι  ένα  εύχρηστο  εκπαιδευτικό  εργαλείο  που 

μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία της Γεωγραφίας στη ΣΤ΄ Δημοτικού. Είναι λογισμικό 

συμπεριφοριστικού τύπου το οποίο εξασφαλίζει  την ενεργό συμμετοχή όλων των μαθη‐

τών στη μαθησιακή διεργασία, και  η  χρήση του είναι σύμφωνη με τους στόχους της μά‐

θησης που έχουν τεθεί από το Αναλυτικό Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα. Ο εκ‐

παιδευτικός  μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως εποπτικό μέσο στη διδασκαλία του. 

 

 

 

665/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Βιβλιογραφία 

 

1. Adelsberger,H.,  Collis, B.  & Pawlowski, J. (2002), Handbook of Information Technologies 

for Education and Training, Springer. 

2. Aless, S. & Trolipp, S.( 2001), Multimedia for Learning. Methods and development. Third 

Edition. Boston: Allyn & Bacon. 

3. Atkins, M.  J.  (1993a), Theories of  learning and multimedia   applications: An overview. 

Research Papers in Education, 8 (2), 251 ‐271. 

4. Γεωγραφία  ΣΤ΄ Δημοτικού (2007), Μαθαίνω  για τη Γη, Βιβλίο Δασκάλου, Αθήνα: OΕΔΒ. 

5. Crompton, R. & Mann. P. (1996),  The Educational Context. In Crompton, R. & Mann. P. 

(eds). IT Across the Primary Curriculum. London: Cassell Education. 

6. Deubel, P. (2003), An  investigation of behaviorist and   cognitive approaches to  instruc‐

tional multimedia design. Journal of Educational Multimedia and Hypermedia, 12 (1), 63 

‐90. 

7. Δημητρακοπούλου, Α.  (2004),Τρέχουσες και νέες  τάσεις στην εφαρμογή των Τεχνολο‐

γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστη‐

μών. Στο Κεκκές, Ι. ( επιμ.) (2004), Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, Ζητήματα Σχε‐

διασμού και Εφαρμογών: Φιλοσοφικές – Κοινωνικές προεκτάσεις, Αθήνα: Ένωση  Eλλή‐

νων Φυσικών, Ατραπός.  

8. Gauvain, M.  (1995), Thinking  in niches:  socio‐cultural  influences on  cognitive develop‐

ment, Human Development, 38: 25‐45. 

9. Jonassen, D. H.(1991), Objectivism  vs. constructivism: Do we need a philosophical para‐

digm shift; Educational Technology: Research and Development, 39 (3) , 5 ‐14. 

10. Jonassen, D. H. & Land, S. L. ( 2000), Theoritical foundations of  learning environments. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 

11. Jonassen, D. H.  (2004), Learning  to solve problems: An  instructional design guide,   San 

Francisco, CA: Jossey – Bass. 

12. Κεκές,  Ι & Μυλωνάκου – Κεκέ, Η.  (2001), Το άνοιγμα του σχολείου στην πολυγλωσσία 

και τον πολυπολιτισμό: περίπτωση διαθεματικής προσέγγισης. Επιθεώρηση Εκπαιδευ‐

τικών Θεμάτων,5. 

13. Κολιάδης, Ε.  (1991), Θεωρίες μάθησης και εκπαιδευτική πράξη, τ. α΄, Συμπεριφοριστι‐
κές Θεωρίες, Αθήνα.   

14. Κόμης, Β. (2004), Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληρο‐
φορίας και των Επικοινωνιών, Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

15. Κυνηγός, Π. & Δημαράκη, Ε. (2002), Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδα‐
γωγική αξιοποίηση σύγχρονης   τεχνολογίας για τη μετεξέλιξη της εκπαιδευτικής   πρα‐

κτικής, Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη. 

16. Liben, L. S & Downs, R. (1991), The role of graphic representations in understanding the 
world, in R. M. Downs, L. S. Liben & D. S. Palermo (Eds), Visions of aesthetics, the envi‐

ronment and development: the legacy of Joachim F. Wohlwill, pp 135‐182, Hillsdale, NJ: 

Erlbaum. 

17. Malcom,  S. M.  (1988).  Technology  in  2020:  educating  a  diverse  population.  In  R.  S.  

Neckerson & P. P. Zodhiates  (Eds), Technology  in education:  looking  toward 2020. NJ: 

Lawrence Erlbaum Associates. 

666/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



18. Παναγιωτακόπουλος, Χ. (1998), Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και το εκπαιδευτικό λογι‐
σμικό. Στο   Κόκκος Α., Λιοναράκης Α., Ματραλής Χ.(επιμ.) Ανοικτή και εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση: To εκπαιδευτικό λογισμικό και οι νέες τεχνολογίες, Τόμος Γ΄, Πάτρα: ΕΑΠ.  

19. Ράπτης, Α. & Ράπτη, Α. (2002), Μάθηση και Διδασκαλία στην Κοινωνία της Πληροφορί‐

ας,  Ολική Προσέγγιση, Αθήνα: Έκδοση συγγραφέων. 

20. Schee,  Α.J. & Dijk,  J.  (1999), The effect of  student  freedom of  choice  in  learning map 

skills, International Research in Geographical and Environmental Education. 

21. Σολομωνίδου, Χ. (2006), Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική  τεχνολογία. Εποικοδομητισμός 
και σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

22. Στασινάκης, Π. & Πρωτοπαπαδάκη, Ε. (2006), Η Χρήση των Εννοιολογικών Χαρτών στη 
Βιολογία: Παρουσίαση του Λογισμικού Cmap Tools, 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΤΠΕ στην 

Εκπαίδευση, Σύρος. 

23. Walker, R. J. (1980), Map using abilities of 5 to 9 year old children. Geographical Educa‐

tion, 3 :  545‐554. 

24. Wiegand, P.  (2002), The best of both worlds? Complementarity  in Educational Geogra‐

phy. School of Education, UK:University of Leeds . 

 

 

667/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της Γλώσσας στη Γ΄ Δημοτικού 
με τη συνδρομή των ΤΠΕ  

 
Τζοβλά Ειρήνη 
Δασκάλα, MEd 

etzovla@yahoo.gr  
 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη δράση αφορά στην εφαρμογή στην πράξη ενός ολοκληρωμένου σεναρίου 

διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού. Στόχος της ήταν η 

δημιουργική  ένταξη  των  ΤΠΕ  στη  μαθησιακή  διαδικασία,  η  ανάδειξη  της  προστιθεμένης 

αξίας τους, η ανάπτυξη νέων γραμματισμών και η καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού. 

Το  σενάριο  λειτούργησε  συμπληρωματικά  προς  τους  παραδοσιακούς  γραμματισμούς  και 

επέκτεινε  τις  δραστηριότητες  του  σχολικού  εγχειριδίου  σπάζοντας  το  μονοδιάστατο  και 

γραμμικό χαρακτήρα του, αναδεικνύοντας το διαθεματικό και διεπιστημονικό πλαίσιο των 

Νέων Προγραμμάτων Σπουδών, ενισχύοντας τις συμμετοχικές και ανακαλυπτικές μεθόδους 

και εφαρμόζοντας την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Στην εφαρμογή πήραν μέρος 21 μα‐

θητές και αυτή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας και το εργαστήριο πληροφο‐

ρικής του σχολείου. Η εφαρμογή κατέδειξε πως, παρά το μικρό της ηλικίας των μαθητών, 

αυτοί είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις και μπορούν να πετύχουν 

σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, αρκεί η επιλογή  των δραστηριοτήτων και  των λογι‐

σμικών να ανταποκρίνονται στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα τους. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διδασκαλία Γλώσσας, Γ΄ Τάξη Δημοτικού, προστιθέμενη αξία ΤΠΕ, κριτικός 

γραμματισμός 

 

Εισαγωγή 

 

Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, στην Πράξη «Δημιουργία πρω‐

τότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαι‐

δευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια 

εκπαίδευση» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συ‐

ντάχθηκαν  σενάρια  διδασκαλίας  συγκεκριμένων  διδακτικών  ενοτήτων  για  το  μάθημα  της 

Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού. Ένα από τα σενάρια αυτά είχε τον τίτλο «Οι ακροβάτες της θά‐

λασσας» και εντάσσεται στην ενότητα του σχολικού εγχειριδίου 1.3 με γενικό τίτλο « Στη γη 

και στη θάλασσα».  

 

Στόχος  προσωπικών  πολυετών  προσπαθειών  είναι  η  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  ως  περιβαλλό‐

ντων  πρακτικής  γραμματισμού,  συμπεριλαμβανομένου  του  κλασικού  και  του  κριτικού 

γραμματισμού. Στοίχημα αποτέλεσε η δημιουργική χρήση των  ΤΠΕ σε μαθητές μικρών τά‐

ξεων οι οποίοι δεν έχουν ακόμη μεγάλη εξοικείωση με τα λογισμικά και τις ΤΠΕ. Για το σκο‐

πό αυτό έγινε προσπάθεια  να ενταχθούν στο σενάριο δραστηριότητες βασισμένες σε φύλ‐

λα εργασίας, ώστε να οδηγηθούν οι μαθητές  από παραδοσιακούς τρόπους προσφοράς της 

γνώσης  (μετωπική και δασκαλοκεντρική διδασκαλία) σε περισσότερο ανακαλυπτικούς και 

δυναμικούς τρόπους (ομαδική εργασία, αναζήτηση), οι οποίοι θα τους επιτρέψουν να δη‐
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μιουργήσουν    νέες  ταυτότητες,  αλλά  και  να  γίνουν  μέλη  κοινοτήτων  γραμματισμού  (Χα‐

τζησσαβίδης & Αλεξίου, 2012). Οι διαφορές της πρότασης από άλλες παρεμφερείς προτά‐

σεις  έγκειται στο γεγονός ότι αποτελεί ολοκληρωμένη πρόταση που αντιστοιχεί σε συγκε‐

κριμένη διδακτική ενότητα, προσεγγίζει κριτικά τον ψηφιακό γραμματισμό, εμπλέκει ενερ‐

γά και δημιουργικά  τους μαθητές στη διαδικασία  της μάθησης και αναπτύσσει  ισόρροπα 

γνώσεις για τον κόσμο, γνώσεις για τη γλώσσα και ψηφιακούς γραμματισμούς. Η πρόταση 

διαρθρώνεται σε μονόωρες και δίωρες δραστηριότητες αντίστοιχα. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου 

Η ιδέα του σεναρίου ξεκίνησε από το περιεχόμενο του κεφαλαίου «Οι ακροβάτες της θά‐

λασσας», το οποίο αναφέρεται στα είδη δελφινιών και στις αιτίες εξαφάνισης τους και επε‐

κτείνεται στα ζώα υπό εξαφάνιση. Το θέμα εκτιμήθηκε ως ενδιαφέρον για τους μαθητές και 

η ενασχόληση με αυτό ενισχύθηκε από τη δυνατότητα ένταξης σε αυτό των νέων τεχνολο‐

γιών,  οι  οποίες μπορούν να υποστηρίξουν και να εξυπηρετήσουν τη μαθησιακή διαδικασί‐

α.  Ταυτόχρονα η δυνατότητα αλληλοσυμπλήρωσης  εικόνας  και  λόγου  και  η  εμπλοκή στη 

συνεργατική μάθηση, η οποία εξασφαλίζει την αυθεντική  επικοινωνία στην τάξη με όρους 

ισότιμους (Ιντζίδης, Παπαδόπουλος, Σιούτης & Τικτοπούλου, 2010), κρίθηκε ότι θα ενισχύ‐

σει το ενδιαφέρον και τη διάθεση των μαθητών. 

 

Στη σύνταξη του σεναρίου λήφθησαν υπόψη οι σύγχρονες απόψεις για τη διδασκαλία και 

τη  μάθηση,  ιδίως  οι  θέσεις  του  κριτικού  γραμματισμού,  η  κειμενοκεντρική  διάσταση  στη 

γλωσσική διδασκαλία και  η αξιοποίηση πολυτροπικού υλικού (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα 

Σπουδών, 2011).Τα φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν ήταν εποικοδομητικού τύπου με 

έμφαση  στη  συνεργατική  μάθηση,  στο  μαθητοκεντρικό  μοντέλο,  στην  κριτική  αναζήτηση 

της πληροφορίας και στη   δημιουργική αξιοποίησή της, ώστε να παραχθούν υβριδικά κει‐

μενικά είδη. 

  

 Το μοντέλο διδασκαλίας ακολούθησε  τη διδακτική αρχή της εξατομικευμένης υποστήριξης 

και  φθίνουσας  καθοδήγησης  (fading  scaffolding),  που  απορρέει  από  τη  θεωρία  του 

Vygotsky (Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης) (Vygotsky, 1993). 

 

Στο συγκεκριμένο σενάριο ο  εκπαιδευτικός  μετατοπίζεται από το ρόλο του «κατέχοντος» 

ενός γενικής αξίας νοήματος, στο ρόλο του διευκολυντή, συντονιστή, καθοδηγητή και συ‐

νοδοιπόρου της  μαθησιακής διαδικασίας. Σύμφωνα με τον Vygotsky (1993) σε κάθε άτομο 

υπάρχει ένας βαθμός ετοιμότητας  για την επίτευξη πιο δύσκολων ή διαφορετικής ποιότη‐

τας έργων. Η διδασκαλία θα πρέπει να οδηγεί το παιδί σε πιο προχωρημένο επίπεδο ικανο‐

τήτων από ότι βρίσκεται, αξιοποιώντας το δυναμικό και την ετοιμότητά του (ζώνη επικείμε‐

νης ανάπτυξης). Ο ρόλος, λοιπόν, του εκπαιδευτικού κινήθηκε  προς αυτή την κατεύθυνση 

(ΑΠΣ‐ΔΕΠΠΣ, 2003). 

 

Ο ρόλος των μαθητών ήταν διερευνητικός, καθώς εργάζονταν ερευνώντας ιστοσελίδες του 

διαδικτύου αλλά και συμβουλευτικός και βοηθητικός προς τους συμμαθητές, καθώς μέσα 

από τη συνεργασία ωθούνταν να συμβουλευτούν και να συμβουλέψουν άλλα μέλη της ο‐

μάδας τους. 
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Στοχοθεσία και λεπτομέρειες εφαρμογής σεναρίου στην πράξη 

 

Οι στόχοι που επιδιώχθηκε να επιτευχθούν κατά την εφαρμογή του σεναρίου ήταν: 

Στο επίπεδο των γνώσεων για τον κόσμο  να γνωρίσουν οι μαθητές τα είδη των δελφινιών 

που  απαντώνται  στις  ελληνικές  θάλασσες,  να  ενημερωθούν  για  τα  είδη  που  τελούν  υπό 

εξαφάνιση, να διαβάσουν γνωστές ιστορίες σχετικά με τα δελφίνια, να ευαισθητοποιηθούν 

και να υιοθετήσουν κάποιο ζώο που τελεί υπό εξαφάνιση, να ενημερωθούν για το έργο των  

οργανισμών που ασχολούνται με  την προστασία  των απειλούμενων ειδών  και    να  γνωρί‐

σουν τραγούδια που έχουν θέμα το δελφίνι. 

 

 Στο  επίπεδο    των  γλωσσικών στόχων  να αποκτήσουν οι μαθητές  νέο  λεξιλόγιο,  να ασκη‐

θούν στην κριτική επεξεργασία ηλεκτρονικών και εντύπων πηγών, να έρθουν σε επαφή με 

τον αναφορικό λόγο, να γνωρίσουν τις οικογένειες λέξεων και να τις αναζητήσουν σε ηλε‐

κτρονικά  λεξικά,  να αναζητούν  τη σημασία  λέξεων ηλεκτρονικά  και  να  τις  εντάσσουν στη 

συνάφεια της πρότασης, να εξοικειωθούν με την παραγωγή πολυτροπικού κειμένου και να 

το συγκρίνουν με το μονοτροπικό κείμενο, να διακρίνουν τη διαφορά στη γραφή της γενι‐

κής ενικού και της αιτιατικής πληθυντικού του θηλυκού γένους, να αναπτύξουν το επιχει‐

ρηματολογικό τους λόγο ( προφορικό και γραπτό).  

 

Στο  επίπεδο  των  γραμματισμών  να  δημιουργήσουν  οι  μαθητές  αρχεία  και  φακέλους,  να 

τοποθετήσουν αρχεία σε φάκελο, να εξοικειωθούν με τον επεξεργαστή κειμένου, να απο‐

θηκεύσουν όσα γράφουν, να μάθουν να  αντιγράφουν και να  επικολλούν, να  μάθουν κά‐

ποιες  εντολές  μορφοποίησης  κειμένου,  να  αναζητήσουν  πληροφορίες  στο  διαδίκτυο,    να 

περιηγηθούν σε ιστότοπο, να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση, να  εξοικειωθούν με λο‐

γισμικά ζωγραφικής, να αναρτήσουν σε ιστολόγιο, να υιοθετήσουν κριτική στάση απέναντι 

στο υλικό που περιέχουν οι ιστότοποι που επισκέπτονται και να  παραθέτουν τις πηγές από 

τις οποίες αντλούν τις πληροφορίες, ώστε από αυτή την ηλικία να γίνουν «σωστοί» και υ‐

πεύθυνοι  χρήστες  του διαδικτύου  και  να μάθουν  να σέβονται  την πνευματική  ιδιοκτησία 

των άλλων.  

 

Για τις ανάγκες της εφαρμογής του σεναρίου οι μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε τέσσερις  

ομάδες των πέντε μελών, στις οποίες οι μαθητές έδωσαν οι ίδιοι όνομα. Κάθε ομάδα εργά‐

στηκε σε έναν φορητό υπολογιστή, στον οποίο η εκπαιδευτικός είχε εγκαταστήσει στην ε‐

πιφάνεια εργασίας τα λογισμικά που οι μαθητές θα χρησιμοποιούσαν και φάκελο που πε‐

ριείχε τα φύλλα εργασίας τα οποία οι μαθητές θα επεξεργάζονταν.  

 

Το σενάριο συνδέεται με τα ισχύοντα στο σχολείο, καθώς το θέμα της χρήσης εκπαιδευτι‐

κών  λογισμικών,  της  αναζήτησης  πληροφοριών,  της  παραγωγής  πολυτροπικού  κειμένου, 

της παρουσίασης και της ανάρτησής του εμπεριέχεται στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών τόσο 

του γλωσσικού μαθήματος όσο και των άλλων μαθημάτων για τη Γ΄ Δημοτικού. 

Τα τελευταία χρόνια όλο και μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών εντάσσουν τις ΤΠΕ στην 

εκπαιδευτική διαδικασία  (Depover, Karsenti &  Κόμης, 2010).  Στη συγκεκριμένη εφαρμογή 

αυτές αξιοποιήθηκαν στα πλαίσια  της αναζήτησης  και  επιλογής υλικού από διαδικτυακές 

πηγές, της διαχείρισης του υλικού και της  οργάνωσης της  παρουσίασης του και της αναζή‐

τησης ερμηνειών και οικογενειών λέξεων σε ηλεκτρονικά λεξικά.  Επίσης,  η ανάρτηση στο 
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ιστολόγιο  της  τάξης  εξοικείωσε  τους  μαθητές  με  νέες  μορφές  αναπαράστασης  νοήματος 

(ΕΑΙΤΥ, 2007). 

 

Πληροφορίες και ενέργειες για την εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη 

Η εφαρμογή έλαβε χώρα σε σχολική μονάδα Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Πρό‐

γραμματος  (ΕΑΕΠ)  κατά  το μήνα Νοέμβριο  του σχολικού έτους 2012‐13  και  είχε διάρκεια 

οκτώ  (8) διδακτικές ώρες. Ο συντάκτης είχε φροντίσει οι μαθητές να έχουν μια σχετική ε‐

ξοικείωση με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία για να μπορούν να λειτουργούν μέσα σε 

αυτές και να μοιράζουν ρόλους. Επίσης, είχε φροντίσει οι μαθητές να έχουν επαφή με το 

διαδίκτυο, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιούν τουλάχιστον υποτυπωδώς και είχε αφιε‐

ρωθεί ικανοποιητικός χρόνος, αρχικά στην ολομέλεια για επίδειξη των λογισμικών και στη 

συνέχεια στο επίπεδο των ομάδων, ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν τα   βασικά μενού των 

λογισμικών. Επίσης, επειδή το σενάριο ενέπλεκε   σειρά  ιστότοπων, είχε πραγματοποιηθεί  

διενέργεια ελέγχου των προτεινόμενων  ιστοσελίδων ως προς  το υλικό που περιέχουν και 

την ενεργή ανταπόκρισή τους. Ακόμη, προϋπόθεση αποτέλεσε  η   υιοθέτηση    διδακτικών 

πρακτικών που προάγουν τη διερευνητική – ανακαλυπτική μάθηση, την κριτική ματιά στις 

πληροφορίες  και την ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα διαμορφώσουν διαφορετι‐

κές ταυτότητες μαθητών. 

 

Εκπαιδευτικά λογισμικά ‐ εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν στο σενάριο 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου  απαιτήθηκαν: Η/Υ με σύνδεση στο διαδί‐

κτυο, Φυλλομετρητής  Internet Explorer,   Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου Open Office, 

Μηχανή Αναζήτησης Google, το ηλεκτρονικό λεξικό Τριανταφυλλίδη, τα   εκπαιδευτικά λο‐

γισμικά Hot Potatoes και  RNA. 

 

Εφαρμογή σεναρίου στην πράξη 

Η   εφαρμογή του σεναρίου πραγματοποιήθηκε  τρεις ώρες στην ολομέλεια  της  τάξης    και 

πέντε ώρες οι μαθητές δούλεψαν σε ομάδες.    Η ανάπτυξη  του σεναρίου  την πρώτη ώρα  

ξεκίνησε στην ολομέλεια με την ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου της Γλώσσας (τεύχος 

α΄, σελ. 53) στο οποίο περιγράφονται  τα είδη των δελφινιών που ζουν στις ελληνικές θά‐

λασσες, τα χαρακτηριστικά τους και οι εχθροί τους. Στη συνέχεια για να ενισχυθεί το ενδια‐

φέρον των μαθητών   προβλήθηκε  βίντεο σχετικό με τα δελφίνια  εδώ. Οι μαθητές ενθου‐

σιαστήκαν με το βίντεο και ακολούθησε σχετική συζήτηση πάνω στις πληροφορίες που έδι‐

νε το βίντεο για τη ζωή των δελφινιών. Για περισσότερη ενημέρωση συνδέθηκαν  εδώ και 

εδώ όπου   παρουσιάζονται αναλυτικά τα είδη των δελφινιών που ζουν στις ελληνικές θά‐

λασσες. Ακολούθησε συζήτηση   με τους μαθητές για το περιεχόμενο των  ιστοσελίδων και 

συνδυάστηκαν οι  πληροφορίες που αυτές περιείχαν με το περιεχόμενο του βιβλίου. 

 

Τη δεύτερη ώρα εξηγήθηκε στους μαθητές ότι οι εργασίες   θα γίνουν κυρίως με βάση τα 

σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, Διαδίκτυο, λογισμικά) και ορίστηκαν οι ώρες κατά τις ο‐

ποίες οι ομάδες θα ασχολούνταν με το συγκριμένο θέμα. Αποφασίστηκε  το προϊόν που θα 

δημιουργήσει η κάθε ομάδα να παρουσιαστεί στις υπόλοιπες ομάδες και στα άλλα τμήματα 

της Γ΄τάξης. Στη συνέχεια, οι ομάδες κλήθηκαν να συμπληρώσουν τα φύλλα εργασίας που 
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βρίσκονταν  εγκατεστημένα  στην  επιφάνεια  εργασίας  του  υπολογιστή  τους.  Εργάστηκαν 

στην  αίθουσα  διδασκαλίας  χρησιμοποιώντας  τους  φορητούς  υπολογιστές  που  υπάρχουν 

στο φορητό ερμάριο. Οι μαθητές άντλησαν τις πληροφορίες που απαιτούσαν τα φύλλα ερ‐

γασίας συνδυαστικά από τις  παραπάνω ηλεκτρονικές πηγές και το κείμενο του βιβλίου και 

δημιούργησαν πολυτροπικά κείμενα που αφορούσαν τα είδη των δελφινιών. Έτσι ασκήθη‐

καν να συλλέγουν πληροφορίες από ηλεκτρονικό και έντυπο πληροφοριακό υλικό και   να 

ανταποκρίνονται  εύστοχα και με ακρίβεια στα ζητούμενα ενός φύλλου εργασίας. 

 

Την τρίτη ώρα οι μαθητές κλήθηκαν να «Ξεκλειδώσουν το κείμενο» απαντώντας στις 2 ερω‐

τήσεις του βιβλίου. Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται σε γνωστές ιστορίες δελφινιών, μια εκ 

των οποίων είναι η ιστορία του Αρίωνα. Συνδέθηκαν εδώ και  παρακολούθησαν στην ολο‐

μέλεια  την συγκεκριμένη  ιστορία σε βίντεο δημιουργημένο από μαθητές άλλου σχολείου 

και ακολούθως εδώ για να παρακολουθήσουν βίντεο με κινούμενα σχέδια που πραγματεύ‐

εται τη φιλία ενός αγοριού και ενός δελφινιού. Στη συνέχεια, έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα 

συζήτηση στα πλαίσια ανάπτυξης του κριτικού γραμματισμού και οι μαθητές  σχολίασαν τι 

προσφέρει η οπτικοποίηση μιας ιστορίας σε ένα θέμα, τι προσδίδει παραπάνω σε ένα κεί‐

μενο ή μια ιστορία η εικόνα και κατέληξαν στην υπεροχή μιας πολυτροπικής παρουσίασης.  

 

Στα πλαίσια της διαθεματικότητας το σενάριο συνδυάστηκε με το μάθημα της Ιστορίας. Έ‐

τσι  το επόμενο δίωρο δόθηκαν στις ομάδες σε ηλεκτρονικό αρχείο  και αναγνώστηκαν   οι 

ιστορίες του Αρίωνα, του Απόλλωνα και του Διόνυσου, οι οποίες σχετίζονται με δελφίνια. 

Εντωμεταξύ  είχαν  σε  προηγούμενο  χρόνο  περαστεί  από  την  εκπαιδευτικό  εικόνες  δελφι‐

νιών και δράκων (επειδή τα όντα αυτά αναφέρονται στις δοσμένες ιστορίες) στο εκπαιδευ‐

τικό λογισμικό RNA. Οι μαθητές κλήθηκαν, χωρισμένοι σε ομάδες, να αναπαράγουν όποια 

από τις προαναφερθείσες ιστορίες ήθελαν, με τη μορφή κόμικ, ενώ κατά την επεξεργασία 

αυτή άκουγαν το τραγούδι «Δελφίνι‐ Δελφινάκι», με τον Γ. Καλαντζή από το δίσκο του Μ. 

Λοΐζου «Σταθμός» το οποίο ήταν αποθηκευμένο στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών 

τους. Στόχος ήταν να απολαύσουν αισθητικά το τραγούδι και ταυτόχρονα να αφήσουν τη 

φαντασία τους  ελεύθερη να δημιουργήσει.    

 

Το ακόλουθο δίωρο, αφού  εξηγήθηκε στον πίνακα με παραδείγματα η διαφορά των θηλυ‐

κών  άρθρων  της/τις    και  οι    ομάδες  κλήθηκαν  να  συμπληρώσουν  στο  λογισμικό  Hot 

potatoes σχετική εργασία. Στη συνέχεια, αναζήτησαν εδώ τη σημασία της λέξης δελφίνι. Με 

βάση  τις  ερμηνείες που βρήκαν  εξήγησαν  τις προτάσεις  της  εργασίας 3  του βιβλίου.  Επι‐

πλέον, αναζήτησαν στο ίδιο λεξικό τις ερμηνείες συγκεκριμένων λέξεων του κειμένου, επέ‐

λεξαν κριτικά τη σημασία που ταίριαζε στην αναφορά του βιβλίου και αποθήκευσαν τις ση‐

μασίες τους στο φύλλο εργασίας. 

 

Κατά  την  εκτέλεση  αυτής  της  εργασίας  οι  μαθητές  έδειξαν  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  για  την 

δυνατότητα της αντιγραφής ‐ επικόλλησης. Έρχονταν πρώτη φορά σε επαφή με τη συγκε‐

κριμένη  δυνατότητα  που  προσφέρει  ο  επεξεργαστής  κειμένου  και  εντύπωση    προκάλεσε 

τόσο ο ρυθμός κατανόησης της δεξιότητας όσο και η ταχύτητα διεκπεραίωσης της εργασίας 

από τις περισσότερες ομάδες. Ακολούθως, οι μαθητές συνδέθηκαν   πάλι με το λεξικό και 

αναζήτησαν τις οικογένειες λέξεων της εργασίας 5 του βιβλίου του μαθητή. Η εκπαιδευτι‐

κός  έδειξε  στην  ολομέλεια  τον  ηλεκτρονικό  τρόπο  αναζήτησης  οικογενειών  λέξεων  και  η  
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εργασία πραγματοποιήθηκε με σχετική ευχέρεια από τους μαθητές καθώς το γνωστικό α‐

ντικείμενο είχε πρόσφατα διδαχθεί. 

 

Κατά  το  επόμενο  δίωρο  οι  μαθητές ασχολήθηκαν  με  την  εργασία 3  του  Τετραδίου  Εργα‐

σιών, η οποία αναφέρεται στα ζώα που απειλούνται με εξαφάνιση στην Ελλάδα.  

Στην ολομέλεια επισκεφτήκαμε  τις σελίδες: 

www.wwf.gr 

www.arcturos.gr 

www.archelon.gr 

www.mom.gr 

www.ekpazp.gr 

www.greenpeace.gr 

www.peta.com 

 

και συζητήσαμε για τις δράσεις των συγκεκριμένων οργανώσεων. Στη συνέχεια αναφερθή‐

καμε  στις υιοθεσίες του Κυριάκου και του Μανώλη, των δυο αρκούδων που έχει υιοθετή‐

σει το σχολείο μας και  επισκεφθήκαμε τη σελίδα www.arcturos.gr, όπου παρακολουθήσα‐

με από τη video Gallery της σελίδας τα δύο βίντεο με τα αρκουδάκια.  

 

Με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση του σχολείου συνδεθήκαμε  με τη σελίδα  της wwf.gr 

και  ενημερωθήκαμε  για τα απειλούμενα είδη. Οι μαθητές  αποφάσισαν  να υιοθετήσουν 

την τίγρη της Σουμάτρας.   Συνδεθήκαμε  on  line και συμπληρώνουμε τα στοιχεία του τμή‐

ματος μας  στην ηλεκτρονική αίτηση. Ήταν μια διαδικασία που ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα 

τους μαθητές, οι οποίοι με μεγάλη χαρά προέβηκαν στην υιοθεσία και με τον αυθορμητι‐

σμό που διακρίνει αυτή την ηλικία εκδήλωσαν την επιθυμία να συμμετέχουν στην υιοθεσία 

με μεγάλα χρηματικά ποσά. Μετά από συζήτηση καταλήξαμε ότι σημασία δεν έχει τόσο το 

ποσό που θα προσφέρουμε αλλά η συμβολική κίνηση που θα κάνουμε.  

 

Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού ανάρτη‐

σαν τα φύλλα εργασίας τους στο ιστολόγιο της τάξης, κάλεσαν τα υπόλοιπα τμήματα της Γ 

΄τάξης και τους παρουσίασαν τη δουλειά τους. Στόχος της συγκεκριμένης δραστηριότητας 

ήταν να αναπτύξουν οι μαθητές ικανότητες παρουσίασης της δουλειάς τους και να αναπτύ‐

ξουν τον επιχειρηματολογικό τους λόγο.  

 

Αξιολόγηση της δράσης 

Η αξιολόγηση της δράσης κινήθηκε στο επίπεδο α) της αυτοαξιολόγησης δηλ. η κάθε ομάδα 

αξιολόγησε το συνολικό της έργο όσο και των μελών της με κριτήρια το βαθμό συνεργασί‐

ας, εμπλοκής και συνεισφοράς στο τελικό αποτέλεσμα της ομάδας β) της ετεροαξιολόγησης  

δηλ. η κάθε ομάδα αξιολόγησε τη δουλειά των υπολοίπων ως προς την πληρότητα της και 

γ) της αξιολόγησης από τον  εκπαιδευτικό, ο οποίος αξιολόγησε την κάθε ομάδα ως προς τη 

συνεργασία των μελών της, την πληρότητα και ακρίβεια των απαντήσεων που δόθηκαν, την 

ενασχόληση με τα εργαλεία των ΤΠΕ, την ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότη‐

τας των ομάδων και το παραχθέν υλικό. Όλα αυτά πάντα σε σχέση με τις ικανότητες και την 

ηλικία των μαθητών. 
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Το  σενάριο  στόχευε  να  είναι  ρεαλιστικό  και  εφαρμόσιμο  από  μαθητές  της  ηλικίας  των 9 

ετών  στους  οποίους  απευθύνεται.  Προσδοκούσε      να  τους  εμπλέξει  δημιουργικά  και  να 

τους εμπνεύσει.  Για το λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά και δραστηριότητες προσι‐

τά και στα πλαίσια των δυνατοτήτων των μαθητών, τα όποια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

με  ευχέρεια  και  άνεση  από  αυτούς  και  μπορούν  να  αναπτύξουν  εγγράμματες  μαθητικές 

ταυτότητες. 

 

Επίλογος 

 

Τελειώνοντας,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  το  καινοτόμο  μαθησιακό  περιβάλλον  συνέ‐

βαλλε  στην  επίτευξη  σημαντικών  μαθησιακών αποτελεσμάτων.  Έγινε  δεκτό  με  ενθουσια‐

σμό από τους μαθητές, καθώς τους επέτρεψε  να έρθουν  σε επαφή μέσα από τις ΤΠΕ και 

τον παγκόσμιο  ιστό με πολυτροπικό υλικό, με δυναμικά περιβάλλοντα εργασίας, και τους 

επέτρεψε να ανακαλύψουν τη γνώση με διερευνητικό, βιωματικό και ανακαλυπτικό τρόπο  

και να παράγουν λόγο σε επικοινωνιακό πλαίσιο. 
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παιδευτικών  σεναρίων  στα  Γλωσσικά  μαθήματα Μελέτη  για  τον  σχεδιασμό,  την  ανά‐

πτυξη και την εφαρμογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκα‐
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κη. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 

7. Ψηφιακό Σχολείο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

Νέα  Πιλοτικά  Προγράμματα  Σπουδών  διαθέσιμο  στο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/  [28/10/2012] 
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Διδασκαλία εννοιών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 
με τη βοήθεια Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 
  

 

Κορρές Κωνσταντίνος 
Δρ Διδακτικής Θετικών Επιστημών 

με Νέες Τεχνολογίες 
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Παπάζογλου Χαρίκλεια 
Msc Δασολόγος/Περιβαλλοντολόγος 

papazoglou.h@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Στην  παρούσα  εργασία  προτείνεται  μια  προσέγγιση  για  τη  διδασκαλία  εννοιών  της Περι‐

βαλλοντικής  Εκπαίδευσης  μέσω  της  χρήσης  Γεωγραφικών  Συστημάτων  Πληροφοριών.  Η 

προσέγγιση αφορά τη διδασκαλία της έννοιας του δάσους σε μαθητές της Α’ και Β’  τάξης 

Γυμνασίου, με ένα διδακτικό σενάριο που έχει τίτλο «Τα δάση μας: Πηγή ζωής». Στην εργα‐

σία αναλύονται τα γνωστικά εργαλεία, τα εργαλεία οπτικοποίησης, τα Γεωγραφικά Συστή‐

ματα Πληροφοριών και παρουσιάζεται η χρήση των συστημάτων αυτών στην Εκπαίδευση 

στην Ελλάδα και διεθνώς.  Επίσης προτείνεται  διδακτικό σενάριο  το οποίο βασίζεται στην 

ανακαλυπτική προσέγγιση και δίνει  τη δυνατότητα στους μαθητές  να ασκηθούν σε μεθό‐

δους έρευνας για θέματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, μέσα από δραστηριότητες 

στις οποίες γίνεται χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφοριών του διαδικτύου και των 

εφαρμογών Google earth και ArcGis.  

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Γνωστικά εργαλεία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Εργαλεία οπτι‐

κοποίησης, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ανακαλυπτική μάθηση 

 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών κατά τις τελευταίες δεκαετίες,  έχει οδηγήσει 

στην εισαγωγή των εφαρμογών της στην καθημερινή μας ζωή. Οι εξελίξεις αυτές επηρεά‐

ζουν και τον τομέα της εκπαίδευσης, που οφείλει να συμβαδίζει και να προσαρμόζεται στις 

σύγχρονες ανάγκες.  

 

Η έννοια του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου, μπορεί να προσφέρει πολλά στην υπο‐

στήριξη της διδασκαλίας  (Κυριαζής, Ψυχάρης, Κορρές, 2012), εφόσον οι μαθητές μπορούν 

να  χρησιμοποιήσουν  εργαλεία  βασισμένα  στον  υπολογιστή ως  διανοητικούς  συνεργάτες, 

στη δημιουργία μίας «διανοητικής σκαλωσιάς» (intellectual scaffolding) προς τη σκέψη που 

έχει νόημα (meaningful thinking) (Jonassen, 2000). Αποτελέσματα ερευνών έχουν δείξει ότι 

τα μαθησιακά περιβάλλοντα τα οποία είναι βασισμένα στον υπολογιστή μπορούν να υπο‐

στηρίξουν την ανακαλυπτική και κατασκευαστική μάθηση (Fund, 2007). 

 

Μέσα στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) θέτει τρεις 

βασικούς  σκοπούς:  περιβαλλοντικούς,  εκπαιδευτικούς  και  παιδαγωγικούς. Με  βάση  τους 

σκοπούς αυτούς, προσεγγίζει τα θέματά της με διεπιστημονικό τρόπο, χρησιμοποιεί πολλά 

επίπεδα πληροφορίας,  με αποτέλεσμα  τη μάθηση δομών  και  εννοιών,  την ανάπτυξη  των 
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δεξιοτήτων  των  μαθητών,  αλλά  και  τη  διαμόρφωση  της  συνείδησής  τους  (Παρδαλίδης, 

2005).  

 

Θεωρητικό υπόβαθρο 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση 

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, είναι η πρώτη επαφή των μαθητών/τριων με κρίσιμα περι‐

βαλλοντικά προβλήματα,  τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε σήμερα περισσότερο 

από κάθε άλλη εποχή.  Σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιή‐

σουν οι μαθητές/τριες τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, να 

ευαισθητοποιηθούν,  και  να  δραστηριοποιηθούν μέσα από  ειδικά προγράμματα, ώστε  να 

συμβάλουν στην προσπάθεια αντιμετώπισής τους. 

 

Η ΠΕ έχει βασικά χαρακτηριστικά, που την διακρίνουν από τις άλλες μορφές εκπαίδευσης: 

τον προσανατολισμό στη λύση προβλημάτων, τη διεπιστημονική προσέγγιση, την ανακαλυ‐

πτική προσέγγιση, την ενσωμάτωση της εκπαίδευσης στην κοινωνία,   το άνοιγμα του σχο‐

λείου στη ζωή και το διαρκής χαρακτήρα της (Χαλκίδας κ.α., 1998). Η ΠΕ συνδέεται με την 

εκπαίδευση με τρεις τρόπους, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά μεταξύ τους: 

 ως αντικείμενο μελέτης (γύρω από το περιβάλλον ‐ about the environment) 

 ως εργαλείο μάθησης (από το περιβάλλον ‐ from and through the environment)  

 και ως εστιακό σημείο φροντίδας (για το περιβάλλον ‐ for the environment)  

 

Τα γνωστικά εργαλεία μάθησης  

Σύμφωνα με  τον  Jonassen,  τα γνωστικά ή νοητικά εργαλεία  (cognitive  tools or mindtools) 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως διανοητικοί συνεργάτες του/της μαθητή/τριας. Τα βασικά 

χαρακτηριστικά των νοητικών εργαλείων είναι:  

(α) Είναι εργαλεία γνωστικής ενίσχυσης και αναδιοργάνωσης.        

(β) Υπηρετούν πολιτιστικούς σκοπούς και απαιτούν έναν ικανό χρήστη προκειμένου να λει‐

τουργήσουν χρήσιμα.  

(γ) Αναδιοργανώνουν (ανακατασκευάζουν ριζικά) τον τρόπο που οι μαθητευόμενοι σκέφτο‐

νται.  

(δ) Είναι γενικεύσιμα υπολογιστικά εργαλεία, τα οποία έχουν ως στόχο να ενεργοποιήσουν 

και να διευκολύνουν τη γνωστική διαδικασία.  

(ε) Είναι νοητικές και υπολογιστικές συσκευές που υποστηρίζουν, καθοδηγούν και επεκτεί‐

νουν τις διαδικασίες σκέψης των χρηστών τους.  

(στ)  Δεν  είναι  συσκευές  τις  οποίες  οι  μαθητές  χρησιμοποιούν  φυσικά  χωρίς  προσπάθεια 

(«fingertip» tools).  

(ζ)  Είναι  συσκευές  κριτικής  σκέψης  μέσω  της  μοντελοποίησης  των  ικανοτήτων  κριτικής 

σκέψης στις λειτουργίες τους.        

(η) Δημιουργούν μια «διανοητική σκαλωσιά»  (Intellectual Scaffolding) προς τη σκέψη που 

έχει «νόημα» (meaningful thinking), δηλαδή ενεργοποιούν τους μαθητές και τους υποστη‐

ρίζουν όταν έχουν ενεργοποιηθεί.    

(Jonassen, 2000, Κυριαζής, Ψυχάρης, Κορρές, 2012)     
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Τα εργαλεία οπτικοποίησης και οι διαφορές τους με τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίη‐

σης και προσομοίωσης  

Τα εργαλεία οπτικοποίησης (visualization tools) είναι μία νέα και γρήγορα αναπτυσσόμενη 

ομάδα εργαλείων, τα οποία μας επιτρέπουν να συλλογιστούμε λογικά και να αναπαραστή‐

σουμε οπτικά  ιδέες, χωρίς να χρειαζόμαστε καλλιτεχνικές δεξιότητες που απαιτούνται για 

την παραγωγή πρωτότυπων σχεδίων. Τα εργαλεία αυτά μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε και 

να αναπαραστήσουμε οπτικά ιδέες και να αυτοματοποιήσουμε κάποιες από τις χειρωνακτι‐

κές εργασίες για τη δημιουργία εικόνων (Κορρές, 2007). Τα υπολογιστικά συστήματα οπτι‐

κοποίησης είναι ιδιαίτερα χρήσιμα στη διδασκαλία των μαθηματικών (στατικές και δυναμι‐

κές αναπαραστάσεις), των φυσικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία), της  περιβαλλο‐

ντικής  εκπαίδευσης,  της  γεωγραφίας  (χάρτες)  και  της  ιστορίας  (ιστορικοί  χάρτες).  Σ’  ένα 

περιβάλλον  οπτικοποίησης  ο  χρήστης  μπορεί  να  αναπαραστήσει  δεδομένα  με  τη  μορφή 

εικόνων και να τα χειριστεί σε κάποιο βαθμό. Υπάρχουν βέβαια περιορισμοί, όπως για πα‐

ράδειγμα δεν μπορεί να μεταβάλει κάποιες από τις μεταβλητές ή τις παραμέτρους που τα 

αφορούν. 

 

Η μάθηση η οποία είναι βασισμένη στην προσομοίωση  (simulation–based  learning), πραγ‐

ματοποιείται σε  ένα υπολογιστικό περιβάλλον,  στο οποίο ο/η μαθητής/τρια αλληλεπιδρά 

με τις οντότητες του περιβάλλοντος και σταδιακά εξάγει συμπεράσματα σχετικά με τα χα‐

ρακτηριστικά του εννοιολογικού μοντέλου (concept model), καθώς  προχωρά στην προσο‐

μοίωση, διαδικασία η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε αλλαγές της αρχικής διαμορφωμέ‐

νης έννοιας (Van Joolingen & de Jong, 2003). Μέσω της προσομοίωσης μπορούμε να πειρα‐

ματιστούμε με πολύπλοκα συστήματα, με τα οποία είναι πολύ δύσκολο ή και επικίνδυνο να 

πειραματιστούμε.  

 

Τα εργαλεία δυναμικής μοντελοποίησης (Dynamic modeling tools) περιγράφουν πως οι ιδέ‐

ες  είναι  δυναμικά  συσχετισμένες  μεταξύ  τους.  Τα  εργαλεία  δυναμικής  μοντελοποίησης 

χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να αναπαρασταθούν δυναμικές σχέσεις, αλλά επίσης για να 

κατασκευαστούν  προσομοιώσεις  μοντέλων  δυναμικών  συστημάτων  (Κορρές,  2007).  Η 

Diane  Fischer  υποστηρίζει    ότι  οι  μαθητές  ενδείκνυται  να  εισαχθούν  στη  μοντελοποίηση 

μέσω της παρουσίασης από τον εκπαιδευτικό του  τρόπου     ανάπτυξης    του μοντέλου και 

μετά μέσω του κατάλληλου χειρισμού  του μοντέλου και της διατύπωσης προβλέψεων. Στη 

συνέχεια οι μαθητές  αναπτύσσουν μοντέλα ως ομαδική δραστηριότητα στην τάξη ενώ κα‐

θοδηγούνται από τον εκπαιδευτικό.  

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών 

Τα  σύγχρονα  Αναλυτικά  Προγράμματα  Σπουδών  χρησιμοποιούν  τον  Η/Υ  ως  εργαλείο  σε 

μεγάλο αριθμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως σε θέματα Οικολογίας, Γεωλογίας και 

Γεωγραφίας. Πολλά από αυτά τα προγράμματα παρουσιάζονται με μορφή περιβαλλοντικού 

παιχνιδιού, προσομοιώσεων ή μοντέλων, με περιεχόμενο και σενάριο σχετικό με το περι‐

βάλλον. Ο Η/Υ μπορεί να αποτελέσει ένα ζωντανό εργαστήριο, σε θέματα της ΠΕ, όπως στη 

μελέτη του φαινομένου του θερμοκηπίου, στις οικολογικές αλληλοσυσχετίσεις, στη χρήση 

των  φυσικών  πόρων,  στις  δασικές  πυρκαγιές,  στην  χαρτογράφηση  των  δασικών  μονοπα‐

τιών, με τρόπο εύκολο και κατανοητό. 
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Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ) είναι γνωστά διεθνώς με το ακρωνύμιο GIS  

των λέξεων Geographical  Information Systems. Όπως προκύπτει και από την ονομασία, εί‐

ναι  ένα  σύστημα,  που  περιλαμβάνει  υλικό  και  λογισμικό  για  συλλογή,  αποθήκευση,  σχε‐

διασμό, χειρισμό και παρουσίαση χωρικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον Burrough, τα ΓΣΠ 

αντιπροσωπεύουν «ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, αποθήκευση, ανάληψη 

ανά  πάσα  στιγμή,  μετασχηματισμό  και  απεικόνιση  χωρικών  στοιχείων  του  πραγματικού 

κόσμου» (Κουτσόπουλος, 2005).  

 

Ως  εκπαιδευτικά  εργαλεία,  τα  ΓΣΠ ανήκουν στα  γνωστικά  εργαλεία  και πιο συγκεκριμένα 

στα εργαλεία οπτικοποίησης. Τα ΓΣΠ πληρούν όλες τις βασικές προδιαγραφές που πρέπει 

να έχει ένα σύστημα οπτικοποίησης, ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στην 

εκπαίδευση. Οι προδιαγραφές αυτές είναι:  

 Ταυτόχρονη οπτική παρουσίαση μεγάλου όγκου δεδομένων ώστε να είναι εφικτή η 

ερμηνεία και η κατανόησή τους 

 Προβολή νέων μη αναμενόμενων δεδομένων, πληροφοριών,  ιδιοτήτων και ερωτη‐

μάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για ανακάλυψη, κατανόηση, επικοινωνία και δι‐

δασκαλία 

 Δυνατότητα κατάλληλων αναπαραστάσεων σχετικών με προβλήματα που δεν γίνο‐

νται εύκολα αντιληπτά ως αριθμητικά ή συμβολικά δεδομένα ώστε να καταστεί δυ‐

νατός ο έλεγχος κατά την επίλυση προβλημάτων 

 Παρουσίαση  φαινομένων  και  χαρακτηριστικών  που  συμβαίνουν  σε  χωροχρονικές 

κλίμακες 

 Δυνατότητα δυναμικών οπτικοποιήσεων με άμεσο χειρισμό των δεδομένων 

 Προβολή στοιχείων χωρίς χρήση συμβολισμών ώστε να καταστεί δυνατή η διαμόρ‐

φωση υποθέσεων και ερευνητικών ερωτημάτων για φαινόμενα και καταστάσεις 

       (http://users.sch.gr/nikbalki/epim_kse/index.htm) 

 

Τα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην Εκπαίδευση διεθνώς και στην Ελλάδα 

Η  ενσωμάτωση  των  Γεωγραφικών  Συστημάτων Πληροφοριών  στην  εκπαιδευτική  διαδικα‐

σία, έχει γίνει αντικείμενο μελέτης μεταξύ των εκπαιδευτικών στη διεθνή εκπαιδευτική κοι‐

νότητα  (Κοντόση,  2007).  Στις  Η.Π.Α,  τα  ΓΣΠ  χρησιμοποιούνται  ως  εκπαιδευτικά  εργαλεία 

εδώ και πολλά χρόνια, για την χαρτογράφηση και την ανάλυση των εθνολογικών χαρακτη‐

ριστικών, την εξέταση του κλίματος, της βλάστησης, του πληθυσμού, καθώς και των φυσι‐

κών  καταστροφών διάφορων περιοχών  (USGS, 2005).  Στην  Ευρώπη,  το  πρόγραμμα GISAS 

(πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης), ενσωματώνει τα ΓΣΠ στα προγράμματα Γεωγραφίας 

και ΠΕ στα Γυμνάσια και τα Λύκεια των κρατών της. Στην Κύπρο, τα ΓΣΠ έχουν ενταχθεί στο 

ΑΠΣ της Γεωγραφίας στη Δημοτική εκπαίδευση, ως εργαλεία Τεχνολογίας και Πληροφορίας, 

σε μια σειρά δραστηριοτήτων,  με  τη  χρήση  εργαλείων ηλεκτρονικής διαδικτυακής  χαρτο‐

γράφησης και την αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρονικό χάρτη (επεξεργασία κλίμακας, επιβο‐

λή συνόρων, μέτρηση αποστάσεων κ.ά).  

 

Στην Ελλάδα, η κατάσταση είναι αρκετά διαφορετική. Τα ΓΣΠ εμφανίστηκαν πολύ πρόσφα‐

τα στον  τομέα  της  εκπαίδευσης,  σε προγράμματα σπουδών  τμημάτων Α.Ε.Ι.,  σε μεταπτυ‐

χιακά  προγράμματα  Γεωγραφίας,  Γεωπληροφορικής,  Περιβάλλοντος,  αλλά  και  σε  προ‐

γράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Η χρήση των ΓΣΠ αποτελεί μια καινοτόμο διαδικα‐
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σία για τον χώρο της Ελληνικής εκπαίδευσης, και για αυτό τον λόγο δεν υπάρχει ποικιλία σε 

σχετικές αναφορές στην βιβλιογραφική αναζήτηση. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, η χρήση των ΓΣΠ είναι σχεδόν μηδενική (Σαλαβασίδης, 2011). 

 

Η  Κοντόση  (2007),  αναλύει  ότι  τα  ΓΣΠ  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  στα  μαθήματα  των 

φυσικών  επιστημών  στη  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση,  όπως  στην  Γεωγραφία,  για  να  συν‐

δυάσουν πληροφορίες από διάφορες πηγές, με σκοπό να τις οργανώσουν κατάλληλα και να 

τις αποτυπώσουν πάνω σε χάρτες, προσφέροντας οπτική απεικόνιση. Ο Παρδαλίδης (2005) 

χρησιμοποίησε τα ΓΣΠ, με σκοπό την ανάπτυξη μιας πρωτότυπης εφαρμογής για τα δάση 

του Ν. Μαγνησίας, μέσα στο πλαίσιο των μαθημάτων της ΠΕ, με σκοπό την κατανόηση εν‐

νοιών όπως, αυτή της κλίμακας και των γεωδαιτικών συντεταγμένων ενός χάρτη. Οι   Κλω‐

νάρη και  Τζουρά  (2011)  ερευνούν  την  χρήση  της συσκευής GPS  (Geographical Positioning 

System), με την παράλληλη χρήση των ΓΣΠ σε εργασίες πεδίου, κατά τη διάρκεια προγραμ‐

μάτων ΠΕ, σε μαθητές Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Οι μαθητές γίνονται «εξερευνητές» σε δασικό 

μονοπάτι  με  οδηγό  το GPS,  συγκεντρώνουν  στοιχεία  σε φύλλα  καταγραφής,  και  μεταφέ‐

ρουν τα δεδομένα τους από το πεδίο για να φτιάξουν το δικό τους θεματικό χάρτη. 

 

Διδακτικό σενάριο για τη διδασκαλία της ενότητας "«Τα δάση μας: Πηγή ζωής» " στην Α’ 

Γυμνασίου με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών 

 

Σκοποί μάθησης 

Το  Σχέδιο Μαθήματος  που  σχεδιάστηκε  για  τις  ανάγκες  της  παρούσας  εργασίας,  έχει ως 

τίτλο: «Τα δάση μας: Πηγή ζωής», απευθύνεται σε μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ‐

σης και εστιάζει σε ηλικίες 13‐14 ετών. 

 

Ο  βασικός  σκοπός  του  Σχεδίου Μαθήματος  είναι  να  αποκτήσουν  οι  μαθητές  ενδιαφέρον 

και  γνώσεις  για  το  δάσος.  Επίσης,  να  κατανοήσουν  τις  απειλές  που αντιμετωπίζει  και  να 

διαμορφώσουν θετικές στάσεις σε κάθε προσπάθεια που αποβλέπει στην προστασία του. 

Επιπλέον, να υποστηρίξουν αξίες που συμβαδίζουν με την οικοδόμηση της αειφόρου ανά‐

πτυξης. Τέλος, να ενθαρρυνθούν στη λήψη αποφάσεων και στο σχεδιασμό προτάσεων για 

την προστασία και τη διατήρηση των δασών σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας. 

 

Διδακτικοί στόχοι της ενότητας 

Οι  διδακτικοί  στόχοι  του  σχεδίου  μαθήματος  το  οποίο  προτείνουμε  είναι  οι  εξής: 

 

 Να  γνωρίσουν  το  δασικό  οικοσύστημα  (δομικά  στοιχεία  βιοτικά,  αβιοτι‐

κά/αλληλεπιδράσεις‐εξαρτήσεις/τροφικές  αλυσίδες  και  πλέγματα)  και  να  συνειδητοποιή‐

σουν τη σχέση αλληλεπίδρασης και αλληλεξάρτησης του με το ανθρωπογενές και το ευρύ‐

τερο φυσικό περιβάλλον. 

 Να γνωρίσουν την απειλή των δασικών οικοσυστημάτων που λέγεται πυρκαγιά, τις επι‐
πτώσεις  της στο φυσικό και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και να διερευνήσουν τα αίτια 

και τους τρόπους αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών 

 Να προτείνουν τρόπους για την αειφόρο διαχείριση των δασών και να κατανοήσουν τη 
σημασία των δασών στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και γενικότερα στην 

αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις  

Οι μαθητές απαιτείται να έχουν βασικές δεξιότητες χειρισμού του Η/Υ και βασικές δεξιότη‐

τες χρήσης των εργαλείων αναζήτησης πληροφοριών στο Διαδίκτυο (Internet). 

 

Υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται 

Τα απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου είναι:  

 Τεχνολογικός εξοπλισμός: Laptop, βιντεοπροβολέας, εργαστήριο με Η/Υ, εκτυπωτής 
 Λογισμικά: Internet, Windows Media Player, Microsoft Word, Google earth, ArcGis 

 Φύλλα εργασίας και αξιολόγησης 

 

Πορεία διδασκαλίας 

α) Κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών 

Ο  καθηγητής  παρουσιάζει  στους  μαθητές  βίντεο από  το  διαδίκτυο με  θέμα «ΔΑΣΗ ΠΗΓΗ 

ΖΩΗΣ”, μέσω της χρήσης ενός υπολογιστή και ενός βιντεοπροβολέα. Οι μαθητές, καλούνται 

αφού παρατηρήσουν προσεκτικά το βίντεο να αναφερθούν σε περιγραφικές πληροφορίες 

που αποτελούν  τα στοιχεία  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  της  ενότητας  του δάσους. Ο 

εκπαιδευτικός μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την διαδικασία, χρησιμοποιώντας κατευθυντή‐

ριες ερωτήσεις, όπως: Τι είναι δάσος και πώς λειτουργεί; Ποιες η ωφέλειες από τα δάση για 

την καθημερινή μας ζωή; Ποιοι οι κίνδυνοι που απειλούν τα δάση; 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες, και γίνεται η κατανομή των ρόλων της κάθε ομάδας. 

Για την καλύτερη οργάνωση του σεναρίου, θα διανεμηθούν οι εξής ρόλοι στους μαθητές: 

Δημοσιογράφοι, Ερευνητές, Καλλιτέχνες, Ομάδα δράσης – ενημέρωσης.  

β) Δραστηριότητες 

Η φάση αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές της κάθε ομάδας το‐

ποθετούνται στα θρανία με τους Η/Υ και η κάθε ομάδα ασχολείται με το θέμα που επέλεξε. 

Κάθε ομάδα, δημιουργεί στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ το δικό της φάκελο και του δίνει 

το όνομα της εργασίας της. Πιο συγκεκριμένα: 

 

Η  ομάδα  των  δημοσιογράφων,  αναζητά  πληροφορίες  στο  διαδίκτυο  για  τις  πρόσφατες 

πυρκαγιές του 2007 που έπληξαν την Ελλάδα. Οι μαθητές αναζητούν το πρόγραμμα περιή‐

γησης στο διαδίκτυο που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και χρησιμοποιούν τη μηχανή ανα‐

ζήτησης  του Google.  Πληκτρολογούν  στη  συνέχεια  τις  λέξεις  κλειδιά  «δασικές  πυρκαγιές 

στην  Ελλάδα wikipedia»  και  επιλέγουν  το  site wikipedia.  Στη  συνέχεια,  αποθηκεύουν  την 

ιστοσελίδα με τις πληροφορίες στο φάκελο τους στην Επιφάνεια εργασίας και την εκτυπώ‐

νουν.  

 

Η ομάδα των καλλιτεχνών αναζητά εικόνες στο διαδίκτυο για τις πρόσφατες πυρκαγιές του 

2007  που έπληξαν  την Ελλάδα,  και  για  τα Ελληνικά δάση. Οι μαθητές αναζητούν  το πρό‐

γραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που είναι εγκατεστημένο στον Η/Υ και χρησιμοποιούν τη 

μηχανή αναζήτησης του Google. Πληκτρολογούν τις λέξεις κλειδιά «Ελληνικά δάση», «Δα‐

σικές πυρκαγιές» και επιλέγουν από το μενού για την εμφάνιση εικόνων. Ο στόχος αυτής 

της ομάδας είναι η συλλογή εικόνων από καμένες εκτάσεις, σπίτια, καταστροφές του φυσι‐
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κού περιβάλλοντος, αλλά και εικόνων με την δομή των δασών και των δασικών οικοσυστη‐

μάτων. Οι εικόνες θα αποθηκευτούν στο φάκελο τους στην Επιφάνεια εργασίας και στη συ‐

νέχεια θα εκτυπωθούν. 

 

Η ομάδα των Ερευνητών θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το λογισμικό Google earth. Οι μα‐

θητές επιλέγουν και ανοίγουν από την επιφάνεια εργασίας  το εικονίδιο  της συντόμευσης 

του λογισμικού Google earth. Με την βοήθεια των εργαλείων εστίασης (zoom  in και zoom 

out), εντοπίζεται στον δορυφόρο η Ελλάδα, και στη συνέχεια γίνεται η αναζήτηση δασικών 

οικοσυστημάτων. Ο στόχος αυτής της ομάδας είναι να μάθουν τα βασικά εργαλεία από το 

μενού του λογισμικού Google Earth, όπως αναζήτηση, πλοήγηση, εισαγωγή πλέγματος και 

ορισμός μιας τοποθεσίας στο χάρτη. Με το εργαλείο της «πινέζας», καλούνται να σημειώ‐

σουν τα δασικά οικοσυστήματα που διακρίνουν με μια πρώτη ματιά από τον δορυφόρο, να 

τα αποθηκεύσουν στο φάκελο τους στην Επιφάνεια εργασίας και να τα εκτυπώσουν. 

Σχήμα 1: Εικόνα που παρουσιάζει την αναζήτηση, πλοήγηση και ορισμό μιας τοποθεσίας στο 

χάρτη στο Google Earth 

 

Η Ομάδα δράσης – ενημέρωσης θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το λογισμικό ArcGis. Ο εκ‐

παιδευτικός θα έχει από πριν προετοιμάσει δεδομένα των Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας σε 

ψηφιακή  μορφή  (πηγή  δεδομένων:  http://geodata.gov.gr/geodata/)  και  θα  ζητήσει  από 

τους μαθητές να προετοιμάσουν 2 χάρτες που θα απεικονίζουν τους Εθνικούς Δρυμούς της 

Πάρνηθας και του Ολύμπου. Οι χάρτες θα σχεδιαστούν με την βοήθεια διαφόρων εργαλεί‐

ων χαρτογράφησης του λογισμικού ArcGis, όπως πχ κλίμακα, βορρά, υπόμνημα. Ο στόχος 

αυτής της ομάδας είναι να σχεδιάσουν δύο ολοκληρωμένους χάρτες, στη σωστή κλίμακα, 

και να τον αποθηκεύσουν σαν αρχείο εικόνας στον φάκελο της ομάδας τους. 
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Σχήμα 2: 

Εικόνα που παρουσιάζει τη δημιουργία χάρτη στο ArcGIS. 

 

Οι μαθητές της κάθε ομάδας καλούνται να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών 

τους στους συμμαθητές τους. 

 

γ) Εφαρμογή 

Η φάση αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι ομάδες καλούνται να συνερ‐

γαστούν  μεταξύ  τους  και  να  ετοιμάσουν  ένα φυλλάδιο  με  οδηγίες  προς  τους  Επισκέπτες 

ενός Εθνικού Δρυμού. 

  

δ) Ανακεφαλαίωση 

Η φάση αυτή υλοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής. Ο εκπαιδευτικός συζητά με τους 

μαθητές για την πορεία των δραστηριοτήτων και για την αποτελεσματικότητα της συνεργα‐

σίας των μαθητών μεταξύ τους. Οι μαθητές καλούνται να εκφράσουν τις απορίες τους, να 

αναφέρουν τις δυσκολίες που πιθανόν να αντιμετώπισαν και να περιγράψουν τις εντυπώ‐

σεις τους για την μέθοδο διδασκαλίας και τις δραστηριότητες στις οποίες συνεργάστηκαν, 

μέσω ενός ερωτηματολογίου διαθέσεων που έχει σχεδιαστεί ειδικά για τον σκοπό αυτό. 
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Διδασκαλία και μάθηση των πνευμάτων στα Αρχαία Ελληνικά με αξιοποίηση των ΤΠΕ 
 

Νικολαΐδης Αλέξανδρος  
Σχολικός Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Πιερίας 

alekosn58@gmail.com  
 

Περίληψη 

Επειδή  η  εμπειρία  των  τελευταίων  χρόνων  δείχνει  ότι  οι  μαθητές  του  Γυμνασίου  με  τη 

διδακτική πρόταση του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος των Αρχαίων Ελληνικών (: ΑΕ) 

δεν  κατανοούν,  δε  μαθαίνουν  και  τελικά  σπάνια  χρησιμοποιούν  σωστά  τα  πνεύματα, 

καθίσταται εκ των πραγμάτων αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας εναλλακτικής, πιο ευχάριστης 

και  ‐γιατί  όχι‐  πιο αποτελεσματικής  διδακτικής πρότασης  για  τη  μάθηση  των πνευμάτων. 

Στην  εισήγηση που ακολουθεί  παρουσιάζεται  μια  τέτοια  εναλλακτική  διδακτική πρακτική 

με αξιοποίηση των ΤΠΕ, η οποία φιλοδοξεί να οδηγήσει τους μικρούς μαθητές συνεργατικά, 

διερευνητικά και ανακαλυπτικά όχι μόνο στην κατανόηση του ρόλου της δασείας και στην 

κατάκτηση  της  δεξιότητας  να  χρησιμοποιούν  σωστά  τα  πνεύματα  στα  Αρχαία  Ελληνικά, 

αλλά  και  στη συνειδητοποίηση    του  ίχνους  της  στο σχηματισμό σύνθετων  λόγιων  λέξεων 

της Νέας Ελληνικής, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό  τη γλωσσική τους επίγνωση.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Αρχαία Ελληνικά Γυμνασίου, πνεύματα, διερευνητική μάθηση, ΤΠΕ. 

 

Εισαγωγή 

Με έναν πρόχειρο υπολογισμό ένας μαθητής στα έξι χρόνια της δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ‐

σης  παρακολουθεί περίπου 500 διδακτικές ώρες το μάθημα των ΑΕ από το πρωτότυπο. Αν 

μάλιστα επιλέξει στο Λύκειο τη Θεωρητική Κατεύθυνση,  τελικά παρακολουθεί περισσότε‐

ρες από 700  διδακτικές ώρες.  Εντούτοις όλοι  ‐ιδίως όσοι διδάσκουν στην  τελευταία  τάξη 

του Λυκείου‐ ομολογούν ότι η αρχαιογλωσσία των μαθητών είναι όλο και μικρότερη κάθε 

χρόνο. Το ερώτημα, λοιπόν, που αβίαστα έρχεται στα χείλη όλων είναι: «Τι φταίει ώστε τό‐

σο πολύς και πολύτιμος διδακτικός χρόνος που διατίθεται για τη διδασκαλία της ΑΕΓ μοιάζει 

να είναι σχεδόν χαμένος;».   Ειδικότερα μάλιστα σε σχέση με την κατανόηση και τη χρήση 

πνευμάτων  στην  Αρχαία  Ελληνική  Γλώσσα  (:  ΑΕΓ)  η  εμπειρία  δείχνει  ότι  ακόμη  και  οι 

μαθητές  της  Θεωρητικής  Κατεύθυνσης  του  Λυκείου  είτε  δε  χρησιμοποιούν  καθόλου 

πνεύματα είτε τα χρησιμοποιούν λανθασμένα! Πολλοί είναι οι παράγοντες που ευθύνονται 

για το απογοητευτικό αποτέλεσμα. Σίγουρα όμως πρέπει να προβληματιστούμε αν η μεθο‐

δολογία με την οποία διδάσκουμε την ΑΕΓ έχει συμβάλει στη διαμόρφωση της αρνητικής 

αυτής κατάστασης. 

 

Η εκδοχή του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος για τη διδασκαλία των πνευμάτων. 

Σύμφωνα με τη λογική του ισχύοντος Αναλυτικού Προγράμματος οι μαθητές διδάσκονται το 

συγκεκριμένο  ‐δύσκολο  στ΄  αλήθεια‐  γλωσσικό  φαινόμενο  μόνο  με  μια  μικρή  αναφορά 

στην Α΄ Γυμνασίου (σ. 24) με έναν τρόπο που εξαρχής είναι καταδικασμένος να αποτύχει. 

Σπεύδω  να  υπενθυμίσω  τη  διδακτική  εκδοχή  του  σχολικού  εγχειριδίου  μεταφέροντας 

αυτολεξεί το σχετικό υλικό: 
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 «Κάθε λέξη που αρχίζει  από φωνήεν ή δίφθογγο ή από  το σύμφωνο ρ‐ παίρνει πάνω σε 

αυτό ένα πνεύμα. Τα πνεύματα είναι η ψιλή ( ’ ) και η δασεία ( ‘ ). 

Οι περισσότερες λέξεις που αρχίζουν από φωνήεν ή δίφθογγο παίρνουν ψιλή. 

Η δασεία δηλωνόταν αρχικά με το γράμμα «Η» και προφερόταν σαν ένα αχνό «χ», περίπου 

όπως  ο αγγλικός φθόγγος «h»  (π.χ.  στη  λέξη history).  Έτσι,  όταν σε  μια αρχαία  επιγραφή 

διαβάζουμε «HΕΛΛΑΣ». Μεταγράφουμε «Ἑλλάς». 

Στη Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής θα βρείτε τον κατάλογο με τις δασυνόμενες λέξεις. 

Εύκολα μπορείτε να θυμάστε ότι δασύνονται πάντα το υ και το ρ, όταν βρίσκονται στην αρ‐

χή μιας λέξης π.χ. ύδωρ, ροή.». 

 

Τα  ερωτήματα  ‐ρητορικά  στην ουσία‐  που  τίθενται  για  τη  διδασκαλία  των πνευμάτων με 

την εκδοχή αυτή είναι τα εξής: 

 Οι μαθητές με τον τρόπο αυτό κατανοούν άραγε τη λειτουργία της δασείας στην ΑΕΓ; 

 Κατανοούν την εννοια της ψιλής; 

 Συνδέουν τη γνώση που τυχόν αποκτούν στα ΑΕ με τη γνώση που ήδη έχουν  από τα ΝΕ; 

Συνειδητοποιούν τα ίχνη της δασείας στη Νέα Ελληνική Γλώσσα (:ΝΕΓ);  

 Με την παραπομπή  τους στη  Γραμματική  της ΑΕΓ περιμένουμε  να απομνημονεύσουν 

(δηλαδή να«παπαγαλίσουν») και τελικά να μάθουν τις δασυνόμενες λέξεις;  

 Συνειδητοποιούν οι μαθητές ότι υπάρχει λειτουργική σχέση μεταξύ ΑΕΓ και ΝΕΓ;  

 Και  το  κυριότερο,  θα  μπορούν  στο  εξής  να  χρησιμοποιούν  τα  πνεύματα  σωστά, 

δεδομένου  ότι  ούτε  στο  Γυμνάσιο  ούτε  και  στο  Λύκειο  δε  θα  διδαχθούν  ξανά  για  τα 

πνεύματα; 

 

Επειδή  η  απάντηση  σε  όλα  τα  παραπάνω  ερωτήματα  είναι  μάλλον  αρνητική,  καθίσταται 

αναγκαίος ο σχεδιασμός μιας διδακτικής πρότασης για τη μάθηση των πνευμάτων στα ΑΕ, η 

οποία να οδηγεί τους μαθητές του Γυμνασίου (και γιατί όχι και του Λυκείου) συνεργατικά, 

διερευνητικά και ανακαλυπτικά όχι μόνο στην κατανόηση του ρόλου της δασείας και στην 

κατάκτηση  της  δεξιότητας  του  να  τη  χρησιμοποιούν  σωστά  στην  ΑΕΓ,  αλλά  και  στη 

συνειδητοποίηση    του  ίχνους  της στο σχηματισμό σύνθετων λόγιων λέξεων στη ΝΕΓ. Μια 

τέτοια εναλλακτική, πιο ευχάριστη και  τελικά πιο αποτελεσματική διδακτική   πρόταση με  

αξιοποίηση των ΤΠΕ παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

 

Η εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας των πνευμάτων με αξιοποίηση των ΤΠΕ  

Το  εναλλακτικό  σενάριο  με  τον  τίτλο «Υπάρχουν  άραγε …  πνεύματα;»  είναι  σχεδιασμένο 

έτσι που να μπορεί να υλοποιηθεί όχι μόνο με μαθητές της Α΄ Γυμνασίου τη συγκεκριμένη 

χρονική  περίοδο  που  προβλέπει  το  ισχύον  ΑΠ  (:ΒτΜ,  Ενότητα  3,  Γ΄  Μέρος  ),  αλλά  και 

οποτεδήποτε άλλοτε κρίνει ο εκπαιδευτικός ότι απαιτείται είτε στην Α΄ Γυμνασίου είτε και 

σε επόμενες τάξεις και φυσικά ακόμη και στο Λύκειο. Για την υλοποίησή του απαιτείται ένα 

διδακτικό δίωρο,  ενώ προϋποτίθεται οι μαθητές να είναι εξοικειωμένοι αφενός με  τον ο‐

μαδοσυνεργατικό τρόπο εργασίας και αφετέρου με το ηλεκτρονικό περιβάλλον της Πύλης 

για την Ελληνική Γλώσσα (http://www.greek‐language.gr/greekLang/index.html). 
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Στόχοι  του σεναρίου 

 

Γενικός σκοπός της προτεινόμενης διδακτικής πρακτικής είναι η προβολή της στενής σχέσης 

αρχαίας και νέας ελληνικής. Οι επιμέρους στόχοι της είναι:  

 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

 Να κατανοήσουν οι μαθητές την αξία και τη λειτουργία της δασείας στην ΑΕΓ καθώς και 

την έννοια της ψιλής (ότι δηλαδή απλώς δήλωνε την απουσία της δασείας). 

 Να κατανοήσουν το ρόλο της δασείας κατά τη διαδικασία σύνθεσης λέξεων στην ΑΕΓ.  

 Να εντοπίζουν τα ίχνη της δασείας σε σύνθετες λέξεις της ΝΕΓ. 

 Να χρησιμοποιούν στο εξής σωστά τα πνεύματα στην ΑΕΓ. 

 Να συσχετίσουν τη νέα γνώση που αποκτούν με τη γνώση που έχουν στη φυσική τους 

γλώσσα.  

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

 Να  αξιοποιήσουν  την  προγενέστερη  γνώση  τους  σχετικά  με  το  θέμα,  για  να 

κατακτήσουν νέα γνώση. 

 Να οδηγηθούν σε αυτήν διερευνητικά και ανακαλυπτικά. 

 Να ασκηθούν στη συνεργατική προσέγγιση της γνώσης.  

 Να διευρύνουν τη μάθησή τους με την αξιοποίηση των ΤΠΕ.  

 

Θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο του σεναρίου 

Ως προς θεωρητικό και μεθοδολογικό της πλαίσιο η διδακτική πρόταση ακολουθεί τις εξής 

ειδικές αρχές για την αποτελεσματική διδασκαλία της ΑΕΓ: 

 Ανάδειξη της λειτουργικής αξίας των γλωσσικών στοιχείων με έμφαση στη γλώσσα και 

όχι στη μεταγλώσσα. 

 Εξοικείωση  των  μαθητών  με  τα  γραμματικοσυντακτικά  στοιχεία  και  φαινομένα  μέσα 

από τη εμπειρική χρήση τους (Βαρμάζης, 1999). 

 Υιοθέτηση  της  επαγωγικής  πορείας  από  τα  εύκολα  στα  δύσκολα,  από  τα  απλά  στα 

σύνθετα και από τα κοντινά στα μακρινά (Τσάφος, 2004).  

 Παράλληλη και συγκριτική προσέγγιση ΑΕΓ και ΝΕΓ (: από τα γνωστά στα άγνωστα, από 

τα όμοια στα διαφορετικά), η οποία επιτρέπει  την προσπέλαση και κατανόηση μορφοσυ‐

ντακτικών φαινομένων της ΑΕΓ μέσα από γλωσσικούς παραλληλισμούς με τη ΝΕΓ καθώς και 

την επισήμανση της γλωσσικής εξέλιξης και της συνέχειας (Κοσεγιάν, 2005). 

 Λειτουργική  ενσωμάτωση  των  ΤΠΕ  με  την  δημιουργική  χρήση  του  διαδικτύου  και  με 

απώτερο σκοπό την κατάκτηση του νέου γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2011) 

 

Περιγραφή του σεναρίου 

Η αφόρμηση για τη διδασκαλία μπορεί να στηριχτεί στην προηγούμενη διδακτική ενότητα, 

του σχολικού εγχειριδίου, στην οποία οι μαθητές  έμαθαν  ‐υποτίθεται‐ μεταξύ  των άλλων 

και  τη  διαίρεση  των  συμφώνων  της  ΑΕΓ  και  άκουσαν  πρωθύστερα  το  γραμματικό  όρο 

«δασέα» για  τα σύμφωνα χ, φ θ  (Χατζημαυρουδή, 2007). Η συγκεκριμένη   αναφορά  του 

σχολικού  εγχειριδίου  δε  συνοδεύεται  από  καμιά  εξήγηση  και  επομένως  μπορούμε  να 

υποθέσουμε  ότι  οι  μαθητές  στο  ενδεχόμενο  ερώτημα  «γιατί  τα  συγκεκριμένα  σύμφωνα 

ονομάζονται  δασέα;»  δε  θα  μπορέσουν  να  δώσουν  καμιά  απάντηση,  ενώ  στο  ερώτημα 
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«πώς άραγε προφέρονταν τα δασέα αυτά σύμφωνα στην ΑΕ;» πιθανότατα θα απαντήσουν 

ότι προφέρονταν όπως και σήμερα. 

 

Επειδή ο σχεδιασμός του μαθήματος στηρίζεται στην ανακάλυψη των ιχνών της δασείας σε 

λέξεις της ΝΕΓ σύνθετες με προθέσεις,  χωρίζουμε τους μαθητές σε 6 ομάδες, κάθε μία από 

τις οποίες θα εργαστεί συστηματικά με μία από τις προθέσεις από, υπό, επί, κατά, μετά και 

αντί, οι οποίες θα αποτελούν συγχρόνως τα ονόματα των έξι ομάδων. Μάλιστα πριν από 

την  ονοματοδοσία  των  ομάδων  ο  εκπαιδευτικός  μπορεί  να  προετοιμάσει  τους  μαθητές 

προκαλώντας ίσως την προσοχή τους στη λειτουργία και τη σημασία των προθέσεων κατά 

στη  σύνθεση  με  την  αναφορά  ενός  ευφυούς  στίχου  του  ποιητή Ντίνου  Χριστιανόπουλου 

από την ποιητική του συλλογή «Μικρά Ποιήματα»: «Οι μεν της καταστάσεως, οι δε της α‐

ντιστάσεως. Μονάχα οι προθέσεις διαφέρουν». Η συζήτηση αναμένεται  να δημιούργησει 

ενδιαφέρον και ανταγωνισμό για  το σε ποια ομάδα θα μπει ο  κάθε μαθητής ανάλογα με 

ποια πρόθεση  τον  εκφράζει περισσότερο.  Αν δεν  έχουμε άλλη δυνατότητα,  μπορούμε  να 

καταφύγουμε  στην  τυχαία  διαμόρφωση  και  συγκρότηση  των  ομάδων  μοιράζοντας  στους 

μαθητές  ισάρριθμα  χαρτάκια  που  αναγράφουν  μια  πρόθεση.  Έτσι  κάθε  μαθητής  παίρνο‐

ντας ένα «λαχείο» γίνεται μέλος μιας ομάδας και τελικά διαμορφώνονται οι έξι ομάδες που 

αντιστοιχούν στις έξι αναφερθείσες προθέσεις.  

 

Κάθε ομάδα εργάζεται με  τον Επεξεργαστή Κειμένου MS Word  πάνω σε  ένα ηλεκτρονικό 

φύλλο εργασίας   που αντιστοιχεί με μία από τις προθέσεις με παρόμοιες  ‐όχι όμως  ίδιες‐ 

εργασίες. Όλες οι ομάδες, ενώ εργάζονται πάνω στο ίδιο θέμα, έχουν να φέρουν σε πέρας 

ένα μέρος της συνολικής εργασίας. Οι στόχοι για όλες τις ομάδες είναι ίδιοι, όμως το υλικό 

με το οποία εργάζονται είναι τελείως διαφορετικό, με αποτέλεσμα η συνολική εικόνα του 

γλωσσικού φαινομένου που μελετάται να προκύπτει αβίαστα στο τέλος από την παρουσία‐

ση  των  πορισμάτων  κάθε  ομάδας  στην  ολομέλεια.  Κάθε  φύλλο  εργασίας,  περιλαμβάνει 

τέσσερις εργασίες. Η πρώτη αποσκοπεί στον προβληματισμό με τη δημιουργία κατάστασης 

«α‐πορίας», η δεύτερη στην κατανόηση της αξίας και της λειτουργίας της δασείας, η τρίτη 

στην  κατανόηση  του  ρόλου  της    κατά  τη  διαδικασία  σύνθεσης  και  η  τέταρτη  στην 

περαιτέρω   διερεύνηση και επέκταση της γνώσης του μέσα από τον εντοπισμό των  ιχνών 

της δασείας στη ΝΕΓ.  

 

Με  την  πρώτη  εργασία  ζητάμε  από  τους  μαθητές  να  χωρίσουν  στα  δύο  συνθετικά  τους 

λέξεις από  τη ΝΕΓ  ‐με προέλευση όμως από  την ΑΕΓ‐ σύνθετες με μια από  τις προθέσεις 

από,  υπό,  επί,  κατά,  μετά,  αντί.    Προηγουμένως  φροντίζουμε,  ώστε  σε  άλλες  από  τις 

σύνθετες  λέξεις  το  βασικό  συνθετικό  να  είναι  κάποιια  δασυνόμενη  λέξη  της  ΑΕΓ,  ενώ  σε 

άλλες  να  είναι  κάποια ψιλούμενη,  χωρία φυσικά αυτό  να  γνωστοποιηθεί  στους μαθητές. 

Για  να πετύχουμε  το σκοπό μας, φροντίζουμε, ώστε  το β΄ συνθετικό  να  είναι  ευδιάκριτο. 

Αναμένεται όμως ότι δύσκολα θα κατανοήσουν τι συμβαίνει με το α΄  συνθετικό, ιδιαίτερα 

στις  περιπτώσεις  όπου  οι  προθέσεις  εκτός  από  έκθλιψη  του  τελικού  φωνήεντος  έχουν 

υποστεί  και  δάσυνση  του  προηγούμενου  ψιλού  συμφώνου.  Ζητάμε,  λοιπόν,  από  τους 

μαθητές να προβληματιστούν για το τι έχει συμβεί.  

 

Με  βάση  όσα  γνωρίζουν  από  τα  ΝΕ  αναμένεται  να  πουν  ότι  και  στις  δύο  περιπτώσεις 

καταρχήν έχει συμβεί το γνωστό σε αυτούς φαινόμενο της έκθλιψης. Ενώ όμως σε κάποιες 
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περιπτώσεις έχει συμβεί μόνο έκθλιψη και οι προθέσεις πήραν τη μορφή απ‐ υπ‐ επ‐ κατ‐ 

μετ‐ αντ‐, σε άλλες περιπτώσεις συνέβη και κάτι ακόμη (άγνωστο προς το παρόν για τους 

μαθητές) το οποίο μετέβαλε τη μορφή των προθέσεων σε αφ‐ υφ‐ εφ‐ καθ‐ ανθ‐. Φυσικά 

όσο  και  να  επιμένουμε  να  ρωτάμε «γιατί  άραγε,  παιδιά,  έχει  συμβεί  αυτή  η  αλλαγή  στη 

μορφή των προθέσεων, κατά τη σύνθεσή τους με τις συγκεκριμένες λέξεις;» δεν πρόκειται 

να πάρουμε απάντηση! Οι μαθητές δηλαδή σκόπιμα οδηγούνται με τον τρόπο αυτό σε μία 

κατάσταση «α‐πορίας», με τελικό στόχο την αναζήτηση απάντησης. 

 

Αρχικά αποκαλύπτουμε το «μυστικό» λέγοντας στους μαθητές ότι η αλλαγή στις προθέσεις 

συμβαίνει, διότι τα δεύτερα συνθετικά στην ΑΕΓ ήταν «δασυνόμενες» λέξεις, δηλαδή στην 

αρχή τους υπήρχε ένας φθόγγος που λέγεται δασεία! Επειδή φυσικά δεν είναι σε θέση να 

κατανοήσουν τι σημαίνει κάτι τάτοιο, είναι αναγκαίο να τους εξηγήσουμε τη φύση και τη 

λειτουργίας της δασείας. Για το σκοπό αυτό στη δεύτερη εργασία ζητάμε από τους μαθητές 

να επισκεφθούν την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα για να αξιοποιήσουν πληροφορίες και 

ηχητικά παραδείγματα προφοράς  της  δασείας  και  των δασέων συμφώνων.    (Αντωνοπού‐

λου,  2007).  Αρχικά  πληροφορούνται  ότι  «στην  ΑΕΓ  η  δασεία  ήτανε  ένας  φθόγγος  που 

παραγόταν  με  βίαιη  εκπνοή  του  αέρα  που  περνούσε  σχεδόν  ανεμπόδιστα  από  το  στόμα, 

κάτι σαν ένα αχνό χ, περίπου όπως ο αγγλικός φθόγγος h στην αρχή της λέξης here. Αυτό το 

αχνό χ υπήρχε και προφερόταν στην αρχή κάποιων λέξεων. Αρχικά μάλιστα, όπως φαίνεται 

από  αρχαίες  κεφαλαιογράμματες  επιγραφές,  δηλωνόταν  με  το  γράμμα  Η  π.χ.  η  λέξη 

ΗΙΣΤΟΡΙΑ που προφερόταν [historia]». Στη συνέχεια οι μαθητές «ακούν» την προφορά της 

δασείας  στα  ηχητικά παραδείγματα.  Για  να  κατανοήσουν ακόμη περισσότερο  οι  μαθητές 

την παρουσία και αξία της δασείας στην ΑΕΓ, ζητάμε να προσέξουν τον τρόπο απόδοσής της 

στα ελληνικά δάνεια μέσω της λατινικής σε άλλες γλώσσες π.χ. hero, history, harmony κτλ. 

 

Είναι καιρός πια να εξηγήσουμε στους μαθητές ότι η δασεία, η οποία υπήρχε μπροστά από 

το αρχικό φωνήεν ορισμένων λέξεων, όταν αυτές χρησιμοποιούνταν κατά τη διαδικασία της 

σύνθεσης  ως  δεύτερα  συνθετικά,  μεταφερόταν  κάτω  από  ορισμένες  προϋποθέσεις  στο 

τελικό  σύμφωνο  του  πρώτου  συνθετικού,  που  συχνά  ήταν  κάποια  από  τις  προθέσεις. 

Ειδικότερα μετά την έκθλιψη του τελικού φωνήεντος του πρώτου συνθετικού η δασεία του 

δεύτερου  συνθετικού  μεταφερόταν  στα  τελικά  σύμφωνα π‐,  τ‐  και  κ‐,  μεταβάλλοντάς  τα 

από ψιλά στα αντίστοιχα δασέα φ‐, θ‐ και χ‐. Η διαδικασία αυτή που ονομάζεται δάσυνση 

υπογραμμίζει  ότι  ο  χαρακτηρισμός  των  σύμφωνων  ως  ψιλών  ή  δασέων  δεν  είναι    άνευ 

σημασίας (Allen, 2000), αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματική τους διαφορά ως προς την 

προφορά δηλαδή το φ προφερόταν ως [ph], το θ ως [th] και το χ ως [kh], κάτι που άλλωστε 

αποδεικνύεται  και στον  τρόπο απόδοσής  τους σε  ελληνικά δάνεια μέσω της λατινικής σε 

άλλες γλώσσες π.χ. Philippe, theater, Christ 

 

Ως  τώρα  η  διαδικασία  που  ακολουθούμε  αποσκοπεί  στο  να  κατανοήσουν  οι  μαθητές  τη 

λειτουργία  της  δασείας  και  την  έννοια  της  ψιλής  (:ότι  δηλαδή  αυτή  απλώς  δήλωνε  την 

απουσία της δασείας όπως άλλωστε υποδηλώνει και το όνομά της). Η γνώση αυτή δεν έχει 

ιδιαίτερη  αξία  και  γρήγορα  θα  ξεχαστεί  από  τους  μαθητές,  αν  δεν  τη  συνδέσουν  με  τη 

γνώση που ήδη έχουν από τη φυσική τους γλώσσα, τη ΝΕΓ, συνειδητοποιώντας τα ίχνη της 

δασείας σε νεοελληνικές λέξεις. Για το σκοπό αυτό ακολουθώντας την αντίστροφη πορεία 

από  τη  ΝΕΓ  στην  ΑΕΓ  δίνουμε  στν  τρίτη  εργασία  έναν  αριθμό  νεοελληνικών  λέξεων  οι 
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οποίες  αρχίζουν  από  φωνήεν  και  προέρχονται  από  την  ΑΕΓ.  Φυσικά  οι  μαθητές  δεν 

μπορούν εκ των προτέρων να γνωρίζουν αν οι λέξεις αυτές στην ΑΕΓ ήταν δασυνόμενες ή 

ψιλούμενες. Μπορούν όμως να το ανακαλύψουν μόνοι τους! Χρησιμοποιώντας ως πρώτο 

συνθετικό  την  πρόθεση  της  ομάδας  τους  και  ως  δεύτερο  τις  δεδομένες  απλές  λέξεις, 

επιχειρούν να δημιουργήσουν σύνθετες λέξεις. Κατά τη διαδικασία της σύνθεσης καταρχήν 

βλέπουν ότι η πρόθεση που χρησιμοποιούν αλλάζει. Διαπιστώνουν όμως ότι ενώ σε κάποια 

από  τα  παραδείγματα  η  πρόθεση  παθαίνει  μόνο  έκθλιψη,  σε  κάποια  άλλα  μετά  την 

έκθλιψη  το  τελευταίο  της  σύμφωνο  αλλάζει,  δασύνεται.  Στη  συνέχεια  και  με  βάση  το 

αποτέλεσμα  οι  ομάδες  σημειώνουν  το  κατάλληλο  πνεύμα  (:δασεία  ή  ψιλή)  στις  αρχικές 

απλές λέξεις της ΑΕΓ, δικαιολογώντας την επιλογή τους. 

 

Με  στόχο  την  αυτενέργεια  και  την  περαιτέρω  διερεύνηση  και  επέκταση  της  γνώσης  των 

μαθητών δίνουμε ως τέταρτη εργασία να επισκεφθούν την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 

(http://www.greek‐language.gr) όπου με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού λεξικού της Κοινής 

Νεοελληνικής  αναζητούν,  προβληματίζονται  και  καταγράφουν  σύνθετες  λόγιες  λέξεις  της 

ΝΕΓ με πρώτο συνθετικό τις προθέσεις από  (απ‐ αφ‐), επί  (επ‐ εφ‐), υπό  (υπ‐ υφ‐), κατά 

(κατ‐  καθ‐),  μετά  (μετ‐  μεθ‐)  και  αντί  (αντ‐  ανθ‐)  και  δεύτερο  συνθετικό  λέξεις  που 

αρχίζουν από φωνήεν και οι οποίες στην ΑΕΓ δασύνονται. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές 

ανακαλυπτικά  οδηγούνται  στη  δημιουργία  του  δικού  τους  καταλόγου  δασυνόμενων 

λέξεων.  

 

Επίλογος 

Η χρήση των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία της ΑΕΓ μπορεί να είναι πολλαπλώς ωφέλιμη, αν α‐

ξιοποιηθούν όχι ως ένα εργαλείο, αλλά ως ένα περιβάλλον εργασίας, που συμβάλλει σε μια 

νέα λογική διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης που μαθήματος. Στο παραπάνω σε‐

νάριο η αξιοποίηση των ΤΠΕ εξυπηρετεί την ανάπτυξη δεξιοτήτων οι οποίες δεν είναι δυνα‐

τό να καλλιεργηθούν με τον κλασικό τρόπο διδασκαλίας. Συγκεκριμένα η αξία της χρήσης 

των ΤΠΕ δεν περιορίζεται απλώς και μόνο στο ότι εξασφαλίζουν   μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

και    κάνουν  το μάθημα πιο  ελκυστικό  για  τους μαθητές,  αλλά  κυρίως διότι  αφενός  καθι‐

στούν πιο εύκολη την πρόσβαση σε υλικό που με την κλασική διδασκαλία δεν προσφέρεται 

στους μαθητές και αφετέρου τους προσφέρουν ένα περιβάλλον διερυνητικής και κριτικής 

μάθησης (Κουτσογιάννης, 2011). 

 

Ενδεικτικό φύλλο εργασίας 

Φύλλο εργασίας Ομάδας «ΕΠΙ» 

1. Να χωρίσετε τις παρακάτω λέξεις της ΝΕ στα δύο συνθετικά τους. Τι παρατηρείτε ότι έχει 

συμβεί στα πρώτα συνθετικά;  

ΣΥΝΘΕΤΗ ΛΕΞΗ  Α΄ συνθετικό  Β΄ συνθετικό 

επέρχομαι     

εφαρμόζω     

επαγωγή     

εφεδρικός     
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2.  Επισκεφθείτε  την  Πύλη  για  την  Ελληνική  Γλώσσα  (http://www.greek‐

language.gr/greekLang/index.html)  και  ακολουθήστε  τη  διαδρομή:  Θεωρία  και  ιστορία  > 

Θέματα ιστορίας. Από τα περιεχόμενα επιλέξτε τις μελέτες 8 και 9 για την προφορά της ΑΕΓ. 

Ακούστε ηχητικά παραδείγματα προφοράς της δασείας και των δασέων συμφώνων.  

 

3. Στον πίνακα που ακολουθεί εμφανίζονται απλές λέξεις της ΝΕΓ οι οποίες αρχίζουν από 

φωνήεν και προέρχονται από την ΑΕΓ. Φυσικά δεν μπορείτε να γνωρίζετε αν στην ΑΕΓ ήταν 

δασυνόμενες  ή  ψιλούμενες.  Μπορείτε  όμως  να  το  ανακαλύψετε  μόνοι  σας! 

Χρησιμοποιώντας  ως  πρώτο  συνθετικό  την  πρόθεση  επί  και  ως  δεύτερο  συνθετικό  τις 

νεοελληνικές  λέξεις  δημιουργήστε  σύνθετες  λέξεις.  Με  βάση  το  αποτέλεσμα  κατά  τη 

σύνθεση  σημειώστε  το  κατάλληλο  πνεύμα  (δασεία  ή ψιλή)  στις αρχικές  απλές  λέξεις  της 

ΑΕΓ. Δικαιολογήστε την επιλογή σας. 

Απλή αρχαιοελληνική λέξη  Απλή νεοελληνική λέξη  Σύνθετη νεοελληνική λέξη  

ίππος  ίππος   

άρσις  άρση   

ορμω  ορμω   

άγω  > αγωγή  αγωγή   

αγγέλλω > αγγελία  αγγελία   

όνομα  ονομάζω   

ημέρα  ημέρα   

όψις > οπτικός  οπτικός   

άπτομαι  άπτομαι   

οδός  οδός   

αινώ  αινώ   

 

4. Πληκτρολογώντας τη διεύθυνση http://www.greek‐language.gr/ επισκεφτείτε την Πύλη 

για  την  Ελληνική  Γλώσσα  και  ακολουθώντας  τη  διαδρομή:  Νέα  Ελληνική  >  Εργαλεία  > 

Ηλεκτρονικά Λεξικά επιλέξετε το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής. Στο πλαίσιο Αναζήτηση 

πληκτρολογήστε εφ* και από τα αποτέλεσματα της αναζήτησης να εντοπίσετε, να επιλέξετε 

και καταγράψετε σύνθετες λόγιες λέξεις της ΝΕΓ με πρώτο συνθετικό την πρόθεση επί και 

δεύτερο  συνθετικό  λέξεις  που  αρχίζουν  από  φωνήεν  και  οι  οποίες  στην  ΑΕΓ  παίρνουν 

δασεία. Σημειώστε τη δασεία στις λέξεις αυτές. 
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Διδασκαλία της Φυσικής μέσω ψηφιακού παιχνιδιού στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 

 

Μότσια Ελπίδα  Σάλτα Μαρία  Πάγκου Αγγελική 

Φιλόλογος  Νηπιαγωγός  Δασκάλα 

elpidam1977@yahoo.gr  maria_pirgos@yahoo.com aggeliki88_pag88@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση συνιστά μια προσπάθεια διερεύνησης της αποτελεσματικότητας της 

χρήσης ψηφιακών  παιχνιδιών  στη  μαθησιακή  διαδικασία.  Πρόκειται  για  την  παρουσίαση 

μιας  εκπαιδευτικής  παρέμβασης  με  τη  χρήση  του  ψηφιακού  παιχνιδιού  «Ηλεκτρο‐

δωμάτιο» στην Ε΄ τάξη Δημοτικού στο μάθημα της Φυσικής και συγκεκριμένα στη διδασκα‐

λία του κεφαλαίου του Ηλεκτρισμού, πλαισιωμένη και με άλλες σχετικές παιγνιώδεις δρα‐

στηριότητες. Η υλοποίησή της κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα και αποτελεσματική καθώς 

μέσα από διάφορα στάδια αξιολόγησης των γνώσεων των μαθητών και όχι μόνο, φαίνεται 

η ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών με το ψηφιακό μέσο αλλά κυρίως η κατάκτηση ποικί‐

λων μαθησιακών στόχων παράλληλα με τη χαρά του παιχνιδιού. Η εκπαιδευτική παρέμβα‐

ση υλοποιήθηκε σε ένα τμήμα 15 μαθητών της Ε΄ τάξης, οι οποίοι συμμετείχαν χωρίς πρώ‐

τα να έχουν διδαχθεί  τη διδακτική ενότητα του Ηλεκτρισμού από το σχολικό τους βιβλίο. 

Μέσα από  τη διάδραση  των μαθητών με  το ψηφιακό παιχνίδι  διερευνάται πέρα από  τον 

ψυχαγωγικό του χαρακτήρα η μαθησιακή του αποτελεσματικότητα στην διδασκαλία περί‐

πλοκων φυσικών φαινομένων. 

Λέξεις‐ Κλειδιά: Φυσική, ηλεκτρισμός, ψηφιακό παιχνίδι 

Εισαγωγή 

Είναι κοινά αποδεκτό ότι η εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινω‐

νιών (ΤΠΕ) έχει συμβάλει στη διαμόρφωση νέων εκπαιδευτικών μεθόδων και πρακτικών, οι 

οποίες επιτρέπουν τη χρήση νέων μέσων αναπαράστασης της γνώσης και συμμετοχής του 

εκπαιδευόμενου στη μαθησιακή διαδικασία. Ωστόσο, η δυναμική των νέων τεχνολογιών θα 

μπορούσε  να αξιοποιηθεί  περαιτέρω,  παρέχοντας  περισσότερη «δέσμευση»,  διασκέδαση 

και  κινητοποίηση  στο  μαθητή.  Τα  τελευταία  χρόνια  η  ευρεία  διάδοση  των  ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών σε ένα μεγάλο μέρος του νεανικού κοινού έχει κινήσει το ενδιαφέρον αρκετών 

ερευνητών, οι οποίοι προσπαθούν να διαπιστώσουν εάν και με ποιο τρόπο είναι δυνατό να 

μετατραπούν  τα  ηλεκτρονικά  παιχνίδια  σε  ένα  βοηθητικό  μέσο  για  μια  αποτελεσματική 

μαθησιακή διαδικασία.  

Μάθηση και ψηφιακά παιχνίδια 

Τα ψηφιακά παιχνίδια είναι πλέον αναπόσπαστο στοιχείο της κουλτούρας της νέας γενιάς 

και  μάλιστα  χαρακτηρίζονται  ως  ευχάριστες  δραστηριότητες  για  τις  νεαρές  ηλικίες  γιατί 

μπορούν  να  δημιουργήσουν  κίνητρα  στους  παίκτες  με  τρεις  τρόπους,  τη  φαντασία,  την 

πρόκληση  και  την  περιέργεια  (Malone, 1980).  Ο  αριθμός  των  παιδιών  ηλικίας 10  έως 12 
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ετών που ασχολείται με τις ΤΠΕ και ειδικότερα με τα ψηφιακά παιχνίδια αυξάνεται σημα‐

ντικά καθώς το περιβάλλον ενός ψηφιακού παιχνιδιού είναι δελεαστικό, εντυπωσιακό και 

απορροφά τους χρήστες. Επιπλέον, η ποιότητα των γραφικών και ο ρεαλισμός που μπορεί 

πλέον  να  επιτευχθεί,  αυξάνει  την  αίσθηση  συμμετοχής  και  συμβάλλει  στην  ταύτιση  του 

παίκτη με το ρόλο που διαδραματίζει μέσα στο παιχνίδι (Poole, 2000). 

Η ακαδημαϊκή κοινότητα έχει πλέον εναγκαλιστεί τα ψηφιακά παιχνίδια ως πεδίο έρευνας. 

Επιπλέον  ο  εκπαιδευτικός  τομέας  έχει  ανακαλύψει  ότι  τα ψηφιακά  παιχνίδια  αποτελούν 

μια ιδανική πλατφόρμα διάδρασης, που υποστηρίζει και προάγει τη μάθηση. Τα παιχνίδια 

για ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι ένα δημοφιλές και αποτελεσματικό μέσον, που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε ποικίλες μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης προκειμένου να προσφέ‐

ρει κίνητρα στους μαθητευόμενους, να τους βοηθήσει να επικεντρώσουν την προσοχή τους 

σε αυτά που μαθαίνουν και να αποκτήσουν ουσιαστικές γνώσεις που θα παραμείνουν βα‐

θιά χαραγμένες μέσα τους.  

Την τελευταία δεκαετία, τους ερευνητές απασχολεί το ερώτημα: πως στην πραγματικότητα 

μαθαίνουν οι παίκτες να παίζουν ηλεκτρονικά παιχνίδια; Μήπως η δραστηριότητα του να 

παίζει κανείς αυτά τα παιχνίδια συνιστά έναν ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο για να οργα‐

νώνονται οι μαθησιακές δραστηριότητες;  (Gee, 2003). Τα αλληλεπιδραστικά και πολυμορ‐

φικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών θεωρούνται  ιδιαίτερα  ισχυρά στοιχεία 

όσον αφορά τη μάθηση.  

Οι Casey & Ramsammy (1992) μελέτησαν την τεράστια εκπαιδευτική δυνατότητα των ηλε‐

κτρονικών παιχνιδιών. Όπως αναφέρει ο Gifford (1991) τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι ένα 

μέσο τόσο πολύ ελκυστικό όσο και αποτελεσματικό. Έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει τη 

φαντασία, την ικανότητα να επιλύει κανείς προβλήματα και ενθαρρύνει την ανάπτυξη χω‐

ροταξικών δεξιοτήτων. Επίσης μπορεί να παρέχει γνώση για διαφορετικούς πολιτισμούς και 

να αναπτύσσει τη φαντασία του παίκτη. Έτσι κάθε τύπος παιχνιδιού συνδέεται με διαφορε‐

τικές δεξιότητες που σχετίζονται με τη μάθηση και την εκπαίδευση. Στα αποτελέσματα αυτά 

λαμβάνονται υπόψη οι μεταβλητές του φύλου, του γένους , της ηλικίας και του ακαδημαϊ‐

κού επιπέδου. Για παράδειγμα τα παιχνίδια arcade μπορεί να είναι βοηθητικά στην ψυχο‐

κινητική ανάπτυξη και στον προσανατολισμό στο χώρο, τα παιχνίδια ρόλων και στρατηγικής 

μπορούν να συμβάλουν στην καλλιέργεια στάσεων και αξιών καθώς και στην δημιουργία 

εσωτερικών κινήτρων,  τα παιχνίδια puzzle  στην ανάπτυξη  της λογικής σκέψης και  τα παι‐

χνίδια προσομοίωσης μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέργεια τεχνικών δεξιοτήτων. 

ΤΠΕ και Φυσικές Επιστήμες 

Η συστηματική παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ, η χρήση των εννοιολογικών χαρτών μέσω 

υπολογιστή και η αναγκαιότητα ένταξης της συνεργατικής μάθησης στη μαθησιακή διαδι‐

κασία είναι οι δομικοί λίθοι στους οποίους στηρίζεται η νέα προσέγγιση διδασκαλίας που 

επιδιώκεται τα τελευταία χρόνια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Η χρήση της τεχνολογίας 

βελτιώνει  τις στάσεις  των μαθητών/τριών απέναντι στο μάθημα  των Φυσικών Επιστημών 

καθώς παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν με τους υπολογιστές, να 

αναγνωρίζουν προβλήματα, να κάνουν προβλέψεις, να γράφουν υποθέσεις, να χειρίζονται 

μεταβλητές σε πειράματα και να συλλέγουν δεδομένα,  να εξάγουν συμπεράσματα και να 
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τα ερμηνεύουν, να ερευνήσουν, να πειραματιστούν, να θέσουν ερωτήματα και να καταλή‐

ξουν σε απαντήσεις που να αφορούν στον πραγματικό κόσμο βελτιώνοντας την εννοιολογι‐

κή τους κατανόηση.  

Ένας ακόμη λόγος για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στις Φυσικές Επιστήμες είναι οι δυνατότητες 

που προσφέρουν ώστε να εμπλακούν οι μαθητές σε αυθεντικές  καταστάσεις που προσο‐

μοιάζουν  με  επιστημονικές  και  οδηγούν  στη  μύηση  στην  επιστημονική  διερεύνηση  των 

φαινομένων. Στην εκπαίδευση οι μαθητές έχουν δυσκολίες στην κατανόηση. Οι πολλαπλές 

εφαρμογές των ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών με τις νέες δυνατότητες που 

αναδεικνύουν, φαίνεται  να αποκτούν  ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ως πεδίο  έρευνας 

και ανάπτυξης. Οι περισσότερες σύγχρονες εξελίξεις στο χώρο των εφαρμογών των ΤΠΕ στη 

διδασκαλία  των Φυσικών  Επιστημών,  υποστηρίζουν  τη  διερευνητική  μάθηση  με  δραστη‐

ριότητες εποικοδόμησης, τον εμπλουτισμό της πειραματικής εργασίας, καθώς και την κατα‐

νόηση της επιστημονικής γνώσης με συνεργατικές δραστηριότητες.  

Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης για τη διδασκαλία της Φυσικής 

 μέσω ψηφιακού παιχνιδιού 

Το  παιχνίδι  που  επιλέξαμε  για  την  εκπαιδευτική  παρέμβαση  ονομάζεται  «Ηλεκτρο‐

δωμάτιο». Πρόκειται για ένα διαδραστικό ψηφιακό παιχνίδι εστιασμένο στο φαινόμενο του 

ηλεκτρισμού.  Απευθύνεται  σε μαθητές  της  Ε΄  Δημοτικού  και  προσπαθεί  να  καλύψει  τους 

διδακτικούς  στόχους  της  ενότητας  «Ηλεκτρισμός»  του  σχολικού  βιβλίου  «ΦΥΣΙΚΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ‐ Ερευνώ και Ανακαλύπτω»  (ΥΠΒΔΜΘ, ΠΙ)   και το περιεχόμενό του στηρίζεται 

στο επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το εν λόγω ψηφιακό παιχνίδι αναπτύχθηκε 

από  την Κα  Τομαρά Μαρίνα στα πλαίσια διπλωματικής  εργασίας στο Διαπανεπιστημιακό 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Τεχνολογίες  της Επικοινωνίας και  της 

Πληροφορίας  για  την  Εκπαίδευση»  (http://www.icte.ecd.uoa.gr/),  υπό  την  επίβλεψη  του 

Επίκουρου Καθηγητή κ. Γκούσκου Δημήτρη. Το παιχνίδι περιλαμβάνει ποικίλα διαδραστικά 

πειράματα‐δοκιμασίες που αφορούν τον ηλεκτρισμό και τη σχέση του με την καθημερινή 

ζωή. Ο παίκτης καλείται να πειραματιστεί με αντικείμενα του ηλεκτρισμού μαθαίνοντας τη 

λειτουργία και τη σωστή χρήση τους. Σημαντικό στοιχείο του παιχνιδιού είναι ότι προσφέ‐

ρει τις ελάχιστες απαραίτητες οδηγίες στον παίκτη αφήνοντας του περιθώριο να ανακαλύ‐

ψει μόνος του τη λύση στις δοκιμασίες. 

Μεθοδολογία και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε  το  χρονικό διάστημα 3‐17  Δεκεμβρίου 2012  στο 2ο Δημοτικό 

σχολείο Αλιβερίου. Έλαβαν μέρος 15 μαθητές της Ε΄τάξης , οι οποίοι δεν είχαν διδαχθεί το 

συγκεκριμένο  κεφάλαιο  της  Φυσικής,  συνεπώς  οι  γνώσεις  τους  προέρχονταν  μόνο  από 

προσωπικές εμπειρίες. Χρειάστηκαν  δύο εβδομάδες και  5 διδακτικές ώρες για να ολοκλη‐

ρωθούν τα τέσσερα στάδια της παρέμβασης. Οι χώροι όπου υλοποιήθηκαν οι δοκιμασίες 

είναι  η αίθουσα διδασκαλίας,  το  εργαστήριο  Υπολογιστών που διαθέτει  το σχολείο  και  ο 

εξωτερικός χώρος της αυλής. Το εποπτικό υλικό αποτέλεσαν  :   πλαστικοποιημένες κάρτες 

ιδιόχειρης κατασκευής, 5 ηλεκτρονικοί υπολογιστές με διαδικτυακή σύνδεση, το ηλεκτρονι‐

κό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο» στη διεύθυνση:   http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwma 
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tio.swf,  βασικά  υλικά  για  τη  δημιουργία  ηλεκτρικού  κυκλώματος  (λαμπτήρας,  μπαταρία, 

καλώδια) και τέλος φύλλα αξιολόγησης για κάθε μαθητή. 

Οι στόχοι που θέσαμε ήταν πολλαπλοί και ταξινομούνται στις εξής κατηγορίες:  

Γνωστικοί Στόχοι 

 Να αποκτήσουν οι μαθητές βασικές γνώσεις για τα φαινόμενα τα σχετικά με το ηλεκτρικό 
ρεύμα,  τα  απλά  ηλεκτρικά  κυκλώματα  με  μπαταρίες,  διακόπτες  και  λαμπτήρες  και  να 

ευαισθητοποιηθούν  για  τους  κινδύνους  που  προκύπτουν  από  τη  χρήση  της  ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

 Να διαπιστώσουν  οι  μαθητές  το  σωστό  τρόπο σύνδεσης  μιας  λάμπας με  μια  μπαταρία 
στο κύκλωμα.  

 Να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν οι μαθητές ποια υλικά επιτρέπουν τη διέλευση του 
ηλεκτρικού ρεύματος (αγωγοί) και ποια δεν την επιτρέπουν (μονωτές). 

 Να διαπιστώσουν οι μαθητές ότι υπάρχουν πολλά είδη μπαταριών και ότι κάθε ηλεκτρική 
συσκευή λειτουργεί με ένα συγκεκριμένο είδος μπαταρίας.  

Κοινωνικοί Στόχοι 

 Να  συνεργαστούν  για  ένα  κοινό  σκοπό  (ομαδοσυνεργατικότητα)  και  να  καλλιεργήσουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Να βιώσουν τον υγιή ανταγωνισμό αλληλεπιδρώντας με τους συμμαθητές τους 

Συναισθηματικοί στόχοι       

 Να νιώσουν  ικανοποίηση από  την  επίτευξη  των στόχων  τους βιώνοντας  ταυτόχρονα  τη 
χαρά του παιχνιδιού 

 Να νιώσουν  ευχαρίστηση από  την απόκτηση γνώσεων πάνω σε ένα  επιστημονικό θέμα  
και να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στις φυσικές επιστήμες . 

Υλοποίηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Τα τέσσερα στάδια στα οποία υλοποιήθηκε η παρέμβαση είναι τα εξής:  

1. Παιχνίδι μνήμης με κάρτες (memory card) (1 διδακτική ώρα) 

Στο στάδιο αυτό δώσαμε στους μαθητές τις πλαστικοποιημένες κάρτες που απεικόνιζαν στη 

μια πλευρά  τους  την Πηγή  και  το Λάμπη,  τους πρωταγωνιστές  δηλαδή  του ηλεκτρονικού 

παιχνιδιού, και από την άλλη τα μέρη ενός ηλεκτρικού κυκλώματος  (λαμπτήρα, μπαταρία 

και καλώδια).  Τους  ζητήσαμε να διαλέξουν με τυχαίο τρόπο μια από αυτές και έπειτα να 

χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων κατά τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε μια από αυτές να διαθέ‐

τει και τις 3 κάρτες με τα μέρη του κυκλώματος. Έπειτα έπαιξαν ένα παιχνίδι μνήμης, καθώς 
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κάθε ομάδα κλήθηκε να σχηματίσει ζευγάρια από όμοια στοιχεία χρονομετρώντας την επί‐

δοσή τους, προκειμένου να αναδειχτεί μια ομάδα νικήτρια. Οι μαθητές απόλαυσαν το παι‐

χνίδι, βίωσαν τον υγιή ανταγωνισμό και έπαιξαν με ευχαρίστηση αυτό το γνωστό σε όλους 

παιχνίδι. Όλες οι ομάδες ολοκλήρωσαν σχετικά γρήγορα τη δοκιμασία, με μέγιστο χρόνο τα 

21 δευτερόλεπτα, αλλά νικήτρια αναδείχθηκε αυτή που τα κατάφερε σε 8 δευτερόλεπτα. 

2. Ηλεκτρονικό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο» (2 διδακτικές ώρες) 

Στο εργαστήριο Πληροφορικής   συνδεθήκαμε με το ψηφιακό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο» 

στην  ηλεκτρονική  διεύθυνση http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwmatio.swf  .  Οι  ομάδες 

των  τριών  (3)  μαθητών    κάθισαν μπροστά στους υπολογιστές  και αρχικά  τους δόθηκαν 5 

λεπτά να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με το ψηφιακό περιβάλλον. Έπειτα κλήθηκαν α‐

τομικά ένας‐ ένας παίκτης από κάθε ομάδα έπαιζε το παιχνίδι έχοντας βέβαια τη βοήθεια 

των συμπαικτών του, οι οποίοι παρακολουθούσαν με αφοσίωση  , καθώς στη συνέχεια θα 

έπρεπε να παίξουν και οι ίδιοι. Στο στάδιο αυτό κλήθηκαν οι μαθητές να παίξουν ομαδικά, 

δηλαδή και οι τρεις μαθητές κάθε ομάδας με τις γνώσεις που ήδη αποκόμισαν από την ε‐

νασχόλησή τους με αυτό, να προσπαθήσουν να πετύχουν το καλύτερο δυνατό σκορ, ώστε 

να ξεπεράσουν τις επιδόσεις των άλλων ομάδων. Πράγματι τα παιδιά επιδόθηκαν σε έναν 

αγώνα παιχνιδιού, επαναλαμβάνοντας πολλές φορές από την αρχή το παιχνίδι και ξαναπαί‐

ζοντας όλες  τις  δοκιμασίες,  προκειμένου  να βελτιώσουν  το σκορ  τους  και παρακολουθώ‐

ντας με αγωνία την πορεία των υπολοίπων. Τα τελευταία 10 λεπτά της 2ης  διδακτικής ώρας, 

ακολούθησε συζήτηση σχετικά με τα όσα είδαν οι μαθητές στο ψηφιακό αυτό περιβάλλον, 

ώστε να εμπεδώσουν τα φαινόμενα που σχετίζονται με τον ηλεκτρισμό με βάση τους στό‐

χους του Αναλυτικού προγράμματος. 

Τα παιδιά έδειξαν κατενθουσιασμένα με  το «Ηλεκτρο‐δωμάτιο», παρόλο που το περιεχό‐

μενό του είναι μαθησιακό κι όχι ψυχαγωγικό, και δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν την προσπά‐

θεια τους στο σπίτι , ώστε να καταφέρουν να φτάσουν το σκορ μέχρι το τέλος. Γενικά, όσον 

αφορά την ενασχόληση των μαθητών με το ψηφιακό παιχνίδι πάνω σε ένα δύσκολο σχετι‐

κά γνωστικό αντικείμενο,  πρέπει  να πούμε ότι ο βαθμός προσήλωσης,  επιμονής και προ‐

σπάθειας ήταν εντυπωσιακός, καθώς αν και κλήθηκαν να παίξουν πολλές φορές , κάθε φο‐

ρά επιδείκνυαν ολοένα και περισσότερη θέληση να παίξουν για να βελτιώσουν τις επιδό‐

σεις τους. Ταυτόχρονα βίωσαν τη χαρά του παιχνιδιού, τη μάθηση μέσα από το παιχνίδι, τη 

συνεργατικότητα και τον υγιή ανταγωνισμό. Η ικανοποίηση των μαθητών φάνηκε σε όλη τη 

διάρκεια της ενασχόλησής τους μέσα από τις φωνές τους, τα σχόλια και τις εκφράσεις του 

προσώπου τους που μαρτυρούσαν αγωνία και επίμονη προσπάθεια. Αρκετοί μάλιστα είχαν 

σηκωθεί και ρωτούσαν τις υπόλοιπες ομάδες για το σκορ τους, έχοντας ένα ακόμη κίνητρο 

για να εντείνουν τις προσπάθειές τους. 

3. Παιχνίδι «κρυμμένου θησαυρού» στο προαύλιο του σχολείου (1 διδακτική ώρα) 

Δύο μέρες αφού  τα παιδιά  είχαν παίξει με  το ψηφιακό παιχνίδι,  έπαιξαν  το παιχνίδι  του 

«Κρυμμένου Θησαυρού» στην αυλή. Ο Λάμπης και η Πηγή με ένα μήνυμα που έστειλαν σε 

κάθε ομάδα προσκαλούσαν όλους τους μαθητές να συγκεντρωθούν στην αυλή και να ανα‐

ζητήσουν  τις  κάρτες με  τα υλικά που χρειάζονται  για να φτιαχτεί  ένα απλό ηλεκτρικό κύ‐

κλωμα,  δηλαδή  τα  καλώδια,  τη  μπαταρία,  το  λαμπάκι  και  τον  διακόπτη,  οι  οποίες  ήταν 
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κρυμμένες σε διάφορα σημεία στο προαύλιο. Στη φάση αυτή φάνηκε για άλλη μια φορά η 

χαρά κι ο ενθουσιασμός που προσφέρει  το παιχνίδι στα παιδιά, ακόμη και αν αυτό περι‐

λαμβάνει δοκιμασίες με γνωστικό περιεχόμενο. Το γράμμα του Λάμπη και της Πηγής κινη‐

τοποίησε  τους  μικρούς  μας  φίλους  που  ανυπομονούσαν  να  βγουν  στην  αυλή.  Σε  όλη  τη 

διάρκεια του παιχνιδιού έτρεχαν, έψαχναν και επίμονα αναζητούσαν τις απαντήσεις στους 

γρίφους που τους δόθηκαν προσπαθώντας να θυμηθούν τα όσα είδαν και έμαθαν στο ψη‐

φιακό παιχνίδι.  

4. Αξιολόγηση (1 διδακτική ώρα). 

Στο τελευταίο στάδιο της παρέμβασης, δύο μέρες μετά το παιχνίδι του κρυμμένου θησαυ‐

ρού, δόθηκαν στους μαθητές τα φύλλα αξιολόγησης που περιείχαν ασκήσεις εμπνευσμένες 

από  τις  δοκιμασίες  του ψηφιακού  παιχνιδιού.  Σε  μια  διδακτική ώρα  τα  παιδιά  ,  ατομικά 

αυτή τη φορά, συμπλήρωσαν τα φύλλα με βάση τις γνώσεις που αποκόμισαν από όλες τις 

δραστηριότητες  που  προηγήθηκαν.  Τα φύλλα  αυτά  βαθμολογήθηκαν  με  άριστα  το  10  (5 

ασκήσεις από 2 βαθμούς η καθεμία) και με επιμέρους χαρακτηρισμούς των επιδόσεων: 4‐6 

Μέτρια, 6‐8 Πολύ καλά, 8‐10 Άριστα. Στο γράφημα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα απο‐

τελέσματα των επιδόσεων των παιδιών. 

 

 

 

Διάγραμμα 1: Αποτελέσματα φύλλου αξιολόγησης 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι  τα παιδιά στο σύνολό τους απέκτησαν τις βασικές 

γνώσεις  γύρω από  τον ηλεκτρισμό,  και σε αυτό συνέβαλε όχι  μόνο  το ψηφιακό παιχνίδι, 

αλλά και οι δοκιμασίες στο παιχνίδι  του κρυμμένου θησαυρού που συνέτεινε στην εμπέ‐

δωση της γνώσης. Γενικά, οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον τη διαφορετική αυ‐

τή διδασκαλία σε ένα γνωστικό αντικείμενο που δεν είχαν διδαχτεί από πριν με τον παρα‐

δοσιακό  τρόπο,  και από  τις  επιδόσεις  τους συνολικά σε όλες  τις φάσεις  της παρέμβασης 

οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά  ικανοποιητικές. Παράλληλα,  ιδιαιτέρως ση‐

μαντικό είναι το γεγονός ότι συνδύασαν τη μάθηση με τη διασκέδαση και διαπίστωσαν ότι 

τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με διδακτικό προσανατολισμό. 
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Κριτική αποτίμηση και αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης θεωρούμε ότι ήταν επιτυχής αν λάβουμε υ‐

πόψη ότι οι στόχοι που θέσαμε επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να σημειώσουμε 

ότι οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πλήρως στις απαιτήσεις της παρέμβασης, συνεργάστηκαν 

σε γενικές γραμμές άψογα, συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δοκιμασίες , επέδειξαν ιδιαίτε‐

ρο ενδιαφέρον και αφοσίωση. Η ενασχόλησή τους με το ψηφιακό, κι όχι μόνο, παιχνίδι λει‐

τούργησε ως εφαλτήριο για την ανακάλυψη των φαινομένων που σχετίζονται με τον ηλε‐

κτρισμό και ουσιαστικά δημιούργησε εσωτερικά κίνητρα στους μαθητές και τους υποκίνησε 

πολύ περισσότερο απ’ ότι η συμβατική διδασκαλία, όπως έχουν υποστηρίξει και ερευνητές 

(Κlawe 1999, Prensky 2002, Facer 2003 ).  

Πιο συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν γενικά τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλ‐

λά και το συγκεκριμένο που χρησιμοποιήσαμε, όπως ο έλεγχος, η πρόκληση, η περιέργεια, 

ο  ανταγωνισμός  προκαλούν  εσωτερική  υποκίνηση  (Malone 1980).  Διαπιστώθηκε,  λοιπόν, 

ότι οι μαθητές ενεπλάκησαν σε μια δημιουργική διαδικασία προσπαθώντας να δοκιμάσουν, 

να  αναπτύξουν  και  να  εφαρμόσουν  τις  γνώσεις  τους,  αλλά  κυρίως  να  μάθουν  πράγματα 

που δεν γνώριζαν,  ενώ ταυτόχρονα διασκέδαζαν  (Malone 1980).  Επίσης, σύμφωνα και με 

τις απόψεις του Papert (1993)  , το ψηφιακό παιχνίδι προσέδωσε ένα γρήγορο και συνάμα 

ενδιαφέρον ρυθμό στη διδασκαλία, σε αντίθεση με τα συμβατικά διδακτικά μέσα, τα οποία 

καθιστούν αργή  και  βαρετή  τη  διαδικασία.  Επομένως,  μπορούμε  να πούμε  ότι  τα  παιδιά 

γνώρισαν μέσω της εκπαιδευτικής αυτής παρέμβασης  ένα  καινοτόμο μαθησιακό μοντέλο 

που  συνδύαζε  την  ανακαλυπτική  και  τη  βιωματική  μάθηση  καθώς  και  τη  μάθηση  μέσω 

συμμετοχής σε ομάδες. 

Φάνηκε  λοιπόν από  την αποδοχή  που  είχε  το ψηφιακό παιχνίδι «Ηλεκτρο‐δωμάτιο»  από 

τους μαθητές ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο για την 

εμπέδωση της ύλης, αλλά για τη βασική μάθηση δύσκολων ή περίπλοκων γνωστικών αντι‐

κειμένων, όπως ο Ηλεκτρισμός. Σύμφωνα με τον Prensky η μάθηση που βασίζεται στο Ψη‐

φιακό Παιχνίδι  μπορεί  να  παίξει  καταλυτικό  ρόλο  στην  εκμάθηση  περιεχομένου  που  δεν 

είναι  ελκυστικό  αλλά  αποτελεί  γνώση  που  πρέπει  να  αποκτηθεί.  Στο  μάθημα  λοιπόν  της 

Φυσικής, που για πολλούς μαθητές είναι αποκρουστικό, δυσνόητο ή ανιαρό, ένα ψηφιακό 

παιχνίδι εμπνευσμένο από την καθημερινή ζωή κατάφερε να τους κινητοποιήσει και ταυτό‐

χρονα να τους μεταδώσει τις γνώσεις που προβλέπει το αναλυτικό πρόγραμμα. Έτσι επιβε‐

βαιώνεται  η  πεποίθηση  του  Prensky  ότι  μπορούν  να  δοθούν  κίνητρα  για  την  εκμάθηση 

γνωστικών αντικειμένων που είναι δύσκολο να διδαχθούν είτε επειδή είναι βαρετά είτε πε‐

ρίπλοκα,  και  μπορούμε  να  κάνουμε  τους  εκπαιδευόμενους  να  μαθαίνουν  με  τη  θέλησή 

τους, όπως συνέβη με τους μαθητές μας. 

Συμπεράσματα 

Καταλήγοντας επισημαίνουμε ότι η δραστηριοποίηση του μαθητή αποτελεί μια από τις βα‐

σικές προϋποθέσεις για την επίτευξη θετικών μαθησιακών αποτελεσμάτων. Επομένως, θε‐

ωρείται αναγκαία η μετεξέλιξη του υπάρχοντος εκπαιδευτικού σκηνικού προς ένα νέο,  το 

οποίο θα υποκινεί τον εκπαιδευόμενο, εντάσσοντας τον σε μια ενεργητική μαθησιακή δια‐

δικασία. Από τη βιβλιογραφική μελέτη διαπιστώθηκε ότι αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν 
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τη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως υποβοηθητικό μέσο για την επίτευξη των μαθη‐

σιακών στόχων. Η άποψη τους αυτή στηρίζεται στην καταλυτική επίδραση των ηλεκτρονι‐

κών παιχνιδιών στο νεανικό πληθυσμό, όσο και στο γεγονός ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια 

φαίνεται να υποκινούν με έναν περισσότερο εποικοδομητικό τρόπο από αυτόν που υιοθε‐

τεί έως τώρα η συμβατική εκπαίδευση.  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κινήθηκε και η εκπαιδευτική μας παρέμβαση, με την οποία επι‐

χειρήσαμε να εισαγάγουμε ένα ψηφιακό παιχνίδι με ξεκάθαρους βέβαια μαθησιακούς στό‐

χους  στην  τάξη  και  να  διδάξουμε μια  συγκεκριμένη  διδακτική  ενότητα με  αυτό αλλά  και 

άλλες παιγνιώδεις δραστηριότητες. Η εμπειρία αυτή υπήρξε πραγματικά αποκαλυπτική για 

τον ενθουσιώδη τρόπο με τον οποίο τα παιδιά ενεπλάκησαν με το ψηφιακό παιχνίδι, παρό‐

λο που σχετιζόταν αυτό με το μάθημα της Φυσικής και δεν είχε ψυχαγωγικό προσανατολι‐

σμό. Ωστόσο, το απόλαυσαν, ενθουσιάστηκαν, διασκέδασαν αλλά ταυτόχρονα έμαθαν έν‐

νοιες του ηλεκτρισμού και συνειδητοποίησαν ότι το παιχνίδι μπορεί να έχει και μαθησιακό 

αποτέλεσμα.  

Για  εμάς  τους  εκπαιδευτικούς  η  παρέμβαση  λειτούργησε  ως  εφαλτήριο  για  να  συλλογι‐

στούμε ότι τελικά τα ψηφιακά μέσα και δη τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να λειτουργή‐

σουν αποτελεσματικά στην τάξη μας, αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε μέσα σε ένα διδακτικό 

σενάριο με ξεκάθαρους στόχους. Τα μέσα αυτά σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστούν το 

ρόλο του δασκάλου, αλλά συνιστούν ένα «όπλο» στα χέρια του, προκειμένου να συμβαδί‐

σει με τις τεχνολογικές εξελίξεις, τα ενδιαφέροντα των μαθητών του και να χτίσει τη διδα‐

σκαλία του με έναν ελκυστικό και ταυτόχρονα αποτελεσματικό τρόπο.  

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι από την εμπειρία μας η διδασκαλία της διδακτικής αυ‐

τής ενότητας με το ψηφιακό παιχνίδι λειτούργησε πολύ θετικά για αρκετούς μαθητές, που 

είτε δε έχουν βρει κάποιο κίνητρο μάθησης στην παραδοσιακή τάξη στο μάθημα της Φυσι‐

κής κι όχι μόνο είτε έχουν εν γένει μαθησιακές δυσκολίες στην κατανόηση επιστημονικών 

εννοιών. Επομένως, αξίζει να επεκταθεί η χρήση του και να γίνει γενικότερα μια προσπά‐

θεια σχεδιασμού και παραγωγής εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών που θα ανταποκρί‐

νονται όχι μόνο στο αναλυτικό πρόγραμμα αλλά κυρίως στα χαρακτηριστικά και στις ανά‐

γκες των παιδιών. 
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Διδασκαλία της Χημικής Ισορροπίας με το λογισμικό PhET 
Χημεία Β λυκείου Θετικής κατεύθυνσης 

 
Μίχας Γιάννης  

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Εύβοιας , χημικός 
ymichas@sch.gr 

 

Περίληψη 

Οι μαθητές θα μεταβάλουν τα μεγέθη ενέργεια ενεργοποίησης Εα, μεταβολή ενθαλπίας ΔΗ, 

θερμοκρασία θ, αρχικό πληθυσμό μορίων αντιδρώντων και  προϊόντων nA, nB  σε μια υπο‐

θετική αντίδραση  Α  Β  και θα μελετήσουν πως επηρεάζουν οι αλλαγές αυτές το τελικό 

πληθυσμό τω μορίων Α και Β. Θα επαληθεύσουν, δηλαδή την αρχή του Le Chatelier,  χρησι‐

μοποιώντας το εικονικό εργαστήριο «PhET – αντιστρεπτές αντιδράσεις».  

http://phet.colorado.edu/el/simulation/reversible‐reactions. 

Λέξεις  –  κλειδιά:  εικονικό  εργαστήριο,  αρχή  Le  Chatelier,  δυναμικά  ισορροπία,  ενέργεια 

ενεργοποίησης, μεταβολή ενθαλπίας 

Εισαγωγή 

Το «PhET – αντιστρεπτές αντιδράσεις», είναι ένα λογισμικό που στηρίζεται πάνω στο διά‐

γραμμα ενθαλπίας μιας υποθετικής αντίδρασης Α  Β. Μας δίνει τη δυνατότητα να αλλά‐

ξουμε την ενέργεια ενεργοποίησης Εα, το ΔΗ, την θερμοκρασία και τον αριθμό των μορίων 

αντιδρώντων  και  προϊόντων  που  συμμετέχουν  σ’  αυτή  την  αντίδραση.  Τα  μόρια  κατόπιν 

αφήνονται ελεύθερα να καταλήξουν αριστερά ή δεξιά της Εα, σε μια δυναμική ισορροπία. 

Πρόκειται για ένα  ιδανικό μικρο‐εργαστήριο, αφού οι μαθητές μπορούν να αλλάξουν πα‐

ραμέτρους  και  να  πάρουν  μετρήσεις,  βλέποντας  τα  ίδια  τα  μόρια.  Ένα  πείραμα  που  δεν 

μπορεί  να  γίνει  στο  πραγματικό  εργαστήριο.  Ταυτόχρονα  βλέπουν  τη  χρήση  θεωρητικών 

εννοιών στη πραγματική χημεία (Εα, ΔΗ) και επαληθεύουν την αρχή του Le Chatelier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εα = 10, 
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 ΔΗ = ‐12, 

 θ = 350,  

nA = 200,   nB = 0 

nA’ = 60,   nB’ = 140 

Kc = 140/60 = 2,33 

t =300 sec 

Διδακτική μεθοδολογία 

Οι υποθέσεις που αναφέρονται σε καθένα από τα παρακάτω πειράματα, πρέπει να τίθενται 

στους μαθητές σαν ερωτήσεις (Τι περιμένετε να γίνει αν αλλάξουμε αυτό;). Οι απαντήσεις 

τους πρέπει να καταγράφονται και να ελέγχονται μετά τη διεξαγωγή του πειράματος. Είτε 

επαληθευτούν, είτε διαψευστούν οι υποθέσεις τους, η αφομοίωση της νέας γνώσης θα γί‐

νει με το πιο αποτελεσματικό τρόπο (γνωστική σύγκρουση). 

Η επιστημονική μέθοδος 

 Κάνουμε μία υπόθεση και την ελέγχουμε με το πείραμα. 

 Ξεκινάμε από ένα πείραμα αναφοράς (πείραμα 1) και αλλάζουμε σε κάθε νέο πεί‐

ραμα, μία μόνο παράμετρο. 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων, από τα αποτελέσματα των πειραμάτων. 

 

 

         Ενθαλπία                                  Εα                                                      KC = n’B/n’A 

                 Η,                       Α                                                              το  KC δείχνει προς τα πού είναι 

         Joule/mol                      ΔΗ                                                     στραμμένη η αντίδραση, προς τα  

                                                                Β                                     προϊόντα Β (KC>1) ή τα αντιδρώντα  

                                                                                                         A (KC < 1). 

                                       Πρόοδος της αντίδρασης 

 

Πείραμα 2: Αύξηση του ΔΗ (πιο εξώθερμη αντίδραση) θα επιφέρει αύξηση του n’B, γιατί το 

ενεργειακό φράγμα από δεξιά προς αριστερά θα γίνει μεγαλύτερο (Εα+ΔΗ), ενώ το φράγμα 

από αριστερά προς τα δεξιά (Εα), θα μείνει ίδιο. Αναμενόμενο αποτέλεσμα αύξηση του ΚC. 

Πείραμα 3: Μηδενισμός του ΔΗ θα δημιουργήσει δύο  ίδια ενεργειακά φράγματα  (Εα), με 

αποτέλεσμα ο πληθυσμός n’A και n’B να είναι ίσοι. Άρα ΚC = 1. 

Πείραμα 4: ΔΗ = + 7, σημαίνει ότι θα πάρουμε τα ίδια αποτελέσματα με το πείραμα 2, κατ’ 

αντίστροφο  τρόπο  (περισσότερα Α  και  λιγότερα  Β).  Το KC πρέπει  να  είναι  ο  αντίστροφος 

αριθμός από το KC του πειράματος 2. 
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Πειράματα 5 και 6: Η αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερμες αντιδράσεις. Αφού 

αυτή είναι εξώθερμη, αναμένεται να πάρουμε περισσότερα Α σε σχέση με το πείραμα 1 και 

το ΚC  να μειωθεί.  Επίσης αναμένεται  η  ισορροπία  να  επιτευχθεί  σε συντομότερο  χρονικό 

διάστημα. 

Πείραμα 7: Εδώ ξεκινάμε από τα προϊόντα Β για να πάμε στα αντιδρώντα Α. δεν αναμένε‐

ται αυτό να επηρεάσει τίποτε σε σχέση με το πείραμα 1.  

Πείραμα 8: Η αύξηση της Εα επηρεάζει τη ταχύτητα της αντίδρασης. Επηρεάζει όμως το ίδιο 

της ευθεία και την αντίστροφη αντίδραση, με αποτέλεσμα να μην αλλάζει κάτι στη ισορρο‐

πία. Το μόνο που θα αλλάξει είναι ο χρόνος αναμονής για την επίτευξη της ισορροπίας. 

 Πείραμα 9: Εδώ προσθέτουμε 100 επιπλέον μόρια Α ενώ έχει επιτευχθεί ήδη η ισορροπία. 

Το σύστημα αναμένεται να αντιδράσει, προσπαθώντας να μειώσει τα Α και να αυξήσει τα 

Β, ώστε να έρθει πάλι σε ισορροπία. Τα n’A και n’B θα είναι μεγαλύτερα, το KC όμως θα είναι 

το ίδιο. 

Πείραμα 10: Η μείωση της θερμοκρασίας ευνοεί μια εξώθερμη αντίδραση. Το KC θα μεγα‐

λώσει. 

Πείραμα 11: αύξηση της θερμοκρασίας, ενώ έχει επιτευχθεί ήδη ισορροπία, αναμένεται να 

οδηγήσει σε νέα ισορροπία, μετατοπισμένης προς τη κατεύθυνση της ενδόθερμης αντίδρα‐

σης (αριστερά). 

Συνοπτικά όλα τα πειράματα φαίνονται στο Πίνακα 1: 

πείραμα  Εα  ΔΗ  θ  nA  nB  n’A  n’B  KC  t 

1  10  ‐7  350  200  0  75  125  1,7  400 

2  10  ‐27  350  200  0  40  160  4  1000 

3  10  0  350  200  0  100  100  1  350 

4  17  +7  350  200  0  125  75  0,6  300 

5  10  ‐7  1000  200  0  90  110  1,2  140 

6  17  +7  1000  200  0  110  90  0,8  300 

7  10  ‐7  350  0  200 70  130  1,8  320 

8  20  ‐7  350  200  0  80  120  1,5  1000 

9  10  ‐7  350  200+100  0  110  190  1,7  800 

10  10  ‐7  100  200  0  72  128  1,8  600 

11  10  ‐7  350+650 200  0  90  110  1,2  700 

Πίνακας 1 

 Με bold φαίνονται οι αλλαγές που γίνονται κάθε φορά σε σχέση με το πείραμα 1. Το πεί‐

ραμα  1  χρησιμοποιείται  σαν  αναφορά.  Η  θερμοκρασία  πρέπει  να  διορθώνεται,  κατά  τη 

διάρκεια του πειράματος, ώστε να παραμένει κοντά σε αυτή τη θερμοκρασία που είχε τεθεί 

εξ αρχής. Στη περίπτωση των ενδόθερμων αντιδράσεων (πειρ. 4, 6),   η Εα είναι 17 αντί για 

10. Σαν Εα τότε πρέπει να θεωρείται η Εα της αντίστροφης αντίδρασης (Β →Α). 
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Αν επαναλάβουμε το ίδιο πείραμα αμέσως, μετά δε θα πάρουμε ακριβώς τα ίδια αποτελέ‐

σματα, όπως και στο πραγματικό πείραμα. Καλό είναι για να αντιμετωπιστεί αυτή η δυσκο‐

λία, να γίνει το ίδιο πείραμα, από πολλές ομάδες μαθητών και να βγαίνει ο μέσος όρος. Για 

να προσθέσουμε επιπλέον μόρια Α στο πείραμα 9, πηγαίνουμε πάνω δεξιά στο πεδίο θά‐

λαμος μορίων και πατάμε το βελάκι προς τα πάνω του Α, τόσο ώστε να αυξηθεί η τιμή κατά 

100. Στο πείραμα 11 επαναλαμβάνουμε το πείραμα 1 και όταν αποκατασταθεί η ισορροπία, 

θερμαίνουμε στους 1000οC και περιμένουμε ακόμα 300 sec. 

Διευθέτηση του χρόνου 

Κάθε πείραμα διαρκεί 2‐15 λεπτά. Αν συνυπολογιστεί ο χρόνος για τη παροχή εξηγήσεων 

για τον τρόπο εργασίας και ο χρόνος για συζήτηση πάνω σε κάθε πείραμα πριν (υπόθεση) 

και μετά (συμπεράσματα) από αυτό, σε μία διδακτική ώρα μπορούν να γίνουν 2 ή 3 τέτοια 

πειράματα. 

Προτείνεται να γίνει μία τέτοια διδακτική ώρα σε ολομέλεια (όλοι οι μαθητές να κάνουν το 

ίδιο πείραμα ) και άλλη μια ώρα, κατά την οποία οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και 

θα κάνει  κάθε ομάδα δύο πειράματα. Κατόπιν θα γίνει συλλογή των αποτελεσμάτων από 

τον καθηγητή και συζήτηση στην ολομέλεια. 

Επίσης προτείνεται να δοθεί η άσκηση για εργασία στο σπίτι. Όσοι μαθητές δεν έχουν πρό‐

σβαση στο  internet μπορούν να επισκεφθούν συμμαθητές τους που έχουν πρόσβαση και 

να εμπλουτίσουν την εργασία και με νέα δικά τους πειράματα. 

Συμπεράσματα 

Πειράματα 2, 3  και 4: Tο KC επηρεάζεται  κυρίως από  το ΔΗ.  Στις  εξώθερμες αντιδράσεις 

έχουμε KC > 1 (ευνοούνται τα προϊόντα). Αυτό δεν είναι απολύτως σωστό. Παίζει ρόλο και η 

εντροπία, η οποία όμως είναι εκτός ύλης. 

Πειράματα 5, 6 και 10: Αύξηση της θερμοκρασίας ευνοεί τις ενδόθερμες αντιδράσεις. 

Πειράματα 9 και 11: Όταν διαταχθεί η ισορροπία, το σύστημα προσπαθεί να επανέλθει σε 

μια νέα ισορροπία. Στη νέα ισορροπία μπορούμε να έχουμε το ίδιο KC (αν η διατάραξη γίνει 

με τη προσθήκη επιπλέον ποσότητας αντιδραστηρίων) ή να έχουμε άλλο ΚC (αν γίνει με αλ‐

λαγή της θερμοκρασίας). 

Πείραμα 7: Από όπου και να ξεκινήσουμε πηγαίνουμε προς την ίδια ισορροπία. 

Πείραμα 8: Η Εα επηρεάζει τη ταχύτητα, και όχι τη ισορροπία. 

Βιβλογραφία 

Λιοδάκης Στ., Γάκης Δ., Θεοδωρόπουλος Δ., Θεοδωρόπουλος Π., Κάλλης Αν., (2005),    σελ. 

115,  σελ. 119  και  σχήμα σελ. 97.  Σχολικό βιβλίο  Χημεία Β  λυκείου Θετικής  κατεύθυνσης, 

ΟΕΔΒ. 
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Διδασκαλία του μαθήματος «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» με τη χρήση του λογισμικού 
GeoGebra 

 
 

Γεώργιος Παπαβασιλείου1, Χρήστος Τζέτζιας2 
1Εκπαιδευτικός ΠΕ09, 2Εκπαιδευτικός ΠΕ03 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος 

«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Συγκεκριμένα, όλα 

τα γραφήματα του μαθήματος παρουσιάζονται με ψηφιακό τρόπο, με τη μορφή διαδραστι‐

κών διαγραμμάτων του GeoGebra, συνοδευόμενα από κείμενα, σχόλια, οδηγίες και παρα‐

τηρήσεις του εκπαιδευτικού. Τα διαγράμματα αυτά μπορεί να αφορούν την κατανόηση και 

εμπέδωση από τους μαθητές των θεωρητικών εννοιών του μαθήματος αλλά και την πρα‐

κτική  εξάσκησή  τους με  τη μορφή ασκήσεων για  το σπίτι.  Το υλικό αυτό απευθύνεται σε 

μαθητές της Γ’ Γενικού Λυκείου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως στην συμβατική αλλά 

και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Αρχές Οικονομικής Θεωρίας, GeoGebra, διαδραστικά διαγράμματα. 

 

Εισαγωγή 

Το GeoGebra (σύνθεση των λέξεων geometry και algebra) είναι ένα πρόγραμμα μαθηματι‐

κών, με εκδόσεις για όλα τα δημοφιλή λειτουργικά συστήματα, ελεύθερο και ανοικτού κώ‐

δικα.  Ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αφορά όλα τα επίπεδα της εκπαί‐

δευσης  και  ενσωματώνει    Γεωμετρία,  Άλγεβρα,  πίνακες,  γραφήματα,  Στατιστική  και Λογι‐

σμό, σε ένα πακέτο, εύκολο ως προς τη χρήση  (Hohenwarter & Preiner, 2007). Έχει λάβει 

αρκετά διεθνή βραβεία εκπαιδευτικού λογισμικού, στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολι‐

τείες Αμερικής. 

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που συνδυάζει, είναι: 

 Τα γραφικά, οι πίνακες και η Άλγεβρα, αναγνωρίζονται με δυναμικό τρόπο, έτσι ώστε να 

υπάρχει διαδραστική συμμετοχή του χρήστη. 

 Οι εργασίες εξάγονται εύκολα σε μορφή δυναμικών ιστοσελίδων. 

 Ανανεώνεται  συνεχώς  και  κάθε  νέα  έκδοση  είναι  προσβάσιμη  από  όλους,  αφού,  ως 

ελεύθερο  λογισμικό  ανοικτού  κώδικα,  διατίθεται  δωρεάν  και  μάλιστα  για  όλα  τα 

δημοφιλή  λειτουργικά  συστήματα  όπως  Windows,  Linux,  Mac,  Solaris  (απαιτείται  η 

εγκατάσταση Java). 

 Υποστηρίζεται  από  μεγάλη,  διεθνή  κοινότητα  χρηστών  και web2.0  εφαρμογές  (forum, 

wiki, διαμοιρασμό κατασκευών κ.ά.) 

Ο σκοπός  της ένταξης ενός  τέτοιου λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι η  ενί‐

σχυση  της  σχετικής  αυτονομίας  και  της  ενεργούς  συμμετοχής  των  μαθητών  και  η  ενθάρ‐

ρυνσή τους να μαθαίνουν με τον δικό τους τρόπο και να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί και κα‐

τασκευαστές  νέας  γνώσης,  σύμφωνα  με  τη  θεωρία  μάθησης  του  εποικοδομισμού.  Όπως 

άλλωστε τονίζει και η Καπραβέλου  (2011): «H θεωρία αυτή εστιάζει στην οικοδόμηση της 
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νέας γνώσης στην παλιά, καθώς και στο ρόλο του διδασκόμενου στην κατασκευή νοήματος, 

με αυτορύθμιση, προσωπική ερμηνεία, κατασκευή και οργάνωση των εμπειριών και πειρα‐

ματισμούς.  Αυτό  επιτυγχάνεται  με  την  ενεργητική,  αυθεντική  σκέψη  του  μαθητή,  που  ε‐

μπλέκεται στις διαδικασίες διερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων» (σελ. 101). 

 

Το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» παρά το γεγονός ότι συγκαταλέγεται στα  μαθή‐

ματα επιλογής της Γ’ Γενικού Λυκείου, αποτελεί μάθημα αυξημένης βαρύτητας για την ει‐

σαγωγή σε μία από τις σχολές του 5ου επιστημονικού πεδίου. Μέσω της   διδασκαλίας του 

συγκεκριμένου μαθήματος επιδιώκονται για τους μαθητές οι παρακάτω στόχοι (όπως απο‐

τυπώνονται  στο  πρόγραμμα  σπουδών  του  μαθήματος  που  ορίστηκε  στο ΦΕΚ 131/07‐02‐

2002 τ.Β., άρθρο 20, σελ. 1369, αλλά και στην περιγραφή του μαθήματος στο Ψηφιακό Σχο‐

λείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού): 

 Η κατανόηση βασικών για την καθημερινότητα οικονομικών εννοιών και μεγεθών, όπως 

το οικονομικό κύκλωμα, το κόστος και η παραγωγή. 

 Η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς (μέσω των δυνάμεων της ζήτησης και 

της προσφοράς) και  του προσδιορισμού των τιμών των αγαθών. 

 Η εξοικείωση με τα εργαλεία παρουσίασης των διαφόρων οικονομικών μεγεθών, όπως 

τα γραφήματα και οι πίνακες, και η ορθή χρήση αυτών. 

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία πρόταση διδασκαλίας του μαθήματος «Αρχές Οικο‐

νομικής Θεωρίας» με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Αφού γίνει αναφορά στη δομή 

και τους στόχους της πρότασης, περιγράφεται η προτεινόμενη διαδικασία με τη χρήση συ‐

γκεκριμένων  παραδειγμάτων.  Τέλος,  προτείνονται  τρόποι  χρήσης  και  παρουσιάζονται  τα 

συμπεράσματα της εφαρμογής της. 

 

Δομή και στόχοι 

Το  υλικό  απευθύνεται  σε  μαθητές  της  Γ’  Γενικού Λυκείου  που  έχουν  επιλέξει  το  μάθημα 

«Αρχές Οικονομικής Θεωρίας» για την εισαγωγή τους σε μία από τις σχολές του 5ου επιστη‐

μονικού πεδίου. Περιλαμβάνει όλα τα κύρια διαγράμματα του σχολικού βιβλίου σε ψηφια‐

κή διαδραστική μορφή με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra και βασίζεται κυρίως στη 

θεωρία μάθησης του εποικοδομισμού. Αποβλέπει στην εμβάθυνση από τους μαθητές των 

οικονομικών  εννοιών  που  διδάσκονται,  μέσω  της  ορθότερης  και  προσφορότερης  χρήσης 

των διαφόρων «εργαλείων» της οικονομικής επιστήμης, όπως είναι οι πίνακες και τα δια‐

γράμματα. Αποβλέπει επίσης στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και στη διαμόρ‐

φωση θετικών στάσεων απέναντι στη σημασία και σπουδαιότητα της οικονομικής επιστή‐

μης. 

 

Οι στόχοι του υλικού σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων ‐ ικανοτήτων και στάσεων που πρέ‐

πει να αποκτήσουν οι μαθητές, είναι: 

 

Επίπεδο γνώσεων 

 Να κατανοήσουν βασικές οικονομικές έννοιες, όπως το κόστος, η παραγωγή κ.ά. 

 Να  κατανοήσουν  και  να  εμπεδώσουν  ειδικότερες  έννοιες,  όπως  η  ελαστικότητα,  που 

αποτελούν «κλειδιά» για την εξήγηση σημαντικών οικονομικών φαινομένων. 
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 Να μάθουν και να περιγράφουν θεμελιώδεις νόμους της οικονομίας, όπως της ζήτησης 

και της προσφοράς. 

 Να αναγνωρίζουν και να απαριθμούν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις δυνάμεις της 

ζήτησης και της προσφοράς. 

 Να προσδιορίζουν τον μηχανισμό διαμόρφωσης των τιμών των αγαθών. 

 

Επίπεδο δεξιοτήτων – ικανοτήτων 

 Να διαχειρίζονται με άνεση τα νέα τεχνολογικά εργαλεία. 

 Να διαβάζουν και να επεξεργάζονται με άνεση τα «βασικά εργαλεία»  κατανόησης των 

οικονομικών εννοιών, τους πίνακες και τα γραφήματα. 

 Να  εντοπίζουν  και  να  συγκρίνουν  διαφορές  και  ομοιότητες  μεταξύ  διαφορετικών 

διαγραμμάτων. 

 Να αναπτύσσουν ικανότητες κριτικής σκέψης. 

 Να  ενθαρρύνονται  στην  ανάπτυξη  ικανοτήτων  επικοινωνίας  και  συνεργασίας  με  τον 

εκπαιδευτικό. 

 Να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές χρήσης του διαδικτύου. 

 

Επίπεδο στάσεων 

 Να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τη σημασία των οικονομικών εννοιών. 

 Να αποδεχτούν την ξεχωριστή σημασία μιας άλλης επιστήμης,  των μαθηματικών, στην 

εμπέδωση των οικονομικών εννοιών. 

 Να εκφράσουν διάθεση συνεργασίας με τον εκπαιδευτικό. 

 Να  ενδιαφέρονται  για  τις  οικονομικές  δραστηριότητες  και  γενικότερα  για  το  δημόσιο 

βίο. 

 

Περιγραφή της διαδικασίας 

Η διαδικασία περιγράφεται στα παρακάτω βήματα: 

 

1ο Βήμα 

Η διδακτέα‐εξεταστέα ύλη του μαθήματος αποτελείται από τα εξής 5 κεφάλαια: 

i. Βασικές οικονομικές έννοιες. 

ii. Η ζήτηση των αγαθών. 

iii. Η παραγωγή και το κόστος. 

iv. Η προσφορά των αγαθών. 

v. Ο προσδιορισμός των τιμών. 

Σε  κάθε  κεφάλαιο,  περιλαμβάνονται  θεωρία  και  γραφήματα  τα  οποία  την  επεξηγούν  και 

βοηθούν στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών και μεγεθών που περιγράφονται. Για 

παράδειγμα, στη σελίδα 29  του σχολικού βιβλίου, διατυπώνεται ο νόμος της  ζήτησης, ως 

εξής: ‘όταν η τιμή ενός αγαθού μειώνεται, αυξάνεται  η ζητούμενη ποσότητά του, και, ό‐

ταν η τιμή του αυξάνεται, μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα από το αγαθό αυτό, όταν οι 

άλλοι παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν τη ζήτηση παραμένουν σταθεροί (ceteris 

paribus).’ Για την κατανόηση του συγκεκριμένου νόμου, παρατίθεται παράδειγμα, η απει‐

κόνιση του οποίου δίνεται με το παρακάτω γράφημα‐διάγραμμα στη σελίδα 30: 
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Διάγραμμα 2.1. Καμπύλη ζήτησης πορτοκαλιών από έναν καταναλωτή. 

Σχήμα 1 

Το παραπάνω διάγραμμα έχει προκύψει από τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα στη σελίδα 

30: 

Τιμή (P)  Ζητούμενη ποσότητα (Q) 

0,2  6 

0,3  4 

0,4  3 

Σχήμα 2 

 

2ο Βήμα 

Κατασκευάζοντας  ένα  αντίστοιχο  διάγραμμα  στο  GeoGebra,  δίνεται  στον  μαθητή  τη 

δυνατότητα  να  αλληλεπιδράσει  με  αυτό,  αυξομειώνοντας  την  τιμή  και  να  δει  πώς 

μεταβάλλεται  η  ζητούμενη  ποσότητα,  ώστε  να  επαληθεύσει  την  ισχύ  του  νόμου  της 

ζήτησης:  

http://www.geogebratube.org/student/m21511   

Ο μαθητής βλέπει πράγματι ότι σε κάθε αύξηση της τιμής μειώνεται η ζητούμενη ποσότητα 

και το αντίθετο. Κάτω από το διάγραμμα υπάρχει χώρος, όπου ο εκπαιδευτικός μπορεί να 

αναπτύξει παρατηρήσεις και σχόλια και να δώσει τις οδηγίες που θέλει ώστε να βοηθήσει 

τον μαθητή να κατανοήσει το διδασκόμενο αντικείμενο. 

 

Επιπροσθέτως, ο εκπαιδευτικός μπορεί να προγραμματίσει και να λύσει ασκήσεις με τη βο‐

ήθεια του GeoGebra ή να ζητήσει από τους μαθητές να τις λύσουν στο σπίτι, όπως για πα‐

ράδειγμα η άσκηση 7 του 5ου κεφαλαίου, στη σελίδα 106 του σχολικού βιβλίου: 

http://www.geogebratube.org/student/m36358  

 

3ο Βήμα 
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Τα  παραπάνω  διαγράμματα  μπορούν  εύκολα  να  εξαχθούν  με  τη  μορφή  δυναμικών 

ιστοσελίδων  (μέσω  του  κεντρικού  ιστοτόπου  GeoGebraTube),  όπως  στα  παραπάνω 

παραδείγματα.  Αυτό  έχει  ιδιαίτερη  σημασία,  καθώς  προσφέρονται  για  ολοκληρωμένη 

προσωπική μελέτη στο σπίτι, κάτι που αποτελεί και έναν από τους βασικούς στόχους. Όπως 

έχει  ήδη  προαναφερθεί,  ο  χρήστης –  μαθητής  χρειάζεται  μόνο μία  σύνδεση  internet  στο 

σπίτι και τα πρόγραμμα Java (ελεύθερο για  ‘κατέβασμα’ από το  internet) για να μπορέσει 

να δει και να αλληλεπιδράσει με τα διαγράμματα. 

 

4ο Βήμα 

Κάθε  βασικό  διάγραμμα  των  5  κεφαλαίων  της  ύλης  μετατρέπεται  σε  διαδραστικό 

διάγραμμα με τη χρήση του λογισμικού GeoGebra και διατίθεται για χρήση στους μαθητές: 

 Στο σχολείο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας. 

 Στο  σπίτι,  στο  πλαίσιο  προσωπικής  αλλά  καθοδηγούμενης  από  τον  εκπαιδευτικό 

μελέτης. 

Η χρήση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας: http://users.sch.gr/geopapava/joomla/  

Από το κεντρικό μενού: ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ → ΑΟΘ → ΚΕΦΑΛΑΙΟ……→ Επιλογή διαγράμμα‐

τος. 

 

Προτάσεις χρήσης και εφαρμογής 

Το υλικό προτείνεται για χρήση από τους μαθητές που διδάσκονται το συγκεκριμένο μάθη‐

μα, με δύο κυρίως τρόπους: 

 Με τη συμβατική διδασκαλία, στη διάρκεια του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου. 

Ο  εκπαιδευτικός,  όποτε  έχει  την  ευχέρεια  χρήσης  ψηφιακών  μέσων  (υπολογιστή  και 

βιντεοπροβολέα),  μπορεί  να  χρησιμοποιεί  το  υλικό  στην  τάξη,  στο  πλαίσιο  της 

παράδοσης  –  διάλεξης,  της  χρήσης  της  μεθόδου  ερωτήσεων  –  απαντήσεων  ή  όποιας 

άλλης διδακτικής μεθόδου χρησιμοποιεί. Επιπροσθέτως, με τη χρήση αυτού του υλικού 

εξοικονομεί τον χρόνο σχεδίασης των διαγραμμάτων αυτών στον πίνακα. 

 Με την προσωπική, ατομική μελέτη του μαθητή στο σπίτι. Τα διαδραστικά διαγράμματα 

είναι πλήρως δομημένα, με οδηγίες όταν απαιτείται, με παρατηρήσεις και σχόλια που 

βοηθούν το μαθητή στην ευκολότερη κατανόηση των εννοιών που διδάσκεται, αλλά και 

στην περαιτέρω εξάσκησή του. 

 

Συμπεράσματα 

Η χρήση του υλικού (σε ένα διάστημα 4 μηνών της τρέχουσας σχολικής περιόδου) με τους 

δύο προαναφερόμενους τρόπους είχε θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα: 

 Ενίσχυσε  την  οικονομία  χρόνου  του  εκπαιδευτικού,  απαλλάσσοντάς  τον  από  τη 

χρονοβόρα διαδικασία καταγραφής δεδομένων στον πίνακα, κατασκευής διαγραμμάτων 

αλλά  και  τροποποίησή  τους  για  να  παρουσιαστούν  μεταβολές    στις  διάφορες 

παραμέτρους. 

 Η δυνατότητα «animation» του GeoGebra, δηλαδή της κίνησης των διαφόρων στοιχείων 

με  τη  βοήθεια  δρομέων,  βοήθησε  τους  μαθητές  να  κατανοήσουν  πολύ  καλύτερα  τη 

θεωρία σε σχέση με τα στατικά διαγράμματα του βιβλίου ή του πίνακα. 

 Η  διαδραστικότητα  των  διαγραμμάτων  βοήθησε  τους  μαθητές,  ειδικά  όσους 

εργάστηκαν στο σπίτι,  να  εμπεδώσουν  καλύτερα  τη θεωρία. Η προσωπική μελέτη στο 
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σπίτι,  με  την  κατάλληλη  προετοιμασία  και  καθοδήγηση  του  εκπαιδευτικού  από  το 

σχολείο, μείωσε στο ελάχιστο τα δύσκολα σημεία και τις πιθανές παρερμηνείες εννοιών. 

 Η  λύση ασκήσεων μέσω  του GeoGebra,  απλοποίησε  για  τους  μαθητές  την  κατανόηση 

των  δεδομένων  και  την  διαδικασία  επίλυσης,  η  οποία  γίνεται  διαγραμματικά,  βήμα – 

βήμα και με αναλυτική επεξήγηση όπου απαιτείται.  

 Η εξοικείωση των περισσότερων μαθητών με  την  τεχνολογία, αποτέλεσε ένα επιπλέον 

κίνητρο για αυτούς να ασχοληθούν ενεργά με το υλικό και να αναπτύξουν θετική στάση 

απέναντι στο μάθημα, αλλά και στην οικονομική επιστήμη γενικότερα. 

 

Τα  παραπάνω  συμπεράσματα  προέκυψαν  κυρίως  από  τη  σύγκριση  των  αποτελεσμάτων 

των τετραμηνιαίων τεστ και διαγωνισμάτων της τρέχουσας σχολικής περιόδου σε σχέση με 

αυτά των προηγούμενων τριών ετών.  

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Εθνικό Τυπογραφείο, ΦΕΚ 131, 07‐02‐2002, τ.Β., άρθρο 20, σελ. 1369. Διαθέσιμο στον 

δικτυακό τόπο: http://www.et.gr/idocs‐

nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHghqNAYvmYB3dtvSoClrL8L0XCZRk

17YV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx9hLslJUqeiQ9kMOZFTQVx0ik‐

sIkgBXrd8CYt9CD6y5HH73kYD6A9k. Προσπελάστηκε: 08/07/2013. 

2. GeoGebra. (n.d). Διαθέσιμο στον ψηφιακό τόπο: http://www.geogebra.org/cms/el/info. 

Προσπελάστηκε: 14/03/2013. 

3. GeoGebraTube. (n.d.). Διαθέσιμο στον ψηφιακό τόπο: http://www.geogebratube.org/ . 

Προσπελάστηκε: 14/03/2013. 

4. Hohenwarter, M. & Preiner, J. (2007), Dynamic Mathematics with GeoGebra, The Journal 

of Online Mathematics and Its Applications, Volume 7, March 2007, ID 1448, Διαθέσιμο 

στον δικτυακό τόπο: http://www.maa.org/joma/Volume7/Hohenwarter/index.html . 

Προσπελάστηκε: 05/07/2013. 

5. Καπραβέλου, Α. (2011), Η σημασία των θεωριών μάθησης στο πλαίσιο των ΤΠΕ στην 

εκπαίδευση, Open Education, Volume 7, Number 1, 101. Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal/article/download/127/76 . Προσπελά‐

στηκε: 11/07/2013 

6. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού – Ψηφιακό Σχο‐

λείο, Αρχές Οικονομικής Θεωρίας. (n.d.).  Διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο: 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/courses/DSGL‐C117/ . Προσπελάστηκε: 22/04/2013. 

 

 

 

 

710/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Διεπιστημονική προσέγγιση των θεμάτων της διαφορετικότητας, της ανεκτικότητας, των 
διακρίσεων και του ρατσισμού μέσα από τα Αγγλικά της Β’ Γυμνασίου, τα Γαλλικά της Γ’ 

Γυμνασίου και της Πληροφορικής της Γ’ Γυμνασίου με τη χρήση των ΤΠΕ 
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Περίληψη 

Υποβολή  πρότασης μαθησιακής ενότητας για την αφύπνιση και την ευαισθητοποίηση των 

μαθητών σε  θέματα διακρίσεων,  διαφορετικότητας  και  ρατσισμού με σχεδιασμό διδακτι‐

κών δραστηριοτήτων, δημιουργία πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού με τη χρήση ΤΠΕ και 

με τελικό προϊόν την παραγωγή εκπαιδευτικού πολυμεσικού υλικού από τους εμπλεκόμε‐

νους μαθητές. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Μαθησιακή ενότητα, διδακτική δραστηριότητα, εκπαιδευτικό υλικό με τη 

χρήση ΤΠΕ, διακρίσεις, ρατσισμός 

 

Η αφορμή 

 

Στα πλαίσια του Νέου Σχολείου, όπου, όπως δηλώνεται, για την ξενόγλωσση εκπαίδευση «ο 

στόχος  είναι  η ανάπτυξη  των  γνωστικών,  κοινωνικών  και  επικοινωνιακών δεξιοτήτων  των 

μαθητών μέσα από δραστηριότητες που  εστιάζουν στη μάθηση και παράλληλα αναπτύσ‐

σουν  τις  γενικότερες  δεξιότητες  που  προβλέπονται  από  το  Εθνικό  Σχολικό  Πρόγραμμα 

Σπουδών»  (Μείζον  Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης,  Τόμος  Β’,  ειδικό  μέρος  ΠΕ05  Γαλλικών, 

Μάιος 2011, Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο)  το σχολικό  εγχειρίδιο από μόνο  του δεν μπορεί  να 

απαντήσει στους παραπάνω στόχους. Μ’ αυτήν την παραδοχή πιστεύουμε ότι ο εκπαιδευ‐

τικός και οι μαθητές μπορούν και πρέπει να προχωρήσουν στην αναζήτηση και την παρα‐

γωγή πρωτότυπου εκπαιδευτικού υλικού εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες, που προσφέ‐

ρουν οι ΤΠΕ.   

 

Οι αρχές του Νέου Σχολείου μέσα από συγκεκριμένες διδακτικές πρακτικές 

 

Η συγκεκριμένη πρόταση υλοποιεί τις κυρίαρχες αρχές του «Νέου Σχολείου» όπως η μαθη‐

τοκεντρικότητα, η δημιουργική χρήση του ελεύθερου χρόνου του μαθητή μέσα και έξω από 

τη σχολική τάξη, η διαφοροποιημένη μάθηση και η σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική 

πραγματικότητα.  Επιπλέον,  αποτελεί  απάντηση  σε  θέματα  που  αντιμετωπίζει  η  δημόσια 

εκπαίδευση όπως η χρήση του ενός και μοναδικού σχολικού εγχειριδίου, η δυνατότητα α‐

ναπροσαρμογής του εκπαιδευτικού υλικού και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μα‐

θητών.  
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Η προσωπική μας εμπειρία στην τάξη και η καθημερινότητά μας έξω από αυτή μας καλεί 

όλους μας ως εκπαιδευτικούς να συνδέσουμε τη γενική με την ειδική γνώση με τρόπο οι‐

κείο και φιλικό προς το μαθητή, να αξιοποιήσουμε αυτό που ήδη γνωρίζει για να κατακτή‐

σει το νέο.  

 

Οι ξένες γλώσσες και οι ΤΠΕ είναι τα βασικά εργαλεία για τους μαθητές, οι οποίοι θέλουν 

και  πρέπει  να  εξοικειωθούν  με  διεθνείς  κώδικες  επικοινωνίας,  αναπτύσσοντας  έτσι  μια 

σφαιρική αντίληψη του κόσμου και κοινωνικές, διαπολιτισμικές και διαγλωσσικές δεξιότη‐

τες. 

 

Ως ενεργοί εκπαιδευτικοί, λοιπόν, αναγνωρίζουμε την ευθύνη που έχουμε για τη δημιουρ‐

γία πολιτών του κόσμου και αξιοποιούμε τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ σε συν‐

δυασμό με τις δύο διεθνείς γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά) και το πολιτισμικό τους υπόβαθρο. 

Επιπλέον,  δουλεύοντας με δυο  ξένες  γλώσσες παρατηρούμε αυτό που παραθέτει ο Cum‐

mins  (2000)   ότι πάντα υπάρχει περιθώριο για  την κοινή υποκείμενη γλωσσική  ικανότητα 

ανεξαρτήτως συγγένειας ανάμεσα στις γλώσσες.  

 

Πολύ συχνά η διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο δημόσιο σχολείο γίνεται υπό την «αυ‐

στηρή κριτική» των οικογενειών των μαθητών οι οποίοι, όταν μιλάμε για διδασκαλία ξένης 

γλώσσας,  κατανοούν  ένα  σύστημα  καθαρά  εξεταστικοκεντρικό  το  οποίο  θα  οδηγεί  στην 

απόκτηση ενός διπλώματος, την απόκτηση του οποίου έντεχνα πείθουν τα φροντιστήρια ότι 

μόνον αυτά μπορούν να εξασφαλίσουν. Αυτό, όμως, το οποίο μπορεί να προσφέρει το δη‐

μόσιο σχολείο είναι να μάθει στους μαθητές του πώς να εργάζονται, πώς να ερευνούν, πώς 

να συνεργάζονται και κυρίως το πώς να μαθαίνουν. 

 

Οι  προτεινόμενες  διδακτικές  πρακτικές  δύνανται  να  αποτελέσουν  χρήσιμο  εργαλείο  για 

τους  εκπαιδευτικούς,  που  διδάσκουν  σε  πολυπολιτισμικά  περιβάλλοντα,  ενισχύοντας  τον 

αυτοσεβασμό,  την  αυτοπεποίθηση  και  την  αποδοχή  της  μοναδικότητας  του  εαυτού  μας, 

πρώτα από όλα, για να μπορέσουμε να αποδεχθούμε και τους άλλους. 

 

Και τα δύο σχολικά εγχειρίδια των αγγλικών και των γαλλικών,  τα οποία διδάσκονται στο 

ελληνικό δημόσιο σχολείο έχουν εντάξει στην ύλη τους το θέμα του ρατσισμού (Γαλλικά, Γ΄ 

Γυμνασίου, ενότητα 7, Ο.Ε.Δ.Β., 2009) και των διαφορών στον πολιτισμό (Αγγλικά, Β΄ και Γ΄ 

Γυμνασίου, Think Teen, Ο.Ε.Δ.Β., 2009). Εξ άλλου, όλες οι ξένες γλώσσες, που διδάσκονται 

στο ελληνικό σχολείο ακολουθούν το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών 

(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι «με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι μα‐

θητές αντιλαμβάνονται ότι η ξένη γλώσσα […] χρησιμεύει […] για την πρόσληψη και διαχεί‐

ριση πληροφοριών από διάφορα γνωστικά πεδία» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών, Παιδαγωγι‐

κό Ινστιτούτο, Αθήνα, 2003). 

 

Στόχος μας είναι η αφύπνιση και  η ευαισθητοποίηση των μαθητών μας σε θέματα διαφο‐

ρετικότητας και ρατσισμού μέσα από τις ξένες γλώσσες και τις ΤΠΕ, ο οποίος θα επιτευχθεί 

από την επαφή των μαθητών μας με τις έννοιες culture και civilization/civilisation τόσο ως 

έννοιες όσο και ως συστήματα θεώρησης των άλλων. Σύμφωνα με τον Νόρμπερτ Ελίας με 

τον όρο «πολιτισμός εκφράστηκε αφ’ ενός η αυτοσυνειδησία της Δυτικής Ευρώπης στα τε‐
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λευταία 200 – 300 χρόνια ως αντιπαράθεση με τις κοινωνίες του παρελθόντος,…» (Φίλιας, 

2000,σελ: 106).  και  παράλληλα  ενισχύθηκε η  διαδικασία  σχηματισμού  της  εθνικής  συνεί‐

δησης και κατ’ επέκταση η αίσθηση ταυτότητας και ιδιομορφίας του κάθε λαού στην Ευρώ‐

πη.  

 

H αναγκαιότητα της εισαγωγής των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στη μάθηση χαρακτηρίζεται ως 

αδήριτη από όλους, πλέον, τους συντελεστές της μαθησιακής διαδικασίας. Ενδεικτικά, πα‐

ραθέτουμε το ανάλογο απόσπασμα: « Η επιχειρηματολογία που συνοδεύει τις προσπάθειες 

ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, εκτός από την καλλιέργεια του πληροφορικού εγγραμ‐

ματισμού  […]  επικεντρώνεται σε παιδαγωγικά  ζητήματα καθώς τα ψηφιακά μέσα αφενός 

εμπλουτίζουν  την  εκπαιδευτική  διαδικασία  με  ανεξάντλητες  πηγές  εκπαιδευτικού  υλικού 

και εργαλεία επικοινωνίας και αφετέρου μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτι‐

κής και μαθησιακής διαδικασίας» (Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό: Τόμος Α: Γενικό μέρος, Αρ‐

χική έκδοση, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, σελ.: 113). 

 

Το Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  (ο.π.)  αναφέρει: «…οι  ΤΠΕ  κινητοποιούν  την  προσοχή  και  την 

αντίληψη  των  μαθητών,  πολλαπλασιάζουν  τις  δυνατότητες  ανάκλησης  πληροφοριακών 

στοιχείων και παράλληλα προσφέρουν ένα πεδίο για την ερμηνευτική κατανόηση δεδομέ‐

νων και φαινομένων».  Επιπλέον,  το παράδειγμα της χρήσης  του διαδραστικού πίνακα, ό‐

που αυτός  χρησιμοποιείται,  είναι  χαρακτηριστικό  του πως οι  ΤΠΕ μπορούν  να προσελκύ‐

σουν το ενδιαφέρον των μαθητών μας και να τους κινητοποιήσουν σε μιαν ενεργητικότερη 

εμπλοκή στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία (Le français dans le monde, 2012, σσ.20 ‐21). 

 

Το Διαδίκτυο αποτελεί μία ανεξάντλητη και ευφάνταστη, συνεχώς ανανεούμενη πηγή υλι‐

κού  το  οποίο  μπορεί  να  αξιοποιηθεί  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία.  Βέβαια,  πάντα  ελλο‐

χεύει ο  κίνδυνος  να αποτελέσει η προσπάθεια ένταξης  των ΤΠΕ στη διδασκαλία και στην 

εκπαιδευτική   διαδικασία χωρίς την κατάλληλη προετοιμασία ένα απλό «παιχνίδι» με τον 

Η/Υ και τις προσφερόμενες από αυτόν δυνατότητες. 

 

Η ανά χείρας εργασία προσπάθησε, επίσης, να προχωρήσει και στο επόμενο βήμα που προ‐

τείνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Αυτό δηλαδή της ένταξης των ΤΠΕ σ’ ένα πλαίσιο 

οργανωμένου και δομημένου τρόπου διδασκαλίας, που ολοκληρώνεται σε σενάρια διδα‐

σκαλίας. Με κατάλληλη προετοιμασία εκ μέρους του διδάσκοντα θα μπορέσουμε να επιτύ‐

χουμε τους επιθυμητούς στόχους που αφορούν: 

 

‐ Εποικοδομητική μάθηση 

‐ Προσέγγιση μέσω της κοινωνιογνωστικής διάστασης της μάθησης 

‐ Μαθητοκεντρική προσέγγιση 

‐ Αλληλεπίδραση με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 

‐ Αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευτικό, τους συμμαθητές του αλλά και με το πε‐

ριεχόμενο 

‐ Ομαδοσυνεργατικότητα και περαιτέρω ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων 

 

Στα πλαίσια των παραπάνω προτείνονται, ενδεικτικά, κάποιες  δραστηριότητες για την επί‐

τευξη των παραπάνω στόχων. 
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Δραστηριότητες 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες Γαλλικών 

1) Αρχικά, προβολή ενός βίντεο για ευαισθητοποίηση http://bit.ly/ZyZ60b  

2) Προβολή ενός powerpoint   με διάφορα συνθήματα και εικόνες ως ερέθισμα για συζή‐

τηση μέσα στην τάξη. 

3) Ανάλυση σχεδιαγραμμάτων (Analyse d’un graphique):  

 

Σε  ομάδες  των  τεσσάρων  μαθητών,  επίσκεψη  στον  σύνδεσμο  http://bit.ly/15kWhPH  και  

καταγραφή. (Eκτύπωση σελίδων 90, 97, 99 και 107). Ενδεικτικές ερωτήσεις: 

i. Τι παρατηρείτε για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται το φαινόμενο της μετα‐

νάστευσης; 

ii. Τι παρατηρείτε σχετικά με την Ελλάδα; 

iii. Έχετε  αλλάξει  γνώμη  για  τις  αιτίες  του  φαινομένου  της  μετανάστευσης  μετά 

από τη μελέτη αυτών των στοιχείων;  

4) Γραμματική : Le plus‐que‐parfait (Υπερσυντέλικος): Για περισσότερη εξάσκηση στον plus‐
que‐parfait  υπάρχουν  οι  παρακάτω  σελίδες:  http://kzofrancais.pbworks.com  και 

http://www.francaisfacile.com 

5) Πρόταση δραστηριοτήτων στους μαθητές για περαιτέρω ευαισθητοποίηση στο θέμα του 
ρατσισμού και των διακρίσεων: 

i. Αναζήτηση στο http://images.google.com για το λήμμα “ racisme”. Επιλογή μίας 

από  τις  προτεινόμενες  εικόνες  για  δημιουργία  σελιδοδείκτη.  Ανταλλαγή  σελι‐

δοδεικτών μεταξύ των συμμαθητών. 

ii. Επίσκεψη  στις  ιστοσελίδες  http://www.musicme.com  και   

http://www.mondomix.com, και εύρεση αντιπροσωπευτικών μουσικών κομμα‐

τιών από τις πέντε ηπείρους για μουσική επένδυση ενός πάρτι, που ετοιμάζει το 

σχολείο  με  αφορμή  την  21η  Μαρτίου  ως  Παγκόσμια  Ημέρα  κατά  του  ρατσι‐

σμού. 

iii. Αναζήτηση στο http://images.google.com για το λήμμα “ racisme”. Επιλογή μίας 

από τις προτεινόμενες εικόνες για να την δημιουργία ενός ή περισσοτέρων α‐

φισών για το πάρτι, που ετοιμάζει στο σχολείο με αφορμή την 21η Μαρτίου ως 

Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού. 

iv. Με αφορμή την 21η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού, αναζή‐

τηση σχολείων από τις πέντε ηπείρους, επικοινωνία και από κοινού εργασία εξ 

αποστάσεως πάνω στο ρατσισμό. Προϊόν αυτής την από κοινού εργασίας μπο‐

ρεί να είναι ένα diaporama ή ένα vidéo το οποίο θα περνάει μηνύματα κατά του 

ρατσισμού. 

v. Με  αφορμή  την  21η Μαρτίου  ως  Παγκόσμια  Ημέρα  κατά  του  ρατσισμού  δη‐

μιουργία φυλλαδίου, το οποίο θα διανεμηθεί στους μαθητές αλλά και στην το‐

πική κοινωνία με μηνύματα κατά του ρατσισμού και των διακρίσεων. Εκτός από 

τα ελληνικά και  τα γαλλικά αξιοποίηση όλων των γλωσσών, που,  τυχόν υπάρ‐

χουν στον κοινωνικό περίγυρο του σχολείου. 

Ενδεικτικές δραστηριότητες Πληροφορικής 
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1. Το αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Πληροφορικής  (ΔΕΠΠΣ ‐ ΑΠΣ Πληροφορι‐

κής) προβλέπει για την Γ’ Γυμνασίου την διδασκαλία της Αλγοριθμικής και του Προγραμμα‐

τισμού μέσα από ένα περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού. Τα τελευταία χρόνια όλο και 

περισσότεροι  εκπαιδευτικοί  της  Πληροφορικής  επιλέγουν  το  Scratch 

(http://scratch.mit.edu/  ‐  Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Προγραμματισμού  του MIT)  λόγω  της 

φιλικότητας του προς τους αρχάριους προγραμματιστές, αλλά και λόγω της ευκολίας που 

παρέχει στην δημιουργία μικρών animation. 

 

Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι η ευαισθητοποίηση και αφύπνιση των μαθητριών 

και μαθητών της Γ’ τάξης του Γυμνασίου στα φαινόμενα του ρατσισμού και των διακρίσεων 

μέσω  της  δημιουργίας  ενός μικρού animation,  στο οποίο θα  επιχειρείται  η  οπτικοποίηση 

του παρακάτω ποιήματος. 

Όταν γεννιέμαι, είμαι μαύρος 

Όταν μεγαλώσω, είμαι μαύρος 

Όταν κάθομαι στον ήλιο, είμαι μαύρος 

Όταν φοβάμαι, είμαι μαύρος 

Όταν αρρωσταίνω, είμαι μαύρος 

Κι όταν πεθαίνω, ακόμα είμαι μαύρος 

Κι εσύ λευκέ άνθρωπε 

Όταν γεννιέσαι, είσαι ροζ 

Όταν μεγαλώνεις, γίνεσαι λευκός 

Όταν κάθεσαι στον ήλιο, γίνεσαι κόκκινος 

Όταν κρυώνεις, γίνεσαι μπλε 

Όταν φοβάσαι, γίνεσαι κίτρινος 

Όταν αρρωσταίνεις, γίνεσαι πράσινος 

Κι όταν πεθαίνεις, γίνεσαι γκρι 

Και αποκαλείς εμένα έγχρωμο… 

Προτείνεται η συνεργασία των μαθητών σε ευέλικτες ομάδες των 2 ατόμων.  Η δραστηριό‐

τητα μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω βήματα: 

Βήμα 1ο:  Απαγγελία ποιήματος,  ορισμός ομάδων εργασίας  και  συζήτηση  ‐  καταιγισμός  ι‐

δεών σχετικά με το σενάριο του animation  της κάθε ομάδας. Σε αυτό το βήμα, μπορεί να 

γίνει  αναζήτηση  στον  χώρο  αναρτήσεων  έργων  του  Scratch  στο  διαδίκτυο 

(http://scratch.mit.edu/explore/) για σχετικά έργα από μαθητές / μαθήτριες άλλων χωρών. 

Βήμα 2ο: Επιλογή των χαρακτήρων και υπόβαθρου από τους μαθητές. Το Scratch προσφέ‐

ρει μια μεγάλη συλλογή από έτοιμους χαρακτήρες. Σε περίπτωση που η συλλογή αυτή δεν 

ικανοποιεί υπάρχει η δυνατότητα χρήσης χαρακτήρων που έχουν σχεδιαστεί από τους μα‐

θητές.   

Βήμα 3ο: Δημιουργία του storyboard  του σεναρίου στο χαρτί. Αφού έχει  καταλήξει στους 

χαρακτήρες,  στο υπόβαθρο  και  στις  λεπτομέρειες  του σεναρίου,  η  κάθε ομάδα  ετοιμάζει 

ένα πρόχειρο storyboard που απεικονίζει τα βασικότερα καρέ της ιστορίας της. 

Βήμα 4ο: Οπτικοποίηση του ποιήματος. Σε αυτό το βήμα η κάθε ομάδα  υλοποιεί το σενά‐

ριο της βασιζόμενη στο storyboard που ετοίμασε στο προηγούμενο βήμα. 

 

Η παραπάνω δραστηριότητα μπορεί να ενσωματωθεί στο σχέδιο μαθημάτων του εκπαιδευ‐

τικού Πληροφορικής  Γ’  Γυμνασίου  στο  κομμάτι  της  διδασκαλίας  της  κίνησης  χαρακτήρων 
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του Scratch, όπου διδάσκονται απλές κινήσεις στην σκηνή του περιβάλλοντος προγραμμα‐

τισμού Scratch. 

 

2. Η δεύτερη δραστηριότητα, η οποία προτείνουμε, υλοποιείται με το λογισμικό “Hot Pota‐

toes”. Το “Hot Potatoes” είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, με το οποίο μπορούμε να δη‐

μιουργήσουμε ασκήσεις: 

a. Συμπλήρωσης κενών (cloze). 

b. Σωστού – λάθους ή πολλαπλών επιλογών (quiz). 

c. Σταυρόλεξων (cross). 

d. Τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων (mix). 

e. Αντιστοίχισης (match) 

Και σ’ αυτή τη δραστηριότητα, οι στόχοι παραμένουν οι ίδιοι με την παραπάνω δραστηριό‐

τητα. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι μαθητές θα προσπαθήσουν να τους επιτύχουν με τη χρή‐

ση διαφορετικού εργαλείου. Στη δραστηριότητα αυτή, οι μαθητές θα ασχοληθούν με ασκή‐

σεις τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων και σταυρολέξου. 

 

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας, οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες των 4 

ατόμων. Όλες οι ομάδες θα αναλάβουν να εντοπίσουν σε βιβλία, περιοδικά ή στο διαδίκτυ‐

ο, διάφορα μηνύματα και συνθήματα για τον ρατσισμό, τη  διαφορετικότητα, την ανεκτικό‐

τητα και τις διακρίσεις. Έπειτα, με τη χρήση του λογισμικού “Hot Potatoes”, η κάθε ομάδα 

θα αναλάβει να ετοιμάσει μια άσκηση  ‘τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων’ με κάποιο ή 

κάποια από τα μηνύματα αυτά και μία άσκηση σταυρολέξου, με λέξεις των μηνυμάτων που 

βρέθηκαν στην αρχή. Τα σταυρόλεξα μπορούν να περιορίζονται σε 5 ή 6 λέξεις. Έπειτα, κά‐

θε ομάδα λύνει τα σταυρόλεξα των άλλων ομάδων.  

 

Μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων της Πληροφορικής, προτείνεται η διάχυση τους 

μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου αλλά και σελίδων σχετικών με τα λογισμικά στα οποία 

δημιουργήθηκαν (Scratch, Hot potatoes). 

 

Ενδεικτικές δραστηριότητες Αγγλικών 

Οι  δραστηριότητες  και  το  οπτικοακουστικό  υλικό που προτείνονται  δύνανται  να  συμπλη‐

ρώσουν το Unit 1, Think Teen 2nd Grade of  Junior High school  (αρχαρίων) –ακολουθώντας 

πάντα τις αρχές του ΔΕΠΠΣ‐ και να δώσουν ερεθίσματα στους μαθητές σχετικά με τις δια‐

φορές των πολιτισμών αλλά και τις διαφορές μέσα σε θεωρητικά ίδιους πολιτισμούς   

 

Βίντεο 1: 

Χρησιμοποιούμε  το βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=sLErPqqCC54  τόσο ως οπτι‐

κοποίηση αυτού που τα παιδιά διαβάζουν στη σελ. 4 του βιβλίου τους, αλλά και ως αφορμή 

για videolistening.  

Μπορεί να δοθεί φύλλο εργασίας στους μαθητές με ερωτήσεις κατανόησης ή/και ασκήσεις 

που περιγράφουν συναισθήματα και καταστάσεις, ώστε να εξασκηθούν στα επίθετα με κα‐

τάληξη –ed/‐ing (ο εκπαιδευτικός αποφασίζει για τη δυσκολία/πολυπλοκότητα, ανάλογα με 

το επίπεδο των μαθητών του). 

Σε  ένα  δεύτερο  επίπεδο  το  βίντεο  βοηθά  τους  μαθητές  να  κατανοήσουν  την απειλή  που 

δέχονται φυλές στον Αμαζόνιο και αλλού. Κυρίως  γιατί θεωρούνται κατώτερες 
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Βιντεο 2: 

Το βίντεο http://www.youtube.com/watch?v=FyHYbsXt05k έχει διάρκεια περίπου 15 λεπτά 

και αυτό ίσως προβληματίσει, όμως μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολυεπίπεδα.  

Θα προτείναμε την προηγούμενη διδασκαλία των φαινομένων που περιλαμβάνει το πρώτο 

κεφάλαιο, ώστε να αξιοποιηθούν μετά το βίντεο. Οι μαθητές μπορούν να κληθούν να χρη‐

σιμοποιήσουν  

1.τα –ed/‐ing adjectives,  

2. Present Simple για να περιγράψουν την καθημερινότητα της φυλής και Present Progres‐

sive για να περιγράψουν όσα διαδραματίζονται στο βίντεο, 

3. “to‐inf” structure για να δηλώνουμε σκοπό, καθώς επίσης και  

4. το λεξιλόγιο της σελ. 3 

 

Τραγούδι 1: 

Το «Englishman in New York» του Sting είναι μια εξαιρετική αφορμή να γνωρίσουν οι μαθη‐

τές συνήθειες στην αγγλική και αμερικάνικη κουλτούρα. Από την εμπειρία μας σε σχολεία 

της επαρχίας, στο μυαλό τους συνήθως υπάρχει το σχήμα ότι αφού μιλούν την ίδια γλώσσα 

δε  διαφέρουν. Μπορούμε  να  αντιστοιχήσουμε  την  κατάσταση  με  την  ελληνική  και  πόσο 

«εξωγήινος» θα ένιωθε ένας π.χ. Κρητικός στη Φλώρινα, ή ένας Ηπειρώτης στη Θράκη. 

Το τραγούδι προσφέρεται για αφήγηση, ή δραματοποίηση. 

Εικόνες αντικειμένων: 

Ζητούμε από τους μαθητές μας να βρουν ένα αντικείμενο που χρησιμοποιούμε στην καθη‐

μερινότητά μας. Μπορούν να το εκτυπώσουν, να το ζωγραφίσουν ή να κόψουν φωτογρα‐

φία του από βιβλίο ή περιοδικό.  

Έπειτα καλούνται να υποδυθούν το ρόλο ενός μέλους μιας φυλής του Αμαζονίου και να πε‐

ριγράψουν  το αντικείμενο που βλέπουν για πρώτη φορά στη  ζωή τους και  τη χρήση του.  

Αυτό μπορεί να αποτελέσει γραπτή εργασία στο σπίτι ή στο σχολείο σε ομάδες. Είναι πραγ‐

ματικά διασκεδαστικό να προσπαθούν να αποστασιοποιηθούν από κάτι που θεωρούν δε‐

δομένο. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην περιγραφή μιας εκπαιδευτικής δραστηριότητας του 

Στ’2 τμήματος του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου στο μάθημα των Τ.ΠΕ. το σχολικό έτος 

2012‐13.  Κατά  τη  διάρκεια  της  δραστηριότητας  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  δημιουργήσουν 

ένα ψηφιακό κόμικς κάνοντας χρήση ενός ελεύθερου διαδικτυακού εργαλείου,  του Toon‐

doo.  Η  δραστηριότητα  αυτή  αποτέλεσε  ουσιαστικά  συνέχεια  και  επιστέγασμα  μιας  αντί‐

στοιχης  προσπάθειας  των μαθητών στα πλαίσια  ενός  προγράμματος  περιβαλλοντικής  εκ‐

παίδευσης το προηγούμενο σχολικό έτος. Στα πλαίσια εκείνου του προγράμματος οι μαθη‐

τές είχαν δημιουργήσει ένα χειρόγραφο κόμικς με πρωταγωνιστή τον Ecoman, ένα φαντα‐

στικό ήρωα δικής τους έμπνευσης. Στην περιγραφόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές εργα‐

ζόμενοι  ομαδοσυνεργατικά,  υπό  την  καθοδήγηση  των  εκπαιδευτικών,  προχώρησαν  στην 

ψηφιοποίηση του χειρόγραφου κόμικς και στην εξαγωγή των συμπερασμάτων τους για τη 

μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό μοντέλο εργασίας. Το προϊόν της δραστηριότη‐

τας συμμετείχε κατόπιν επιτυχούς κρίσης στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρι‐

κής Μακεδονίας, όπου και παρουσιάστηκε ως e‐poster από τους μαθητές. 

Λέξεις – κλειδιά: κόμικς, Ecoman, εκπαιδευτικά εργαλεία Web2.0, ToonDoo, περιβαλλοντι‐

κή εκπαίδευση, αναλογικό‐ψηφιακό μοντέλο 

 

Εισαγωγή 

Αναμφισβήτητα,  τα  κόμικς  έχουν  συντροφεύσει  τα  παιδικά  κι  εφηβικά  χρόνια  όλων,  και 

συνεχίζουν  να  αποτελούν  πιστούς  συντρόφους  για  πολλούς  ενήλικες.  Ελάχιστοι  θα  μπο‐

ρούσαν ωστόσο,  να τα φανταστούν ως ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτι‐

κών όλων των βαθμίδων.  Κι όμως τα κόμικς,  είναι ένα εν δυνάμει αξιόλογο εκπαιδευτικό 

εργαλείο διδασκαλίας (Καπανιάρης κ.α., 2011). Σύμφωνα με τον McCloud, τα κόμικς ορίζο‐

νται ως η αντιπαραβολή σχεδίων ή εικόνων σε ελεύθερη σειρά, που στόχο έχουν να αποκα‐

λύψουν  πληροφορίες  και/ή  να  παράγουν  μια  αισθητική  ανταπόκριση  από  τον  θεατή 

(McCloud, 1993). 

 

Τα κόμικς στην εκπαίδευση 

 

Η χρήση των κόμικς, και μάλιστα στην ψηφιακή τους εκδοχή, στην εκπαιδευτική διαδικασί‐

α,  έχει  απασχολήσει  τους  ερευνητές  του  χώρου  τις  τελευταίες  δεκαετίες. Ο  κύριος  λόγος 

είναι ότι τα κόμικς αναπτύσσονται σε μια γλώσσα παγκοσμίως κατανοητή προκαλώντας τις 

αισθήσεις,  μετατρέποντας  το  αφηρημένο  σε  συγκεκριμένο,  απογειώνοντας  την φαντασία 
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των νέων  (Βασιλικοπούλου & Ρετάλης 2008). Η αφήγηση μέσα από τη δημιουργία κόμικς 

μπορεί να αποτελέσει μέσο με το οποίο ένας μαθητής μπορεί να καλλιεργήσει τη δημιουρ‐

γικότητα  και  τη φαντασία  του  και  να  προσλάβει  νοήματα  από  την  αλληλεπίδραση  με  το 

κοινωνικο‐πολιτιστικό περιβάλλον (Αράπογλου, 2010).  

Θεωρίες Μάθησης 

Επιχειρώντας να συσχετἰσουμε το παιδαγωγικό πλαίσιο των ψηφιακών κόμικς με τις θεωρί‐

ες μάθησης,  θεωρούμε ότι ο εποικοδομισμός  ταιριάζει περισσότερο στις διδακτικές προ‐

σεγγίσεις  που  ενσωματώνουν ψηφιακά  κόμικς  (Καπανιάρης  κ.α., 2011).  Και  αυτό  γιατί  ο 

εποικοδομισμός είναι μια φιλοσοφική και παιδαγωγική προσέγγιση  της μάθησης, όπου η 

μάθηση εμφανίζεται σαν μια ενεργή διαδικασία στην οποία οι εκπαιδευόμενοι συνθέτουν 

καινούριες  ιδέες  ή  έννοιες  που  βασίζονται  πάνω  στην  τωρινή  ή  και  στην  παλαιά  γνώση 

(Gros, 2002). Ο εποικοδομισμός συνεπώς προτείνει δραστηριότητες παρά απλό περιεχόμε‐

νο, αυθεντικότητα μέσα σε κοινωνικό πλαίσιο γεγονός που συνδέεται με την ενασχόληση 

των μαθητών κατά την δημιουργία ψηφιακών κόμικς. 

Επίσης οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης είναι συμβατές με όλη τη νέα γενιά εκ‐

παιδευτικών περιβαλλόντων,  τα οποία ενσωματώνουν ένα πλήθος δραστηριοτήτων αλλη‐

λεπίδρασης  και  επικοινωνίας  των  μαθητών.  Επιπλέον  παρέχουν  ένα  πολύ  συγκροτημένο 

θεωρητικό πλαίσιο  για  τη διδακτική  εκμετάλλευση  των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 

λεγόμενες Web 2.0 εφαρμογές και η κοινωνική δικτύωση (ΕΑΙΤΥ, 2010).  

Οι  κοινωνιοπολιτισμικές  θεωρίες  υποστηρίζουν  την  συνεργατική  μάθηση  και  ευνοούν  το 

μοντέλο των μαθητών που συνεργάζονται με την βοήθεια των Τ.Π.Ε., με πολλαπλούς τρό‐

πους, αντί να προσπαθούν ατομικά να επιλύσουν το προτεινόμενο πρόβλημα. 

 

Μάθημα‐Ενότητα 

Η περιγραφόμενη δραστηριότητα έγινε στα πλαίσια του μαθήματος των Τ.Π.Ε. στο τμήμα 

Στ’2 του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου κατά το σχολικό έτος 2012‐13 και ειδικότερα κα‐

τά  τη διδασκαλία  της θεματικής  ενότητας «Παίζω και μαθαίνω με  τον  Υπολογιστή»,  σύμ‐

φωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού αντικειμένου των Τ.Π.Ε. για τα ολοήμερα 

Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα  (ΕΑΕΠ)  (ΦΕΚ  

αρ.1139 τ.Β’/2010).  

 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα είναι σύμφωνη με το στόχο της συγκεκριμένης ενότητας, ο 

οποίος προβλέπει τη δημιουργία, αξιολόγηση και δημοσίευση μιας συνθετικής εργασίας με 

χρήση των Τ.Π.Ε. 

  

Διδακτικοί Στόχοι 

Βασικός σκοπός της δραστηριότητας ήταν η δημιουργική αξιοποίηση από τους μαθητές των 

εφαρμογών  που  μας  παρέχουν  οι  Τ.Π.Ε. Μέσα  από  τη  συγκεκριμένη  εργασία  τέθηκαν  οι 

εξής επιμέρους διδακτικοί στόχοι για τους μαθητές: 

719/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



α) να μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν για να παράγουν ένα αποτέ‐

λεσμα 

β) να οργανώνουν και να σχεδιάζουν την εκτέλεση ενός έργου 

γ) να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος 

δ) να μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία των Τ.Π.Ε., και ειδικότερα του Διαδικτύ‐

ου, με σκοπό τη δημιουργία ενός κόμικς 

ε) να μπορούν να εκφράζονται καλλιτεχνικά μέσα από σχέδια και χρώματα 

στ) να αναπτύξουν τη φαντασία τους 

ζ) να αντιληφθούν τις διαφορές του ψηφιακού τρόπου δημιουργίας κόμικς από το 

χειρόγραφο. 

 

Μεθοδολογία 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας είναι : 

 Προβληματισμός & καταιγισμός Ιδεών. 

 Ομαδοσυνεργατική προσέγγιση. 

 Μέθοδος project. 

 

Οι ομάδες εργασίας 

Η εργασία υλοποιήθηκε στην ΣΤ τάξη ενός σχολείου αστικής περιοχής. Το δείγμα αποτελεί‐

ται από 25 μαθητές, 12 αγόρια και 13 κορίτσια. Αρκετοί από τους μαθητές προέρχονται από 

άλλες  χώρες με αδυναμίες στη σωστή  χρήση  του  γλωσσικού  εργαλείου. Οι  μαθητές στην 

αρχή  του  σχολικού  έτους  χωρίστηκαν  σε 4  ομάδες  προκειμένου  να  συνεργαστούν  για  τη 

δημιουργία του δικού τους κόμικς.  

 

Το κόμικς αποτελεί  έναν μοναδικά ομοιόμορφο  τρόπο έκφρασης όλων  των παιδιών, ανε‐

ξαρτήτως του αν είναι καλοί μαθητές, αν είναι καλοί στην γλώσσα κ.α. 

 

Οι ομάδες δημιουργήθηκαν από  τους  ίδιους  τους μαθητές,  σύμφωνα με κάποια κριτήρια 

που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, όπως το να είναι μικτές, να υπάρχει κάποιο μέλος 

με επιπλέον δεξιότητες στις Τ.Π.Ε., να μην είναι όλοι οι «καλοί» μαθητές σε μια ομάδα κ.α. 

 

Διαδικασία υλοποίησης εργασίας 

Οι μαθητές κλήθηκαν να συζητήσουν, αρχικά μέσα στα πλαίσια  των ομάδων,  και κατόπιν 

στην ολομέλεια της τάξης να καταλήξουν στην πλοκή του κόμικς, δηλαδή στην τελική μορ‐

φή της ιστορίας και των ηρώων.  

 

Σημαντικό ποσοστό αυτού του κομματιού της εργασίας είχε συντελεστεί την προηγούμενη 

σχολική χρονιά, όταν και στα πλαίσια περιβαλλοντικού προγράμματος είχαν αναλυθεί αρ‐

κετά από τα παραπάνω ζητήματα.  

 

Στα  πλαίσια  προγράμματος  περιβαλλοντικής  εκπαίδευσης  κατά  το  σχολικό  έτος  2011‐12 

στο τότε Ε’2 τμήμα, μέσα από τη φαντασία και την ευρηματικότητα των μαθητών είχε γεν‐
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νηθεί ο Ecoman,  ένας υπερ‐ήρωας  ευαισθητοποιημένος σε θέματα προστασίας  του περι‐

βάλλοντος.  Ο Ecoman  έγινε  ιστορία  και  κατόπιν  σκιτσογραφήθηκε  στο  χέρι  από  μαθητές 

της τάξης με ταλέντο στη ζωγραφική.  

Προηγήθηκε εκμάθηση σε όλους τους μαθητές της εφαρμογής που επρόκειτο να χρησιμο‐

ποιηθεί για τη δημιουργία του ψηφιακού κόμικς,  ενώ ταυτόχρονα διανεμήθηκαν γραπτές 

οδηγίες σε όλους τους μαθητές για τη χρήση της. Κατόπιν έγινε ανάθεση των αρμοδιοτήτων 

στις τέσσερις ομάδες: 

 

Η πρώτη ομάδα ανέλαβε  την  εικονογράφηση  της  ιστορίας,  δηλαδή  τη δημιουργία  των η‐

ρώων και των σκηνικών στα οποία εμφανίζονται. 

 

Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε τη διαμόρφωση των κειμένων – αφηγηματικών και διαλογικών 

αποσπασμάτων‐ σύμφωνα με την αρχική  ιστορία, όπως είχε συλληφθεί την προηγούμενη 

σχολική χρονιά. 

 

Η τρίτη ομάδα προχώρησε στη σύγκριση του τρόπου εκπόνησης της εργασίας,  την πρώτη 

φορά χειρόγραφα και τη δεύτερη ψηφιακά με τη χρήση του εργαλείου Toondoo, και κατέ‐

γραψε αναλυτικά τα συμπεράσματά της. 

 

Τέλος, μια τέταρτη ομάδα ανέλαβε τη δημιουργία μιας παρουσίασης για την εργασία, προ‐

κειμένου να συμμετάσχει στο 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής. 

 

Εργαλεία που χρησιμοποιηθήκαν 

Η επιλογή των εργαλείων για την υλοποίηση της εργασίας έγινε με γνώμονα τους διαθέσι‐

μους πόρους του Εργαστηρίου Πληροφορικής της σχολικής μονάδας, την παιδαγωγική τους 

αξία και την ευκολία εκμάθησής τους από τους μαθητές. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθη‐

καν ήταν τα ακόλουθα: 

 

α)  Για  τη  δημιουργία  του  ψηφιακού  κόμικς  το  εργαλείο  Τoondoo.  Το  Τoondoo 

(Τoondoo,2012) είναι μια διαδικτυακή εφαρμογή δημιουργίας σκίτσων και κόμικς, 

σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα,  χωρίς  να  απαιτείται  η  εγκατάσταση  κάποιου  προ‐

γράμματος στον υπολογιστή  του  χρήστη.  Για  τη  χρήση  του απαιτείται  μόνο η δη‐

μιουργία ενός λογαριασμού και η σύνδεση στο Διαδίκτυο μέσω του σχολικού εργα‐

στηρίου. Η εργασία μπορεί να παραμένει αποθηκευμένη στο λογαριασμό του χρή‐

στη στο Τoondoo οπότε μπορεί ανά πάσα στιγμή οποιαδήποτε ομάδα να συνδέεται 

και να υλοποιεί το δικό της κομμάτι.  

 

β) Για την παρουσίαση της εργασίας χρησιμοποιήθηκε το αδειοδοτημένο πρόγραμ‐

μα MS‐PowerPoint 2003, που ήταν εγκατεστημένο στους υπολογιστές του σχολικού 

εργαστηρίου. 

 

γ)  Για  την  καταγραφή  των  βημάτων  δημιουργίας  ενός  κόμικς,  ως  μέρους  της  πα‐

ρουσίασης  της  εργασίας,  η  εφαρμογή  ανοικτού  κώδικα  CamStudio‐Recorder 

(http://camstudio.org/). 
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Διαφορές Αναλογικού‐Ψηφιακού Μοντέλου Εργασίας 

Μετά  την ολοκλήρωση  της παραγωγής  του ψηφιακού  κόμικς,  οι  μαθητές  κατέγραψαν  τα 

συμπεράσματά  τους  από  τη  σύγκριση  των  δύο  διαφορετικών  τρόπων  συγγραφής  κόμικς, 

του χειρόγραφου και του ψηφιακού. 

ΑΞΟΝΕΣ    ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ  ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ 

Συμμετοχή μαθητών  Περιορισμένη: στο σχεδιασμό 

του κόμικς συμμετείχαν μόνο οι 

μαθητές με ικανότητες στη ζω‐

γραφική. 

Καθολική: όλοι οι μαθητές συμ‐

μετέχουν στην δημιουργία του 

κόμικς, είτε είναι καλοί σχεδια‐

στές είτε όχι. 

Χρόνος υλοποίησης  Πολύς χρόνος για αισθητικά 

φτωχό αποτέλεσμα. 

Σε ελάχιστο χρόνο παράγεται 

ένα τέλειο από εικαστικής άπο‐

ψης αποτέλεσμα. 

Ποιότητα Εικονογρά‐

φησης 

Μέτρια.  Άριστη. 

Δυνατότητα επεξερ‐

γασίας/ διόρθωσης 

Καμία, είτε στο κομμάτι του 

σχεδιασμού, είτε του χρωματι‐

σμού, είτε των διαλόγων. Δη‐

μιουργία από την αρχή σε πε‐

ρίπτωση λάθους. 

Απεριόριστες δυνατότητες για 

διορθώσεις, διαγραφές, προ‐

σθήκες στοιχείων στο κόμικς. 

Μορφή χαρακτήρων  Μεταβλητή ανάμεσα στα σκί‐

τσα λόγω σχεδιαστικής αδυνα‐

μίας για δημιουργία πανομοιό‐

τυπων αντιγράφων 

Η ίδια σε όλα τα σκίτσα. 

Αντίγραφα του κόμικς  Σχεδιασμός από την αρχή.  Απεριόριστα ηλεκτρονικά αντί‐

γραφα.  

Χώρος διαλόγων 

(σύννεφα) 

Αναγκαστικά ευρύς για τους 

χειρόγραφους διαλόγους, με 

αντίστοιχη επικάλυψη εις βά‐

ρος της εικόνας. 

Δυνατότητα διαχείρισης του 

απαιτούμενου χώρου μέσω αυ‐

τόματης μείωσης του μεγέθους 

της γραμματοσειράς. 

Πίνακας 1: Διαφορές αναλογικού‐ψηφιακού μοντέλου εργασίας 

 

Στις  παρακάτω  δύο  εικόνες  εύκολα  διακρίνεται  η  διαφορά  ανάμεσα  στο  χειρόγραφη  και 

στην ψηφιακή εκδοχή του ήρωα του comics: 

   
Εικόνα 1 Η αρχική χειρόγραφη μορφή του Ecoman Εικόνα 2 Η νέα ψηφιακή μορφή του Ecoman 
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Συμπεράσματα 

Το αποτέλεσμα της εργασίας των μαθητών κρίνεται, τόσο σε σχεδιασμό όσο και σε υλοποί‐

ηση,  ποιοτικά  επαρκέστατο  και  καλαίσθητο,  όπως προκύπτει  και  από  τα  παρακάτω απο‐

σπάσματα του κόμικς: 

 
Εικόνα 3 Δείγμα σελίδων από το ψηφιακό κόμικς «Ο Ecoman σε νέες περιπέτειες» 

 

Ο σχεδιασμός των ηρώων, ο συνδυασμός των χρωμάτων, η συγγραφή των διαλογικών με‐

ρών, καθώς και οι μεταβάσεις μεταξύ των σκηνών επιτυγχάνουν ένα ποιοτικό επίπεδο εξαι‐

ρετικά  ικανοποιητικό  για  την  ηλικία  των  μαθητών.  Ιδιαίτερη  σημασία,  επίσης,  αποκτά  το 

γεγονός ότι οι μαθητές έμαθαν να χρησιμοποιούν τα απαιτούμενα για την εκτέλεση της ερ‐

γασίας εργαλεία με μια παιγνιώδη και ψυχαγωγική για τους ίδιους διαδικασία. Επιπλέον, η 

συνεργασία και η επικοινωνία μεταξύ των μαθητών ήταν άψογη χωρίς να υπάρξουν τριβές 

ή εντάσεις κατά την εργασία των ομάδων. Οι όποιες διαφωνίες προέκυψαν αντιμετωπίσθη‐

καν παραγωγικά σε ένα δημοκρατικό και φιλομαθές κλίμα.  

Μια σημαντική δυσκολία που προέκυψε κατά την υλοποίηση της εργασίας ήταν η δυνατό‐

τητα  δημιουργίας  ενός  μόνο  λογαριασμού  χρήστη  στη  δωρεάν  «έκδοση»  του  ιστότοπου 

Toondoo, στην οποία αρκεστήκαμε λόγω στενών οικονομικών δυνατοτήτων. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την επιβολή περιορισμών στην ταυτόχρονη διαδικτυακή συνεργασία, καθώς σε 

μια δεδομένη χρονική στιγμή μόνο ένας υπολογιστής μπορούσε να συνδεθεί στο λογαρια‐

σμό της ιστοσελίδας προκειμένου να γίνουν τροποποιήσεις στο κόμικς. Το πρόβλημα αυτό 

εν  μέρει  ξεπεράστηκε με  την  κατάλληλη ανάθεση  των  καθηκόντων  στις  ομάδες, ώστε  να 

επιτευχθεί η εναλλάξ χρήση του υπολογιστή από τους μαθητές και η σύνδεση στην εφαρ‐

μογή με το λογαριασμό χρήστη της τάξης. 

Μια επιπλέον δυσχέρεια η οποία παρουσιάσθηκε κατά τη χρήση της εφαρμογής κόμικς ή‐

ταν  το  γεγονός  ότι  το  περιβάλλον  διεπαφής  της  με  το  χρήστη,  δηλαδή  η  ιστοσελίδα  του 

Toondoo, διατίθεται μόνο στην αγγλική γλώσσα, στην οποία κάποιοι μαθητές και λόγω ηλι‐

κίας είχαν ελλιπείς γνώσεις. Το εμπόδιο αυτό, όμως, υπερκεράστηκε με την αλληλοβοήθεια 

μεταξύ των μαθητών και  την υποστήριξη των εκπαιδευτικών,  ενώ παράλληλα διανεμήθη‐

καν γραπτές οδηγίες στους μαθητές στα ελληνικά για την εκμάθηση της χρήσης της. Γενικό‐
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τερα, πάντως, προβάλλεται επιτακτικά το αίτημα για την αναγκαιότητα εξελληνισμού αντί‐

στοιχων  διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαλείων. 

 

Αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των μαθητών 

 

Οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες και οι ομάδες αντιμετωπίστηκαν ως σύνολο. Η αξιολό‐

γηση έγινε με βάση  το ομαδικό προϊόν και όχι με  την ατομική συνεισφορά κάθε μέλους. 

Άλλωστε και η συμμετοχή σε μια ομάδα είναι ζητούμενος παιδαγωγικός στόχος, ανεξάρτη‐

τα από την «ποσότητα» της προσφοράς. 

Οι ομάδες τήρησαν το χρονοδιάγραμμα που είχε οριστεί από την αρχή, όταν συζητήθηκε το 

σενάριο, καθώς το προϊόν της μιας ομάδας αποτελούσε το υλικό για να δουλέψει η επόμε‐

νη. Κάθε ομάδα όμως δεν τελείωνε την αποστολή της με την παράδοση του υλικού, αλλά 

ήταν απαραίτητος σύμμαχος για την επίτευξη των στόχων της άλλης ομάδας. Για παράδειγ‐

μα, η πρώτη ομάδα είχε ως αντικείμενο προς υλοποίηση την εικονογράφηση των σκηνών, 

την δημιουργία των ηρώων και η δεύτερη είχε ως στόχο να διαμορφώσει τους διαλόγους. 

Προκειμένου να ταιριάξουν οι διάλογοι με τα πρόσωπα,  έπρεπε οι μαθητές της δεύτερης 

ομάδας  να  γνωρίζουν  την  ιδιοσυγκρασία  των  ηρώων,  που μόνο η πρώτη ομάδα  γνώριζε. 

Ομοίως, για να δουλέψει η τρίτη ομάδα, έπρεπε να έχει τελειώσει η δεύτερη. Για να οδη‐

γηθεί, όμως, στα συμπεράσματα, αφού δεν είχε η ίδια δουλέψει, χρειαζόταν την υποστήρι‐

ξη των 2 πρώτων. Για να γίνει η παρουσίαση της εργασίας για το Μαθητικό Συνέδριο έπρε‐

πε να συνεργαστούν όλες οι ομάδες. 

 

Όταν ολοκληρώθηκε η εργασία έγινε ανατροφοδότηση με την διερεύνηση των παρακάτω 

ερωτημάτων: 

 Συμμετείχαν όλα τα μέλη; 

 Μήπως κάτι εμπόδισε κάποια ομάδα να εργαστεί; 

 Η ομάδα είχε επιτυχία στην επίτευξη των στόχων; 

 Ποιοι παράγοντες βοήθησαν στην επιτυχία; 

 Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτή την κουβέντα; 

 

Η  αξιοπρεπής παρουσία  της  εργασίας  μας  στο  προσυνέδριο Δυτικής Θεσσαλονίκης  και  η 

επιλογή της στις καλύτερες εργασίες   στο 5ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής 

Μακεδονίας  αποτέλεσε  την  ιδανική  απόδειξη  ότι  επιτεύχθηκαν  οι  διδακτικοί  στόχοι  που 

είχαν τεθεί στην αρχή. 

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Gros B.,  (2002). Knowledge Construction and Technology.  Journal of Educational Multi‐

media and Hypermedia 11(4). 

2. McCloud, S. (1993). Understanding Comics‐The Invisible Art. New York, NY: Kitchen Sink 

Press for Harper Collins. 

3. Τoondoo (2012). Ανακτήθηκε από http://www.toondoo.com/. 

4. Αράπογλου, Α. (2010). Πρόταση Εκπαιδευτικού Σεναρίου για την Παιδαγωγική Αξιοποί‐

ηση του Προγραμματιστικού Περιβάλλοντος Scratch. Δημιουργία κόμικς με θέμα: Καθη‐

724/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



μερινή ζωή και Αλγοριθμική «Η Αλγοριθμική στο Μετρό». Πρακτικά 5ου Συνέδριου «Δι‐

δακτική της Πληροφορικής» Αθήνα, Απρίλιος 2010. 

5. Βασιλικοπούλου, Μ.,  Ρετάλης,  Σ.  (2008). Αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση,  Ερ‐

γαστήριο  Προηγμένων  Τεχνολογιών  Μάθησης  και  Πολιτισμού  –CoSy‐Llab  Computer 

Supported Learning Engineering Lab. (http://cosy.ds.unipi.gr.) 

6. ΕΑΙΤΥ (2010). Επιμορφωτικό Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα 

Στήριξης Επιμόρφωσης ‐ Τεύχος 1: Γενικό Μέρος. 

7. Καπανιάρης  Α.,  Λιόβας  Δ.,  Παπαδημητρίου  Ε.  (2011). Διδασκαλία  με  Κόμικς  (Comics): 

Παρουσίαση Εργαλείων Δημιουργίας Κόμικς στο πλαίσιο Σχεδίασης και Εφαρμογής Πι‐

λοτικού Εργαστηρίου  του Παραρτήματος Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Βόλου. Πρακτικά 2ου Επιστημονι‐

κού Συνεδρίου ΣΕΠ‐ΑΣΠΑΙΤΕ. Αθήνα, Δεκέμβριος 2011. 

8. ΦΕΚ αρ.1139 τ.Β’ 28‐07‐2010. Προγράμματα Σπουδών για τα νέα διδακτικά αντικείμενα 

στα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ σελ.15977‐15978. 

725/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Δυναμική διερεύνηση γεωμετρικών τόπων: Η περίπτωση της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου 

τμήματος  

 

 

 

 

Περίληψη 

Η έννοια της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος στο Γυμνάσιο αποτελεί μια από τις σημα‐

ντικότερες έννοιες της Γεωμετρίας και βασικό εργαλείο για την επίλυση προβλημάτων της κα‐

θημερινότητας, αφού είναι ένας από τους βασικούς γεωμετρικούς τόπους που διδάσκονται οι 

μαθητές στο πέρασμα τους από τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Στη συγκεκριμένη εργασία θα 

περιγραφεί μια διδακτική παρέμβαση ως προς την έννοια της μεσοκαθέτου σε μαθητές Α΄ τά‐

ξης Γυμνασίου με χρήση ΤΠΕ. Το προτεινόμενο σενάριο υλοποιείται με τη χρήση του λογισμι‐

κού Geogebra,  το οποίο  είναι  ένα λογισμικό δυναμικής  Γεωμετρίας.  Το περιβάλλον  εργασίας 

στο  λογισμικό Geogebra  προσομοιώνει  την  αξιωματική  της  Ευκλείδειας  Γεωμετρίας  και  από 

αυτή την άποψη θεωρείται κατάλληλο εργαλείο για τη διδασκαλία της. Θα περιγραφούν ανα‐

λυτικά ο σχεδιασμός του σεναρίου, καθώς και οι προτεινόμενες δραστηριότητες για την επιτυ‐

χή υλοποίησή του. 

Λέξεις  κλειδιά:  Geogebra,  Φύλλο  Εργασίας,  Ευθύγραμμο  Τμήμα,  Μεσοκάθετος,  Γεωμετρική 

Κατασκευή.  

 

Εισαγωγή 

Η Γεωμετρία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των μαθηματικών. Σύμφωνα με τον Raymond Duval 

(1998),  μια  γεωμετρική  δραστηριότητα  περιλαμβάνει  τρία  είδη  γνωστικών  διαδικασιών,  που 

πληρούν συγκεκριμένες επιστημολογικές λειτουργίες: 

 Διαδικασίες απεικόνισης,  

 Διαδικασίες κατασκευής από εργαλεία,  

 Διαδικασίες αιτιολόγησης 

Έρευνες σχετικές με την κατανόηση γεωμετρικών εννοιών από μαθητές, έχουν δείξει ότι οι μα‐

θητές  έχουν  δυσκολίες  στον  ορισμό  και  την  κατανόηση  βασικών  γεωμετρικών  σχημάτων  και 

εννοιών, όπως επίσης και στη χρήση της αφαιρετικής σκέψης στη γεωμετρία (Pyshkalo, 1968; 

Μαστρογιάννης &  Αναστόπουλος, 2011).    Κατά  τη  διδασκαλία  της  Γεωμετρίας  αναπτύσσεται 

στη σχολική  τάξη μια ειδική ορολογία για  την περιγραφή των  γεωμετρικών εννοιών,  η οποία 

προκαλεί δυσκολίες στην κατανόηση των εννοιών αυτών από τους περισσότερους μαθητές.   

Ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι μαθητές δυσκολεύονται στην κατανόηση 

της  Γεωμετρίας  είναι η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέγει ο  εκπαιδευτικός  (Clements & Bat‐

tista, 1992). Σύμφωνα με τον Holt (1995), τα παιδιά ίσως θέλουν να προβληματιστούν, να συζη‐

τήσουν, να μάθουν και όχι να διδαχθούν. Σε αυτό είναι δυνατόν να βοηθήσει η διδασκαλία με 

Κων/να Δρακοπούλου 

Μαθηματικός 

mkdrakopoulou@gmail.com 

Γεώργιος Κωστόπουλος 

Μαθηματικός Β΄θμιας Εκπαίδευσης 
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Νέες Τεχνολογίες. Οι ΤΠΕ που συνδυάζουν ένα μεγάλο μέρος από τις διαθέσιμες τεχνολογίες, 

θεωρούνται ως το πλέον ισχυρό εργαλείο στα χέρια του εκπαιδευτικού και του μαθητή για την 

υποστήριξη της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας (Μικρόπουλος, 2006). 

Όσον αφορά την έννοια της μεσοκαθέτου, μία από τις σημαντικότερες παρανοήσεις αποτελεί 

το γεγονός ότι πολλοί μαθητές πιστεύουν ότι η μεσοκάθετος μιας πλευράς ενός τριγώνου πρέ‐

πει να διέρχεται από την απέναντι κορυφή (CK‐12 Foundation, 2009). Επίσης, δημιουργούνται 

λάθη κατά την εύρεση του κέντρου του περιγεγραμμένου κύκλου τριγώνου. Οι μαθητές γνωρί‐

ζουν ότι το κέντρο είναι το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του, οπότε συνήθως 

φέρουν τις μεσοκαθέτους μόνο των δύο πλευρών του και σημειώνουν το σημείο τομής τους. 

Επειδή δημιουργούνται πολλές φορές λάθη κατά τη σχεδίαση, προτείνεται να φέρουν και  τις 

τρεις μεσοκαθέτους, εν είδει επαλήθευσης. Εάν δεν διέρχονται από το ίδιο σημείο, μπορούν να 

επανελέγξουν τη σχεδίαση των μεσοκαθέτων και να διορθώσουν τα λάθη τους (CK‐12 Founda‐

tion, 2009). 

 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

Το  σενάριο  διεξήχθη  με  τη  χρήση  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού  Geogebra,  το  οποίο  είναι 

μια ελεύθερη και πολλών πλατφόρμων εφαρμογή μαθηματικών για όλα τα επίπεδα της εκπαί‐

δευσης, που ενσωματώνει Γεωμετρία, Άλγεβρα, πίνακες, γραφήματα και Λογισμό, σε ένα πακέ‐

το,  εύκολο ως προς  την  χρήση.  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό Geogebra  μπορεί  να  ενταχθεί  στο 

κύριο  διδακτικό  έργο  και  την  καθημερινή  πραγματικότητα  του  σχολείου  και  ανταποκρίνεται 

τόσο στις ανάγκες των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών. Συμπληρώνει τη μαθησιακή και 

διδακτική διαδικασία, προκαλεί και διατηρεί το ενδιαφέρον των μαθητών ενισχύοντας κυρίως 

τη διερευνητική και ενεργητική μάθηση και προσφέρεται για πειραματισμό σε ένα μεγάλο μέ‐

ρος των Μαθηματικών, όλων των τάξεων του Γυμνασίου και του Λυκείου. 

 

Σκοπός και θέματα του σεναρίου 

Το σενάριο αφορά στην έννοια της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος και εντάσσεται 

στο αναλυτικό πρόγραμμα της Α΄ Γυμνασίου, σύμφωνα με το ΕΠΠΣ και τις οδηγίες του Υπουρ‐

γείου Παιδείας για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων του Γυμνασίου, κατά το σχολικό έ‐

τος 2012‐13.  

Ο  σκοπός  του  σεναρίου  είναι  να  κατανοήσουν  οι  μαθητές  την  έννοια  της  μεσοκαθέτου  ενός 

ευθυγράμμου τμήματος με επιμέρους θέματα μελέτης: 

 Την ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου. 

 Τη γεωμετρική της κατασκευή (με κανόνα και διαβήτη).  

Σύμφωνα με το σενάριο αυτό οι μαθητές: 

 Αρχικά, θα προσεγγίσουν με ευρετικό τρόπο την αναγκαιότητα της χάραξης της μεσο‐

καθέτου, ως μέσο για την οριοθέτηση της πορείας ενός πλοίου. Θα χειριστούν και θα 

μεταβάλλουν  δυναμικά  σχήματα  που  αφορούν  στην  πορεία  ενός  πλοίου,  θα  κάνουν 
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μετρήσεις με βάση το φύλλο εργασίας που θα τους δοθεί και θα ανακαλύψουν βασικές 

ιδιότητες της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος. 

 Στη συνέχεια (δραστηριότητα 3), θα πειραματιστούν και μπορεί να καταλήξουν στη γε‐

ωμετρική κατασκευή της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος. 

 Τελικά, θα χρειαστεί να εφαρμόσουν τα προηγούμενα, επιλύοντας συγκεκριμένα προ‐

βλήματα της καθημερινότητας (δραστηριότητες 4 και 5), ενισχύοντας με αυτό τον τρό‐

πο την κριτική τους σκέψη.  Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονται στη θεωρία της ανα‐

καλυπτικής μάθησης του Bruner, η οποία δίνει έμφαση στη μάθηση μέσω εξερεύνησης, 

πειραματισμού,  έρευνας,  υποβολής  ερωτήσεων  και  αναζήτησης  απαντήσεων  (Πανα‐

γιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 

 

Χώρος και χρόνος υλοποίησης 

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα, και επειδή οι μαθητές χρειάζεται να εξοικειωθούν με το 

λογισμικό και τη χρήση του, ο χρόνος που προτείνεται για την πραγματοποίηση του σεναρίου 

είναι 3 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές θα εργαστούν στο εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

του σχολείου. Η εργασία των μαθητών σε ομάδες των δύο ατόμων, καθώς και η στενή και συ‐

νεχής συνεργασία  των μαθητών κάθε ομάδας,  θεωρείται  καθοριστικός παράγοντας στην  επί‐

τευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 

 Την έννοια της ευθείας και του ευθυγράμμου τμήματος. 

 Να συγκρίνουν ευθύγραμμα τμήματα, είτε με τη βοήθεια χάρακα, είτε με χρήση διαβή‐

τη. 

 Της έννοια της απόστασης δύο σημείων και ότι αυτή εκφράζεται από το μήκος του ευ‐

θυγράμμου τμήματος που τα ενώνει. 

 Την έννοια του μέσου ενός ευθυγράμμου τμήματος και ότι αυτό είναι μοναδικό. 

 Την έννοια της καθετότητας δύο ευθειών. 

 Να χειρίζονται ηλεκτρονικό υπολογιστή και το λογισμικό Geogebra. 

 Να χρησιμοποιούν γνώμονα και διαβήτη. 

 

Πρότερες γνώσεις 

Οι μαθητές έχουν γνωρίσει σε μικρότερες τάξεις τις βασικές γεωμετρικές έννοιες (σημείο, ευ‐

θεία, επίπεδο, ευθύγραμμο τμήμα, γωνία, κύκλος, ευθύγραμμα σχήματα), έχουν εξασκηθεί στο 

σχεδιασμό ευθυγράμμων σχημάτων και κύκλων με κανόνα και διαβήτη, έχουν μάθει να σχεδιά‐

ζουν το συμμετρικό ενός σχήματος ως προς άξονα, να διενεργούν μεταφορές, μεγεθύνσεις και 

σμικρύνσεις και έχουν κατανοήσει τη σημασία τους στην ανάπτυξη της Γεωμετρίας. Στο συγκε‐

κριμένο σενάριο, ως πρότερες γνώσεις μπορούν να θεωρηθούν όλα τα γεωμετρικά σχήματα και 
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οι αναπαραστάσεις που ο  ίδιος  ο μαθητής  έχει  δημιουργήσει  κατά  το πέρασμα  του από  την 

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς και από την καθημερινή του εμπειρία. 

 

Στόχοι  

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές: 

 να πειραματιστούν με τις περιεχόμενες μαθηματικές έννοιες.  

 να κατανοήσουν την έννοια της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος.  

 να κατασκευάσουν γεωμετρικά τη μεσοκάθετο ευθυγράμμου τμήματος.  

 να ανακαλύψουν τη χαρακτηριστική ιδιότητα των σημείων της μεσοκαθέτου.  

 να χρησιμοποιήσουν τη μεσοκάθετο για την επίλυση υπαρκτών προβλημάτων.  

 να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους, οργανώνοντας τα δεδομένα τους, να συζη‐

τήσουν τις παρατηρήσεις τους και να καταλήξουν σε συμπεράσματα. 

 να γίνουν οι ίδιοι ερευνητές, αυτενεργώντας και ανακαλύπτοντας τη γνώση.  

 να βελτιώσουν  τη στάση  τους απέναντι  στην  καθημερινή σχολική διαδικασία  και στη 

μάθηση λειτουργώντας σε ένα κοινωνικό περιβάλλον επικοινωνίας με τους συμμαθη‐

τές και τους εκπαιδευτικούς τους. 

 

Δραστηριότητα 1 

Αποτελείται  από  ένα φύλλο  εργασίας.  Σκοπός  είναι  να  ανιχνευθούν  οι  αναπαραστάσεις  που 

έχουν τα παιδιά, οι πρότερες γνώσεις τους, καθώς και τυχόν γνωστικές δυσκολίες ώστε να προ‐

σαρμοστεί κατάλληλα το διδακτικό σενάριο στις γνωστικές τους ανάγκες. 

Αρχικά οι μαθητές θα ενημερωθούν για το εκπαιδευτικό σενάριο, παρουσιάζεται το θέμα και οι 

διδακτικοί στόχοι. Η διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος για το μαθητή μέσα στη σχολική τάξη, 

αποτελεί  σημαντικό παράγοντα  για  την  επιτυχή  εφαρμογή  του σεναρίου.  Οι  μαθητές  θα συ‐

μπληρώσουν το 1ο φύλλο εργασίας που περιέχει ερωτήσεις, ώστε να ενεργοποιήσουν τις γνώ‐

σεις που έχουν μέχρι τώρα και να τις συνδέσουν στη συνέχεια με το αντικείμενο της διδασκα‐

λίας. Συγκεκριμένα θα τεθούν τα ερωτήματα: 

 Πώς  ονομάζεται  το  σημείο  ενός  ευθυγράμμου  τμήματος  που  το  χωρίζει  σε  δύο  ίσα 

τμήματα; 

 Πόσες ευθείες διέρχονται από αυτό; 

 Μπορείς να σχεδιάσεις κάποιες από αυτές; 

 Πόσες από αυτές είναι κάθετες στο ευθύγραμμο τμήμα; 

 Τι σκέφτεστε όταν ακούτε ότι ένα σημείο απέχει ίσες αποστάσεις από δύο άλλα σημεί‐

α; 

 

Με  τη  διαδικασία  αυτή,  οι  μαθητές  μπορεί  να  αποκτήσουν  ενδιαφέρον  για  το  μάθημα,  ενώ 

συγχρόνως είναι δυνατό να αξιοποιήσουν τις πρότερες γνώσεις τους, μετατρέποντάς τες σε ε‐

πιστημονικά συμπεράσματα και κανόνες. 
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Σχήμα 1α: 

Εύρεση της πορείας πλοίου

Σχήμα 1β: 

Εύρεση της πορείας πλοίου 

Δραστηριότητα 2 

Αποτελείται από ένα φύλλο εργασίας. Σκοπός είναι oι μαθητές να κατανοήσουν την αναγκαιό‐

τητα χάραξης της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος και να ανακαλύψουν την ιδιότητα 

κάθε σημείου της.  

Το 2ο φύλλο εργασίας αφορά το εξής πρόβλημα: Ο καπετάνιος ενός πλοίου προσπαθεί να κρα‐

τήσει την πορεία του πλοίου μακριά από τις ξέρες Α και Β (Σχήμα 1α), επειδή η στενότητα του 

περάσματος και η παλίρροια κάνουν δύσκολη τη διέλευση του. Οι μαθητές ζητείται να υποδεί‐

ξουν την πορεία που πρέπει να ακολουθήσει το πλοίο, ώστε να περάσει με ασφάλεια το στενό.  

 
 

Μέσα  από  τα  ερωτήματα  του  φύλλου  εργασίας,  τα  παιδιά  αρχικά  καλούνται  να  πειραματι‐

στούν βρίσκοντας διάφορα πιθανά σημεία της πορείας του πλοίου και στη συνέχεια να ανακα‐

λύψουν ότι αυτά βρίσκονται πάνω σε ευθεία. Σύμφωνα με έναν από τους 7 γνωστούς τύπους 

συρσίματος (Μαστρογιάννης, 2013), τους οποίους μετέρχονται οι μαθητές κατά την παιδαγω‐

γική  αξιοποίηση  των  Δυναμικών  Περιβαλλόντων  Γεωμετρίας,  οι  μαθητές  σχεδιάζουν  νέα  ση‐

μεία τα οποία  ανήκουν σε μια γραμμή ενός σχήματος, το οποίο διατηρεί μια ορισμένη ιδιότη‐

τα. Με αυτόν τον τρόπο και  το είδος του συρσίματος,  το οποίο καλείται σύρσιμο γραμμής, ο 

γεωμετρικός  τόπος,  παύει  να  είναι  λανθάνων,  καθίσταται  φανερός  και  αποκαλύπτεται  στην 

οθόνη. Οι μαθητές εντοπίζουν και μαρκάρουν πολλά σημεία από το ίχνος του πλοίου, τα οποία 

πληρούν  τη δεδομένη  ιδιότητα  (Μαστρογιάννης, 2013).  Ακολούθως,  μπορούν    να παρατηρή‐

σουν το τελικό σχήμα της μεσοκαθέτου  του τμήματος ΑΒ (Σχήμα 1β).   

Ο εκπαιδευτικός έχοντας διαμεσολαβητικό ρόλο ενθαρρύνει τους μαθητές να πειραματιστούν, 

να διερευνήσουν,  να ανταλλάξουν απόψεις  και  να συνεργαστούν.  Έτσι οι μαθητές μπορεί  να 

ανακαλύψουν ότι η πορεία του πλοίου πρέπει να είναι κάθετη στο τμήμα ΑΒ, θα μετρήσουν και 

θα συγκρίνουν τις αποστάσεις του πλοίου από τα σημεία Α,Β σε διάφορες θέσεις του και είναι 
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Σχήμα 2: 

Γεωμετρική κατασκευή μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος

δυνατόν να συμπεράνουν ότι είναι ίσες σε κάθε περίπτωση. Επίσης, θα διερευνήσουν τι θα συ‐

νέβαινε αν το πλοίο δεν περνούσε από το μέσο Μ του ΑΒ ή αν περνούσε από το μέσο, αλλά 

ακολουθώντας πορεία διαφορετική από την κάθετη. Τελικά, θα διατυπώσουν την κοινή ιδιότη‐

τα που έχουν όλα τα σημεία της πορείας του πλοίου, δηλαδή να ισαπέχουν από τα  σημεία Α 

και Β.  

Δραστηριότητα 3 

Στους μαθητές δίνεται  το 3ο φύλλο εργασίας. Αρχικά θα κατασκευάσουν ευθύγραμμο  τμήμα 

ΑΒ=4 cm και στη συνέχεια θα φέρουν τους κύκλους (Α, 3cm) και (B, 3 cm). Θα παρατηρήσουν 

ότι οι δύο κύκλοι  τέμνονται σε δύο σημεία Γ και Δ  τα οποία θα ενώσουν,  σχηματίζοντας  την 

ευθεία ΓΔ. Στη συνέχεια θα διερευνήσουν εάν αυτή η ευθεία διέρχεται από το μέσο του τμήμα‐

τος ΑΒ, καθώς και θα μετρήσουν τη γωνία που σχηματίζει η ευθεία ΓΔ με το τμήμα ΑΒ. Έτσι τε‐

λικά, μπορεί να συμπεραίνουν ότι η ευθεία ΓΔ είναι η μεσοκάθετος του ΑΒ, αφού την τέμνει 

κάθετα (Σχήμα 2).  

 
 

 

Επίσης, θα διερευνήσουν διάφορες περιπτώσεις της προηγούμενης κατασκευής, όπως: 

 Τι θα προέκυπτε εάν οι κύκλοι είχαν άνισες ακτίνες (Σχήμα 3); 

 Τι θα συνέβαινε εάν οι κύκλοι είχαν ακτίνα 1cm (Σχήμα 4); 

 Ποιά η σχέση των ακτινών των κύκλων, ώστε να δημιουργηθεί η μεσοκάθετος του ΑΒ;  
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Σχήμα 3: 

Διερεύνηση για  τη γεωμετρική κατασκευή της 

μεσοκαθέτου (α) 

Σχήμα 4: 

Διερεύνηση για  τη γεωμετρική κατασκευή της 

μεσοκαθέτου (β) 

Σχήμα 5: 

Κατασκευή λιμανιού

Σχήμα 6: 

Διερεύνηση 

      
 

 

Η  κατάλληλα  δομημένη  αλληλεπίδραση μεταξύ  των  μαθητών,  αλλά  και  μεταξύ  μαθητών  και 

υπολογιστή (μέσω κυρίως της εικονικής ανατροφοδότησης που αυτός παρέχει), η σύγκριση και 

συσχέτιση εικασιών‐απαντήσεων, μπορεί να τους οδηγήσει να καταλήξουν σε ένα κανόνα γεω‐

μετρικής κατασκευής της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος, ο οποίος τελικά ζητείται 

να καταγραφεί στο φύλλο εργασίας. 

Δραστηριότητα 4 

Στους μαθητές δίνεται το 4ο φύλλο εργασίας με το εξής πρόβλημα, παρέχοντας ερείσματα μα‐

θηματικού αλφαβητισμού και μαθηματικοποίησης  (Μαστρογιάννης 2011): Δύο χωριά Α και Β 

θέλουν να κατασκευάσουν από κοινού ένα λιμάνι Λ, το οποίο να ισαπέχει από αυτά (Σχήμα 5). 

Οι μαθητές πρέπει να βρουν σημείο Λ στην όχθη του ποταμού ώστε να ισαπέχει από τα χωριά 

Α και Β.  

 

 

Η  κατανόηση  της  έννοιας  της μεσοκαθέτου  και  της  ιδιότητας  των σημείων  της  να  ισαπέχουν 

από τα άκρα τους, μπορεί να οδηγήσει τους μαθητές να διερευνήσουν πιθανές θέσεις του λι‐

μανιού και τελικά να καταλήξουν στη μοναδικότητά του, αφού πρέπει να βρίσκεται στην όχθη 
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Σχήμα 7: 

Η θέση του σχολείου

του ποταμού. Από τη μια η ελευθερία κινήσεων κάθε μαθητή και από την άλλη η συνεργασία 

μεταξύ των μαθητών αναμένεται να τους οδηγήσουν στην επίλυση του προβλήματος. 

Επίσης, μετακινώντας το σημείο Β (ή και το Α) θα διαπιστώσουν ότι δεν είναι πάντοτε εφικτή η 

λύση του προβλήματος, αφού η μεσοκάθετος του ΑΒ δεν τέμνει πάντοτε την όχθη (Σχήμα 6). 

 

Δραστηριότητα 5 

Στους μαθητές δίνεται  το 5ο φύλλο εργασίας με το εξής πρόβλημα δίνοντας βαρύτητα, όπως 

και στην παραπάνω δραστηριότητα στη μαθηματική γνώση, που χρησιμοποιείται για τη μελέτη 

ποικίλων  πρακτικών  προβλημάτων  της  καθημερινής  ζωής:  Η  Κωνσταντίνα,  η  Αφροδίτη  και  ο 

Γιώργος μένουν στα σπίτια Α, Β, Γ αντιστοίχως, όπως φαίνεται στο σχήμα 6, και το σχολείο τους 

απέχει την ίδια απόσταση από τα τρία σπίτια. Μπορείτε να βρείτε τη θέση του σχολείου; 

Στη δραστηριότητα αυτή αυξάνεται σταδιακά ο βαθμός δυσκολίας και απαιτείται συνδυασμός 

γνώσεων, αντίληψης και παρατήρησης για την επίλυση του προβλήματος.  

 

 

Οι μαθητές, διερευνώντας διάφορες περιπτώσεις μπορεί να καταλήξουν στη σχεδίαση των με‐

σοκαθέτων των τμημάτων ΑΒ,ΒΓ και ΑΓ, αφού το σχολείο θα πρέπει να ισαπέχει από τα σημεία 

Α,Β,Γ.  Έτσι είναι πιθανό να ανακαλύψουν τη μοναδική θέση του σχολείου, που είναι το σημείο 

τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του τριγώνου ΑΒΓ το οποίο συγχρόνως αποτελεί το κέ‐

ντρο του περιγεγραμμένου κύκλου του τριγώνου ΑΒΓ.   

 

Συζητήσεις‐Συμπεράσματα‐Προτάσεις 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας της μεσοκαθέτου ευ‐

θυγράμμου τμήματος στο Γυμνάσιο με χρήση ΤΠΕ, και συγκεκριμένα του εκπαιδευτικού λογι‐

σμικού Geogebra. Το εκπαιδευτικό λογισμικό Geogebra δίνει τη δυνατότητα για κατασκευή και 

διερεύνηση  γεωμετρικών  αντικειμένων  διαδραστικά,  αποτελώντας  ένα  δυναμικό,  μαθησιακό 

μέσο διερευνητικής και ανακαλυπτικής προσέγγισης κατά τη διδασκαλία και μάθηση της γεω‐

μετρίας. 
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Η χρήση λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας μπορεί να καταστήσει ικανούς τους μαθητές  για να 

διερευνούν  και  να πειραματίζονται με  τις  προτεινόμενες αλληλεπιδραστικές  δραστηριότητες, 

καθώς  και  να παρατηρούν  συγκεκριμένες  ιδιότητες  των  γεωμετρικών  τους  κατασκευών,  πριν 

προσπαθήσουν να τις αποδείξουν. Οι μαθητές παρατηρούν, καταγράφουν, υπολογίζουν, προ‐

βλέπουν, κατασκευάζουν, δοκιμάζουν και αναπτύσσουν θεωρίες για να εξηγήσουν φαινόμενα 

που τους απασχολούν (Man & Leung,2005). 

Η  παρούσα  εργασία  μέσω  των  δραστηριοτήτων  μάθησης  οι  οποίες  σχετίζονται  με  υπαρκτά 

προβλήματα της καθημερινότητας και παρέχοντας συγχρόνως ερείσματα μαθηματικού αλφα‐

βητισμού και μαθηματικοποίησης, δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότη‐

τες υψηλού επιπέδου, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την κριτική τους σκέψη και  ικανότητα. 

Τελικά, «η δυναμική γεωμετρία μπορεί να μετατρέψει τα μαθηματικά σε ένα επιστημονικό ερ‐

γαστήριο» (Olive, 2000). 
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Περίληψη 

 

Η  παρούσα  μικρής  κλίμακας  διερευνητική  εργασία  επιχειρεί  να  ιχνηλατίσει  και  να  κατα‐

γράψει τις βιωματικές απόψεις μικρού αριθμού (Ν‐35) μάχιμων εκπαιδευτικών της Α/θμιας 

εκπαίδευσης  σε  σχέση με  την  χρήση/αξιοποίηση  των  ΤΠΕ στην  καθημερινή  εκπαιδευτική 

διαδικασία διδασκαλίας και μάθησης.  Εστιάζοντας στα «θετικά» και στα «αρνητικά» που οι 

συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί υπογραμμίζουν μέσω γραπτών τους απαντήσεων σε δύο σχε‐

τικές (ανοιχτού τύπου) ερωτήσεις, τα αποτελέσματα της έρευνας στο μεγαλύτερό τους σύ‐

νολο «στέκονται»    με  συγκριτικά μεγαλύτερη  έμφαση στα «θετικά»  των  ΤΠΕ στην  εκπαί‐

δευση,  σημειώνοντας  βεβαίως  ταυτόχρονα  και  μια  σειρά  από  «αρνητικά»  στοιχεία  που 

μπορεί να προκύπτουν. Ο κεντρικός ρόλος του δασκάλου της σχολικής τάξης, για μια ακόμα 

φορά,  αναδεικνύεται και εδώ με απόλυτη σαφήνεια και ομοφωνία, με την καθολική παρα‐

δοχή/αναγκαιότητα για διαρκή και συστηματική επιμόρφωσή του  (και) στον κρίσιμο αυτό 

τομέα των ΤΠΕ στα τρέχοντα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά ζητήματα της αμείλικτης σχολι‐

κής καθημερινότητας. 

 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, εκπαιδευτική διαδικασία,  «θετικά», «αρνητικά», μάχιμος δάσκαλος. 

 

Εισαγωγικός προϊδεασμός 

 

Πληκτρολογώντας και «αποθηκεύοντας» αυτό το ίδιο το κείμενο στον προσωπικό μου ηλε‐

κτρονικό υπολογιστή, κοντοστέκομαι για λίγο μπροστά στην οθόνη και, για τις εισαγωγικές 

ανάγκες της παρούσας εισήγησης,   αναλογίζομαι στωϊκά πάνω σε κάποιες πτυχές του αυ‐

τονόητου.  Πρώτα  απ’  όλα,  μια  κατά  κάποιο  τρόπο  «δογματικού  τύπου»  διατύπωση  ως 

προϊδεασμός για όλα αυτά που ακολουθούν. Δεν υπάρχει απολύτως η παραμικρή αμφιβο‐

λία ότι οι ΤΠΕ έχουν εδώ και δεκαετίες πλέον καταλάβει εξαιρετικά περίοπτη θέση –αν δεν 

κυριαρχούν, στην κυριολεξία‐ σήμερα στις σύγχρονες κοινωνίες μας. Τα δεδομένα επί του 

προκειμένου είναι και αυταπόδεικτα αλλά και αδιαμφισβήτητα. Μια απλή ματιά γύρω μας, 

στον εαυτό μας και στους γύρω μας για να είμαστε και πιο ακριβείς, είναι αρκετή για του 

λόγου το αληθές. Είτε στην προσωπική και συλλογική μας καθημερινότητα, είτε στην επαγ‐

γελματική και την ψυχαγωγική μας ενασχόληση και δραστηριότητα, είτε σχεδόν και οπου‐

δήποτε αλλού, οι ΤΠΕ, στη μια τους ή την άλλη μορφή και έκφραση, είναι καταλυτικά πα‐

ρούσες  και απαιτητικά ενεργές στην πολλαπλότητα και στην πολυπλοκότητα που τις χαρα‐

κτηρίζουν.  Προφανώς  και  δεν  χρειάζεται  καν  να  ανατρέξει  κανείς  με  λεπτομέρεια  και  να 

επικαλεστεί  τον  τεράστιο  όγκο  της  υπάρχουσας  βιβλιογραφίας  για  να  στηρίξει  ακλόνητα 
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αυτόν τον ισχυρισμό, ούτε και να παραθέσει συγκεκριμένες καταστάσεις καθημερινότητας 

ή απτά βιωματικά παραδείγματα πρωτογενών εμπειριών.  

 

Μεταξύ άλλων, για παράδειγμα, πασίγνωστες είναι οι αναφορές που σημειώνουν εμφατικά 

και χωρίς περιστροφές ότι: «Η σύγχρονη τεχνολογία παράγει, αναπτύσσει και εμπορεύεται 

τα προϊόντα της με ταχύτατους ρυθμούς. Πριν ακόμη καταφέρουμε να εξοικειωθούμε με τις 

τελευταίες ανακαλύψεις  της έχουν ήδη φθάσει στα χέρια μας οι επόμενες»  (Κεκές, 2002: 

91). Ανάλογες είναι και οι σχετικές υπογραμμίσεις που έχει παρουσιάσει ο Κοντάκος (2002: 

393), μέσα από τη δική του εκτεταμένη βιβλιογραφική επισκόπηση και αναζήτηση σχετικά 

με ζητήματα και πτυχές που αφορούν στα των ΤΠΕ: «Τα Μέσα ‐ και ιδιαίτερα οι Τεχνολογίες 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας ‐ διαδραματίζουν σήμερα αναμφισβήτητα έναν καθοριστικό 

ρόλο στην ανάπτυξη και  την εκπαίδευση του ανθρώπου,  τόσο στη βασική του κατάρτιση, 

όσο και στην επιμόρφωσή του».  

 

Οι ΤΠΕ στα «χωράφια» της εκπαίδευσης 

 

Αναμενόμενα και ως «φυσικό επακόλουθο» –θα μπορούσε να πει κανείς‐ αυτών των εξελί‐

ξεων και της «πρωτοκαθεδρίας» των ΤΠΕ σε όλες τις σύγχρονες κοινωνίες μας, οι ΤΠΕ έχουν 

ήδη εδώ και αρκετό καιρό «εισβάλει» δυναμικά  (και) στον χώρο της εκπαίδευσης  (επισή‐

μως  θεσμοθετημένης,  ή  άλλως  πως  παρεχόμενης). Με  διαφορετικούς  ρυθμούς  και  έντα‐

ση/συχνότητα, βεβαίως, από χώρα σε χώρα με βάση τα συγκεκριμένα δεδομένα, τις δυνα‐

τότητες, τις ιεραρχήσεις και το σχολικό περιβάλλον της κάθε χώρας,  οι ΤΠΕ έχουν μπολιά‐

σει για τα καλά τα καθημερινά σχολικά δρώμενα διεθνώς. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνε‐

ται από  την  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή σε  μία από  τις  πολλές  επισημάνσεις  της  με άκρως  επι‐

γραμματικό τρόπο: «... οι πληροφοριακές τεχνολογίες ... έχουν μεταβάλει τον τρόπο με τον 

οποίο  μαθαίνουν  οι  μαθητές».  Δεν  πρόκειται  για  μια  απλή  εισαγωγή  της  πληροφορικής 

στην  εκπαίδευση,  σημειώνει  ο  (Μαυρογιώργος,  1996),  αλλά  «για  μια  ριζική  αλλαγή  των 

υφιστάμενων  δομών  και  προτύπων  διδασκαλίας  και  μάθησης  που  θα  προσφέρονται  στο 

«νέο» σχολείο της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Εξειδικεύοντας, μάλιστα, τη σχετική συ‐

ζήτηση και επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας στα του «οίκου» μας, μπορούμε βάσιμα να 

κάνουμε  την  ακόλουθη  συνοπτική  αποτίμηση: «Στην  περίπτωση  της  Ελλάδας    ‐αν  και  με 

κάποια σχετική  χρονική υστέρηση,  εντούτοις,  παρουσιάζεται  το αντιφατικό φαινόμενο να 

πραγματοποιούνται υψηλές επενδύσεις στις ΤΠΕ αλλά η εισαγωγή τους στην εκπαίδευση 

να υλοποιείται με συγκριτικά πολύ αργούς ρυθμούς» (Κεραμιδά 2011). Σε ανάλογο πνεύμα 

βιβλιογραφικής  ενημέρωσης  και  επιχειρηματολογίας  για  τα  ελληνικά  εκπαιδευτικά πράγ‐

ματα, ο Κουτσογιάννης (2007) έχει εύστοχα παρατηρήσει ότι: «Τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί οι μελέτες στη χώρα μας που ασχολούνται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαί‐

δευση στα πλαίσια του γενικότερου προβληματισμού σχετικά με τον αναπροσδιορισμό των 

εκπαιδευτικών στόχων στην Κοινωνία  της Μάθησης. Προτείνεται ότι η εισαγωγή των ΤΠΕ 

στην  εκπαίδευση  θα πρέπει  να  ιδωθεί  μέσα στο πλαίσιο  του αναγκαίου  εκσυγχρονισμού 

των μεθόδων μάθησης και διδασκαλίας, όπως προτείνεται και από τα αποτελέσματα των 

σύγχρονων ερευνών για τη μάθηση και τη διδασκαλία». 

 

Να σημειωθεί εδώ, για ακόμη φορά, η «ελληνική αργοπορία ή καθυστέρηση». Μια συγκρι‐

τικά με άλλες χώρες «χρονική υστέρηση» όσον αφορά τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση που, όπως 
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είναι πασίγνωστο πλέον μεταξύ αυτών που συστηματικά ασχολούνται με τα σύγχρονα εκ‐

παιδευτικά «πράγματα» της χώρας μας, συμβαίνει και παρατηρείται με πολλά άλλα ζητή‐

ματα που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (Bombas, 1983). Το γεγονός είναι, 

πάντως, πως –έστω και με τους «ελληνικούς ρυθμούς»‐ οι ΤΠΕ έχουν μπει για τα καλά στα 

καθημερινά εκπαιδευτικά μας πράγματα , στην καθημερινή σχολική πράξη, αλλού λιγότερο 

και αλλού περισσότερο, ή και πολύ‐πολύ περισσότερο: «Η εισαγωγή στο σχολείο των νέων 

τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας, είναι πλέον αναγκαιότητα. Στόχος πρέ‐

πει να είναι αφενός η εξοικείωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών με τη χρήση τους και 

αφετέρου η αξιοποίηση τους στη διαδικασία της μάθησης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 

Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  σχεδίασε,  προγραμμάτισε  και  ήδη  υλοποιεί  μια  σειρά  έργων  τα 

οποία και παρουσιάζουμε» (Παπαδόπουλος, 2006:1). 

 

Ταυτόχρονα, όπως και θα ανέμενε κανείς, οι προβληματισμοί, οι κριτικές ένθεν‐κακείθεν, οι 

σκεπτικισμοί, τα «ωσανά» ή ακόμα και οι διαφόρων μορφών και περιεχομένου αφορισμοί 

(θετικοί‐αρνητικοί), μαζί και με τις ευάριθμες κριτικές και νηφάλιες προσεγγίσεις από ειδι‐

κούς  και  μη  στο  όλο  αυτό  θέμα  των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση,  εξακολουθούν  να  διεκδικούν 

(απολύτως  θεμιτά  και  δικαιολογημένα)  το  δικό  τους  μερίδιο  στα  τρέχοντα  εκπαιδευτικά 

πράγματα  της  χώρας  μας.  Οι  αντίστοιχες  συζητήσεις  και  οι  πολύχρονοι  προβληματισμοί 

από τα διεθνή  fora που έχουν συγκροτήσει  το υπάρχον βιβλιογραφικό corpus,  κάθε άλλο 

παρά αδιάφορο αφήνουν τον ιδιότυπο (πάντα!) και κατά παράδοση «αργοπορημένο» (όχι 

«καθυστερημένο»...) δημόσιο λόγο και διάλογο στη χώρα μας. Αναμενόμενα, οι Πανέτσος 

& Κατσίρης (2008), αλλά και πάρα πολλοί άλλοι μελετητές, επικεντρώνουν τον προβλημα‐

τισμό τους στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση των ίδιων των εκπαιδευτικών, εγείροντας 

το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι υπηρετούντες στα σχολεία εκπαιδευτικοί είναι «τεχνολο‐

γικά εγγράμματοι»,  εάν και κατά πόσο έχουν «την γνώση των δυνατοτήτων που προσφέ‐

ρουν  οι  ΤΠΕ  και  των  παιδαγωγικών  προβλημάτων  που ανακύπτουν  από  τη  χρήση  τους», 

ενώ η Βοσνιάδου (2002) υπογραμμίζει ότι «για να αλλάξει η κατάσταση θα πρέπει οι ΤΠΕ 

να ενσωματωθούν σε δραστικά αναμορφωμένα αναλυτικά προγράμματα και μεθόδους εκ‐

παίδευσης των εκπαιδευτικών συμβατά με τους εκπαιδευτικούς». 

 

Η έρευνα 

 

Τα τελευταία χρόνια, έχουν πραγματοποιηθεί πολλές μελέτες σχετικά με τις στάσεις εκπαι‐

δευτικών  (Παπαγεωργάκης  κ.α.  2011) αναφορικά  με  τη  χρήση  και  αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε 

στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, σε συνάρτηση ‐μάλιστα‐ με διάφορες μεταβλη‐

τές όπως φύλο, ηλικία, εμπειρία χρήσης υπολογιστών, βαθμίδα εκπαίδευσης, κλπ. Σημειώ‐

νεται  εδώ πως  ‐μεταξύ άλλων‐  έχουν  καταγραφεί αισθητές διαφορές στις στάσεις που έ‐

χουν οι εκπαιδευτικοί για την χρήση των Τ.Π.Ε ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης στην 

οποία  αυτοί  ανήκουν,  καθώς  οι  εκπαιδευτικοί  που  διδάσκουν  στην  πρωτοβάθμια  εκπαί‐

δευση εμφανίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό φόβο για τους υπολογιστές (computer phobia) και 

αποφεύγουν την χρήση τους. Στο πλαίσιο αυτών των δεδομένων, η παρούσα μικρής κλίμα‐

κας εμπειρική προσέγγιση επεχείρησε να καταγράψει στάσεις και απόψεις συγκεκριμένων 

μάχιμων δασκάλων και καθηγητών ειδικοτήτων δημοτικού σχολείου, με αποκλειστική εστί‐

αση στα «θετικά» και τα «αρνητικά» της χρήσης των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πράξη, 

εκτιμώντας  ότι  οι  βιωματικές  αυτές  «καταθέσεις»  έχουν  όχι  μόνο  ερευνητικό‐θεωρητικό 
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ενδιαφέρον,  αλλά  και  απολύτως  πρακτική‐χρηστική  αξία  σε  επίπεδο  σχολικής  τάξης  και 

σχολικού περιβάλλοντος γενικότερα.  

 

i ) Πληθυσμός έρευνας και διαδικασία 

 

Τριάντα  πέντε  διδάσκοντες  σε  συγκεκριμένο  δημοτικό  σχολείο  (ιδιωτικό)  απάντησαν  και 

έδωσαν γραπτώς τη γνώμη τους σχετικά με τα «θετικά» και τα «αρνητικά», που οι ίδιοι θα 

επιθυμούσαν να υπογραμμίσουν σχετικά με τη χρήση/αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερι‐

νή σχολική διδασκαλία και τη σχολική πράξη συνολικά. Από αυτούς τους 35 συμμετέχοντες 

εκπαιδευτικούς, οι 23 ήσαν δάσκαλοι (και από τις έξι τάξεις του δημοτικού) και οι υπόλοι‐

ποι 12 καθηγητές  ξένων γλωσσών και μουσικής. 

 

Οι  δύο  («ανοιχτού  τύπου»)  ερωτήσεις  στις  οποίες  κλήθηκαν  να  απαντήσουν  γραπτώς  οι 

συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, είχαν την ακόλουθη διατύπωση:   «Όπως είναι γνωστό, εδώ 

και αρκετά χρόνια τώρα, η χρήση και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι‐

κοινωνιών (ΤΠΕ) στον ευρύτερο χώρο της εκπαίδευσης και της καθημερινής εκπαιδευτικής 

διαδικασίας σε επίπεδο σχολείου και σχολικής τάξης, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και με‐

θοδολογία, έχουν μπει «για τα καλά στο παιχνίδι»  ‐αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, 

κατά περίπτωση. 

 

Κατά την προσωπική σας άποψη (συνοπτικά): 

Α) Ποια είναι τα θετικά στοιχεία και χαρακτηριστικά από αυτή τη χρήση και την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στη σημερινή (ελληνική) εκπαιδευτική πραγματικότητα; 

Β) Υπάρχουν (και) αρνητικά στοιχεία και χαρακτηριστικά στην όλη αυτή διαδικασία/σχολική 

πρακτική; Αν ναι, ποια είναι αυτά; 

 

Η  όλη  αυτή  ερευνητική  διαδικασία  πραγματοποιήθηκε  το  δεύτερο  δεκαπενθήμερο  του 

Μαρτίου 2013. Οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους μία ολόκληρη «σχολική εβδομά‐

δα» για να συμπληρώσουν και να παραδώσουν το σχετικό έντυπο με τις απαντήσεις τους. 

 

ii) Αποτελέσματα 

Με τη γνωστή μέθοδο που στις Επιστήμες της Αγωγής αναφέρεται ως μέθοδος «ανάλυση 

περιεχομένου»,  όλες  οι  απαντήσεις  των  συμμετεχόντων «διαβάστηκαν»  λεπτομερώς  και, 

στη συνέχεια, «ομαδοποιήθηκαν» κατά κάποιο τρόπο οι σχετικές επισημάνσεις, έτσι ώστε 

να διευκολύνεται η παρουσίασή τους στο πλαίσιο αυτής της διερευνητικής εργασίας. Εννο‐

είται, βεβαίως, ότι ο σχηματικός αυτός διαχωρισμός των παρουσιαζόμενων αποτελεσμάτων 

της έρευνας σε επιμέρους «κατηγορίες»,  ‐τόσο στα «θετικά» όσο και «αρνητικά»‐ ούτε α‐

πόλυτος θα μπορούσε να είναι αλλά ούτε και χωρίς επικαλύψεις από κατηγορία σε κατηγο‐

ρία.  

 

α) στα θετικά:  

Σκιαγραφώντας  με  αρκετές  ενδεικτικές  λεπτομέρειες  και  «αντλώντας»  από  πραγματικές 

«σχολικές καταστάσεις»  το σύνολο των ΘΕΤΙΚΩΝ, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έκαναν 

ιδιαίτερες αναφορές που σχετίζονται άμεσα και καθοριστικά με θέματα δικής τους επιμόρ‐

φωσης, με πτυχές διδασκαλίας/μάθησης, με την παροχή νέων δυνατοτήτων στο σύνολο της 
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εκπαιδευτικής  διαδικασίας,  με  τη  βοήθεια  που  μπορεί  να  δοθεί  στους  αποκαλούμενους 

«ιδιαίτερους μαθητές»,  καθώς  και σε μια σειρά από άλλα βασικά  ζητήματα  της σχολικής 

καθημερινότητας  ‐μια ευσύνοπτη ανθολόγηση, εκ των οποίων, παρουσίαζεται πιο αναλυ‐

τικά στη συνέχεια. 

 

β) στα αρνητικά: 

Όσον  αφορά  στα  επιμέρους  ΑΡΝΗΤΙΚΑ  που  θέλησαν  να  υπογραμμίσουν  οι  περισσότεροι 

από τους συμμετέχοντες ‐χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να παραγνωρίζουν ή να υποτιμούν με κα‐

νένα τρόπο τα όποια θετικά‐ η σχετική κατηγοριοποίηση των απαντήσεων εδώ «στέκεται» 

με έμφαση στον (πρόσθετο) χρόνο που απαιτείται για τη χρήση των ΤΠΕ (και που δεν υπάρ‐

χει  στο  καθημερινό  πιεστικό  σχολικό  πρόγραμμα),  στη  δυσκολία  ή  και  εγγενή  αδυναμία 

δημιουργίας  και  εμπέδωσης  της  απαραίτητης  παιδαγωγικής  και  διαπροσωπικής  σχέσης 

δασκάλου‐μαθητών εξαιτίας της χρήσης (κατάχρησης;) των ΤΠΕ στην τάξη, στην ενδεχόμενη 

(πιθανή) απομόνωση και αποξένωση ορισμένων μαθητών,  στη δημιουργία μιας  εικονικής 

πραγματικότητας στην αντίληψη/ζωή των παιδιών‐μαθητών, στο «χάσιμο» της επαφής με 

το βιβλίο   και τη «μυρωδιά» του από τους μαθητές και στη δημιουργούμενη «απόσταση» 

από  το  παραδοσιακό  τετράδιο  του  σχολείου,  με  ό,τι  αυτό  μπορεί  να  συνεπάγεται  για  το 

μαθητή, για το δάσκαλο, για τη μάθηση και τη μοναδική σχέση δασκάλου‐μαθητή. 

Μια επιλογή από το σύνολο των απαντήσεων όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα, απο‐

τυπωμένες μάλιστα στην «πρωτολειακή»  τους μορφή ως αυτούσιες  βιωματικές  καταγρα‐

φές μάχιμων  δασκάλων του υπαρκτού σχολείου (Γκότοβος 1990), είναι σε θέση να συνει‐

σφέρουν πρόσθετη πληροφόρηση αλλά και γόνιμο προβληματισμό, στο πλαίσιο πάντα των 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων όπως συνοψίζονται στο σημείο αυτό. ΘΕΤΙΚΑ και ΑΡΝΗΤΙ‐

ΚΑ, λοιπόν, σχετιζόμενα με τη χρήση/αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή σχολική πράξη 

μέσα από  τις  ίδιες  τις φραστικές  διατυπώσεις  (αυτολεξί)  των  συμμετεχόντων  εκπαιδευτι‐

κών. «Εχουμε και λέμε: 

 

‐ Επικοινωνία και ανταλλαγή υλικού μεταξύ δασκάλων, άμεσα, γρήγορα, ολοκληρωμένα 

 

‐  Αποτελεί  αρωγό  στην  προσπάθεια  του  εκπαιδευτικού  για  μία  δια  βίου  μάθηση  και  μία 

συνεχή δική του κατάρτιση 

 

‐ Διερευνητική διδασκαλία, εμπλουτισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας με νέους τρόπους 

επικοινωνίας, πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό το μάθημα, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χειρί‐

ζονται μεγάλο όγκο πληροφοριών σε μικρό χώρο, άμεση ενίσχυση όλων των μαθητών κα‐

θώς και η προώθηση της διαθεματικότητας, βοηθούν αρκετά στη συνεργατική μάθηση και 

διερευνητική μάθηση και  γενικότερα η απόκτηση  νέων γνωστικών  και άλλων δεξιοτήτων, 

εμπλουτισμός της ύλης και των ερεθισμάτων που δύναται να παράσχει ο δάσκαλος στους 

μαθητές,  σημαντική  βελτίωση  στη  διαδικασία  χαλάρωσης  και  διασκέδασης  των  μαθητών 

μέσα στο σχολικό περιβάλλον που ήδη είναι αρκετά «βαρύ» και πιεστικό.  

 

‐ Οι ΤΠΕ είναι εξαιρετικά βοηθητικές σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, διευκολύνουν την 

κοινωνικοποίησή τους, μπορούν να μειώσουν και την ξενοφοβία, δίνεται  επιπλέον δυνατό‐

τητα  να  παραχθεί  προφορικός  λόγος  μέσω  της  εικόνας  κάτι  που  βοηθάει  και  αδύνατους 

μαθητές, παρέχουν έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης και ένα επιπλέον μέσο για την προ‐
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σέγγιση ομάδας μαθητών που δεν ανταποκρίνονται  τόσο  καλά στη διδασκαλία μέσω  της 

ακουστικής κυρίως οδού. 

 

‐ Εύκολη πρόσβαση στον κόσμο της πληροφορίας, δυνατότητα υποστήριξης μιας εργασίας 

από τους μαθητές με κείμενα, εικόνες, ήχους κλπ, δυνατότητα διεύρυνσης πραγματικών ή 

φανταστικών  καταστάσεων,  ενεργοποίηση  της  περιέργειας  των  παιδιών  και  ενίσχυση  της 

διάθεσης των μαθητών για πραγματική συμμετοχή στο μάθημα, οι μαθητές έχουν ένα επι‐

πλέον αλλά και διαφορετικό κίνητρο ώστε να συμμετέχουν πιο ενεργά και με μεγαλύτερη 

ευχαρίστηση στο μάθημα,  ο  κάθε μαθητής  μπορεί  να  κάνει  χρήση αυτών  των  εργαλείων 

μάθηση, σύμφωνα με τους δικούς του ρυθμούς και τους προσωπικούς του τρόπου σκέψης, 

οι ΤΠΕ διευρύνουν τον τρόπο σκέψης, ο μαθητής μπορεί να αλληλεπιδρά με το δάσκαλο και 

να συμμετέχει στο σχεδιασμό της μαθησιακής δραστηριότητας, σίγουρα οι μαθητές κερδί‐

ζουν χρόνο, η θεώρηση του κόσμου γίνεται πιο διαχειρίσιμη, πιο προσιτή και πιο εύκολα 

αντιληπτή. Η έρευνα των μαθητών μέσα από τον υπολογιστή αποτελεί και παιχνίδι αφού το 

βρίσκουν σαν μια ευχάριστη διαδικασία, το οπτικοακουστικό υλικό είναι πολύ πιο εύπεπτο 

για τους διδασκόμενους, από ένα πιο κοπιαστικό στην ανάγνωση βιβλίο, ανατέλλοντας έτσι 

την έμφυτη τάση για αναβολές του διαβάσματος,  κρατώντας παράλληλα τη συγκέντρωση 

και την προσήλωση σε ικακοποιητικότερα επίπεδα.  

 

‐ Υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπορείς να ελέγξεις απόλυτα το περιεχόμενο στο οποίο έχουν 

πρόσβαση οι μαθητές, οι ΤΠΕ μπορούν να δρουν ανταγωνιστικά, σε εκείνους τους μαθητές 

που  είναι  περισσότερο  εξαρτημένοι από  την  τεχνολογία  είναι  πιθανό  να  επηρεάζονται  οι 

δεξιότητές  τους στην  επικοινωνία,  η  αυτοεπίγνωση  και  η  συναισθηματική  νοημοσύνη.  το 

λεγόμενο “surfing” για πληροφορίες μπορεί να παραπέμψει τους μαθητές αλλού, η αλόγι‐

στη χρήση των ΤΠΕ περιορίζει τον προφορικό λόγο, στην έκφραση και την επικοινωνία, λε‐

κτική και μη, να γίνει αυτοσκοπός η χρήση των ΤΠΕ και όχι εργαλείο για την εκπαίδευση, να 

γίνει ο δάσκαλος απλά ένας αναμεταδότης πληροφοριών και όχι πηγή γνώσης και επεξερ‐

γασίας πληροφοριών, χρειάζεται μεγάλη προσοχή στη συλλογή πληροφοριών από τους εκ‐

παιδευτικούς. Το πρόβλημα σήμερα είναι ότι βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες, πολλές 

εκ των οποίων είναι λανθασμένες, υπάρχει πάντα ο κίνδυνος και χρειάζεται η απαραίτητη 

προσοχή στον κίνδυνο έκθεσης των παιδιών και των προσωπικών τους δεδομένων, μειώνε‐

ται η δημιουργικότητα σε κάποιες περιπτώσεις. 

 

‐ Το να διαβάζεις, να ξεφυλλίζεις, να «μυρίζεις» ένα βιβλίο και τελικά να το κρατάς κοντά 

σου, στη βιβλιοθήκη σου, δεν είναι καθόλου το ίδιο με το να διαβάζεις στην οθόνη του κο‐

μπιούτερ, χάνεται η επαφή με το βιβλίο – τετράδιο, οι μαθητές συνηθίζουν να συγκεντρώ‐

νονται για αρκετή ώρα  σ»αυτό που παρέχει ήχο‐εικόνα και πολλές φορές δεν μπορούν να 

διαχειριστούν τη γραπτή πληροφορία μέσα από ένα κείμενο βιβλίου, ή από τον προφορικό 

λόγο‐διδασκαλία 

 

‐ Η χρήση των ΤΠΕ είναι αρκετά χρονοβόρα, ο αριθμός των μαθητών μεγάλος και η ύλη πο‐

λύ απαιτητική, μπορεί οι μαθητές να σπαταλούν άσκοπα το χρόνο τους σε ανούσιες πλη‐

ροφορίες, η  αντικατάσταση του λιτού και υπερ‐αποδοτικού μαυροπίνακα, κάτι που για να 

λειτουργήσει  θα χρειάζεται πολύ χρόνο προετοιμασίας, ένα ειδικό, ρεύμα και ειδικές γνώ‐
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σεις, να σπαταλάται πολύς χρόνος για να γίνει «κάτι» μέσα στη σχολική τάξη με τη χρήση 

των ΤΠΕ, ενώ η κιμωλία και ο εφευρετικός δάσκαλος θα έκανε το ίδιο σε δύο λεπτά. 

 

‐ Ελλοχεύει ο κίνδυνος της αποξένωσης, εφόσον μαθητές και εκπαιδευτικοί  ίσως να εμπι‐

στεύονται  τυφλά  τους  υπολογιστές,  ο  κίνδυνος  της  κοινωνικής  απομόνωσης  του  παιδιού 

καθώς απορροφάται μεγάλο μέρος της προσοχής αλλά και της συναισθηματικής του ενέρ‐

γειας, Μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες απομόνωσης  των μαθητών,  εξάρτησης από μια 

οθόνη  και παθητικότητας που οδηγούν σε  έλλειωη καλλιέργειας  των συναισθημάτων  και 

των ανθρώπινων αξιών, απομακρύνοντας τα παιδιά από τον πραγματικό κόσμο, μπορεί να 

οδηγήσει στην απομόνωση των μαθητών και να χαθεί το ομαδικό κλίμα της παραδοσιακής 

διδασκαλίας, η έκθεση στην ακτινοβολία, τα γρήγορα αποτελέσματα που αδυνατεί το νευ‐

ρικό σύστημα να παρακολουθήσει και η απορρόφηση της προσοχής που μπορεί να οδηγή‐

σει στην κοινωνική απομόνωση  

 

‐ Η υπερβολική χρήση τους ή η θεώρηση πως μπορούν να αντικαταστήσουν το δάσκαλο και 

τη φυσική του παρουσία και επαφή, κάποιοι ρομαντικοί θα μπορούσαν να πουν ότι χάνεται 

η μαγεία της αγνής μάθησης, η οποία περιλαμβάνει   μαθητή και δάσκαλο να μοιράζονται 

ένα κοινό ενδιαφέρον για τη μάθηση, δεν πρέπει να θεωρούνται πανάκεια ούτε και να υ‐

ποκαθιστούν τη σχέση των μαθητών με το δάσκαλο, υπάρχει ο κίνδυνος να γίνει η εκπαί‐

δευση από διαδικασία κινητοποίησης της κριτικής ικανότητας, μια μηχανιστική διαδικασία 

μεταβίβασης πληροφοριών χωρίς περαιτέρω επεξεργασία, το αίσθημα της συνεργασίας δεν 

είναι το ίδιο δυνατό, όπως εκείνο που θα μπορούσε να αναπτυχθεί σε μια εργασία χωρίς τη 

χρήση ΤΠΕ.  

 

‐  Οι  μαθητές  εθίζονται  με  την  τεχνολογία  και  αυτό  έχει  ως  αποτέλεσμα  να  ξεχνούν  την 

πραγματικότητα,  τα  παιδιά  έχουν  συνηθίσει  την  «έτοιμη  εικόνα»  και  πολλές  φορές  δεν 

μπαίνουν στη διαδικασία να «σχηματοποιήσουν» στο μυαλό τους διάφορες έννοιες (π.χ το 

τι πραγματικά σημαίνει «διαίρεση»), η έρευνα μια πληροφορίας είναι αποτέλεσμα κατευ‐

θυνόμενης πληροφόρησης προκαλώντας έλλειψη προσωπικής άποψης, οι μαθητές εγκλω‐

βίζονται  στην  τηλεργασία  και  καθετί  παραδοσιακό  (π.χ.  γραφή)  τους  φαίνεται  βαρετό,  η 

εύκολη πρόσβαση στην ηλεκτρονική πληροφορία μπορεί να δημιουργήσει την αίσθηση στο 

μαθητή ότι με την ίδια ευκολία θα αντιμετωπίζει κάθε δυσκολία ή εμπόδιο που θα παρου‐

σιαστεί. 

 

‐ Στην ακραία περίπτωση που οι ΤΠΕ υποκαταστήσουν τον δάσκαλο είναι αναπόφευκτη η 

ομοιομορφία της παρεχόμενης εκπαίδευσης, γεγονός που δεν συνάδει με τον πλουραλισμό 

που χαρακτηρίζει  την κοινωνία μας, διάφορα εκπαιδευτικά λογισμικά συχνά δημιουργού‐

νται  από  τεχνοκράτες,  οι  οποίοι  δεν  έχουν παιδαγωγική  κατάρτιση,  πρόβλημα μπορεί  να 

είναι αν θεωρηθεί ότι μία παρουσίαση ή ένα βίντεο ή μια εικόνα μπορεί από μόνη της να 

«κάνει» το μάθημα, ο ελλειπής σχεδιασμός του μαθήματος από τον δάσκαλο με αποτέλε‐

σμα να σπαταλάται χρόνος αναζητώντας τις απαιτούμενες πληροφορίες, υπάρχει ο κίνδυ‐

νος η διδασκαλία να διεξαχθεί με αργούς ρυθμούς, καθώς οι προβληματισμοί των μαθητών 

μπορεί να είναι περισσότεροι, η ανάθεση εργασιών ελλοχεύει τον κίνδυνο της «άναρχης» 

πλοήγησης  (ταυτόχρονα  και  ριψοκίνδυνης),  η  υπερβολική  χρήση  των  ΤΠΕ  μπορεί  να  λει‐

τουργήσει  για  κάποια παιδιά αποπροσανατολιστικά, ως προς  τη διαδικασία μάθησης.  Τα 
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παιδιά να μείνουν προσκολλημένα στο ευχάριστο της παρουσίασης και να χάσουν τη συ‐

γκέντρωσή τους, με αποτέλεσμα να χάσουν και το εκπαιδευτικό μήνυμα της παρουσίασης, 

αποτελούν μια εύληπτη μορφή πληροφορίας που όμως δεν εξασκεί πάντα την κριτική ικα‐

νότητα  του μαθητή,  μεταξύ δασκάλου  και  μαθητών  (μπορεί)  λείπουν στοιχεία σημαντικά 

όπως ο αυθορμητισμός, η ζωντάνια και η ύπαρκη μη λεκτικών εκφράσεων, μπορεί η μάθη‐

ση από κοινωνική διαδικασία να γίνεται ατομική υπόθεση. 

 

‐ Ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, δεν εί‐

ναι άλλος από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό. Οι νέες τεχνολογίες,  δεν τον υποκαθιστούν αλλά 

αντίθετα τον χρειάζονται για να μεταβληθούν σε πραγματικά εργαλεία γνώσης και παιδείας 

που θα βοηθήσουν όχι μόνο τους μαθητές αλλά και τον ίδιο, στο δύσκολο έργο του, αν δεν 

γίνει αποφόρτωση της ύλης του αναλυτικού προγράμματος…είναι πολύ δύσκολο να αξιο‐

ποιηθούν οι ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, η χρήση των ΤΠΕ στην εκπαί‐

δευση αποτελεί μία αναγκαιότητα και είναι σίγουρο πως η ορθή αξιοποίησή τους θα επι‐

φέρει θετικές αλλαγές και στα μέσα διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται αλλά και στην κα‐

θεαυτή διδακτική διαδικασία. Η χρήση της τεχνολογίας δεν γίνεται από τους μαθητές αλλά 

κυρίως από τον δάσκαλο, το κάθε ψηφιακό μέσο, σε κάθε βαθμίδα,  έχει διαφορετικά πλε‐

ονεκτήματα και μειονεκτήματα. Για παράδειγμα ο Η/Υ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

απαραίτητος, ενώ στην πρωτοβάθμια, κατά τη γνώμη μου, περιττός, έως και επικίνδυνος τις 

περισσότερες φορές, απαιτείται η κατάλληλη τεχνική υποστήριξη, μακρόχρονη και ολοκλη‐

ρωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, χρειάζεται χρόνος και το κόστος τους είναι υψη‐

λό. 

 

‐ Η τεχνολογία από μόνη της δεν είναι ούτε καλή ούτε κακή. Η χρήση, η μέθοδος και η πρό‐

θεση είναι οι βασικοί παράγοντες που την επηρεάζουν,  για να επιτύχουν οι ΤΠΕ στην εκ‐

παίδευση χρειάζεται σχεδιασμός, σωστή χρήση και ομαλή ένταξη στην εκπαίδευση καθώς 

και  αποδοχή  και  συμμετοχή  όλων  των φορέων  που  εμπλέκονται  σ»  αυτήν  την  υπόθεση,  

αρνητικό στοιχείο η μη επαρκής κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε θέματα τεχνολογίας και 

πληροφορικής,  με  αποτέλεσμα  να  μην  μπορούν  να  ανταποκριθούν  στις  απαιτήσεις  των 

ΤΠΕ.  

Επίλογος 

 

Αν θελήσει κανείς να αρθρώσει ένα κατά κάποιο τρόπο καταληκτικό ευσύνοπτο λόγο με την 

ολοκήρωση  αυτής  της  παρουσίασης  σχετικά  με  τα  «θετικά»  και  τα  «αρνητικά»  των  ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση μέσα από τη βιωματική «ματιά» των συγκεκριμένων μάχιμων εκπαιδευτι‐

κών, τα ακόλουθα σημεία θα μπορούσαν βάσιμα να διεκδικήσουν την προσοχή ακροατών 

και αναγνωστών του κειμένου τούτου:    

 

‐ Οι ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία είναι μια αδιαμφισβήτητη πραγματικό‐

τητα που «είναι εδώ για να μείνει». 

 

‐ Τα πολλά (έστω και με επιφυλάξεις ή και σκεπτικισμό) «θετικά» υπερέχουν αισθητά των 

όποιων «αρνητικών», όχι μόνο σε απόλυτους αριθμούς αλλά και σε ποιοτικά χαρακτηριστι‐

κά. 
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‐  Η  σωστή  και  ορθολογική  χρήση  του  «μέσου»  των  ΤΠΕ  στα  καθημερινά  εκπαιδευτικά 

πράγματα μπορεί να έχει (και έχει) πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τους μαθητές αλλά 

και για τους ίδιους τους διδάσκοντες. Η σωστή αυτή χρήση τους είναι σε θέση να αμβλύνει 

ή και να εξαλείψει ολοσχερώς τα όποια (ενδεχόμενα) αρνητικά στοιχεία που συχνά «καρα‐

δοκούν «η ελλοχεύουν». 

 

‐  Το  μεγάλο  σύνολο  των  αποτελεσμάτων  αυτής  της  μικρής  κλίμακας  έρευνας,  σε  γενικές 

γραμμές και τηρουμένων των αναλογιών, δεν φαίνεται να διαφέρουν στην ουσία τους από 

τις σχετικές βιβλιογραφικές επισημάνσεις που έχουν παρουσιαστεί ως τώρα εντός αλλά και 

εκτός Ελλάδας. Ερευνητικές επισημάνσεις, όπως:  α) «οι εκπαιδευτικοί έχουν σχετικά θετική 

στάση για την συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, αλλά φανερώνουν μια αμφιθυμία απέ‐

ναντι στη χρησιμότητα τους στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ υπάρχει και ένα μικρό ποσο‐

στό εκπαιδευτικών που εκφράζει μια αρνητική άποψη γενικότερα για τη συμβολή των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση». (Γιαβρίμης κ. ά., 2010: 633), και β) «...τα ευρήματα έδειξαν ότι η ένταξη 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία συσχετίστηκε σημαντικά με την αυτοαποτελεσματικότητα των εκ‐

παιδευτικών όσον αφορά στην εκπαιδευτική χρήση των ΤΠΕ, με το είδος της επιμόρφωσής 

τους  και  με  τη  θέση  του  σχολικού  τεχνολογικού  εξοπλισμού»  (Μητσιοπούλου &  Βεκύρη 

2011: 545). 

 

‐ Για μια ακόμα φορά, ο μάχιμος δάσκαλος της σχολικής τάξης –κατάλληλα και συστηματικά 

επιμορφούμενος‐ εξακολουθεί και σ» αυτή την περίπτωση να είναι ο καταλυτικός εκείνος 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ (Μπόμπας, 1995), που με τη δική του συνολική πορεία και κατεύθυνση (αλλά 

και προσωπική  και  επαγγελματική στάση έναντι  και  των ΤΠΕ στην  εκπαίδευση),  θα  κάνει 

(κάνει) την ουσιαστική διαφορά για το «πέρασμα» από τα θετικά στα αρνητικά, ή και αντί‐

στροφα! 
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Εκπαιδευτικό Λογισμικό για την επίλυση ασκήσεων Χημείας με ταυτόχρονη διδασκαλία 
του πώς λύνονται οι ασκήσεις αυτές. 

 
Ρούπας Χρυσόστομος 

Καθηγητής Πληροφορικής 
ch_roupas@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Πρόκειται για ένα εκπαιδευτικό λογισμικό το οποίο δέχεται τα δεδομένα κάποιας άσκησης 

ή προβλήματος Χημείας και κατόπιν προχωρά στην λύση της άσκησης καθώς και στην επε‐

ξήγηση του τρόπου που ακολουθήθηκε προκειμένου να λυθεί η άσκηση.  

 

Υπάρχει  η  δυνατότητα  να  δώσει  οδηγίες  για  την  συγκεκριμένη άσκηση ή  πρόβλημα ακο‐

λουθώντας την εξής σειρά: 

 

1. Να δώσει γενικές οδηγίες στην αρχή. 

2. Να δώσει ειδικές οδηγίες κατά την διαδικασία επίλυσης της άσκησης προτείνοντας 

το επόμενο για κάθε φορά βήμα. 

3. Να δώσει απευθείας λυμένη την άσκηση. Ο χρήστης εκτός από το αποτέλεσμα θα 

λάβει πλήρη αναλυτική λύση, δηλαδή θα του δοθεί και το κείμενο που πρέπει να 

γραφτεί ώστε να φαίνεται και η διαδικασία της επίλυσης. 

 

Οι προς λύση ασκήσεις ΔΕΝ είναι από συγκεκριμένη βάση δεδομένων λυμένων ασκήσεων  

(και άρα υπάρχουν έτοιμες και οι διδακτικές οδηγίες), αλλά μπορεί ο χρήστης (μαθητής ή 

καθηγητής) να επιλέξει ελεύθερα όποια άσκηση θέλει.  

 

Το demo του εκπαιδευτικού λογισμικού που παρουσιάζεται, αντιμετωπίζει θέματα διαλυ‐

μάτων τα οποία διδάσκονται στο μάθημα της Χημείας της 1ης Λυκείου. Η λογική όμως που 

χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό λογισμικό, είναι η βάση και για το υπόλοιπο 

φάσμα ασκήσεων ή προβλημάτων. 

Η εισήγηση είναι καθ΄ όλα πρωτότυπη. Κατά την έρευνα που διεξήγαμε δεν εντοπίσαμε 

άλλο παρόμοιο πρόγραμμα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Επίλυση ασκήσεων με υπολογιστή, εκπαιδευτικό λογισμικό, ασκήσεις Χη‐

μείας, χρήση ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 

Το  προτεινόμενο  εκπαιδευτικό  λογισμικό  είναι  αποτέλεσμα  της  συνεργασίας  μου  με  τον 

Χημικό Ρούπα Αντώνη του Χρυσοστόμου (aroupas@sch.gr) και έχει την δυνατότητα να λύ‐

νει ασκήσεις Χημείας με μόνη απαίτηση την εισαγωγή των δεδομένων της άσκησης. 

 

Παρουσίαση 

Ο μαθητής‐χρήστης έχει την δυνατότητα να πλοηγηθεί στο εκπαιδευτικό λογισμικό και να 

καλύψει την ύλη που διδάσκεται στην Α’ Λυκείου. Έτσι μπορεί να πλοηγηθεί στα κεφάλαια 
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που αφορούν τις ανόργανες αντιδράσεις, την ονοματολογία και κυρίως να λύσει στοιχειο‐

μετρικές ασκήσεις ή ασκήσεις πάνω στα διαλύματα. Επίσης μπορεί να λύσει ασκήσεις κα‐

θαρότητας και ασκήσεις πάνω στην καταστατική εξίσωση. Αυτό που κάνει το λογισμικό ξε‐

χωριστό, είναι το ότι ο μαθητής‐χρήστης μπορεί να λύσει μια οποιαδήποτε άσκηση και όχι 

να  επιλέξει  απλά  μια  άσκηση  λυμένη  από  πριν  μέσα από  μια  βάση  δεδομένων  λυμένων 

ασκήσεων όπως κάνουν σχεδόν όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά.  Ποιο αναλυτικά: 

 

Για το κεφάλαιο που αφορά τις ανόργανες αντιδράσεις, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει αντί‐

δραση στοιχείου με στοιχείο, στοιχείου με ένωση ή ένωσης με ένωση. Σε κάθε περίπτωση 

αναγράφεται αναλυτικά όλη η αντίδραση συμπεριλαμβανομένου και τους συντελεστές (για 

παράδειγμα αν ο χρήστης επιλέξει να αντιδράσει Υδρογόνο (Η) με Οξυγόνο (Ο) το αποτέλε‐

σμα που θα προκύψει στο χρήστη ως λύση θα είναι 2Η2 + Ο2  ‐> 2Η2Ο).  Επίσης παρέχεται 

στον χρήστη η δυνατότητα να επιλέξει τον αριθμό οξείδωσης με τον οποίο θα αντιδράσει το 

κάθε στοιχείο όπου αυτό είναι εφικτό (για παράδειγμα ο Σίδηρος μπορεί να αντιδράσει είτε 

με αριθμό οξείδωσης +2 είτε με +3). Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι το λογισμικό ελέγχει τα α‐

ντιδρώντα στοιχεία και προτείνει στον χρήστη εκείνους τους αριθμούς οξείδωσης που μπο‐

ρούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα με την περίπτωση. Για παράδειγμα το Θείο (S) έχει ως 

αριθμούς οξείδωσης τους  ‐2, +4, +6.  Σε περίπτωση που αντιδρά με κάποιο μέταλλο όπως 

π.χ. το Νάτριο (Να) τότε το λογισμικό επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μόνο το ‐2, ενώ σε 

περίπτωση που αντιδρά με το Οξυγόνο (Ο) τότε ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μεταξύ του +4 

και του +6. 

 

Στην περίπτωση που ο μαθητής‐χρήστης  χρησιμοποιήσει στοιχεία ή ενώσεις που δεν αντι‐

δρούν μεταξύ τους, το λογισμικό ενημερώνει ότι η αντίδραση δεν είναι εφικτή και επεξηγεί 

τους λόγους για τους οποίους συμβαίνει αυτό. Για παράδειγμα αν ο χρήστης προσπαθήσει 

να αντιδράσει το Βάριο (Ba) με το Νάτριο (Na) Το λογισμικό ενημερώνει τον μαθητή‐χρήστη 

ότι δεν μπορούν να αντιδράσουν δύο μέταλλα μεταξύ τους. Ένα άλλο παράδειγμα μη εφι‐

κτής αντίδρασης είναι αυτής του Νατρίου (Να) με το οξείδιο του Καλίου (Κ2Ο). Σε αυτή την 

περίπτωση το λογισμικό ελέγχει τη σειρά της ηλεκτροθετικότητας και αποφασίζει ότι η α‐

ντίδραση δεν είναι εφικτή αφού το Νάτριο ΔΕΝ είναι ηλεκτροθετικότερο του Καλίου. 

 

Για το κεφάλαιο που αφορά την ονοματολογία Ανόργανης, ο μαθητής‐χρήστης καλείται να 

επιλέξει τον τύπο της ένωσης (οξύ, οξείδιο, βάση ή άλας), επιλέγει τα στοιχεία και το λογι‐

σμικό αναγράφει την ονομασία της ένωσης. 

 

Για το κεφάλαιο που αφορά τα διαλύματα, το λογισμικό μπορεί να επιλύσει  

1. Ασκήσεις με ένα διάλυμα 

2. Ασκήσεις  με  περισσότερα  από  ένα  διαλύματα:  Ανάμειξη  διαλυμάτων.  Αραίωση  

διαλύματος με προσθήκη διαλύτη. Συμπύκνωση διαλύματος με αφαίρεση διαλύτη 

ή με προσθήκη διαλυμένης. 

 

Για το κεφάλαιο που αφορά τις στοιχειομετρικές ασκήσεις, το λογισμικό μπορεί να επιλύσει 

ασκήσεις: 

1. Απλές  στοιχειομετρικές  (υπολογισμοί  ποσοτήτων  των  σωμάτων  που  συμμετέχουν 

σε κάποια αντίδραση) 
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2. Υπολογισμοί με ακάθαρτα σώματα. 

3. Υπολογισμοί με αντιδράσεις με μειωμένη απόδοση. 

4. Υπολογισμοί με αέρια που δεν είναι σε κανονικές συνθήκες. 

5. Υπολογισμοί με όγκους υγρών ή στερεών σωμάτων. 

6. Υπολογισμοί σε διαδοχικές ή παράλληλες αντιδράσεις. 

7. Ασκήσεις που συνδυάζουν δύο ή περισσότερες από τις παραπάνω περιπτώσεις. 

8. Ασκήσεις με μίγματα. 

 

Η διαδικασία που ακολουθεί το λογισμικό για την επίλυση των ασκήσεων (στοιχειομετρικές 

ή διαλύματα) είναι η εξής. Αρχικά ζητείται από τον μαθητή‐χρήστη να δώσει τα δεδομένα 

μέσα από τις φόρμες συμπλήρωσης δεδομένων που σχεδιάστηκαν για το λογισμικό αυτό. Ο 

μαθητής μπορεί να δώσει τον αριθμό‐δεδομένο που υπάρχει στην άσκηση ή να δηλώσει ότι 

είναι το ζητούμενό της. 

 

 Για παράδειγμα αν σε μία άσκηση αναφέρεται ότι η κατά όγκο περιεκτικότητα του διαλύ‐

ματος είναι 20% τότε θα πρέπει να πάει στο πεδίο «κ.ο. περιεκτικότητα (%)» και να γράψει 

τον αριθμό 20. Αν η άσκηση ζητάει να βρεθεί η κ.ο. περιεκτικότητα τότε θα πρέπει ο μαθη‐

τής‐χρήστης  να πάει στο αντίστοιχο πεδίο και  να  το επιλέξει ως  ζητούμενο. Με  τον πολύ 

απλό αυτόν τρόπο ο μαθητής‐χρήστης μπορεί να εισάγει όλα τα δεδομένα ή τα ζητούμενα 

της άσκησης. 

 

Μόλις τελειώσει από την καταγραφή όλων των δεδομένων το πρόγραμμα δημιουργεί τρεις 

πίνακες. Ο πρώτος πίνακας περιέχει τα αριθμητικά δεδομένα της άσκησης. Ο δεύτερος πί‐

νακας περιέχει τα ζητούμενα της άσκησης, ενώ ο τρίτος πίνακας περιέχει τυχόν αγνώστους 

που δημιουργούνται κατά την πορεία της λύση της άσκησης ώστε να φτάσει στην επίλυση 

των ζητούμενων. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν ορατοί στον χρήστη κατά τη διάρκεια της 

επίλυσης της άσκησης ώστε αν ξεχάσει κάτι ο μαθητής  να μπορεί ανά πάσα στιγμή να ανα‐

τρέξει και να δει το τι σημαίνει το κάθε δεδομένο ή ζητούμενο. 

 

Κατόπιν θα πρέπει ο χρήστης να επιλέξει αν θέλει να δει έτοιμη την λύση της άσκησης ή του 

προβλήματος ή να πάρει οδηγίες ώστε να δοκιμάσει μόνος του. Η μορφή της λύσης δεν εί‐

ναι απλά και μόνο ένα αποτέλεσμα, αλλά όλο το κείμενο που πρέπει να γραφτεί από έναν 

μαθητή ώστε να είναι φανερή η διαδικασία της επίλυσης. Φυσικά οι οδηγίες είναι προσαρ‐

μοσμένες στο συγκεκριμένο θέμα που προτάθηκε. Έτσι, 

 

1. αν επιλέξει να δοκιμάσει μόνος του, το πρόγραμμα θα τον ρωτήσει αν θέλει ΓΕΝΙ‐

ΚΕΣ οδηγίες για τη λύση τέτοιων ασκήσεων, οπότε θα πάρει ένα κείμενο το οποίο 

θα του προτείνει το πώς μπορεί να σκεφτεί και να λειτουργήσει ώστε να λύνει τέ‐

τοιες ασκήσεις εν γένει. Οι γενικές οδηγίες μπορούν να παρέχονται στον χρήστη σε 

οποιαδήποτε στιγμή το θελήσει. 

2. ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από τον υπολογιστή ειδικές οδηγίες για την συγκεκρι‐

μένη άσκηση, οπότε και θα του δοθεί ΜΟΝΟ η πρώτη κίνηση που πρέπει να κάνει. 

Αν αυτή η κίνηση είναι αρκετή για τον χρήστη, μπορεί να λύσει την υπόλοιπη άσκη‐

ση μόνος του. Αν εξακολουθεί να έχει δυσκολίες στο τι πρέπει να κάνει στη συνέ‐

χεια, μπορεί να επιλέξει να του δοθεί η δεύτερη κίνηση κ.ο.κ. μέχρι την τελική πρό‐
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ταση‐οδηγία.  Ανάμεσα  σε  κάθε  οδηγία  θα  έχει  ο  μαθητής  την  ευκαιρία  (και  την 

προτροπή) να δοκιμάσει μήπως μπορέσει να συνεχίσει μόνος του, πριν δει έτοιμα 

τα αποτελέσματα της κίνησης που περιγράφει η κάθε οδηγία 

3. τέλος,  αν  επιλέξει  να  δει  απ’  ευθείας  την  λύση  της  άσκησης,  τότε  θα  εμφανιστεί 

στην οθόνη, όλο το κείμενο το οποίο θα έγραφε σε χαρτί κάποιος που θα έλυνε την 

άσκηση. Δεν θα πάρει δηλαδή μόνο το αποτέλεσμα αλλά πλήρη λύση και αναλυτι‐

κή. Το κείμενο άρα που πρέπει να γραφτεί, ώστε να φαίνεται και η διαδικασία της 

επίλυσης 

 

Το  λογισμικό  λύνει  επίσης  το  σύστημα  των  εξισώσεων  που  προκύπτει  (όσες  και  να  είναι 

αυτές σε αριθμό) και παρέχει στον χρήστη τις αριθμητικές τιμές των ζητούμενων της άσκη‐

σης όπου αυτό είναι εφικτό. Εάν δηλαδή η άσκηση δίνει αριθμητικά δεδομένα τότε θα βρε‐

θούν και οι αριθμητικές  τιμές  των  ζητούμενων.  Σε περίπτωση που η άσκηση δεν παρέχει 

αριθμητικά δεδομένα (για παράδειγμα «δίνεται διάλυμα με πυκνότητα α και με μάζα δια‐

λυμένης β»), τότε το λογισμικό αναγράφει όλες τις εξισώσεις με βάση τα γράμματα αυτά. 

 

Τέλος παρέχεται στον χρήστη η δυνατότητα της εκτύπωσης της λύσης της άσκησης ή των 

οδηγιών που παρέχει το λογισμικό για την επίλυση της άσκησης. 

 

 

Βιβλιογραφία 

 

Για τον έλεγχο της ορθής λειτουργίας του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν ασκήσεις από 
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Εκπαιδευτικό σενάριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα  
με την αξιοποίηση του Web 2.0 στη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας.  

 
Δρακοπούλου Μαρία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

maria_drakopoulou@hotmail.com 
 

Περίληψη 

Η εμφάνιση του Web 2.0 επέφερε μια σειρά από μεταβολές τόσο στον τρόπο που χρησιμο‐

ποιούμε  το  Διαδίκτυο,  όσο  και  στον  τρόπο  που  μαθαίνουμε.  Υπό  αυτές  τις  συνθήκες,  οι 

διαδικασίες  μάθησης  στο  χώρο  του  σχολείου,  όσο  και  οι  ρόλοι  του  Εκπαιδευτικού  απο‐

κτούν νέες μορφές. Ειδικότερα στην Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, η χρήση του Web 2.0 αποτε‐

λεί πολύτιμο αρωγό στην προσπάθεια  για μια αυθεντικότερη παροχή διδασκαλίας  και  υ‐

περνίκηση των ορίων που θέτει το περιβάλλον της σχολικής τάξης. Στην παρούσα εισήγηση, 

προτείνεται  εκπαιδευτικό σενάριο  για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη διδασκαλία  της Αγ‐

γλικής Γλώσσας, με τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0: You Tube, Edmodo, Vialogues και 

Surveymonkey. Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο αποτελείται από δύο βασικά μέρη. 

Στο πρώτο μέρος, αναλύονται οι δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στη σχολική αίθου‐

σα,  ενώ στο δεύτερο μέρος,  παρουσιάζονται οι  εργασίες που ανατίθενται  στους μαθητές 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διδασκαλία Αγγλικής, YouTube, Edmodo, Vialogues, Surveymonkey 

 

Εισαγωγή: To Web 2.0 αλλάζει τη μάθηση 

 

Είναι κοινός τόπος ότι το Διαδίκτυο έχει εισβάλει στη ζωή μας σε κάθε επίπεδο: οικονομικό, 

πολιτισμικό,  μαθησιακό  και προσωπικό.  Ιδίως,  η μετάβαση από  το Web 1.0  στο Web 2.0 

σήμανε ριζικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο το χρησιμοποιούμε. Ενώ το Web 1.0 προ‐

σέφερε στους χρήστες του τη δυνατότητα μόνο ανάγνωσης του υλικού που ήταν αναρτημέ‐

νο σε αυτό  (παθητικός ρόλος),  το Web 2.0  είναι σχεδιασμένο για την παραγωγή γραπτού 

λόγου από τους χρήστες του (ενεργητικός ρόλος). Η μαζική δημοσίευση αποτελεί κεντρική 

έννοια στο Web 2.0. Ειδικότερα, με τη συμμετοχή σε ομάδες κοινωνικής δικτύωσης (blogs, 

wikis, Facebook, Skype) οι χρήστες‐μέλη δημιουργούν, ανταλλάσουν και διαδίδουν γνώση, 

που τελικά διαμορφώνει το ίδιο το Διαδίκτυο.  

 

Oι τρέχουσες εξελίξεις στην τεχνολογία και ιδίως η ολοένα αυξανόμενη οργάνωση των χρη‐

στών σε ομάδες  κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν  τον  τρόπο με  τον οποίο οι μαθητές:  (α) 

έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και τη γνώση και (β) συνδιαλέγονται με το δάσκαλο και 

τους  συμμαθητές  τους  (Siemens,  2008).  Σε  ένα  τέτοιο  πλαίσιο,  η  μάθηση  εκτείνεται  έξω 

από τους τοίχους μιας αίθουσας και αλλάζει χαρακτήρα, ενώ τα παραδοσιακά μοντέλα δι‐

δασκαλίας δεν έχουν ιδιαίτερη τύχη στο σημερινό σχολείο.  

 

Εναλλακτικά, η σχετική βιβλιογραφία υποστηρίζει τη θετική επίδραση της χρήσης των ΤΠΕ 

στην εκπαίδευση, και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά στη δημιουργία ευκαιριών για αποδο‐

τικότερα περιβάλλοντα μάθησης (Hermans, Tondeur, van Braak & Valcke, 2008), στον αντί‐
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κτυπο στη διαδικασία μάθησης (Cancannon, Flynn & Campbell, 2005), στην ανάπτυξη κινή‐

τρων μάθησης  (Mahdizadeh, Biemans & Mulder, 2008),  κριτικής σκέψης  (Lim, Teo, Wong, 

Khine, Chai & Divahara, 2003) και αυτονομίας  (Claudia, Steil &Todesco, 2004). Ειδικότερα, 

με τη χρήση των εργαλείων του Web 2.0   η διαδικασία μάθησης γίνεται περισσότερο συ‐

νεργατική και συμμετοχική, καθώς δημιουργούνται μεγαλύτερες ευκαιρίες για πρόσβαση, 

συζήτηση και διαφάνεια στην αναζήτηση της γνώσης (Conole & Alevizou, 2010). Περαιτέρω, 

η εμπλοκή των μαθητών σε δραστηριότητες του Web 2.0, μπορεί να τους βοηθήσει να ανα‐

πτύξουν πολυμεσικές δεξιότητες (Redecker et al., 2009), το οποίο είναι ιδαίτερης σημασίας, 

γιατί όταν ο μαθητής δεν έχει τη γνώση που του χρειάζεται, είναι ζωτικής σημασίας η δεξιό‐

τητά του να μπορεί να «συνδέεται» με τις κατάλληλες πηγές (Siemens, 2005).  

 

 Web 2.0 και Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας 

 

Ιδιαίτερα στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας η χρήση των ΤΠΕ, και ιδίως του Web 2.0, είναι 

μεγάλης σημασίας. Η τάξη ενός σχολείου δεν αποτελεί το ιδανικό περιβάλλον για την αυθε‐

ντική χρήση της γλώσσας‐στόχου, το οποίο και επηρεάζει αρνητικά τόσο την ανάπτυξη επι‐

κοινωνιακής  ικανότητας    όσο  και  κινήτρων  μάθησης  από  τους  μαθητές.  Εντάσσοντας  τις 

εφαρμογές  των  ΤΠΕ  στην  Ξενόγλωσση  Eκπαίδευση,  η  διαδασκαλία  της  γλώσσας‐στόχου 

προσομοιάζει της χρήσης της γλώσσας σε αυθεντικά περιβάλλοντα.  

 

Το Διαδίκτυο προσφέρει πλούσιο αυθεντικό υλικό για σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευ‐

τικών  σεναρίων  στην  τάξη,  με  αποτέλεσμα  οι  μαθητές  να  είναι  δυνατό  να  επωφεληθούν 

από  αυθεντικά  γλωσσικά  παραδείγματα  και  αυθεντικές  πηγές  γλώσσας,  που  επιλέγονται 

βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών,  των στόχων,    των χαρακτηριστικών των μαθητών,  των 

στρατηγικών  και  προτιμήσεων  (Richards,  2005).  Παράλληλα,  προάγει  την  Αυτονομία  του 

μαθητή (Duda, 2005), καθώς ο τελευταίος έχει πρόσβαση σε μια τεράστια βιβλιοθήκη είτε 

στα πλαίσια του μαθήματος είτε έξω από αυτό, και μάλιστα όπου και όποτε αυτός επιθυ‐

μεί,  και με τον προσωπικό, μάλιστα, ρυθμό του.  

 

Πιο συγκεκριμένα,  εφαρμογές  του Web 2.0,  όπως  το You Tube,  το Hλεκτρονικό Ταχυδρο‐

μείο, η τηλεδιάσκεψη  Skype και οι μηχανές αναζήτησης (για παράδειγμα, Google) ανάμεσα 

σε άλλες αποτελούν εξαιρετικές ευκαιρίες για αυθεντική πρόσληψη, παραγωγή και εμπέ‐

δωση στην Ξένη Γλώσσα. Επίσης, οι ομάδες κοινωνικής δικτύωσης  (μέσω wikis, blogs, Fa‐

cebook)  και  οι  πλατφόρμες  ασύγχρονης  μάθησης  (όπως Μoodle,  Edmodo,  Class Dojo,  e‐ 

Twinning, Vialogues) προσφέρουν άπειρες δυνατότητες για πραγματική επικοινωνιακή χρή‐

ση  της  γλώσσας‐στόχου.  Συμπερασματικά,  με  τη  χρήση  του Web 2.0  υπερνικούνται  τα  ε‐

μπόδια που προκαλεί η διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας στο «κατασκευασμένο» περιβάλλον 

μιας αίθουσας. 

 

Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση του Web 2.0 

 

Στην παρούσα  εργασία,  προτείνεται  εκπαιδευτικό σενάριο  για  τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

που εφαρμόστηκε κατά τη διδασκαλία της Αγγλικής στην Α’ Λυκείου και αξιοποιεί τα εργα‐

λεία του Web 2.0. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το You Tube για την προβολή βίντεο τρα‐

γουδιού για τα Ανθρώπινα Διακαιώματα (What I’ve done, Linkin Park), που αποτελεί τη βα‐
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σική δραστηριότητα πάνω στην οποία στηρίχθηκε το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο. 

H πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης Edmodo χρησιμοποιήθηκε σε συνδυασμό με το 

εργαλείο Vialogues στο στάδιο της Εμπέδωσης της νέας γνώσης. Τέλος, για την Αξιολόγηση 

του  σεναρίου  χρησιμοποιήθηκε  ερωτηματολόγιο,  που  δημιουγήθηκε  με  το  εργαλείο  Sur‐

veymonkey και μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα Edmodo. 

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε μαθητές με επίπεδο επικοινωνια‐

κής  ικανότητας B1  (μέτρια γνώση)‐ Γ1  (πολύ καλή γνώση) σύμφωνα με την εξάβαθμη κλί‐

μακα του Συμβουλίου της Ευρώπης.  Εντάσσεται στην    ενότητα «Ανθρώπινες σχέσεις, Κοι‐

νωνία, Σύγχρονη Ζωή» του ΑΠΣ για το Λύκειο. Επίσης, συνδέεται με βασικούς στόχους του 

ΔΕΕΠΣ όπως είναι η Διαθεματικότητα, [η σύνδεση θέματος με άλλα μαθήματα, π.χ. Ιστορία 

(Κουξ  Κλουξ  Κλαν,  Ναζισμός,  πόλεμοι,  πυρηνικά),  Περιβάλλον/Γεωγραφία  (κλιματικές  αλ‐

λαγές,  είδη  υπό  εξαφάνιση),  Βιολογία/Ανθρωπολογία  (έρευνα  DNA),  Κοινωνιολογία  (Αν‐

θρώπινα  Δικαιώματα,  Αναπτυγμένες/Υποανάπτυκτες  χώρες,  Βουλιμία/Υποσιτισμός,  Ναρ‐

κωτικά)],   ο εγγραματισμός  (κατανόηση προφορικού λόγου και παραγωγή γραπτού λόγου 

στο συγκεκριμένο  εκπαιδευτικό  σενάριο),  η  κατανόηση  και  χρήση  γλωσσικο‐νοητικών  εν‐

νοιών (έννοια χρόνου, και πιο συγκεκριμένα present perfect και simple future), η ανάπτυξη 

στρατηγικών μάθησης και επικοινωνίας (αναζήτηση, επιλογή, επεξεργασία, χρήση και διά‐

χυση της πληροφορίας), η επικοινωνιακή διάσταση  (επικοινωνιακός στόχος,  χρήση διαλό‐

γου, εργασία σε ομάδες) και η πολυγλωσσία (μεταφορά επικοινωνιακού στόχου μηνύματος 

από τη μια γλώσσα στην άλλη).  Κατά  το σχεδιασμό και  την εφαρμογή του εκπαιδευτικού 

σεναρίου  ακολουθείται  η  επικοινωνιακή  προσέγγιση,  και  πιο  συγκεκριμένα  το  διδακτικό 

μοντέλο TBL (Task‐ Based Learning Model), στο οποίο ο μαθητής χρησιμοποιεί τη γλώσσα‐

στόχο για έναν επικοινωνιακό σκοπό προκειμένου να κατορθώσει κάποιο αποτέλεσμα (Wil‐

lis, 1996).  

Γενική περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Τίτλος εκπαιδευτικού σεναρίου: 

The Meaning of 10th December: The Responsibility of the Individual for the Protection of Hu‐

man Rights. 

Γνωστικό Αντικείμενο: 

Αγγλικά Α Λυκείου 

Επίπεδο Γλωσσομάθειας: 

B1 (μέτρια γνώση) ‐ Γ1 (πολύ καλή γνώση) 

Διαθεματικότητα: 

Ιστορία, Περιβάλλον, Βιολογία/Ανθρωπολογία, Κοινωνιολογία, Πληροφορική 

Γενικός Σκοπός  

Να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά με το νόημα της 10ης Δεκεμβρίου, που είναι η 

Παγκόσμια Ημέρα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, και να ευαισθητοποιηθούν ως προς την 

ευθύνη του ατόμου για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασί‐

α.  
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 Να ενεργοποιήσουν οι μαθητές τις λογικές τους αναπαραστάσεις σχετικά με την 

10η Δεκεμβρίου και τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας στους οποίους 

καταπατούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. 

 Να προσκληθούν οι μαθητές στην παρακολούθηση ενός αυθεντικού βίντεο που 

αφορά την καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Να επαναλάβουν και να επεκτείνουν το σχετικό με τα ανθρώπινα δικαιώματα λεξι‐

λόγιο στην Αγγλική Γλώσσα. 

 Να χρησιμοποιήσουν τον present perfect και τον simple future στην παραγωγή 

γραπτού λόγου. 

 Να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές για το νόημα της 10ης Δεκεμβρίου στους 

συμμαθητές τους. 

 

Αξιοποίηση ΤΠΕ: 

Αξιοποιούνται υπηρεσίες των ΤΠΕ και πιο συγκεκριμένα :  

 You tube (http://www.youtube.com/watch?v=8sgycukafqQ&ob=av2e),  

 Website (http://www.e‐pi.gr/?p=442) 

 Edmodo (http://www.edmodo.com) 

 Vialogues (http://www.vialogues.com) 

 Surveymonkey (http://www.surveymonkey.com) 

 

Υλικοτεχνική υποδομή: 

H/Y,  Προτζέκτορας,  Φύλλα  εργασίας  μαθητών  (http://slidebomb.com/861914),  μεγάλα 

χρωματιστά χαρτόνια 

 

Οργάνωση τάξης: 

Ατομικά, Δυάδες, Ομάδες 

 

Διάρκεια:  

1 Διδακτική Ώρα 

 

Περιγραφή σταδίων και δραστηριοτήτων 

Στην Αίθουσα 

 

Α. Προεργασία (pre‐viewing) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει φωτογραφίες για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights). 

Ρωτάει τους μαθητές αν γνωρίζουν τι συμβολίζουν και αν τις έχουν ξαναδεί. Ρωτάει τους 

μαθητές αν γνωρίζουν ποια ημέρα είναι αφιερωμένη στα Ανθρώπινα Δικαιώματα. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

O εκπαιδευτικός μοιράζει φύλλο εργασίας με μέρος του άρθρου από το Διαδίκτυο που πε‐

ριέχει τις φωτογραφίες της προηγούμενης άσκησης σχετικά με τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 

και ζητάει από τους μαθητές να το διαβάσουν προκειμένου να δουν αν μάντεψαν σωστά. 
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Β. Κατά τη διάρκεια του βίντεο (while‐viewing) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο και απαντούν σε μια ερώτηση ανοικτού τύπου σχετι‐

κά με την κατανόηση του γενικότερου νοήματος . 

Φύλλο Εργασίας 

In the song “What I've done” the singer continually refers to something that he has done but 

he doesn't name it. What do you think he is talking about? Discuss with your classmates. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο για δεύτερη φορά και απαντούν σε μια ερώτηση σχε‐

τικά με λεπτομέρειες του βίντεο. 

Φύλλο Εργασίας 

Watch the videoclip of the song “What I've done” once more and write down things that the 

singer regrets for. Discuss your answer with your classmates. (I regret for ....) 

 

Γ. Μετά από το βίντεο (post‐viewing) 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1 

Οι μαθητές εργάζονται σε δυάδες και ταξινομούν πληροφορίες σχετικές με το βίντεο. 

Φύλλο Εργασίας 

Work with a partner and report the singer's regrets to the class by categorizing the regrets 

under the following headings: 

 

Environment  Science  Beliefs  (Re‐

ligious,  po‐

litical etc) 

Basic 

needs 

(food, 

water etc) 

       

   

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή προφορικού λόγου. 

Φύλλο Εργασίας 

Role‐play: Work in groups of four and prepare a speech of apology for what you have done 

against human rights. You represent the group of ... (Scientists, Developed Countries, Politi‐

cians, Religious Leaders, Military, Citizens). Pick up a representative to deliver your speech in 

class. 

A SPEECH OF APOLOGY 

We want to express our apology …. We are sorry for/about …..We have….. but we promise 

we will…. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες για τη δημιουργία πόστερ. 

Φύλλο Εργασίας 

Make a poster with a “Contract with Myself” for the group you represent following the  
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scheme and example below. More specifically, make a  list of things you regret for and the 

things you promise to do for each one of these regrets. Then, write them down on the col‐

oured paper your teacher will give you. Pin your poster on the classroom wall. 

A CONTRACT WITH MYSELF 

What I’ve done                                       I will 

1) e.g. I have caused wars.     >>>       I will solve problems through dialogue. 

2)....................................        >>>         …............................... 

Στο σπίτι μέσω ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 

 

Δ. Εμπέδωση‐ Ανατροφοδότηση (Reflection) 

Οι μαθητές εργάζονται από το σπίτι στην πλατφόρμα Edmodo. Παρακολουθούν το βίντεο 

του τραγουδιού και χρησιμοποιώντας το εργαλείο Vialogues απαντούν σε μια ερώτηση α‐

νοικτού τύπου την ώρα που παρακολουθούν το βίντεο (Σχήμα 1). Έχουν τη δυνατότητα να 

το παρακολουθήσουν όσες φορές το επιθυμούν. Η Εκπαιδευτικός αξιολογεί την απάντηση 

και δίνει ανατροφοδότηση μέσω της πλατφόρμας. 

Ερώτηση 

While you watch  the video, write down what you, personally, will do  for each violation of 

Human Rights you notice. (I will… e.g. “adopt” a Third World child) 

 

 
Εικόνα 1: Το Περιβάλλον του Vialogues με το βίντεο, την ερώτηση του εκπαιδευτικού 

στο πλάι και το παράθυρο για την απάντηση του μαθητή  κάτω από το βίντεο. 

 

E. Αξιολόγηση 

Οι μαθητές εργάζονται από το σπίτι στην πλατφόρμα Edmodo. Απαντούν σε ερωτηματολό‐

γιο σχετικά με το εκπαιδευτικό σενάριο, το οποίο έχει δημιουργήσει η εκπαιδευτικός με τη 

βοήθεια  του  εργαλείου  Surveymonkey    (http://www.surveymonkey.com/s/5PYFPYW  ‐

Εικόνα 2). 

755/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
Εικόνα 2: Τμήμα του ερωτηματολογίου για την Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου. 

 

Συμπεράσματα 

 

Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μαθητών τόσο στο παραπάνω ερωτηματολόγιο όσο και σε 

ελεύθερη συζήτηση που ακολούθησε στην  τάξη,  το  Εκπαιδευτικό  Σενάριο θεωρήθηκε  εν‐

διαφέρον από τους μαθητές. Από τους 10 μαθητές που απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, οι 

6 αποκρίθηκαν ότι το μάθημα τους άρεσε πολύ και 4 από αυτούς αρκετά. 

 

Ιδιαίτερη  ικανοποίηση έλαβαν,  κυρίως,   από την παρακολούθηση του βίντεο του τραγου‐

διού από το You Tube. Όλοι τους υποστήριξαν ότι το βίντεο ήταν πολύ ή αρκετά ενδιαφέ‐

ρον.  Η  πλειοψηφία,  επίσης,  δήλωσε  ότι  επιθυμεί  σε  μεγάλο βαθμό  να  χρησιμοποιούνται 

βίντεο από το You Tube στην τάξη.  

 

Σχετικά με τη δραστηριότητα που τους ανατέθηκε μέσω του εργαλείου Vialogues, οι μισοί 

μαθητές απάντησαν ότι  τους άρεσε πολύ και οι άλλοι μισοί αρκετά.   Η πλειοψηφία τους, 

επίσης, υποστήριξε ότι θα επιθυμούσε να το χρησιμοποιήσει και στο μέλλον. Πρέπει να ση‐

μειωθεί ότι οι μαθητές χρησιμοποίησαν το εργαλείο Vialogues για πρώτη φορά μόνοι τους 

χωρίς  ιδιαίτερα προβλήματα, αφού είχε  γίνει πρώτα η  εγγραφή  τους  και  ένα εργαστήριο 

επίδειξης του εργαλείου από την εκπαιδευτικό στο σχολείο. 

 

Παρατηρήθηκε, ωστόσο, ότι στην εξ αποστάσεως ανάθεση εργασιών μέσω της πλατφόρμας 

του Edmodo, δεν συμμετείχαν όλοι οι μαθητές για διάφορους λόγους, όπως ο φόρτος ερ‐

γασίας σε άλλα μαθήματα ή η έλλειψη ενδιαφέροντος. Ουσιαστικά, η χρήση της πλατφόρ‐

μας προϋποθέτει τη θέληση των μαθητών να συμμετάσχουν. Εν τούτοις, θεωρώ ότι και υπό 

αυτές τις πρϋποθέσεις, η χρήση εργαλείων ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης δημιουργεί περισ‐

σότερες  ευκαιρίες ανάπτυξης  της  Ξένης  Γλώσσας  για μαθητές με  κίνητρο  και  ενδιαφέρον 

για το μάθημα, το οποίο είναι αναμφισβήτητα πολύ θετικό.  

 

Συμπεραίνεται, επίσης, ότι η χρήση εργαλείου αξιολόγησης από τους μαθητές αποκλειστικά 

εξ αποστάσεως  (όπως είναι το Surveymonkey) δε διασφαλίζει  την εγγυρότητα των αποτε‐

λεσμάτων, καθώς δε συμμετέχει η ολομέλεια των μαθητών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, 

10  από  τους 17  μαθητές απάντησαν στο  ερωτηματολόγιο.  Γι’  αυτόν  το  λόγο,  προτείνεται 

είτε να συμπληρώνεται η αξιολόγηση με άλλα εργαλεία εντός σχολικής αίθουσας (στο συ‐
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γκεκριμένο παράδειγμα ακολούθησε ελεύθερη συζήτηση στην τάξη) είτε να χρησιμοποιεί‐

ται το εργαλείο Surveymonkey εντός σχολικού εργαστηρίου. 
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Ένα εικονικό ταξίδι στο Λονδίνο και στο Μόναχο 
 
 

Δαμιανίδου Λουκία,  Ζαμπούλη Κωνσταντίνα 
MEd, Καθηγήτρια Γερμανικών, Καθηγήτρια Αγγλικών Π.Ε. 
luciadamianidou@hotmail.com, c.zampouli@gmail.com  

 

Περίληψη 

Η προκείμενη μελέτη πραγματεύεται τη διδακτική της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας με τη 

βοήθεια των ΤΠΕ. Οι δύο ξένες γλώσσες προσεγγίστηκαν βιωματικά και μετατράπηκαν με δη‐

μιουργικό και καινοτόμο τρόπο από γνωστικά αντικείμενα σε εργαλεία επικοινωνίας. Η χρήση 

των  ΤΠΕ  και  το  εικονικό  ταξίδι αποτελούν  εναλλακτικούς  τρόπους  εξάσκησης  των δύο  ξένων 

γλωσσών και δημιουργούν στην τάξη ένα ευχάριστο συναισθηματικό κλίμα, το οποίο ευνοεί τη 

διδακτική αποτελεσματικότητα (Good and Brophy, 1994: 215). 

Λέξεις κλειδιά:  ΤΠΕ, αγγλική γλώσσα και πολιτισμός, γερμανική γλώσσα και πολιτισμός, εικο‐

νική προσομοίωση, διαθεματικότητα/ διεπιστημονικότητα  

 

Εισαγωγή 

Σε μία εποχή που η διδασκαλία επηρεάζεται αναμφισβήτητα από τις Νέες Τεχνολογίες, τις τη‐

λεπικοινωνίες,  το διαδίκτυο και  τα οπτικοακουστικά μέσα,  είναι αναμενόμενο οι  ΤΠΕ να δια‐

δραματίσουν σημαντικό ρόλο και στην εκμάθηση και προώθηση των ξένων γλωσσών σε όλες 

τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Η εισαγωγή των Νέων τεχνολογιών στο μάθημα της ξένης γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαί‐

δευση έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές τα τελευταία χρόνια. Η διδασκαλία, όσον αφορά τους 

καθηγητές ξένων γλωσσών,  και η μάθηση, όσον αφορά το μαθητικό δυναμικό, έχουν εμπλου‐

τιστεί και τα γνωστικά αντικείμενα έχουν γίνει ελκυστικότερα, αμεσότερα και πιο εύκολα προ‐

σβάσιμα.  

Με αυτόν  τον  τρόπο πέρα από  την  ευκολότερη μετάδοση  της  λεξιλογικής,  πραγματολογικής, 

επικοινωνιακής,  γραμματικής και μεταγνωστικής γνώσης μπορούν να προωθηθούν οι έννοιες 

της Διαπολιτισμικότητας, του Πολιτισμού και της αποδοχής της Διαφορετικότητας. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστεί το σχέδιο διδασκαλίας που εκπονήθηκε 

στα πλαίσια του μαθήματος των αγγλικών και των γερμανικών, σε μία τάξη ελληνικού Δημοτι‐

κού Σχολείου. Το διαφορετικό που περιέχει αυτή η συνεργασία των δύο κλάδων δεν έγκειται 

μόνο στην εισαγωγή και όσο το δυνατό εκτενέστερη εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη μα‐

θησιακή  διαδικασία,  αλλά  κυρίως  στην  πρακτική  εκμετάλλευση  τους  για  την  προώθηση  του 

Πολιτισμού και της Διαπολιτισμικής Μάθησης.  
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Μέσω μίας  ερευνητικής  εργασίας,  οι μαθητές  καλούνται  να ανατρέξουν στο διαδίκτυο,  σε  ε‐

λεγμένες ιστοσελίδες και προγράμματα, για να φέρουν εις πέρας το έργο τους. Συνεργάζονται, 

αναζητούν και αναλύουν πληροφορίες, συζητούν και συνθέτουν κείμενα  στην αγγλική και γερ‐

μανική γλώσσας έχοντας ένα κοινό θέμα: «Ένα εικονικό ταξίδι στο Λονδίνο και στο Μόναχο».  

Το σχέδιο μαθήματος 

Πριν από την παρουσίαση και ανάλυση του σχεδίου μαθήματος είναι απαραίτητη μία σύντομη 

αποσαφήνιση ορισμένων βασικών εννοιών που περιλαμβάνονται στην παρούσα εργασία, όπως 

του πρότζεκτ,  της διαπολιτισμικής μάθησης καθώς και της διαφοροποιημένης μάθησης. Η μο‐

ναδική κατεύθυνση που προσδίδεται με τον όρο «ερευνητική εργασία‐ πρότζεκτ» είναι ο συν‐

δυασμός του θεωρητικού με τον ερευνητικό χαρακτήρα, αναδεικνύοντας έτσι τη συνεργατική 

μάθηση, τη χρήση των νέων τεχνολογιών (π.χ. Power point, Web 2.0, Excel, Word, Internet), την 

πρακτική σύνδεση και διερεύνηση εννοιών και σχέσεων, τη δημιουργία και τήρηση χρονοδια‐

γράμματος  και  την  ανάληψη  ρόλων  και  καθηκόντων  μες  την  ομάδα 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr).  

Με αυτόν τον τρόπο προωθείται ταυτόχρονα η  κοινωνική, πολιτισμική και διαπολιτισμική μά‐

θηση. Η διαπολιτισμική μάθηση αναφέρεται μεταξύ άλλων στην επαφή ατόμων διαφορετικών 

πολιτισμών,  στο  σχολικό  πλαίσιο,  με  σκοπό  την  αποδοχή,  κατανόηση  και  το  σεβασμό  της 

γλωσσικής,  κοινωνικής  και  κυρίως  πολιτισμικής  διαφορετικότητας  και  ετερογένειας  (Röttger, 

Evelyn 2004, 28 κ.ε.). 

Με τον όρο «διαφοροποιημένη μάθηση» τέλος, δίνεται έμφαση στον τρόπο και στη διαδικασία 

μάθησης και λιγότερη στο μαθησιακό αποτέλεσμα. Σημείο αφετηρίας και αξιοποίησης είναι οι 

δεξιότητες  κάθε  μαθητή  χωριστά,  ενισχύοντας  παράλληλα  την  αυτονομία  και  την  αλληλεπί‐

δραση μεταξύ των μελών της ομάδας (Βαστάκη 2010, 125). 

Ανθρωπογενείς και κοινωνιο‐πολιτισμικοί παράγοντες 

Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  γίνει  ασφαλώς  αναφορά  βάσει  του  «μοντέλου  του  Βερολίνου» 

(Raabe 2002, 76 κ.ε.) στις ανθρωπογενείς και κοινωνιο‐πολιτισμικές προϋποθέσεις που διέπουν 

το σχέδιο εργασίας που ακολουθεί. Αναλύοντας σε πρώτη φάση τους ανθρωπογενείς παράγο‐

ντες, πρέπει να παρουσιαστεί η ομάδα‐ στόχος, η τάξη δηλαδή που ανέλαβε την διεξαγωγή του 

προτζεκτ  (Raabe 2002, 37κ.ε.). Πρόκειται για  την Ε’ Δημοτικού ενός ελληνικού δημόσιου Σχο‐

λείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η οποία αποτελείται από 15 μαθητές (8 αγόρια και 7 

κορίτσια). Η ομάδα είναι ετερογενής, όσον αφορά την χώρα καταγωγής,  καθώς υπάρχουν σε 

αυτήν δύο αλλοδαποί μαθητές. Η αγγλική γλώσσα διδάσκεται τρεις φορές την εβδομάδα και τα 

παιδιά βρίσκονται στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς έχοντας ξεκι‐

νήσει από την Γ’ τάξη, ενώ η γερμανική διδάσκεται για πρώτη φορά στην Ε’ σε επίπεδο αρχα‐

ρίων. Αρκετοί μαθητές την γνωρίζουν σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο παρόλα αυτά από εκπαί‐

δευση εκτός σχολείου. 
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Οι γνώσεις των μαθητών όσον αφορά τις νέες τεχνολογίες είναι σε πολύ ικανοποιητικό επίπεδο 

σε  σχέση  με  την  ηλικία  τους.  Το  Σχολείο  διαθέτει  αίθουσα  πληροφορικής  συνδεδεμένη  στο 

διαδίκτυο, με υπολογιστές σε αναλογία 1 προς 1 ανά μαθητή, η οποία χρησιμοποιείται  τόσο 

από τη δασκάλα της τάξης όσο και από τους καθηγητές ειδικοτήτων σε εβδομαδιαία βάση. Πα‐

ράλληλα στην ίδια αίθουσα υπάρχει και διαδραστικός πίνακας, με τον οποίο οι μαθητές είναι 

αρκετά εξοικειωμένοι.  

Το κοινωνικό κλίμα στην τάξη είναι καλό, χωρίς να υπάρχουν ιδιαίτερες προστριβές ανάμεσα 

στα  παιδιά  και  οι  σχέσεις  μαθητών‐  δασκάλας  καθώς  και  μαθητών‐  καθηγητών  ειδικοτήτων 

χαρακτηρίζονται από αποδοχή και φιλικότητα. Όσον αφορά τις μαθησιακές συνήθειές τους, οι 

μαθητές  έχουν ήδη  εκπονήσει  ερευνητικές  εργασίες  τόσο  για  τα μαθήματα γενικής  παιδείας 

όσο και για τις ξένες γλώσσες και γνωρίζουν τη μεθοδολογία και τον τρόπο εργασίας σε ομά‐

δες. Η στάση των μαθητών απέναντι στο εγχείρημα ήταν ενθουσιώδης και όλοι συνέπραξαν και 

συμμετείχαν με ενδιαφέρον στην όλη διαδικασία.  

Διδακτική Ανάλυση 

Το θέμα που  καλούνται  οι  μαθητές  να πραγματευτούν με  τη  χρήση  των  ΤΠΕ αντιστοιχεί  στο 

γνωστικό και ηλικιακό επίπεδό τους και έχει ως πρωταρχικό στόχο τη γνωριμία των μαθητών με 

τις δυνατότητες που τους δίνουν οι ΤΠΕ να διευκολύνουν την καθημερινότητά τους και να έρ‐

θουν, και πάλι μέσω των νέων τεχνολογιών, σε επαφή με τον αγγλικό και γερμανικό πολιτισμό. 

Οι μαθητές θα προσπαθήσουν να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο για να 

αντλήσουν  πληροφορίες  που  τους  είναι  απαραίτητες  για  να  πραγματοποιήσουν  την  εργασία 

τους,  όπως θα παρουσιαστεί  εκτενέστερα παρακάτω. Θα συνεργαστούν,  θα συγγράψουν και 

θα ανατρέξουν σε ιστοσελίδες, καλλιεργώντας τη Δημοκρατικότητα, τη Διαπολιτισμικότητα και 

το σεβασμό στην κοινωνιο‐πολιτισμική Διαφορετικότητα.  

Η εργασία αυτή ολοκληρώνεται σε διάστημα 6 εβδομάδων, χρόνου ικανοποιητικού για να ακο‐

λουθηθούν όλα τα στάδια που προβλέπει ένα προτζεκτ χωρίς να υπονομευτεί και η μαθησιακή 

διαδικασία παράδοσης της διδακτέας ύλης.  

Μεθοδολογική Ανάλυση 

Το μάθημα διεξάγεται με εναλλαγή της ατομικής και της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου, αναλό‐

γως με τις ανάγκες τής κάθε διδακτικής φάσης.  Οι φάσεις περιλαμβάνουν την από κοινού δια‐

τύπωση  του θέματος,  την  αναζήτηση  και  συλλογή  πληροφοριών  με  χρήση υπολογιστών,  την 

εκπόνηση των επιμέρους εργασιών ανά ομάδες, την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ο‐

λομέλεια και την αξιολόγησή τους (ΥΠ.ΕΘ.Π.Θ. ‐ Π.Ι., 2001).  

Με αφορμή το κεφάλαιο 3 του βιβλίου των Αγγλικών της Ε’ Δημοτικού όπου ζητάμε από τους 

μαθητές μέσα από απλές δραστηριότητες να περιηγηθούν στο κέντρο του Λονδίνου καθώς και 

του κεφαλαίου 2  του βιβλίου των γερμανικών “Paul Lisa und Co. 1” που πραγματεύεται γεω‐

γραφικά και πολιτισμικά στοιχεία της Γερμανίας και δεδομένων των εγκάρδιων σχέσεων μετα‐

ξύ  των δύο διδασκόντων  των  ξένων γλωσσών, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε διαθεματικά 
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και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες σε δύο εικονικά ταξίδια: η τάξη των γερμανικών ανα‐

κάλυψε το Λονδίνο και η τάξη των αγγλικών την πόλη του Μονάχου.  

Κοινή  απόφαση  ήταν  οι  δραστηριότητες  να  έχουν  περιεχόμενο  γλωσσικής,  (δια)πολιτισμικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης. Τα σενάρια των δραστηριοτήτων βασίζονται  σε σύγχρονες ανάγκες 

των  νέων  για  επικοινωνία  αλλά  και  στην  τεχνική  της  Παγκόσμιας  Προσομοίωσης  (global 

simulation) (David Crookall, Rebecca L Oxford, 1997) στη Διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας. Όλες 

οι  δραστηριότητες  που  πραγματοποιήθηκαν  εντάσσονται  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία,  ο 

σχεδιασμός τους είναι σύμφωνος με τα Αναλυτικό Πρόγραμμα της Σπουδών για την Ε΄ τάξη για 

τις  ξένες  γλώσσες  (Α.Π.Σ., 2006),  τη  διαθεματική  προσέγγιση  και  ομαδοσυνεργατική  μάθηση 

και περιλαμβάνουν    χρήση  των   Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών από παιδιά και 

εκπαιδευτικούς (διαφοροποιημένος ρόλος). Με αυτές τις δράσεις δίνεται η ευκαιρία στα παι‐

διά να εμπλακούν δυναμικά  στην εκπαιδευτική διαδικασία και να μην περιοριστούν στην στεί‐

ρα απομνημόνευση (Ματσαγγούρας, 2002).  

Οι  διδακτικοί  στόχοι  επιμερίζονται  σε  γλωσσικούς  (κατανόηση  κειμένου,  παραγωγή  γραπτού 

και  προφορικού  λόγου),  γνωστικούς  (επανάληψη  καθημερινού  λεξιλογίου),  πολιτισμικούς 

(γνωριμία με τα αξιοθέατα του Λονδίνου και του Μονάχου, ανάπτυξη της δυνατότητας κατα‐

νόησης ενός χάρτη), διαπολιτισμικούς (σύγκριση του ελληνικού, αγγλικού και γερμανικού πολι‐

τισμού) και τεχνολογικούς (εξάσκηση των βασικών δεξιοτήτων πλοήγησης και αναζήτησης στο 

Διαδίκτυο, εργασία με διαδραστικούς χάρτες, χρήση avatars) (Henrici/ Riemer 1996, 4 κ.ε.). Οι 

μαθητές,  επιπλέον,  χρησιμοποιήσαν  τις  ΤΠΕ  και  τα Πολυμέσα  για  να  επικοινωνήσουν  και  να 

συνεργαστούν μεταξύ τους, να αναπτύξουν δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο μέσω 

των ΤΠΕ, να αλλάξουν ρόλο και να εκφραστούν μέσα από avatars, ενώ παράλληλα εμπλούτισαν 

τις  γνώσεις  τους  για  τον  πολιτισμό  και  την  κουλτούρα  των  δύο  χωρών  και  εξασκήθηκαν στα 

αγγλικά και στα γερμανικά χωρίς να καταλάβουν ότι το κάνουν. Οι δύο ξένες γλώσσες, αλλά και 

οι Νέες Τεχνολογίες είναι πλέον εργαλεία επικοινωνίας και δημιουργικής έκφρασης (Muehlei‐

sen, 1997).  

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Τα παιδιά ενημερώθηκαν για το εικονικό ταξίδι που θα ξεκινούσαμε και διάλεξαν με ψηφοφο‐

ρία τις δύο πόλεις (Λονδίνο‐ Μόναχο). Χωρίστηκαν αυτόβουλα σε τρεις ομάδες των πέντε ατό‐

μων η καθεμία και διάλεξαν τις δραστηριότητες που θα εκτελούσε η κάθε ομάδα. Ανατέθηκαν 

ρόλοι και αποφασίστηκε ότι για όλες τις δραστηριότητες και καθ’ όλη τη διάρκεια του εικονι‐

κού μας  ταξιδιού,  η  τάξη θα έπρεπε  να μετακινηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής.  Εδώ,  θα 

πρέπει  να σημειωθεί ότι  τα παιδιά  της  τάξης  των αγγλικών είχαν πλέον νέα  ταυτότητα: ήταν 

Άγγλοι που ήθελαν να επισκεφθούν τη Μόναχο και γλώσσα επικοινωνίας είχαν τα αγγλικά, ενώ 

αντίστροφα τα παιδιά της τάξης των γερμανικών ήταν Γερμανοί που ήθελαν να επισκεφθούν το 

Λονδίνο  και  γλώσσα  επικοινωνίας  είχαν  τα  γερμανικά.  Η  χρήση  των  avatars  μέσω  του 

www.voki.com αποδείχθηκε σπουδαίο εργαλείο, καθώς ακόμα και οι πιο διστακτικοί μαθητές 

παρακινήθηκαν  να  ασχοληθούν με  την  εκπαιδευτική  διαδικασία με  τον πλέον  βιωματικό  και 
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διασκεδαστικό τρόπο, σε ένα χαλαρό και υποστηρικτικό περιβάλλον (Good and Brophy, 1994: 

215).  

Η πρώτη ομάδα ήταν αυτή που ανέλαβε να κάνει τις επαφές και να κλείσει εισιτήρια. Μπαίνο‐

ντας  στους  ιστότοπους  της  Lufthansa  (www.lufthansa.com)  και  της  British  Airways 

(www.britishairways.com)  διάλεξαν  τις  ημερομηνίες  αναχώρησης  και  επιστροφής.  Το  πρώτο 

βήμα για το εικονικό μας ταξίδι είχε γίνει! Η ίδια ομάδα έχοντας τις ημερομηνίες αναχώρησης 

και επιστροφής θα έπρεπε να κλείσει και τα ξενοδοχεία. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποίησε τον 

ιστότοπο www.booking.com. Χρησιμοποίησε βιωματικά διαλόγους που είχαν ήδη διδαχθεί και 

στις  δύο  γλώσσες  και  βρήκε  τα  καταλληλότερα  ξενοδοχεία  βάσει  διαθεσιμότητας,  τιμής  και 

απόστασης από τα σημεία ενδιαφέροντος (αξιοθέατα, μουσεία, γκαλλερί κ.α.).  

Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε να οργανώσει τις επισκέψεις  στα κυριότερα αξιοθέατα των δύο με‐

γαλουπόλεων.  Έτσι,  οι  «Γερμανοί»  avatars  επισκέφθηκαν  τον  ιστότοπο www.learnenglish.be 

και αφού περιηγήθηκαν εικονικά στο Λονδίνο κατέληξαν στο εξής  πρόγραμμα: την πρώτη  η‐

μέρα θα επισκεφθούμε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ, το Αββαείο του Ουέστμινστερ και το Μπιγκ 

Μπεν.  Την δεύτερη ημέρα το Χάιντ Πάρκ, την τρίτη ημέρα τον Πύργο του Λονδίνου, τον Καθε‐

δρικό Ναό του Αγ. Παύλου και την Εθνική Πινακοθήκη. Η τέταρτη ημέρα διαμονής στο Λονδίνο 

συμπίπτει με την ημέρα Παρασκευή αφιερωμένη στο Βρετανικό Μουσείο καθώς είναι ανοιχτό 

μέχρι  τις 20:30,  ενώ η πέμπτη ημέρα  (Σάββατο)  είναι η μέρα αναχώρησης. Καθώς η εικονική 

μας  πτήση  είναι  βραδυνή,  τα  παιδιά  αποφάσισαν  το  πρωινό  να  επισκεφθούν  το  παζάρι  του 

Νόττινγκ Χιλλ. Αυτή τη μικρή συμβουλή –ότι το παζάρι γίνεται κάθε Σάββατο πρωί και θα μπο‐

ρούσαν να εκμεταλευτούν και την τελευταία ημέρα ‐ την είχαν από τη καθηγήτρια αγγλικών.  

Από την ιστοσελίδα www.visitlondon.com, oι μαθητές περιηγήθηκαν εικονικά στα προαναφερ‐

θέντα αξιοθέατα, έκαναν ασκήσεις κατανόησης κειμένου, παραγωγής προφορικού και γραπτού 

λόγου,  κατανόησης  ταξιδιωτικού χάρτη μιας πόλης,  τον οποίο και  εκτύπωσαν.  Επιπλέον,  επι‐

σκέφτηκαν  το www.britishmuseum.org,  και  μέσω  της  μηχανής  αναζήτησης  της  διαδικτυακής 

συλλογής του μουσείου είχαν την ευκαρία να θαυμάσουν τα εκθέματα, εντόπισαν τις βασικές 

πληροφορίες  που  δίνονται  στον  ιστότοπο  (ώρες  λειτουργίας,  οδηγίες  πρόσβασης,  χρήσιμες 

πληροφορίες, δωρεάν είσοδος –πράγμα που τους έκανε ιδιαίτερη εντύπωση), ενώ τους δόθηκε 

σαν επιπλέον συνοδευτικό υλικό βιβλίο αγορασμένο από το Βρετανικό Μουσείο και φωτογρα‐

φίες από τα εκθέματα – ευγενική παραχώρηση από την καθηγήτρια των αγγλικών. Έτσι, συντε‐

λέστηκε η σύνδεση του εικονικού με το πραγματικό.  

Οι μαθητές αποφάσισαν ότι για να γίνει η μετάβαση από το ένα σημείο της πόλης στο άλλο, θα 

χρησιμοποιούσαν  το  μετρό.  Το  επόμενο  βήμα  μας  ήταν  να  επισκεφθούμε  το 

http://www.tfl.gov.uk, από όπου οι μαθητές κατέβασαν σε PDF τον χάρτη του μετρό, εντόπισαν 

τα σημεία ενδιαφέροντος και παρήγαγαν διαλόγους ανάμεσα σε τουρίστα και περαστικό ανα‐

ζητώντας οδηγίες στο χάρτη. Οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί μικρούς διαλόγους και αυτή ήταν 

μια πολύ καλή ευκαιρία για επανάληψη. Και σε αυτή τη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε η 

σύνδεση του εικονικού με το πραγματικό, καθώς οι μαθητές είδαν χειροπιαστά εισιτήριο επι‐

κυρωμένο από το μετρό του Λονδίνου, την κάρτα διαδρομών Oyster, καθώς και αγγλικές λίρες.  
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Οι «Άγγλοι» avatars  με  τη σειρά  τους με  τη βοήθεια  της  ιστοσελίδας www.tripadvisor.de  και 

εμπορικών ιστοσελίδων που προσφέρουν ανάλογα ταξίδια κατέληξαν στο παρακάτω πρόγραμ‐

μα: η πρώτη μέρα να είναι αφιερωμένη στο κέντρο της πόλης με περίπατο στη Marienplatz, το 

δημαρχείο και τα καταστήματα της περιοχής. Tο απόγευμα να πραγματοποιήσουμε μία σύντο‐

μη  εκδρομή  στο  κάστρο Nymphenburg.  Την  επόμενη  μέρα  να  επισκεφτούμε  τους  αγγλικούς 

κήπους και το Γερμανικό Μουσείο που αποτελεί το μεγαλύτερο μουσείο φυσικής ιστορίας στον 

κόσμο,  στον  ιστότοπο  του οποίου www.deutsches‐museum.de οι μαθητές περιηγήθηκαν από 

το σχολείο. Την τρίτη μέρα  οι μαθητές αποφάσισαν να περιηγηθούν στο Olympiapark, ενώ το 

απόγευμα  της  ίδιας  μέρας  αποφασίστηκε  να  κλείσουν  μέσω  της  ιστοσελίδας 

www.allianzarena.de  το  γήπεδο Allianz Arena  της FC Bayern TSV 1860.  Για  την    τέταρτη μέρα 

αγοράσαμε  on  line  εισιτήρια  από  την  ιστοσελίδα  http://www.tierpark‐

hellabrunn.de/muenchner‐tierpark‐hellabrunn‐der‐zoo‐der‐stadt‐muenchen    για  το  ζωολογικό 

κήπο και το απόγευμα θα πάμε στο Μουσείο και το κεντρικό κατάστημα της BMW. Η τελευταία 

μέρα είναι αφιερωμένη σε μια βόλτα στο Oktoberfest.  

Για τις μετακινήσεις τους οι μαθητές αποφάσισαν να προμηθευτούν κάρτες απεριορίστων δια‐

δρομών  και  για  όλα  τα  μέσα  από  την  επίσημη  ιστοσελίδα  του  Μονάχου 

http://www.muenchen.de, από την οποία εκτύπωσαν και χάρτες της πόλης και των διαδρομών 

τους καθώς και το πρόγραμμα του Oktoberfest. Βάσει της ίδιας ιστοσελίδας υπολογίσαμε και 

το ποσό των χρημάτων που θα χρειαστεί κάθε μαθητής για το ταξίδι.  

H πρώτη σύνδεση με τον γερμανικό πολιτισμό έγινε μέσα από τον εγκεκριμένο και προτεινόμε‐

νο  από  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο  ιστοχώρο  εικονικής  πραγματικότητας  http://www.schatz‐

der‐kulturen.de.  Όσον αφορά τους πιθανούς διαλόγους που μπορεί να χρειαστούν οι μαθητές, 

σε μορφή απλών και προσαρμοσμένων για το Δημοτικό Σχολείο Redearten, οι μαθητές κλήθη‐

καν  να  τους  δοκιμάσουν  μέσα  από  το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  Anne Maries Welt  http://pi‐

schools.sch.gr/software/  gymnasio/germanika_a_b_c. Με  αυτόν  τον  τρόπο  προάγονται  η  διε‐

ρευνητική, διαπολιτισμική και συνεργατική μάθηση και ταυτόχρονα ο ψηφιακός γραμματισμός 

των μαθητών μέσα από την πολυτροπικότητα και την αυθεντικότητα που προσφέρει το Διαδί‐

κτυο  (http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm).  Παράλληλα,  προάγονται  έτσι  η 

γνωστική,  μεθοδολογική  και  η  ικανότητα  χειρισμού  καταστάσεων  εκ  μέρους  των  μαθη‐

τών(Decke/ Küster 2012, 104). 

Τα παιδιά συζήτησαν πάνω σε πλασματικές ή εικονικές καταστάσεις, αξιοποίησαν τα ψηφιακά 

μέσα που τους δόθηκαν  και αναστοχάστηκαν πάνω στη χρήση των ξένων γλωσσών. Ανέπτυξαν 

τον  γραπτό  τους  λόγο,  συνέλεξαν  γλωσσικά  μέσα,  χρησιμοποίησαν  τον  ορθογραφικό  έλεγχο 

του Η/Υ και συνέδεσαν τη γλώσσα και τον πολιτισμό με τις ΤΠΕ.  

Ερεύνησαν με αυτονομία, αξιολογώντας κριτικά, συγκρίνοντας και επιλέγοντας τις πληροφορί‐

ες που τους προσφέρει το Διαδίκτυο. 
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Συμπεράσματα 

Μέσα από το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή του προτζεκτ μας δόθηκε η ευκαιρία να διαπιστώ‐

σουμε άλλη μία φορά ότι εμείς σαν διδάσκοντες είμαστε συμπαραγωγοί   με τους μαθητές σε 

ένα μάθημα, όπως οι ξένες γλώσσες, που με τη βοήθεια των ΤΠΕ μπορεί να διευρύνει σε μεγά‐

λο βαθμό τον γνωστικό ορίζοντα των παιδιών. 

Με το προτζεκτ δραστηριοποιήθηκαν οι μαθητές στον ξενόγλωσσο πολιτισμό σε ψηφιακό πε‐

ριβάλλον, καθοδηγήθηκαν και αυτονόμησαν στην εξεύρεση πληροφοριών, πειραματίστηκαν με 

απλά αυθεντικά κείμενα στην ξένη γλώσσα και χρησιμοποίησαν πλήθος εκπαιδευτικών και ε‐

μπορικών  ιστότοπων.  Έτσι,  ξένες  γλώσσες  και  ΤΠΕ  συμβάλλουν  στην  αποδοτικότερη  και  πιο 

ενδιαφέρουσα διεξαγωγή των γλωσσικών μαθημάτων.  

Το συγκεκριμένο έργο θα μπορούσε εύκολα να επεκταθεί και να συνεχιστεί. Τη σχολική χρονιά 

που πέρασε πραγματευτήκαμε δύο μεγαλουπόλεις  χαρακτηριστικές των δύο πολιτισμών. Την 

επόμενη σχολική χρονιά μπορούμε να το συνεχίσουμε ανακαλύπτοντας νέες αγγλόφωνες και 

γερμανόφωνες χώρες. 

Επιπλέον, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε έναν ταξιδωτικό οδηγό με την τεχνική της χιονοστοι‐

βάδας, και ένα ημερολόγιο με δημιουργική γραφή είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία. 

Ακόμη θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες  γνωστικές περιοχές διαθεματικά, όπως Περι‐

βαλλοντική αγωγή, Αγωγή Υγείας κλπ. 
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Ενεργειακή Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης & Κατακόρυφης Βολής με τη Χρήση του Λογισμι‐
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Φυσικός‐Ραδιοηλεκτρολόγος, Καθηγητής Λυκείου 

ntsepelis@gmail.com 

 

Περίληψη 

Το αναλυτικό πρόγραμμα της Φυσικής Α’ Λυκείου προβλέπει τη διδασκαλία των ενοτήτων 

Ελεύθερη Πτώση, Μάζα και Βάρος Σώματος, Ενέργεια και Έργο Δύναμης. Η διδασκαλία των 

εννοιών αυτών, όμως, γίνεται αποσπασματικά. Πρώτα διδάσκεται το Βάρος Σώματος και η 

Επιτάχυνσης  της  Βαρύτητας  και  στη  συνέχεια  η  Ελεύθερη  Πτώση ως  είδος  Ευθύγραμμης 

Ομαλά  Επιταχυνόμενης  Κίνησης.  Ακολούθως  (σε  άλλο  κεφάλαιο)  διδάσκονται  οι  έννοιες 

του Έργου Δύναμης και της Ενέργειας. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές θεωρούν τις έννοιες αυ‐

τές ασύνδετες και άσχετες μεταξύ  τους.  Κρίνεται σημαντικό, όμως,  να αρθεί αυτή η απο‐

σπασματικότητα και να κατανοηθούν τα φαινόμενα «ως όλον». Προς την κατεύθυνση αυτή, 

οι  Τεχνολογίες Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ),  μέσα από  τη  χρήση εκπαιδευτικού 

λογισμικού, παρέχουν μοναδικές δυνατότητες, καθώς επιτρέπουν την παρουσίαση των εν‐

νοιών με εύληπτο και οικείο, στους μαθητές, τρόπο. Στην παρούσα εργασία, έγινε προσπά‐

θεια  συγκερασμού  παραδοσιακής  διδασκαλίας  (φύλλα  εργασίας)  και  νέων  τεχνολογιών 

(εκπαιδευτικό λογισμικού Modellus), για την επίτευξη του προαναφερθέντος στόχου. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ελεύθερη Πτώση, Μάζα και Βάρος Σώματος, Ενέργεια και Έργο Δύναμης 
Εκπαιδευτικό Λογισμικό, Modellus, Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών, ΤΠΕ. 
 

Εισαγωγή 

 

Στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής της Α' Λυκείου (Βλάχος et al, 2011) 

προβλέπεται η διδασκαλία των ενοτήτων: «Δυναμική σε Μία Διάσταση», όπου περιέχονται 

οι  παράγραφοι  οι  σχετικές  με  την  Ελεύθερη  Πτώση,  τη Μάζα  και  το  Βάρος  σώματος  και 

«Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας», όπου περιέχονται οι παράγραφοι οι σχετικές με την 

τα είδη της ενέργειας (Δυναμική, Κινητική και Μηχανική), του έργου Δύναμης, καθώς και το 

Θεώρημα  Διατήρησης  της  Μηχανικής  Ενέργειας.  Η  παρουσίαση  των  παραπάνω  εννοιών 

είναι  αποσπασματική  ‐  στην  πραγματικότητα  παρουσιάζονται  σαν  να  μην  έχουν  (φανερή 

τουλάχιστο) σχέση μεταξύ τους. Ως αποτέλεσμα, οι μαθητές θεωρούν τις έννοιες αυτές α‐

σύνδετες. Κρίνεται σημαντικό, όμως, να αρθεί αυτή η αποσπασματικότητα και να κατανοη‐

θούν τα φαινόμενα «ως όλον». Προς την κατεύθυνση αυτή, οι Τεχνολογίες Πληροφορικής 

και Επικοινωνιών  (ΤΠΕ), μέσα από τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, παρέχουν μοναδι‐

κές δυνατότητες,  καθώς  επιτρέπουν  την παρουσίαση  των  εννοιών με εύληπτο και οικείο, 

στους μαθητές, τρόπο. Το λογισμικό Modellus (Ζαγούρας et al, 2011) είναι ένα περιβάλλον 

προγραμματισμού στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν ασκήσεις προσομοίωσης. Η βασική 

του λειτουργία είναι απλή: δίνουμε τις εξισώσεις κίνησης του σώματος, με κύρια μεταβλητή 

το  χρόνο  (τον οποίο αναγνωρίζει αυτόματα). Οι  εξισώσεις αυτές,  υποχρεωτικά, αναφέρο‐

νται στον οριζόντιο και κατακόρυφο άξονα. Και στη συνέχεια, συνδέουμε τις εξισώσεις αυ‐

τές με  την  κίνηση  του σώματος που θέλουμε  να μελετήσουμε.  Στην παρούσα  εργασία,  η 
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προεργασία αυτή έχει γίνει και παρατίθεται έτοιμη για χρήση η άσκηση και το περιβάλλον 

προσομοίωσης. 

 

Οργάνωση Διδασκαλίας και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

 

Εφόσον οι μαθητές εργαστούν σε ομάδες 2‐3 ατόμων, απαιτείται κατάλληλος αριθμός Η/Υ 

και το μάθημα μπορεί να γίνει στην αίθουσα Πληροφορικής. Εναλλακτικά το μάθημα μπο‐

ρεί να γίνει στην αίθουσα διδασκαλίας με έναν υπολογιστή και έναν βιντεοπροβολέα. 

 

Διδακτικοί Στόχοι 

Με το πέρας της εργασίας οι μαθητές θα μπορούν 

1. Να ορίζουν τη δυναμική και την κινητική ενέργεια ενός σώματος. 

2. Να αναγνωρίζουν τη μηχανική ενέργεια ως μία διατηρήσιμη ποσότητα και να διακρί‐

νουν τον κινητικό από το δυναμικό της όρο. 

3. Να  συνδυάζουν  το  επιστημονικό  ενδιαφέρον  για  τη  μηχανική  ενέργεια  με  τη  διατή‐

ρησή της και να τη διακρίνουν από άλλες ποσότητες που δε διατηρούνται. 

4. Να περιγράφουν ποιοτικά και ποσοτικά  τη σχέση μεταξύ έργου βάρους και  κινητικής 

ενέργειας, τόσο στην ελεύθερη πτώση, όσο και στην κατακόρυφη βολή. 

5. Να συγκρίνουν τις συνθήκες για τη διατήρηση της ενέργειας. 

6. Να χρησιμοποιούν τις μονάδες έργου/ενέργειας. 

7. Να  χρησιμοποιούν  τη  διατήρηση  της  μηχανικής  ενέργειας  ως  εναλλακτικό  (εύκολο) 

τρόπο  λύσης  ορισμένων  μηχανικών  προβλημάτων,  με  έμφαση  σε  φυσικά φαινόμενα 

καθημερινής ζωής. 

 

Εκτιμώμενη Διάρκεια 

Τρεις διδακτικές ώρες για την εφαρμογή των δύο Φύλλων Εργασίας στην τάξη. 

 

Διδακτικές Προσεγγίσεις 

 

Παρανοήσεις Μαθητών 

Η διαπραγμάτευση  των  εννοιών  του  έργου  και  της  ενέργειας παρουσιάζει μια σειρά από 

δυσκολίες (Βλάχος et al, 2011 και Driver et al 1998). Πιο αναλυτικά 

 Οι μαθητές πιστεύουν ότι η ενέργεια ξοδεύεται δηλαδή τελειώνει. 

 Σώμα που δεν κινείται δεν μπορεί να έχει ενέργεια. 

 Η ενέργεια καταστρέφεται κατά τη μετατροπή της από τη μια μορφή στην άλλη.  

 Η ενέργεια μπορεί να ανακυκλωθεί.  

 Η τιμή της δυναμικής ενέργειας μετράται μόνο σε σχέση με το έδαφος.  

 Όταν ένα αντικείμενο αφήνεται να πέσει, η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται αυτομά‐

τως σε κινητική ενέργεια. 

 Η μηχανική ενέργεια δεν έχει σχέση με τους νόμους του Νεύτωνα. 

 Η ενέργεια είναι μια δύναμη. 

 

Προτεινόμενες Διδακτικές Προσεγγίσεις 
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Αυτό που προτείνεται είναι η ανάπτυξη του θέματος μέσα από την Ενεργειακή Μελέτη της 

Ελεύθερης  Πτώσης.  Η  ελεύθερη  πτώση  έχει,  ήδη,  μελετηθεί  κινηματικά,  ως  μερική  περί‐

πτωση Ευθύγραμμης Ομαλά Επιταχυνόμενης Κίνησης, χωρίς αρχική ταχύτητα (Βλάχος et al, 

2011). Μέσα από την ενεργειακή της μελέτη θα προκύψουν οι έννοιες 

 Της Δυναμικής Ενέργειας, λόγω απόστασης από το έδαφος. 

 Της Κινητικής Ενέργειας, λόγω της κίνησης τους σώματος. 

 Της Μηχανικής Ενέργειας, ως Συνολικής ενέργειας του σώματος – το άθροισμα Δυνα‐

μικής και Κινητικής και, φυσικά, η διατήρησή της καθ' όλη τη διάρκεια της κίνησης. 

 Του Έργου του Βάρους, ως γινομένου του βάρους επί την απόσταση που καλύπτει το 

σώμα, και όχι επί το ύψος στο οποίο βρίσκεται. Ταυτόχρονα, ο ρόλος του ως μετατρο‐

πέα ενέργειας (η πιο ουσιαστική συνεισφορά του βάρους στην κίνηση). 

 

Το προτεινόμενο Σενάριο 

 

Προτεινόμενη Οργάνωση Διδασκαλίας 

Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας (Ζαγούρας et al, 2011) 

 Έχει ως πυρήνα Δύο  (2) Φύλλα Εργασίας στα οποία διαδοχικά διερευνώνται παράμε‐

τροι της ενότητας “Ενεργειακή Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης με τη Χρήση ΤΠΕ – Η Αρχή 

Διατήρησης της Ενέργειας” με βάση το τρίπτυχο: “ανάκληση γνώσεων – πειραματικός 

έλεγχος – ανακεφαλαίωση / θέματα για προβληματισμό”. 

 Αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία (Ζα‐

γούρας et al, 2011 και Driver et al 1998). 

 Εστιάζει στην παραγωγή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές, ακολουθώντας τις 

αρχές της εποικοδόμησης της γνώσης (Ζαγούρας et al, 2011 και Driver et al 1998). 

 

Δραστηριότητες των μαθητών και Οργάνωση της διδασκαλίας. 

 

1ο Φύλλο Εργασίας :: Ενεργειακή Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης με το Λογισμικό Modellus 

(Διάρκεια 2 Διδακτικές Ώρες) 

Περιλαμβάνει 5 δραστηριότητες  (ασκήσεις) που σκοπό έχουν τη μελέτη, σε επίπεδο βασι‐

κών αρχών, της ενεργειακής μελέτης της ελεύθερης πτώσης των σωμάτων (Στόχοι 1, 2, 3, 5, 

6 και 7). 

Το 1ο Μέρος (Ανάκληση Γνώσεων) χωρίζεται σε δύο τμήματα :  

 Το Θεωρητικό Μέρος  

 Το Πρακτικό Μέρος. 

Στο Θεωρητικό Μέρος, οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν γνώσεις που έχουν αποκτή‐

σει σε προηγούμενες τάξεις (έχουν διδαχθεί αντίστοιχη ενότητα στη Β Γυμνασίου) ή γνωρί‐

ζουν από την καθημερινή τους εμπειρία.  

Στο Πρακτικό Μέρος, οι μαθητές διεξάγοντας ένα νοητικό πείραμα ελεύθερης πτώσης κα‐

λούνται να απαντήσουν,  ποιοτικά  (π.χ.  Ενέργεια μέγιστη/ελάχιστη/μηδέν), στις ερωτήσεις 

που τους τίθενται. Έτσι, προετοιμάζονται για το επόμενο μέρος, που είναι ο Πειραματικός 

Έλεγχος των συμπερασμάτων που κατέληξαν στο τμήμα αυτό. 

Στο 2ο Μέρος (Πειραματικός Έλεγχος), με τη βοήθεια του λογισμικού, ελέγχεται (μέσω με‐

τρήσεων) η ορθότητα των ισχυρισμών του Πρακτικού Μέρους. Ταυτόχρονα, όμως, αναδει‐
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κνύονται (μέσα από τη μελέτη των αριθμητικών αποτελεσμάτων) οι σχέσεις μεταξύ των με‐

γεθών, που οδηγούν στη διατύπωση των νόμων που διέπουν το φαινόμενο. 

Περιλαμβάνει 5 ασκήσεις.  

Αναλυτικά 

Άσκηση 1η 

Έχει σκοπό να αναδείξει το γεγονός, ότι ένα σώμα μπορεί να έχει και Δυναμική και Κινητική 

Ενέργεια – το δε άθροισμά τους είναι η Μηχανική Ενέργεια, η οποία διατηρείται σταθερή. 

Αυτό  γίνεται  μέσα  από  τη  μελέτη  της  κίνησης  ενός  αεροπλάνου,  που  πετάει  σε  σταθερό 

ύψος Η με σταθερή ταχύτητα υ.  

Άσκηση 2η 

Έχει  σκοπό  τη  μελέτη  (της  Μεταβολής)  της  Δυναμικής  Ενέργειας  στην  Ελεύθερη  Πτώση. 

Ταυτόχρονα,  επαληθεύει  το  συμπέρασμα  του  Πρακτικού Μέρους,  ότι  είναι  μέγιστη  στην 

αρχή του φαινομένου και ελάχιστη (μηδέν) στο τέλος του. 

Άσκηση 3η 

Έχει σκοπό τη μελέτη (της Μεταβολής) της Κινητικής Ενέργειας στην Ελεύθερη Πτώση. Ταυ‐

τόχρονα,  επαληθεύει  το  συμπέρασμα  του  Πρακτικού Μέρους,  ότι  είναι  ελάχιστη  (μηδέν) 

στην αρχή του φαινομένου και μέγιστη στο τέλος του. 

Άσκηση 4η 

Έχει σκοπό τη μελέτη (της ΜΗ Μεταβολής) της Μηχανικής Ενέργειας στην Ελεύθερη Πτώση. 

Έτσι,  επαληθεύει  το  συμπέρασμα  του  Πρακτικού Μέρους,  ότι  είναι  σταθερή  καθ'  όλη  τη 

διάρκεια της κίνησης.  

Άσκηση 5η 

Έχει σκοπό την εύρεση της μαθηματικής σχέσης μεταξύ Δυναμικής, Κινητικής και Μηχανικής 

Ενέργειας καθώς και τη διατύπωση της Αρχής Διατήρησης της Ενέργειας, ως φυσικού επα‐

κόλουθου της σχέσης αυτής. Επίσης, την ανάδειξη του φαινομένου της διαρκούς μετατρο‐

πής μιας μορφής ενέργειας (Δυναμικής) σε μια άλλη (Κινητικής) κατά τη διάρκεια της κίνη‐

σης. 

Στο 3ο Μέρος (Ανακεφαλαίωση/Θέματα για Προβληματισμό) τίθενται κάποια ζητήματα με 

τη μορφή ερωτήσεων,  που σκοπό έχουν  να  ελέγξουν  το βαθμό κατανόησης  των  εννοιών, 

από πλευράς μαθητών. 

 

2ο Φύλλο Εργασίας :: Ενεργειακή Μελέτη Ελεύθερης Πτώσης με το Λογισμικό Modellus – Ο 

Ρόλος του Βάρους (Διάρκεια 1 Διδακτική Ώρα) 

Περιλαμβάνει 2  δραστηριότητες που σκοπό έχουν  την ανάδειξη  του “ενεργειακού”  ρόλου 

του βάρους στην ελεύθερη πτώση των σωμάτων (Στόχοι 1 έως 7). 

Στο 1ο Μέρος (Ανάκληση Γνώσεων) οι μαθητές καλούνται να ανακαλέσουν γνώσεις που έ‐

χουν αποκτήσει σε προηγούμενες τάξεις (έχουν διδαχθεί αντίστοιχη ενότητα στη Β Γυμνα‐

σίου) ή γνωρίζουν από την καθημερινή τους εμπειρία.  

Στο 2ο Μέρος (Πειραματικός Έλεγχος), με τη βοήθεια του λογισμικού, ελέγχεται (μέσω με‐

τρήσεων) η ορθότητα των ισχυρισμών του προηγούμενου μέρους. 

Περιλαμβάνει 2 ασκήσεις. Αναλυτικά 

Άσκηση 1η 

Έχει  σκοπό  τη μελέτη  του  Έργου  του Βάρους  στην  Ελεύθερη Πτώση.  Ταυτόχρονα,  επαλη‐

θεύεται η σχέση υπολογισμού του. 

Άσκηση 2η 
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Έχει σκοπό την εύρεση της σχέσης μεταξύ έργου του βάρους και μεταβολής της ενέργειας. 

Αναδεικνύεται ο ρόλος του έργου του βάρους ως μετατροπέα ενέργειας και, μάλιστα,  κα‐

θορίζεται και η ακριβής μαθηματική σχέση. 

Στο 3ο Μέρος (Ανακεφαλαίωση/Θέματα για Προβληματισμό) τίθενται κάποια ζητήματα με 

τη μορφή ερωτήσεων,  που σκοπό έχουν  να  ελέγξουν  το βαθμό κατανόησης  των  εννοιών, 

από πλευράς μαθητών. 
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μοθέου, Γ. (2011), Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: Βιβλίο Καθηγητή, 
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3. Βλάχος, Ι. Γραμματικάκης, Ι. Καραπαναγιώτης, Β. Κόκκοτας, Π. Περιστερόπουλος, Π. Τι‐

μοθέου, Γ. (2011), Φυσική Γενικής Παιδείας Α’ Τάξης Ενιαίου Λυκείου: Βιβλίο Μαθητή, 

Εκδοτικές Τομές Ορόσημο Α.Ε. 

4. Ζαγούρας, Χ. Δαγδιλέλης, Β. Κόμης, Β. Κουτσογιάννης, Δ. Κυνηγός, Χ. Ψύλλος, Δ. (2011), 

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική 

πράξη – επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήρι‐

ξης Επιμόρφωσης, Τεύχος 1: Γενικός Μέρος, Β’ Έκδοση, ΥπΠΔΜΒΘ, ΕΑΙΤΥ, Τομέας Επι‐

μόρφωσης και Κατάρτισης. 
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  Περίληψη   

Η παρούσα  εργασία  αφορά  σε  μία  διδακτική  παρέμβαση  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  σε 

μαθητές Γυμνασίου για τη διδασκαλία βασικών εννοιών του μαθήματος της Πληροφορικής. 

Περιγράφει ένα εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο ενσωματώνει την αξιοποίηση του εργαλεί‐

ου  εννοιολογικής  χαρτογράφησης Mindomo  στην  εκπαιδευτική διαδικασία,  μέσω εποικο‐

δομητικού τύπου problem‐based συνεργατικών δραστηριοτήτων, στοχεύοντας στην ενεργή 

συμμετοχή των μαθητών και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Τα διδακτικά 

αντικείμενα  είναι «Τα  βασικά  εξαρτήματα  ενός  Η/Υ»  και «Η μεταφορά  δεδομένων  μέσω 

δικτύων».  Για την επίτευξη των διδακτικών στόχων,  το εκπαιδευτικό σενάριο έχει σχεδια‐

στεί  με  τέτοιο  τρόπο,  ώστε  να  συνδυάζει  τον  εποικοδομητισμό,  με  στοιχεία  αντλούμενα 

από τις θεωρητικές προσεγγίσεις Piaget και Vygotsky. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εννοιολογικός χάρτης, εποικοδομητισμός, ενεργός μάθηση 

 

Εισαγωγή 

Η αντίληψη και η αναπαράσταση θεωρούνται κεντρικές έννοιες στη ∆ιδακτική, καθώς απο‐

τελούν  σηµαντικούς  παράγοντες  στην  οικοδόμηση  της  γνώσης  και  στη  συγκρότηση  της 

γνωστικής δομής του εκπαιδευόμενου  (Κόμης, 2001, Βασιλοπούλου, 2001). Κατά τη διάρ‐

κεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ο εκπαιδευόμενος επιτυγχάνει την προσωπική του μά‐

θηση φτιάχνοντας  µια  «εικόνα για το πώς λειτουργεί ο κόσµος» (Κόµης & Φειδάς 2000). 

Δημιουργεί  δηλαδή  ένα σύστηµα αναπαραστάσεων –  αντιλήψεων,  στοχεύοντας στη  στα‐

διακή αφομοίωση των νέων γνώσεων, συνδέοντάς τις με τις προϋπάρχουσες, στην εξήγηση 

διαφόρων καταστάσεων    και στο να δίνει απαντήσεις στα προβλήματα που θέτει   «ο κό‐

σµος»   που τον περιβάλλει. Λόγω των παραπάνω,   η αξιοποίηση εργαλείων   μάθησης και 

διδασκαλίας τα οποία εστιάζουν στην αναπαράσταση της γνώσης και των αντιλήψεων των 

εκπαιδευόμενων, κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, ο υπο‐

λογιστής και  το  χρησιμοποιούμενο λογισμικό μετατρέπονται σε  γνωστικά  εργαλεία  (Kom‐

mers et al., 1992, Jonassen & Reeves, 1995) τα οποία επιτρέπουν στο χρήστη να συζητήσει, 

να αποσαφηνίσει, να εξωτερικεύσει τις σκέψεις του και να ανταλλάξει απόψεις (MacAleese, 

1998). Κυρίαρχη θέση μεταξύ αυτών των εργαλείων κατέχει ο εννοιολογικός χάρτης, η χρή‐

ση του οποίου έχει ως σκοπό την ενίσχυση της κατανόησης στοχεύοντας  στην ουσιαστική 

μάθηση. Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο διδασκαλίας ενός 

αντικειμένου,  διερεύνησης  και  συλλογής  δεδομένων  των αναπαραστάσεων  των μαθητών 

σχετικά με αυτό, συνεργασίας, αξιολόγησης και επίλυσης προβλημάτων.  
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Περιγραφή του σεναρίου της δραστηριότητας 

Η διαδακτική παρέμβαση διάρκειας 6 εβδομάδων στηρίχθηκε σε μια συνεργατική δραστη‐

ριότητα με χρήση εννοιολογικών χαρτών, στο πλαίσιο της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορί‐

ας και Επικοινωνιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

16 μαθητές της 3ης Γυμνασίου κλήθηκαν να μελετήσουν, σχολιάσουν και αναπτύξουν εν‐

νοιολογικές  κατασκευές  με  σκοπό  τη  σύνδεση  των  εννοιών  που  παρουσιάζονται  σε  ένα 

γνωστικό αντικείμενο και τελικά την καλύτερη κατανόησή του. Η διαδικασία στόχευε στην 

ανάπτυξη στρατηγικών κατανόησης και συνεργατικών δεξιοτήτων από την πλευρά των μα‐

θητών με σκοπό  τη διευκόλυνση και  την ενίσχυση  της μαθησιακής διαδικασίας. Ο  εκπαι‐

δευτικός είχε την ευκαιρία να αλληλεπιδράσει με υλικό το οποίο τον βοήθησε να αποκομί‐

σει πληροφορίες χρήσιμες για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. 

 

Παρόλο που η συγκεκριμένη δραστηριότητα εστίαζε στην εξοικείωση των μαθητών με τους 

εννοιολογικούς χάρτες, σχετικά με έννοιες της Πληροφορικής, θα μπορούσε να ενσωματω‐

θεί και στη διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων, βοηθώντας τους μαθητές να κατανοή‐

σουν καλύτερα τις έννοιες με τις οποίες έρχονται σε επαφή.  Πιο συγκεκριμένα θα μπορού‐

σε να συμβάλλει θετικά ως προς το να ξεκαθαρίσουν τις σκέψεις τους, να εξωτερικεύσουν 

τις ιδέες τους και να συμμετέχουν σε κοινωνικές αλληλεπιδράσεις οι οποίες θα επιτρέπουν 

τη  διεξαγωγή  διαπραγματεύσεων,  την  επιχειρηματολογία  και  τελικά  την  οικοδόμηση  της 

γνώσης. Όσον αφορά στον εκπαιδευτικό, αναμένονταν να του δοθούν ευκαιρίες σχετικά με 

καλύτερη κατανόηση της σκέψης των μαθητών, τον εντοπισμό τυχόν παρανοήσεων και την 

εφαρμογή διδακτικών μεθόδων που θα βελτίωναν τη διδασκαλία του. 

 

Οι  μαθητές  συνεργάστηκαν  στο  σύγχρονο  περιβάλλον  του  Mindomo 

(http://www.mindomo.com) σχεδιάζοντας και τροποποιώντας εννοιολογικούς χάρτες, έχο‐

ντας πρόσβαση στο υποστηρικτικό υλικό που αναρτούσε ο εκπαιδευτικός στο εκπαιδευτικό 

κοινωνικό δίκτυο Edmodo  (http://www.edmodo.com)    (π.χ.  πηγές  και παραδείγματα χαρ‐

τών) και μπορούσαν να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών. Όλα τα 

μέλη των ομάδων έπρεπε να συνεισφέρουν στο χάρτη της ομάδας τους και όλοι οι μαθητές 

είχαν τα ίδια δικαιώματα χρήσης των Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής του σχολείου. Η 

πλήρης δραστηριότητα υλοποιήθηκε στις ακόλουθες φάσεις: 

 

Φάση  1η:  Ο  εκπαιδευτικός  αφιέρωσε  δύο  εισαγωγικά  ‐  επεξηγηματικά  μαθήματα.  Στο 

πρώτο μάθημα εξήγησε στους μαθητές τι είναι οι εννοιολογικοί χάρτες, περιέγραψε τη δο‐

μή τους και τους παρουσίασε σχετικά παραδείγματα προσπαθώντας να τους εξηγήσει για 

τη χρησιμότητά τους στη μαθησιακή διαδικασία. Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μαθήμα‐

τος,  τους παρουσίασε  το Mindomo,  εξηγώντας  τις  βασικές  του  λειτουργίες.  Δημιούργησε 

ένα λογαριασμό για κάθε μαθητή και μοίρασε τα προσωπικά στοιχεία πρόσβασης του κα‐

θενός στην πλατφόρμα.  Τέλος, παρουσίασε στους μαθητές μια γενική περιγραφή του σε‐

ναρίου της επικείμενης δραστηριότητας. Έως την επόμενη φάση οι μαθητές είχαν στη διά‐

θεσή τους το εργαλείο προκειμένου να το γνωρίσουν καλύτερα και να θέτουν ερωτήματα 

και απορίες μέσω του Edmodo  προκειμένου να  είναι προετοιμασμένοι  για  τη  χρήση  του. 
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Απαντήσεις μπορούσε να δίνει είτε ο εκπαιδευτικός, είτε οι μαθητές οι οποίοι προτίθεντο 

να βοηθήσουν. 

 

Φάση 2η: Με τη βοήθεια του Edmodo, δόθηκαν στους μαθητές οι οδηγίες για τη δεύτερη 

φάση  καθώς  και  όλο  το  υλικό  που  ο  εκπαιδευτικός  έκρινε  χρήσιμο  για  την  υποβοήθησή 

τους. Μέσω του Edmodo, επιπλέον, γίνονταν η υποβολή ερωτήσεων και η λήψη διευκρινί‐

σεων. Ο κάθε μαθητής είχε στη διάθεσή του έναν εννοιολογικό χάρτη τον οποίο μοιράστηκε 

στο Mindomo με τον εκπαιδευτικό. Το πρώτο θέμα αφορούσε τα «Βασικά βασικά εξαρτή‐

ματα ενός Η/Υ» και αφού μελετήθηκε διεξοδικά από τους μαθητές, αυτοί κλήθηκαν να  δη‐

μιουργήσουν ένα αρχείο κειμένου το οποίο εξηγούσε τον δοθέντα εννοιολογικό χάρτη. Στη 

συνέχεια όλοι οι μαθητές υπέβαλαν την εργασία τους μέσω του Edmodo. 

 

Φάση 3η: Δημιουργήθηκαν 4 ομάδες των 4 ατόμων. Οι οδηγίες της 2ης φάσης καθώς και το 

ανάλογο υποστηρικτικό υλικό ήταν και πάλι διαθέσιμα στο Edmodo. Ο εκπαιδευτικός δη‐

μιούργησε στο Mindomo έναν ημιτελή χάρτη για κάθε ομάδα και προσκάλεσε τα μέλη της 

να τον μοιραστούν. Το θέμα ήταν  «Η μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύων». Από κάθε χάρ‐

τη έλειπαν διαφορετικά  κομμάτια ώστε να υπάρχει ένα είδος διαφοροποίησης μεταξύ των 

ομάδων. Και οι 4 χάρτες παρουσίαζαν εσκεμμένα ορισμένες ελλείψεις, προκειμένου να έ‐

χουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν στη συμπλήρωσή τους και τα 4 μέλη της κάθε ομάδας. 

Τα μέλη της ομάδας που μοιράζονταν τον χάρτη, μπορούσαν να επικοινωνούν μεταξύ τους 

αλλά και με το δάσκαλο, αφού ήταν και αυτός μέλος της ομάδας, μέσω του chat του Min‐

domo  στην  περίπτωση  που  χρειαζόταν  να  δουλέψουν  συνεργατικά  και  από  απόσταση, 

φεύγοντας από το σχολείο. Μέχρι το επόμενο μάθημα οι 4 ομάδες έπρεπε να έχουν ολο‐

κληρώσει τους χάρτες, και να τους έχουν υποβάλλει μέσω του Edmodo. 

 

Φάση 4η: Οι ομάδες των 4 ατόμων έπαψαν να υφίστανται, και οι 16 μαθητές χωρίστηκαν 

σε 2 ευρύτερες ομάδες των 8 ατόμων. Εξηγήθηκε στους μαθητές πως σκοπός της παρούσας 

δραστηριότητας ήταν η διασύνδεση των εννοιών που διαπραγματεύθηκαν προηγουμένως, 

δηλαδή των βασικών εξαρτημάτων του Η/Υ και της μεταφοράς δεδομένων μέσω διαδικτύ‐

ου.  Οι σχετικές οδηγίες και το υποστηρικτικό υλικό έγιναν διαθέσιμα και πάλι από τον εκ‐

παιδευτικό στο Edmodo. Κάθε ομάδα κλήθηκε να σχεδιάσει έναν εννοιολογικό χάρτη που 

να αποτυπώνει  τις  σχέσεις  μεταξύ  των  εννοιών που  είχαν  ήδη  διδαχθεί.  Η  υπηρεσία  του 

chat ήταν και πάλι στη διάθεση των μελών για ανταλλαγή ιδεών, έκφραση αντιρρήσεων και 

λήψη  τελικών αποφάσεων. Οι  ερωτήσεις προς  τον  εκπαιδευτικό ή/και προς  τα υπόλοιπα 

μέλη της κοινότητας  γίνονταν μέσω του chat του Mindomo ή του Edmodo. Μετά την ολο‐

κλήρωση των εργασιών η κάθε ομάδα ανέβασε το χάρτη της στο Edmodo και επιπλέον δη‐

μιούργησε  μια  σχετική  παρουσίαση  στην  οποία  ενσωμάτωσαν  όλα  τα  δεδομένα  της  τρέ‐

χουσας εργασίας τους.  

 

Φάση 5η: Η επόμενη και τελευταία συνάντηση αφορούσε τις παρουσιάσεις των δυο ευρύ‐

τερων ομάδων στην ολομέλεια, με σκοπό τη διεξαγωγή συζήτησης, την παραγωγή εποικο‐

δομητικών σχολίων και την ανταλλαγή ιδεών για τις δύο ομαδικές εργασίες. 
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Στοιχεία μάθησης εποικοδομητικού τύπου στη δραστηριότητα 

Τα επoικοδομικού τύπου στοιχεία μάθησης στη δραστηριότητά μας εμφανίζονται ως εξής: 

 

Ενεργός μάθηση: στο εν λόγω σενάριο οι μαθητές συμμετείχαν σε problem‐based παραγω‐

γικές μαθησιακές δραστηριότητες προκειμένου να ανταποκριθούν σε όλες  τις φάσεις  του 

και να αναπτύξουν το τελικό προϊόν. Υποστηρίζεται η μάθηση μέσω της πράξης (learning by 

doing) και η διερεύνηση. Επίσης, η αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευ‐

τικού  και  η  χρήση διαμεσολαβητικών  εργαλείων  (π.χ  λογισμικό  σχεδίασης  εννοιολογικών 

χαρτών) αποτελούν το πλαίσιο για την ανάπτυξη της νόησης και της μάθησης. Ο ρόλος του 

δασκάλου  ήταν  διευκολυντικός  με  σκοπό  να  ενθαρρύνει  τους  μαθητές  στην  οικοδόμηση 

της γνώσης τους και στην ανάπτυξη μαθησιακών και συνεργατικών δεξιοτήτων.  

 

Αυθεντικότητα: οι μαθητές ενεπλάκησαν σε ρεαλιστικές δραστηριότητες (on‐line συνεργα‐

σία για την παραγωγή κειμένου και εννοιολογικών χαρτών με τη βοήθεια κατάλληλων λογι‐

σμικών, αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο) οι οποίες έφεραν χαρακτηριστικά κοινω‐

νικών αλληλεπιδράσεων και εξέλιξης (π.χ. συνεργασία μαθητών σε ομάδες και συμμετοχή 

του  εκπαιδευτικού  για  υποβοήθηση  και  υποστήριξη)  και  σχετίζονταν  με  τον  πραγματικό 

κόσμο. Τέτοιου τύπου δραστηριότητες στοχεύουν στην παραγωγή γνώσης την οποία οι μα‐

θητές θα είναι σε θέση μεταφέρουν και να χρησιμοποιήσουν και σε άλλες περιπτώσεις (π.χ. 

η εννοιολογική χαρτογράφηση για την κατανόηση και σύνδεση εννοιών που αφορούν και 

σε άλλα μαθήματα). 

 

Συνεργασία:  με  την έναρξη  της 3ης φάσης  του σεναρίου και  κατά  τη διάρκεια  της 4ης,  οι 

μαθητές κλήθηκαν να σχηματίσουν ομάδες και να εργαστούν συνεργατικά προκειμένου να 

συνεισφέρουν όλοι στην ανάπτυξη του τελικού προϊόντος. Μπορούσαν να εκφράσουν ιδέ‐

ες, προτάσεις ακόμα και αντιρρήσεις, με σκοπό τις κοινά αποδεκτές λύσεις. 

 

Στοιχεία από την προσέγγιση Piaget 

Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με νέα λογισμικά (Mindomo) και πληροφορίες, προκαλώντας 

έτσι μια γνωστική σύγκρουση μεταξύ της προηγούμενης γνώσης και της νέα πληροφορίας. 

Οι αλληλεπιδράσεις που αναμένονταν να σημειωθούν μεταξύ των μαθητών και των διάφο‐

ρων λογισμικών, τα οποία λειτουργούν ως εργαλεία που διευκολύνουν τη δραστηριότητα, 

στόχευαν στην ανάλυση και την ανακάλυψη της γνώσης. Ο στόχος ήταν να βασιστούν στην  

οποιαδήποτε προηγούμενη γνώση και να την τροποποιήσουν προκειμένου να κατασκευά‐

σουν τη νέα.  

 

Αφού οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να αναζητήσουν πληροφορίες στο Διαδίκτυο, μπή‐

καν στη διαδικασία να κρίνουν την καταλληλότητά τους και να αποφασίσουν για τη χρήση 

τους. Το υποστηρικτικό υλικό του εκπαιδευτικού τους έβαλε στη διαδικασία της ερμηνείας 

των διαθέσιμων πληροφοριών και παραδειγμάτων. 
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Στοιχεία από την προσέγγιση Vygotsky 

Κοινωνική αλληλεπίδραση.  Στην  εν  λόγω δραστηριότητα  κρίθηκε  σημαντική  η  κοινωνική 

αλληλεπίδραση των μαθητών με τον εκπαιδευτικό αλλά και τους συμμαθητές τους. 

 Αλληλεπίδραση Μαθητή ‐ Εκπαιδευτικού: οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το εργα‐

λείο  εννοιολογικής  χαρτογράφησης Mindomo  με  το  οποίο  αναμένονταν  να  εξοι‐

κειωθούν. Στην περίπτωση που αντιμετώπιζαν οποιαδήποτε δυσκολία και δεν μπο‐

ρούσαν να συνεχίσουν (ζώνη επικείμενης ανάπτυξης) επενέβαινε ο εκπαιδευτικός ή 

οποιοιδήποτε  συμμαθητές  μπορούσαν  να  βοηθήσουν,  προκειμένου  να  υποστηρι‐

χθούν και ενθαρρυνθούν οι μαθητές που δυσκολεύονται (scaffolding). Ο καθηγητής 

έδειξε εμπιστοσύνη στις ενέργειες των μαθητών και επενέβαινε όταν του ζητούνταν 

ή όταν αυτός το έκρινε απαραίτητο. 

 

 Αλληλεπίδραση Μαθητών μεταξύ τους: Η συνεργασία των μαθητών πραγματοποι‐

ήθηκε αρχικά με τη μορφή ομάδων των τεσσάρων ατόμων και στη συνέχεια με τη 

διαμόρφωση  δύο  ευρύτερων  ομάδων  των  οχτώ ατόμων.  Καθόλη  τη  διάρκεια  της 

δραστηριότητας, ακόμα και στη δεύτερη φάση που αφορούσε στην ατομική μελέ‐

τη, όλοι οι μαθητές είχαν στη διάθεσή τους το Edmodo  και  το chat  του Mindomo 

για  την  υποβολή  ερωτήσεων  και  απαντήσεων.  Το  συνεργατικό  σενάριο  στοχεύε 

στην από κοινού οικοδόμηση της γνώσης των μαθητών. 

 

Πλαισιοθετημένη μάθηση: Παρουσιάστηκαν στοιχεία πλαισιοθετημένης μάθησης, αφού η 

δραστηριότητα δεν είχε στόχο την απλή μεταφορά αφηρημένης γνώσης από τον εκπαιδευ‐

τικό  στον  μαθητή.  Αντιθέτως,  η  μαθησιακή  διαδικασία  ενσωματώθηκε  στο  πλαίσιο  ενός 

συγκεκριμένου κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντος (κοινότητα πρακτικής με στόχο την 

ανάπτυξη των εργασιών κάθε φάσης).  

 

Κατανεμημένη νόηση: Παρουσιάστηκαν στοιχεία κατανεμημένης νόησης, αφού   στη δρα‐

στηριότητα που περιγράφεται, η γνώση και η νόηση δεν βρίσκονταν απλά στο μυαλό των 

μαθητών, αλλά κατανεμήθηκε μεταξύ ανθρώπων και εργαλείων. Οι μαθητές,  χρησιμοποι‐

ούσαν τα τεχνολογικά εργαλεία και έρχονταν σε επαφή με ένα σύνολο εξωτερικών αναπα‐

ραστάσεων,  οι  οποίες  ευνοούσαν  την ανταλλαγή    πληροφοριών  και  τους οδηγούσαν στη 

δημιουργία εσωτερικών αναπαραστάσεων. 

 

Αξιολόγηση του μαθητή 

Σε πρώτη φάση, οι μαθητές παρέδωσαν ένα κείμενο το οποίο περιλάμβανε την περιγραφή 

των σχέσεων που αναγνώρισε ο καθένας στον εννοιολογικό χάρτη που του δόθηκε. Ο εκ‐

παιδευτικός είχε στη διάθεσή του αυτό το κείμενο ώστε να είναι σε θέση να διαπιστώσει αν 

οι μαθητές κατανόησαν σωστά τη δομή και τη λειτουργία των χαρτών. Επίσης μπορούσε να 

έχει μια εικόνα της δουλειάς που έγινε παρακολουθώντας τις συνομιλίες στο Edmodo και 

στο chat του Mindomo ώστε να γνωρίζει ποια είναι τα θέματα που απασχόλησαν τους μα‐

θητές και ποιες λύσεις βρέθηκαν από τους ίδιους ή τους συμμαθητές τους. Και οι  ίδιοι οι 

μαθητές, όμως, μπορούσαν να επιτύχουν ένα είδος αυτοαξιολόγησης, αφού είχαν τη δυνα‐

τότητα να παρακολουθούν την πορεία της διδασκαλίας (για παράδειγμα πόσες παραδόσεις 
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έχουν γίνει κάθε στιγμή) και να ρυθμίζουν ανάλογα το ρυθμό της δικής τους προσπάθειας, 

σε  περίπτωση  που  διαπιστώσουν  ότι  έχουν  μείνει  πίσω,  σε  σχέση  με  τους  υπόλοιπους  

συμμαθητές τους. 

 

Στη συνέχεια, οι μαθητές εργάστηκαν ομαδικά και παρέδωσαν έναν ολοκληρωμένο χάρτη, 

που προέκυπτε μετά από συμπλήρωση του ημιτελούς που τους δοθηκε. Στη φάση αυτή, το 

εργαλείο ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο για τον εκπαιδευτικό, αφού του επέτρεπε να παρακολου‐

θεί την εξέλιξη της εργασίας κάθε ομάδας, τις συζητήσεις που είχουν πραγματοποιηθεί στο 

Mindomo και στο Edmodo και το βαθμό συμμετοχής του κάθε μαθητή στη δραστηριότητα. 

Τέλος, αξιολόγησε και τον τελικό χάρτη που παραδόθηκε από την κάθε ομάδα. Παράλληλα, 

η  ίδια η ομάδα μπορούσε να κάνει αξιολόγηση  της προσπάθειάς  της συγκρίνοντας  τη με 

την προσπάθεια των άλλων ομάδων και παρακολουθώντας εάν βρίσκεται πίσω ή μπροστά 

σε σχέση με τους υπόλοιπους. Τα μέλη της κάθε ομάδας ήταν σε θέση να αξιολογήσουν την 

προσπάθεια που έγινε από τα υπόλοιπα μέλη της αφού γνώρίζαν ποιο μέλος έχει κάνει τί, 

ποιες ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί και ποιες χρειάζεται να γίνουν ακόμα. Έτσι τα  ίδια τα 

μέλη της κάθε ομάδας μπορούσαν να ενεργοποιήσουν από μόνα τους συνεργάτες που ήταν 

περισσότερο αδρανείς, προάγοντας έτσι την πρόοδο ολόκληρης της ομάδας. Η τελική αξιο‐

λόγηση έγινε από τον εκπαιδευτικό ο οποίος έλεγξε την ορθότητα του τελικού παραδοτέου.  

 

Οι μέθοδοι αξιολόγησης που έλαβαν χώρα στην προηγούμενη φάση συνέχισαν να υφίστα‐

νται και στην επόμενη, αλλά με ακόμα μεγαλύτερη ένταση αφού το έργο των ομάδων έγινε 

μεγαλύτερο και δυσκολότερο. Η προσπάθεια των μελών των ομάδων ήταν φυσικό να εντα‐

θεί, με αποτέλεσμα η αξιολόγηση που έγινε κατά τη διάρκεια των εργασιών τόσο από τον 

καθηγητή όσο και από τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας να είναι προσαρμοσμένη προς αυτήν 

την κατεύθυνση. 

 

Καινοτόμα στοιχεία στον ρόλο των μαθητών 

Με τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε οι δραστηριότητα, οι μαθητές δεν παρέμειναν α‐

πλοί  αποδέκτες  της  γνώσης που παρέχονταν από  τον  εκπαιδευτικό,  αλλά συμμετείχαν  ε‐

νεργά στην οικοδόμησή της, λαμβάνοντας μέρος σε συνεργατικές δραστηριότητες επίλυσης 

προβλήματος (problem‐based) και έρευνες μετατρέποντας έτσι τους εαυτούς τους σε πηγές 

γνώσης.  Ανέλαβαν  πρωτοβουλίες  και  αποφάσεις  σχετικά  με  τη  διαμόρφωση  του  τελικού 

παραδοτέου.  

 

Η χρήση των ΤΠΕ και η μεταξύ τους συνεργασία σε μικρές ομάδες στόχευε στην αύξηση των 

αλληλεπιδράσεων με τον εκπαιδευτικό αλλά και μεταξύ τους. Είχαν πρόσβαση σε διάφορα 

είδη πληροφοριών και λογισμικά τα οποία μπορούσαν να χειριστούν στον Η/Υ με έναν τρό‐

πο  που  ήταν  αδύνατον  να  συμβεί  στην  παραδοσιακού  τύπου  εκπαίδευση.  Έτσι,  η  χρήση 

των ΤΠΕ επικεντρώθηκε στο να καταστήσει τη μάθησή τους ουσιαστική, εύκολη και ευχάρι‐

στη. 

Καινοτόμα στοιχεία στον ρόλο του εκπαιδευτικού 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν ήταν αυτός του ειδικού που μεταφέρει απλά τη γνώση. Ο 

εκπαιδευτικός είχε την ευκαιρία να προσφέρει την απαραίτητη υποστήριξη στους μαθητές 

του, μέσω της on‐line συνεργασίας. Παρακολουθώντας και ελέγχοντας τις δραστηριότητες, 
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ανέλαβε ένα ρόλο ‐ κλειδί, ο οποίος λειτούργησε υποστηρικτικά και διευκολυντικά ως προς 

την ενθάρρυνση και υποβοήθηση των μαθητών στην οικοδόμηση των γνώσεων και των δε‐

ξιοτήτων τους. Σκοπός του ήταν να αποσύρεται σταδιακά, και να αφήνει τους μαθητές να 

διεκπεραιώνουν μόνοι τους τις εργασίες.  

 

Επίσης, ήρθε σε επαφή με λογισμικά και το μάθημά του διεξήχθει στην αίθουσα των Η/Υ. 

Επέλεξε διδακτικές μαθητοκεντρικές μεθόδους και  εκπαιδευτικά εργαλεία και  χρειάστηκε 

να  διαθέσει  χρόνο  για  την  οργάνωση  των  δραστηριοτήτων.  Επίσης  είχε  την  ευκαιρία  να 

συνδέσει τα διάφορα θεματικά αντικείμενα με την τεχνολογία.   

 

Προβληματισμοί 

Η σωστή εκτέλεση της παραπάνω δραστηριότητας επέφερε τα επιθυμητά μαθησιακά απο‐

τελέσματα  και  βοήθησε  τους  μαθητές  να  εξοικειωθούν  με  τη  χρήση  των  εννοιολογικών 

χαρτών για την καλύτερη οργάνωση και κατανόηση της νέας πληροφορίας. Ωστόσο, παρα‐

τηρήθηκαν περιπτώσεις ελλιπούς κατανόησης  από μικρό αριθμό μαθητών, τόσο στην ατο‐

μική όσο και στις ομαδικές δραστηριότητες, με τελικό αποτέλεσμα στη δημιουργία χαρτών 

με λάθη στη δομή των περιεχόμενων εννοιών τους. Έτσι, η παρουσία του εκπαιδευτικού και 

η παρέμβασή  του  σε περιπτώσεις  παρανοήσεων,  είτε  σε  υπό δημιουργία  χάρτες,  είτε  σε 

συζητήσεις με ερωτήσεις και απαντήσεις μεταξύ των μαθητών, ήταν απαραίτητη. Η τροφο‐

δότηση των μαθητών με σαφείς εκφωνήσεις  (απλές και κατανοητές οδηγίες) για το τι ακρι‐

βώς πρέπει να κάνουν, με παραδείγματα για επιπλέον διευκρινήσεις και με επαρκές υπο‐

στηρικτικό υλικό κρίθηκε καταλυτική. 

 

Ένα ακόμα πρόβλημα που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας αφορά στο 

χειρισμό  του  διαδικτυακού  εργαλείου Mindomo.  Παρόλο  που  πρόκειται  για  ένα  αρκετά 

εύκολο εργαλείο και  ο εκπαιδευτικός παρουσίασε στους μαθητές τις δυνατότητές του κατά 

τη φάση της εξοικείωσης, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις μαθητών οι οποίοι δυσκολεύτηκαν 

στη χρήση του. Ο εκπαιδευτικός ήταν στη διάθεση των μαθητών είτε μέσα στην τάξη είτε 

μέσω του Edmodo και του chat του Mindomo ώστε να επιλύει απορίες και να διευκολύνει 

τους μαθητές στην διεκπεραίωση των εργασιών τους. 

 

Τέλος, προβληματισμός δημιουργείται σχετικά με την ποιότητα της συνεργασίας κατά την 

εκτέλεση της δραστηριότητας. Αν και η επικοινωνία μεταξύ των μελών εξασφαλίστηκε μέ‐

σω του chat του Mindomo και του Edmodo, ωστόσο θα έπρεπε όλα τα μέλη της κάθε ομά‐

δας να συμμετέχουν εξίσου και δημιουργικά στην κατασκευή των εννοιολογικών χαρτών. Η 

δραστηριότητα  αυτή  απαιτούσε,  επομένως  τη  στενή  παρατήρηση  από  τον  εκπαιδευτικό, 

προκειμένου να διαπιστώνει ότι η συμμετοχή όλων των μελών ήταν η αναμενόμενη και να 

παρεμβαίνει όπου και όταν  χρειαζόταν.  Επιπλέον,  χρειάστηκε να θεσπιστούν κανόνες  για 

τον βαθμό συμμετοχής κάθε μέλους της ομάδας στην διαμόρφωση του τελικού παραδοτέ‐

ου, ώστε να επιτυγχάνεται καλύτερη αυτορύθμιση της συμπεριφοράς όλων και να αποφεύ‐

γονται τυχόν προβλήματα.   

 

Μελλοντική εργασία 
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Το επόμενο ερευνητικό βήμα αφορά σε προτάσεις που θα περιγράφουν την ενσωμάτωση 

καινοτόμων στοιχείων επέκτασης του εργαλείου εννοιολογικής χαρτογράφησης Mindomo, 

τα οποία δεν υποστηρίζονται αυτή  τη στιγμή από  τη διεπαφή  του,  με στόχο  τη βελτίωση 

του εποικοδομητικού του περιβάλλοντος.  
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Ενσωμάτωση και αξιοποίηση των προγραμμάτων eTwinning  
στο ξενόγλωσσο μάθημα (γερμανική γλώσσα) 

 
Καλλιγιάννη Μαρίνα 

Καθηγήτρια Γερμανικών ΠΕ 07‐  πρεσβευτής eTwinning Α’ – Β’ Αθηνών 
marina.kalligianni@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η σύντομη αυτή ανακοίνωση έχει ως στόχο την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμμα‐

τος eTwinning και την ανάδειξη της παιδαγωγικής του αξίας στη διδακτική πράξη στα πλαί‐

σια του ξενόγλωσσου μαθήματος μέσα από το παράδειγμα της διδασκαλίας της γερμανικής 

γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η έως τώρα προσωπική μου 

εμπειρία από την ενσωμάτωση του προγράμματος eTwinning στο μάθημα των γερμανικών 

έχει να αναδείξει σημαντικά οφέλη (γλωσσικά, ανάπτυξη κοινωνικών ‐ συνεργατικών δεξιο‐

τήτων,  διαπολιτισμικής  συνείδησης)  για  τους/τις  μαθητές/τριες  αλλά  και  οφέλη  επαγγελ‐

ματικής ανάπτυξης για τους/τις εκπαιδευτικούς. Στόχος της ανακοίνωσης είναι η ενημέρω‐

ση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών για τη χρήση του προγράμματος eTwinning 

με στόχο την εφαρμογή του ως ηλεκτρονική κοινοτήτα μάθησης στη διδακτική πράξη.   

Λέξεις ‐ κλειδιά: e‐Learning, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, διαπολιτισμική εκπαίδευση, συ‐

νεργασίες σχολείων, μαθητών εκπαιδευτικών, διαδικτυακά εργαλεία WEB 2.0. 

Εισαγωγή 

Το  ευρωπαϊκό  πρόγραμμα  eTwinning  αποτελεί  τμήμα  του  E‐Learning  προγράμματος  της 

Ευρωπαϊκής  Ένωσης.  Τα  ευρωπαϊκά  σχολεία  συνδέονται  διαδικτυακά  μέσω  μια  προστα‐

τευμένης  ηλεκτρονικής  πλατφόρμας  (Twinspace)  και  πραγματοποιούν  βραχυπρόθεσμες  ή 

μακροπρόθεσμες συνεργασίες σε οποιοδήποτε μάθημα. Η χρήση των Τεχνολογιών Πληρο‐

φορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος eTwinning. 

Η διαδικτυκή πύλη eTwinning προσφέρει υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για την υπο‐

στήριξη και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε νέα διαδικτυακά εργαλεία και εφαρμο‐

γές (http://www.etwinning.net). 

 

Προγράμματα eTwinning στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

 

Από το σχολικό έτος 2009 πραγματοποιούνται στο 10ο Γυμνάσιο Νίκαιας ευρωπαϊκά προ‐

γράμματα eTwinning στα πλαίσια του μαθήματος των γερμανικών. Οι συνεργαζόμενες χώ‐

ρες ήταν οι εξής: Γερμανία, Εσθονία, Σλοβακία, Πολωνία, Τουρκία, Τσεχία, Ιταλία, Ισπανία, 

Λετονία,  Δανία,  Γαλλία  και  Ρουμανία.  Τα θέματα  επεξεργασίας αφορούσαν άμεσα  τα  εν‐

διαφέροντα των μαθητών/τριών: Σχ. Έτος 2009‐10: «Τα  Γερμανικά μας συνδέουν: Μαθαί‐

νουμε  τη  γλώσσα  ‐  γινόμαστε  φίλοι»  (“Deutsch  verbindet:  Sprache  lernen  ‐  Freunde 

werden“),  Σχ.  Έτος 2010‐11: «το Φεστιβάλ  των Πολιτισμών»  ("Das Festival der Kulturen"), 

Σχ. Έτος 2011‐12: «Εγώ, η πόλη μου και η χώρα μου», („Ich, meine Stadt und mein Land“), 

Σχ. Έτος 2012‐13: «Το Ευρωπαϊκό Ημερολόγιο των Νέων»,   („Europäischer Kalender der Ju‐

gendlichen“), Σχ. Έτος 2012‐13: «Ποιος είσαι εσύ;»  ("Wer bist du"?). Κατά τη διάρκεια του 
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σχολικού έτους 2012‐13 πραγματοποιήθηκε στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας στα πλαίσια 

του μαθήματος  των γερμανικών  το πρόγραμμα «Τι συμβαίνει  στο σχολείο μας;»(„Was  ist 

los in unserer Schule?“).  

 

 
Σχήμα 1: 2009‐10 “Deutsch verbindet: Sprache lernen ‐ Freunde werden“ 

http://desktop.etwinning.net/index.cfm 

 

 

 
Σχήμα 2: 2010‐11 "Das Festival der Kulturen" 

http://desktop.etwinning.net/index.cfm 

 

 

 

 
Σχήμα 3: 2012‐13  „Wer bist du? “ 

http://desktop.etwinning.net/index.cfm 
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Σχήμα 4:  2012‐13  „Was ist los in unserer Schule?“ 

http://desktop.etwinning.net/index.cfm 

 

 

Διδακτική προσέγγιση‐ Στόχοι 

 

Η  διδακτική  προσέγγιση  στα  προγράμματα  eTwinning  είναι  μαθητοκεντρική.  Οι  μαθη‐

τές/τριες κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση με τη συμμετοχή τους στη οργάνωση των επιμέ‐

ρους εργασιών του προγράμματος eTwinning οι οποίες εντάσσονται άμεσα στο αναλυτικό 

πρόγραμμα του μαθήματος.  

 

Τα προγράμματα eTwinning αποτελούν σχέδια εργασίας  (projects) στα οποία εμπλέκονται 

οι μαθητές/τριες με τη μορφή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου. Έχει αποδειχθεί ότι η ηλε‐

κτρονική μορφή διδασκαλίας εμπλουτίζει τόσο το μάθημα μέσα στην τάξη με την παρουσία 

των  μαθητών/τριών  αλλά  ενισχύει  επίσης  το  αίσθημα  της  κοινότητας,  της  συνεργατικής 

εργασίας και  της διεθνούς συνεργασίας σε πολύ σημαντικό βαθμό  (Galvin 2009, Zimmer‐

mann και Trummler 2009). 

 

Η επικοινωνία των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών με συνομηλίκους/ες από άλλες 

ευρωπαϊκές  χώρες πραγματοποιείται  στη  γερμανική  γλώσσα μέσα από  τη  χρήση σύγχρο‐

νων και ασύγχρονων WEB 2.0 διαδικτυακών εργαλείων. Με αυτό τον τρόπο αισθάνονται οι 

μαθητές/τριες ως γλωσσικά δρώντες και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση τους στη χρήση της 

γλώσσας σε πραγματικές επικοινωνιακές καταστάσεις (Engler et.al. 2010).  

 

Οι συγκεκριμένοι στόχοι των αναφερθέντων προγραμμάτων eTwinning  για τους/τις μαθη‐

τές/τριες είναι οι ακόλουθοι: 

Α. Ανάπτυξη γλωσσικών ικανοτήτων (ενεργή χρήση της γερμανικής γλώσσας). 

Β. Ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων (ανάπτυξη αισθήματος συνεργασίας‐ ομαδικότητας). 

Γ.  Ανάπτυξη  κοινωνικών  ‐  διαπολιτισμικών  ικανοτήτων  (γνωριμία  με    άλλες  χώ‐

ρες/πολιτισμικά συστήματα, καταπολέμηση στερεοτύπων ‐ διακρίσεων). 

Δ. Ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση των ΤΠΕ (γνωριμία με νέα διαδικτυακά εργαλεία ‐ βελ‐

τίωση της χρήσης των ΤΠΕ). 

 

Διαδικτυακά εργαλεία 

 

H χρήση κοινών διαδικτυακών εργαλείων και η αποτελεσματική εργασία σε ομάδες αποτε‐

λούν σημαντικά στοιχεία μάθησης στον 21ο αιώνα (ACOT2, 2008: 34 in Galvin, 2009). Όπως 
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αναφέρει η Christine Redecker  (2010,  σελ. 16‐17) «τα εργαλεία  του Web 2.0  μπορούν να 

βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν σύγχρονη παιδαγωγική, ωθώντας τους να 

τοποθετήσουν τον μεμονωμένο μαθητευόμενο στο κέντρο της εμπειρίας». Τα διαδικτυακά 

εργαλεία τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα με επιτυχημένο τρόπο στα παραπάνω 

προγράμματα eTwinning στα πλαίσια του μαθήματος των γερμανικών είναι τα εξής: 

Office Word  

Office PowerPoint  

Videos‐ Avi  

MP3  

Google Earth  

Google Maps  

Windows Live 

Movie Maker  

 

Chat in Twinspace  

www.wordle.net  

(σύννεφα λέξεων) 

www.voki.com   

(δημιουργία χαρα‐

κτήρων κόμικς 

τα οποία μιλάνε) 

www.audacity.com  

(εργαλείο ηχογρά‐

φησης) 

 

www.blogspot.com 

www.skype.com  

www.mindomo.com 

(εννοιολογική χαρ‐

τογράφηση)  

www.youtube.com  

www.smilebox.com  

(εργαλείο παρου‐

σιάσεων) 

www.toondoo.com 

(δημιουργία σενα‐

ρίων με κόμικς) 

 

www.calameo.com  

(δημοσίεση αρχείων με 

διαφορετικές μορφές) 

www.quizrevolution.com 

(δημιουργία κουίζ) 

www.prezi.com 

(εργαλείο παρουσιάσε‐

ων) 

www.padlet.com  

(διαδικτυακός καταιγι‐

σμός ιδεών) 

 

  

Συμπεράσματα‐ Παιδαγωγικά οφέλη 

 

Τα  παιδαγωγικά  οφέλη  των  προγραμμάτων  eTwinning  σύμφωνα  με  την  προσωπική  μου 

εμπειρία  και  μετά  από  συζήτηση  και  αξιολόγηση  των  προγραμμάτων  με  τους/τις  μαθη‐

τές/τριες και τους/τις συνεργαζόμενους/ες εκπαιδευτικούς είναι τα εξής: 

 

Για τους/τις μαθητές/τριες: 

Α.  Ενίσχυση της επικοινωνίας στην ξένη γλώσσα μέσα από την ενεργή χρήση της με συνο‐

μιλήκους/ες. 

Β.  Ανάπτυξη  ομαδικού  και  συνεργατικού πνεύματος  κατά  τη  διάρκεια  της  προετοιμασίας 

και  της διεξαγωγής  των  εργασιών  του προγράμματος‐ ανάπτυξη αισθήματος  ευθύνης  για 

την επιτυχία των εργασιών. 

Γ.  Κατανόηση της διαφορετικότητας  –  ανάπτυξη διαπολιτισμικού αισθήματος μέσα από τη 

γνωριμία και τη σύγκριση ευρωπαϊκών πολιτισμικών συστημάτων. 

Δ. Βελτίωση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ. 

Ε. Αίσθημα υπερηφάνειας για τη βράβευση του προγράμματος eTwinning  (2010‐11)  ‐ πα‐

ρουσίαση του προγράμματος σε εκδήλωση της ΔΕ Πειραιά και στο Υπουργείο Παιδείας και 

Θρησκευμάτων κατά τη διάρκεια της τελετής βράβευσης. 

 

Για τους/τις εκπαιδευτικούς: 

Α. Διαθεματικότητα  ‐ Συνεργασία με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων  ‐ συνδυασμός με 

άλλα επιστημονικά αντικείμενα.  

Β.  Βελτίωση  των μεθόδων διδασκαλίας μέσα από  τη συνεργασία με συναδέλφους άλλων 

χωρών και γνωριμία με νέες μεθόδους διδασκαλίας. 
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Γ.  Επιτυχής ισορροπία μεταξύ επεξεργασίας του θέματος του προγράμματος eTwinning και 

ενσωμάτωσης του στο αναλυτικό πρόγραμμα. 

Δ. Αίσθημα καινοτομίας μέσα από τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων στο μάθημα. 

Ε. Το μάθημα της ξένης γλώσσας και το προφίλ του σχολείου λαμβάνει ευρωπαϊκή διάστα‐

ση.  
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Εξερευνώντας γονιδιώματα: Ένα κυνήγι θησαυρού στο Internet 
 

Κιούπη Βασιλική 
Βιολόγος‐εκπαιδευτικός, M.Ed. 

vkioupi@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στην ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που περιλαμ‐

βάνει τη χρήση των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών και βασίζεται στο διερευ‐

νητικό μοντέλο μάθησης. Προτείνεται για εφαρμογή σε μαθητές Β και Γ Λυκείου. Το σενά‐

ριο αποτελείται από επιμέρους δραστηριότητες βασισμένες   σε εφαρμογές της Βιοπληρο‐

φορικής. Οι μαθητές λειτουργούν ως εξερευνητές αλληλουχιών DNA και πρωτεϊνών, χρησι‐

μοποιώντας  ελεύθερα  εργαλεία  και  βάσεις  δεδομένων  Βιοπληροφορικής  στο  διαδίκτυο. 

Επίσης διερευνούν τη σχέση μεταξύ αλλαγών (μεταλλάξεων) στις γενετικές και πρωτεϊνικές 

αλληλουχίες και στην εμφάνιση σημαντικών ασθενειών. 

Λέξεις  ‐  κλειδιά: Διερευνητική προσέγγιση,  βάσεις δεδομένων,  εργαλεία διαδικτύου,  Βιο‐

πληροφορική 

Εισαγωγή 

Έχετε αναρωτηθεί για ποιο λόγο έχουμε επενδύσει τόσο πολύ χρόνο και χρήματα για την 

αποκωδικοποίηση  των  γενετικών  αλληλουχιών  των  ανθρώπων  αλλά  και  άλλων  οργανι‐

σμών; Η σύντομη απάντηση είναι: επειδή το DNA  είναι το κλειδί για να κατανοήσουμε το 

πώς  κάθε  οργανισμός  λειτουργεί.  Αν  γνωρίζουμε  την  αλληλουχία  των  γονιδίων  μας  μπο‐

ρούμε να προβλέψουμε την αλληλουχία των πρωτεϊνών μας. Μπορούμε να αρχίσουμε να 

κατανοούμε πως μικρές αλλαγές στην αλληλουχία ενός γονιδίου μπορούν να έχουν σημα‐

ντικές  επιδράσεις  στην  λειτουργία  της  πρωτεΐνης  την  οποία  κωδικοποιούν.  Η  κατανόηση 

της φύσης αυτών των αλλαγών μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε νέους τρόπους πρόλη‐

ψης και θεραπείας των ασθενειών που προκαλούν.  

 

Επιστήμονες από διάφορους κλάδους εργάζονται σκληρά για να κατανοήσουν τις αλληλου‐

χίες αυτές, αλλά και τη δομή των πρωτεϊνών που κωδικοποιούν και το πως αυτές αλληλεπι‐

δρούν για να σχηματίσουν βιοχημικά μονοπάτια. Μαζί με την καλύτερη κατανόηση των γο‐

νιδίων που είναι ενεργά σε διαφορετικούς ιστούς, η πληροφορία αυτή έχει αρχίσει να δια‐

γράφει  την  εικόνα  του πως  ολόκληρα οργανικά  συστήματα  λειτουργούν.  Έτσι  γίνεται  πιο 

ξεκάθαρο το πώς μπορούμε να προλάβουμε, να διαγνώσουμε και να θεραπεύσουμε ασθέ‐

νειες στους ανθρώπους αλλά και στους υπόλοιπους οργανισμούς από τους οποίους εξαρ‐

τόμαστε (Wood, 2012). 

 

Περιγραφή του εκπαιδευτικού σεναρίου 

 

Σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με τίτλο «Εξερευνώ‐

ντας γονιδιώματα:  ένα κυνήγι θησαυρού στο  Internet» βασισμένο σε δεδομένα και εργα‐

λεία Βιοπληροφορικής, ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τη ραγδαία εξελισσόμενη 

αυτή επιστήμη (Gabric, 2003). Το σενάριο αυτό που είναι βασισμένο στη διερευνητική προ‐

σέγγι‐ 
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ση, αποτελείται από επιμέρους δραστηριότητες που οδηγούν τους μαθητές με λογικά βή‐

ματα από  την αλληλουχία  ενός μορίου DNA  που μόλις  έχουν ανακαλύψει  εργαστηριακά, 

στην αλληλουχία των αμινοξέων της πρωτεΐνης που κωδικοποιεί, στο είδος της λειτουργίας 

που η πρωτεΐνη αυτή επιτελεί, αλλά και στην επίδραση που έχει τυχόν αλλαγή στην αλλη‐

λουχία αυτή στη λειτουργικότητα της πρωτεΐνης και το ρόλο που παίζει στην εμφάνιση α‐

σθένειας.  

 

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 

Το σενάριο προτείνεται για εφαρμογή σε μαθητές Β και Γ Λυκείου, στα πλαίσια των σχολι‐

κών μαθημάτων: 1. «Βιολογία Γενικής Παιδείας» και συγκεκριμένα στις ενότητες: 1.2 Μα‐

κρομόρια, «Νουκλεϊκά  οξέα:  νήματα  και  αγγελιοφόροι  της  ζωής», 4.2 Μοριακή  Γενετική, 

«Μεταγραφή του DNA» και 4.4 «Γονιδιακές μεταλλάξεις», 2.  «Βιολογία Θετικής Κατεύθυν‐

σης»  και συγκεκριμένα στα κεφάλαια 2. «Αντιγραφή,  έκφραση και ρύθμιση  της γενετικής 

πληροφορίας», 6. «Μεταλλάξεις» και 8. «Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Ιατρική». Α‐

κόμη  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  τμήμα  ερευνητικής  εργασίας  στα  πλαίσια  του Project.  

Τέλος, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μαθητές Γ Γυμνασίου σε σύνδεση με το κεφάλαιο 

«DNA, το γενετικό υλικό» με σημαντικές όμως προσαρμογές και απλοποιήσεις. 

 

Προηγούμενες γνώσεις που ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα χρειαστούν 

 

Οι μαθητές θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη σχέση μεταξύ DNA, αμινοξέων και πρω‐

τεϊνών και να έχουν κατανοήσει τη δομή του DNA και των πρωτεϊνών, οι οποίες ως βασικές 

έννοιες εισάγονται στο εκπαιδευτικό σενάριο.  

Αλληλούχηση DNA  και πρωτεϊνών:  είναι η διαδικασία με την οποία οι επιστήμονες προσ‐

διορίζουν τη σειρά των νουκλεοτιδίων (τη σειρά των τεσσάρων βάσεων Α,Τ,G,C)  ή των αμι‐

νοξέων (είκοσι συγκεκριμένα στους ζωντανούς οργανισμούς) ενός μορίου DNA ή μιας πρω‐

τεΐνης. Η σύγχρονη τεχνολογία έχει επιτρέψει να παράγονται δεδομένα αλληλουχιών DNA ή 

πρωτεϊνών σε μερικές μόνο ώρες. 

 

Βιοπληροφορική  είναι  η  επιστήμη  της  αποθήκευσης,  ανάκτησης  και  ανάλυσης  μεγάλων 

ποσοτήτων βιολογικής πληροφορίας.  Εξαιτίας  του ότι  όλο  και περισσότερα βιολογικά δε‐

δομένα παράγονται (διπλασιάζονται κάθε πέντε μήνες περίπου και αυτός ο ρυθμός συνεχί‐

ζει να αυξάνει), οι ερευνητές χρειάζεται να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά, να μπο‐

ρούν να τα αναλύουν και να τα μοιράζονται. 

 

Οι βάσεις δεδομένων είναι μεγάλες βιβλιοθήκες με πληροφορίες. Υπάρχουν διαφορετικές 

βάσεις δεδομένων για διαφορετικούς τύπους πληροφορίας. Αλληλουχίες DNA, αλληλουχίες 

πρωτεϊνών,  δομές  πρωτεϊνών,  είναι  κάποια παραδείγματα  τύπων πληροφορίας  που απο‐

θηκεύονται σε βάσεις δεδομένων και που θα χρησιμοποιηθούν στη δραστηριότητα αυτή.  

Τα εργαλεία μας επιτρέπουν να κάνουμε ενδιαφέροντα πράγματα με την πληροφορία που 

είναι αποθηκευμένη στις βάσεις δεδομένων. Για παράδειγμα τα εργαλεία αναζήτησης επι‐

τρέπουν να βρούμε το ταίρι μιας αλληλουχίας ή να ευθυγραμμίσουμε πολλαπλές αλληλου‐

χίες για να δούμε κατά πόσο διαφέρουν. Κάποια εργαλεία βοηθούν στο να αναζητήσουμε 

μέσα σε μια πληθώρα πληροφοριών αυτές που είναι πιο σχετικές με την έρευνα μας. Κά‐

ποια  από  τα  πιο  συχνά  χρησιμοποιούμενα  εργαλεία  από  τους  ερευνητές  είναι  αυτά  που 
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τους  επιτρέπουν  να  βρίσκουν  πληροφορίες  για  τη  λειτουργία  συγκεκριμένων  πρωτεϊνών, 

όπως το βιολογικό τους ρόλο και το είδος των πρωτεϊνών με τις οποίες αλληλεπιδρούν. 

 

Ευθυγράμμιση  αλληλουχιών:  είναι  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  οι  επιστήμονες  μέσω  ειδικών 

προγραμμάτων συγκρίνουν δύο ή περισσότερες αλληλουχίες DNA/RNA ή πρωτεϊνών ώστε 

να εντοπιστούν περιοχές στις οποίες υπάρχουν ομοιότητες σε νουκλεοτίδια ή αμινοξέα με‐

ταξύ αυτών των αλληλουχιών γεγονός το οποίο αντικατοπτρίζει δομική, λειτουργική ή και 

εξελικτική συγγένεια μεταξύ αυτών.  

 

Οι μαθητές θα χρειαστεί να έχουν ένα φύλλο εργασίας με την περιγραφή και τις οδηγίες για 

τη δραστηριότητα και υπολογιστές ή διαδραστικό πίνακα με συνδεδεμένο υπολογιστή και 

πρόσβαση στο Internet . Προτείνεται να εφαρμοστεί σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων μα‐

θητών. Ο εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης του σεναρίου είναι τρεις διδακτικές ώρες. 

 

Προκαταρκτική εφαρμογή του σεναρίου στη Γ Γυμνασίου 

Το σενάριο αυτό εφαρμόστηκε σε 42 μαθητές της Γ Γυμνασίου κατά το σχολικό έτος 2012‐

2013  με  κάποιες απλοποιήσεις  για  είναι πιο  κοντά στο μαθησιακό  επίπεδο  των μαθητών 

αυτών. Ο λόγος για τον οποίο επιλέχθηκε η συγκεκριμένη τάξη είναι γιατί τα παιδιά αυτής 

της ηλικίας έχουν αρκετές δυσκολίες στο να κατανοήσουν τις διαδικασίες της έκφρασης της 

γενετικής πληροφορίας (μεταγραφή και μετάφραση του DNA) όπως αυτές παρουσιάζονται 

στο σχολικό βιβλίο, αλλά και γιατί δυσκολεύονται στο να συνδέσουν αυτές τις διαδικασίες 

σε ένα λειτουργικό σύνολο το οποίο πραγματοποιείται στα ζωντανά κύτταρα. Παράλληλα, 

οι μεταλλάξεις του γενετικού υλικού, στο σχολικό βιβλίο, εξετάζονται αναλυτικά με παρα‐

δείγματα μόνο από τη σκοπιά των χρωμοσωμικών ανωμαλιών, ενώ οι σημειακές μεταλλά‐

ξεις θίγονται μάλλον επιφανειακά. 

 

Το σενάριο αυτό θα μπορέσει να παρέχει στους μαθητές μια πιο συνολική εικόνα του ρό‐

λου που έχει το DNA σε ένα κύτταρο, το πως καθορίζει την έκφραση των χαρακτηριστικών 

του κυττάρου και πως σχετίζεται με την εμφάνιση ασθένειας. Επιπλέον σε αυτήν την ηλικία 

οι  μαθητές  έχουν  τη φυσική  περιέργεια  και  την  ευχέρεια  στο  να  ερευνούν  επιστημονικά 

θέματα, αλλά και την ικανότητα να χειρίζονται αποτελεσματικά τις νέες τεχνολογίες. Πρέπει 

να τονιστεί ότι το σενάριο εφαρμόστηκε μετά τη διδασκαλία του κεφαλαίου 5. «Διατήρηση 

και συνέχεια της  ζωής»  το οποίο πραγματεύεται τη δομή και έκφραση της γενετικής πλη‐

ροφορίες καθώς και την εμφάνιση μεταλλάξεων στο DNA.   Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια 

εισαγωγική διδακτική ώρα κατά την οποία με κατάλληλα 3D animations από το DNALearn‐

ing Center    οι  μαθητές  διαπραγματεύθηκαν  έννοιες  όπως  γονίδιο,  αλληλούχηση DNA  και 

γενετικός  κώδικας  (διευθύνσεις:  www.youtube.com/watch?v=6ldtdWjDwes, 

www.youtube.com/watch?v=rW8NKvQQ8P4,  www.youtube.com/watch?v=ZvnhZI‐GZS4).  Η 

έγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών έγινε με προβολή αποσπασμάτων από την ταινία 

«DNA η ελπίδα και το τίμημα» του Discovery channel. 

 

Η αξιολόγηση του σεναρίου έγινε κυρίως μέσω της παρατήρησης των ομάδων και αποτίμη‐

σης των συμπληρωμένων φύλλων εργασίας των μαθητών. Η παρατήρηση των ομάδων κατά 

τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου έδειξε ότι οι μαθητές χρειάζονται αρκετή καθοδήγη‐

ση στο να συμπληρώσουν κατάλληλα τα φύλλα εργασίας, κυρίως λόγο της αγγλικής γλώσ‐

786/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



σας που χρησιμοποιείται στις ιστοσελίδες της δραστηριότητας. Επίσης, ο τροχός του γενετι‐

κού κώδικα αποδείχθηκε το πιο προσφιλές προς τους μαθητές κομμάτι της δραστηριότητας 

αφού τους ενθουσίασε και τους βοήθησε να κατανοήσουν τον τρόπο μετάβασης της γενετι‐

κής πληροφορίας από τη «γλώσσα του DNA» στη «γλώσσα των πρωτεϊνών» όπως χαρακτη‐

ριστικά ανέφεραν οι  ίδιοι. Ένα άλλο σημείο που εντυπωσίασε τους μαθητές είναι ότι όλα 

αυτά τα βιολογικά δεδομένα είναι ελεύθερα στο διαδίκτυο, ώστε να μπορεί ο οποιοσδήπο‐

τε να τα χρησιμοποιήσει για να διεξάγει την έρευνά του. Σημαντική υπήρξε και η παρατή‐

ρηση των μαθητών ότι από την τεράστια ποσότητα γενετικής πληροφορίας που γίνεται δια‐

θέσιμη από τα ερευνητικά εργαστήρια  (και η οποία περιέχεται στα ζωντανά κύτταρα) ένα 

μικρό  μόνο  μέρος  της  πραγματικά  καθορίζει  τόσο  τα  μορφολογικά  όσο  και  τα  βιοχημικά 

χαρακτηριστικά των οργανισμών με τη μορφή των γονιδίων. Τέλος, συνειδητοποίησαν ότι 

αλλαγή ενός μόνο νουκλεοτιδίου στην αλληλουχία του DNA που κωδικοποιεί την παραγωγή 

μιας πρωτεΐνης έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση σημαντικότατων ασθενειών.   

 

Πώς χρησιμοποιούμε τον τροχό του γενετικού κώδικα; 

Το DNA αποτελείται από 4 βάσεις Α, Τ, G και C. Οι πρωτεΐνες αποτελούνται από 20 αμινο‐

ξέα. Ο γενετικός κώδικας αντιστοιχίζει μια τριάδα νουκλεοτιδίων (τριπλέτα ή κωδικόνιο) σε 

κάθε αμινοξύ.  Για παράδειγμα αν θέλουμε να μάθουμε ποιο αμινοξύ κωδικοποιείται από 

την τριάδα TTG, ξεκινάμε από τον κύκλο στο κέντρο του τροχού στο T, βρίσκουμε το γειτο‐

νικό του Τ στον επόμενο κύκλο και τέλος το γειτονικό του G στον τρίτο κύκλο. Στον εξωτερι‐

κό κύκλο εντοπίζουμε το αμινοξύ στο οποία αντιστοιχεί η τριάδα αυτή. Σε αυτή την περί‐

πτωση το L δηλαδή τη Λευκίνη. 

 

 

A – Αλανίνη, G – Γλυκίνη, M – Μεθειονί‐

νη, S – Σερίνη, C – Κυστείνη, H –  Ιστιδί‐

νη, N –  Ασπαραγίνη, T – Θρεονίνη, D – 

Ασπαρτικό οξύ, I –  Ισολευκίνη, P – Προ‐

λίνη  , V – Βαλίνη, E – Γλουταμινικό οξύ,  

K  –  Λυσίνη, Q  –  Γλουταμίνη, W  –  Τρυ‐

πτοφάνη, F – Φαινυλαλανίνη, L – Λευκί‐

νη, R – Αργινίνη, Y – Τυροσίνη 

Πηγή: Wellcome Trust Sanger Institute 

 

 

Δραστηριότητα 1: Αναγνωρίζουμε μια μυστηριώδη πρωτεΐνη από τμήμα της αλληλουχίας 

DNA που την κωδικοποιεί. 

Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές να είναι σε θέση να… 

 Συσχετίζουν την αλληλουχία των νουκλεοτιδίων ενός μορίου DNA με την αλληλου‐

χία των αμινοξέων της πρωτεΐνης που προκύπτει από τη μετάφραση αυτής αλλη‐

λουχίας  
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 Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία Βιοπληροφορικής που υπάρχουν ελεύ‐

θερα στο διαδίκτυο ώστε να υποστηρίζουν την ερευνά τους 

Φανταστείτε  ότι  είστε  μια  ομάδα  επιστημόνων  και  μόλις  προσδιορίσατε  την  αλληλουχία 

βάσεων ενός κομματιού ανθρώπινου DNA στο εργαστήριό σας. Θα θέλετε να γνωρίζετε αν 

η αλληλουχία αυτή περιέχει κάποια γονίδιο ή όχι και αν ναι ποιο γονίδιο συγκεκριμένα.  

1α. Από τα νουκλεοτίδια στα αμινοξέα 

Η  πρώτη  σας  αρμοδιότητα  είναι  να  ανακαλύψετε  την  ταυτότητα  ενός  μυστηριώδους  αν‐

θρώπινου γονιδίου. Η αλληλουχία που προσδιορίσατε είναι η παρακάτω: 

ATGGTGCATCTGACTCCTGTGGAGAAGTCTGCCGTTACTGCCCTGTGGGGCAAGGTGAAC… 

Τι σημαίνουν άραγε όλες αυτές οι βάσεις;;; Μπορείτε να κάνετε υποθέσεις;;; 

Το πρώτο βήμα είναι να τις «μεταφράσουμε» σε αμινοξέα για να δούμε αν μας οδηγούν σε 

κάποια πρωτεΐνη.  Χρησιμοποιείστε  τον  τροχό  του γενετικού κώδικα για να αντιστοιχίσετε 

κάθε τριάδα νουκλεοτιδίων σε ένα αμινοξύ. Αυτό θα το κάνετε για τα πρώτα 20 αμινοξέα. 

Σκεφτείτε: Μήπως υπάρχει πιο εύκολος τρόπος να μεταφράσουμε το DNA; 

1β. Ο εύκολος τρόπος να μεταφράσουμε νουκλεοτιδικές αλληλουχίες σε αλληλουχίες αμι‐

νοξέων 

Μπορεί να υπάρχουν χιλιάδες αμινοξέα σε μια πρωτεϊνική αλληλουχία, οπότε το να μετα‐

φράσει κανείς μια αλληλουχία DNA σε αμινοξέα «με το χέρι» μπορεί να πάρει πραγματικά 

πολύ χρόνο. Ευτυχώς που υπάρχουν οι υπολογιστές! Θα χρησιμοποιήσουμε ένα εργαλείο 

που ονομάζεται Transeq (translate sequence). Στο φυλλομετρητή του υπολογιστή μας πλη‐

κτρολογούμε τη διεύθυνση του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Βιοπληροφορικής όπου βρίσκε‐

ται  το  συγκεκριμένο  εργαλείο  (www.ebi.ac.uk/Tools/st/emboss_transeq/).  Η  σελίδα  που 

εμφανίζεται είναι η εξής: 
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Στο  κενό  ορθογώνιο  επικολλούμε  την  αλληλουχία DNA  που  θέλουμε  να  προσδιορίσουμε 

και στη συνέχεια πατάμε το κουμπί Submit. Το εργαλείο Transeq θα μας επιστρέψει τη με‐

ταφρασμένη πρωτεϊνική αλληλουχία.  Ελέγξτε αν η μετάφραση των 20 πρώτων αμινοξέων 

που κάνατε με το χέρι είναι σωστή. 

1γ.  Χρησιμοποιούμε  την  πρωτεϊνική  αλληλουχία  για  να  αναγνωρίσουμε  τη  μυστηριώδη 

πρωτεΐνη 

Στο τελευταίο βήμα της αναγνώρισης της μυστηριώδους αλληλουχίας θα χρησιμοποιήσου‐

με μια βάση δεδομένων που ονομάζεται UniProt και ένα εργαλείο που ονομάζεται BLAST, 

αυτό συγκρίνει την αλληλουχία μας με γνωστές πρωτεϊνικές αλληλουχίες στη βάση δεδομέ‐

νων (πάνω από 27 εκατομμύρια) για να εντοπίσει κάποια που να ταιριάζει με αυτή. Οπότε 

πηγαίνουμε για άλλη μια φορά στο φυλλομετρητή μας και στη γραμμή διευθύνσεων πλη‐

κτρολογούμε τη διεύθυνση της βάσης δεδομένων UniProt  (www.uniprot.org/). Στη σελίδα 

που εμφανίζεται επιλέγουμε την καρτέλα με τίτλο BLAST και μεταβαίνουμε στη σελίδα: 

 

Στο κενό ορθογώνιο επικολλούμε την προσδιορισμένη αλληλουχία αμινοξέων από το προη‐

γούμενο βήμα  (Transeq).  Στην επιλογή Database  κάτω από  το ορθογώνιο επιλέγουμε Hu‐

man γιατί το δείγμα μας προέρχεται από άνθρωπο. Τέλος πατάμε το κουμπί BLAST. Μόλις 

τελειώσει η αναζήτηση το εργαλείο θα μας απεικονίσει τα αποτελέσματα, με πρώτο το κα‐

λύτερο ταίρι:  

 

Επειδή ψάχνουμε για το τέλειο ταίριασμα μεταξύ της αλληλουχίας που εισάγαμε και αυτής 

που  προέκυψε  μετά  από  την  αναζήτηση  επιλέγουμε  το  πρώτο  αποτέλεσμα  στην  κορυφή 

της λίστας. 

Σημειώστε στον παρακάτω πίνακα κάποιες πληροφορίες από την αναζήτηση που κάνατε με 

το εργαλείο UniProt, αυτές είναι το όνομα της πρωτεΐνης και ο κωδικός UniProt (accession). 

Κάθε κωδικός UniProt είναι μοναδικός και ουσιαστικά είναι το «όνομα» κάθε πρωτεϊνικής 

αλληλουχίας που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων. Αν ρίξετε μια ματιά και στα άλλα 

αποτελέσματα θα δείτε ότι είναι αρκετά όμοια με την πρώτη αλληλουχία. Αυτό συμβαίνει 

επειδή η ίδια πρωτεΐνη έχει αλληλουχηθεί πολλές φορές από διαφορετικά εργαστήρια. 
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Δραστηριότητα 2: Εξερευνώντας πρωτεΐνες 

Διδακτικοί στόχοι: Οι μαθητές να είναι σε θέση να… 

 Αναγνωρίζουν ότι η αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης καθορίζει τη λει‐

τουργία της  

 Συσχετίζουν αλλαγές στην αλληλουχία των αμινοξέων μιας πρωτεΐνης και κατά συ‐

νέπεια μεταλλάξεις στο DNA με την εμφάνιση ασθενειών 

 Χρησιμοποιούν αποτελεσματικά εργαλεία Βιοπληροφορικής που υπάρχουν ελεύ‐

θερα στο διαδίκτυο ώστε να υποστηρίζουν την ερευνά τους 

Τώρα που γνωρίζετε ποια είναι η αλληλουχία της πρωτεΐνης, μήπως θα έπρεπε να αναρω‐

τηθείτε ποια είναι η λειτουργία της και γιατί είναι σημαντική; 

Κάντε κλικ πάνω στον κωδικό της πρωτεΐνης θα μεταβείτε σε μια νέα σελίδα που περιέχει 

πληροφορίες  για  τη  συγκεκριμένη πρωτεΐνη. Με  βάση αυτές  τις  πληροφορίες  απαντήστε 

στις παρακάτω ερωτήσεις:  

1. Πόσα αμινοξέα αποτελούν ολόκληρη την πρωτεΐνη; Αμινοξέα= amino acids, aa, 2. Περι‐

γράψτε τη λειτουργία (function) της πρωτεΐνης, 3. Σε ποια κύτταρα βρίσκεται αυτή η πρωτε‐

ΐνη;, 4. Ποια είναι η τεταρτοταγής δομή της πρωτεΐνης; (ή από πόσα τμήματα αποτελείται 

αυτή η πρωτεΐνη;) και 5. Να αναφέρετε 3 ασθένειες που σχετίζονται με μεταλλάξεις στην 

αλληλουχία του DNA που κωδικοποιεί αυτή την πρωτεΐνη. 

 Σε αυτή τη δραστηριότητα εξετάσαμε τις πληροφορίες της πρώτης επιλογής που μας επέ‐

στρεψε  το  εργαλείο αναζήτησης BLAST.  Παρόλα αυτά  το  εργαλείο αυτό αναζητάει  παρό‐

μοιες πρωτεϊνικές αλληλουχίες. Είναι πιθανό ότι η πρωτεϊνική αλληλουχία την οποία ανα‐

ζητήσαμε  να  μην  είναι  πανομοιότυπη  με  την  καταχωρισμένη  πρωτεϊνική  αλληλουχία  την 

οποία μόλις ερευνήσαμε. Θα προσπαθήσουμε τώρα να ελέγξουμε το αν υπάρχουν διαφο‐

ρές.  

Πατήστε  το  πλήκτρο  «επιστροφή»  του  φυλλομετρητή  σας.  Αυτή  η  ενέργεια  θα  σας  επι‐

στρέψει πίσω στη λίστα με τις  επιλογές πρωτεϊνικών αλληλουχιών που ταιριάζουν με την 

αναζήτησή σας. 

Προχωρήστε προς το κάτω μέρος της ιστοσελίδας στο πεδίο “Detailed blast results”. Δίπλα 

στην πρώτη επιλογή θα δείτε το κουμπί:  . Κάντε κλικ στο κουμπί αυτό για να δείτε την 

ευθυγράμμιση  των  δύο  αλληλουχιών:  αυτής  που  εισάγατε  για  αναζήτηση  και  αυτής  που 

σας επέστρεψε ως αποτέλεσμα το εργαλείο BLAST ψάχνοντας τη βάση δεδομένων UniProt. 

Στο δεξί μέρος της ιστοσελίδας κάτω από την επικεφαλίδα “Amino acid properties”, κάντε 

κλικ στην επιλογή “Similarity”. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνουν ορατές τυχόν διαφορές μετα‐

ξύ της αλληλουχίας που εισάγατε στην αναζήτηση και της αλληλουχίας που σας επέστρεψε 

ως αποτέλεσμα το εργαλείο αναζήτησης.  
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Με βάση τα παραπάνω να συμπληρώσετε τον πίνακα: 

Ποια είναι η % ομοιότητα των δύο αλληλου‐

χιών; 

 

Σε ποια θέση (ξεκινώντας από το πρώτο αμι‐

νοξύ) υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αλ‐

ληλουχιών; 

 

Ποιο αμινοξύ  είναι  παρόν  στην αλληλουχία 

της UniProt  και  ποιο  στην  αλληλουχία  που 

εισάγατε εσείς; 

Αλληλουχία UniProt: 

Αλληλουχία αναζήτησης: 

  

Αφού τώρα γνωρίζετε ως προς ποιο αμινοξύ διαφέρουν οι δύο αλληλουχίες θα προσπαθή‐

σετε να ανακαλύψετε ποια γενετική ασθένεια σχετίζεται με την αρχική αλληλουχία την ο‐

ποία αναζητούσατε. Σε αυτή τη σελίδα κάντε κλικ στον κωδικό UniProt της πρωτεΐνης. Αυτή 

η  ενέργεια  θα  σας  επιστρέψει  στη  σελίδα  όπου  βρίσκεται  η  λεπτομερής  περιγραφή  της 

πρωτεΐνης. Πλοηγηθείτε προς το κάτω μέρος της ιστοσελίδα στο πεδίο: “Sequence annota‐

tion  (Features)”.  Σε αυτό  το πεδίο εντοπίστε την επιλογή “Natural variations”.  Σε αυτή θα 

μπορέσετε να βρείτε την πρωτεϊνική παραλλαγή για την οποία κάνατε αναζήτηση και έτσι 

να  εντοπίσετε  την  ασθένεια  που  προκαλεί. Ποια  ασθένεια  σχετίζεται  με  τη  μυστηριώδη 

πρωτεϊνική αλληλουχία που αναζητούσατε; 

Τώρα  θα  προσπαθήσετε  να  εντοπίσετε  τη  μετάλλαξη  στην  αλληλουχία  του DNA  η  οποία 

έδωσε αυτήν την παραλλαγμένη πρωτεΐνη και άρα οδήγησε στην πιο πάνω ασθένεια. 

Καταγράψτε την τριάδα νουκλεοτιδίων που κωδικοποιεί το αμινοξύ στη θέση που προσδιο‐

ρίσατε πιο πάνω ότι διαφέρουν οι δύο αλληλουχίες: κωδικόνιο στην αλληλουχία DNA που 

κωδικοποιεί  την  πρωτεϊνική αλληλουχία αναζήτησης:…………….. Με  βάση αυτό  το «μεταλ‐

λαγμένο»  κωδικόνιο  και  τον  τροχό  του  γενετικού  κώδικα  που  χρησιμοποιήσατε  πιο  πριν 

μπορείτε να εντοπίσετε το «φυσιολογικό» κωδικόνιο που θα πρέπει να βρίσκεται στην αλ‐

ληλουχία DNA που κωδικοποιεί την πρωτεϊνική αλληλουχία UniProt;…………………………………… 

Τι είδους αλλαγή εντοπίζετε μεταξύ των δύο κωδικονίων; 

Φτάσατε στο τέλος της δραστηριότητας, σας αξίζει δικαιωματικά ο τίτλος του «Εξ‐Ερευνητή 

αλληλουχιών»!! 

Δραστηριότητα επέκτασης: Με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σας μπορείτε πλέον να κάνε‐

τε μια αναζήτηση στο Internet για τις αιμοσφαιρίνες και την ασθένεια που προσδιορίσατε, 

τη  δρεπανοκυτταρική  αναιμία.  Πληκτρολογήστε  στο  φυλλομετρητή  σας  τη  διεύθυνση 

www.proteopedia.org  στη  συνέχεια  εισάγετε  στο  πεδίο Browse Proteopedia →  Find  your 

protein or Biomolecule τη λέξη κλειδί «Αιμοσφαιρίνη», η εγκυκλοπαίδεια θα σας προβάλλει 

πληροφορίες για την πρωτεΐνη αυτή τις οποίες μπορείτε να παρουσιάσετε στην ομάδα σας 

και στην τάξη. Επιπλέον μπορείτε να κάνετε αναζήτηση στη Wikipedia σχετικά με την αιμο‐

σφαιρίνη  και  τη  δρεπανοκυτταρική  αναιμία:  http://en.wikipedia.org/wiki/Hemoglobin  και 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sickle‐cell_anemia  
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Επίλυση  προβλήματος με χρήση του ελεύθερου λογισμικού  Geogebra. 

 
Κυριαζίδης Σπύρος  

Δάσκαλος 
kiriazidiss@yahoo.gr 

Κυριαζίδου Ρουσώ‐Χριστίνα  
Δασκάλα 

christina_kyriazidou@hotmail.com 

Περίληψη 

Σ’ αυτή την εργασία χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό Geogebra για την μοντελοποί‐

ηση και την επίλυση του παρακάτω προβλήματος: 

«Η Σοφία είναι 15 χρονών και η Άννα είναι 3 χρονών. Σε πόσα χρόνια η ηλικία της Σοφίας θα 

είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας;» 

Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με απλή ανάκληση αριθμητικών γεγονότων και ε‐

φαρμογή οικείων μοτίβων επίλυσης. Για μαθητές Γυμνασίου που έχουν  διδαχθεί Άλγεβρα 

το πρόβλημα είναι απλό. Λύνεται  είτε με  το σχηματισμό μιας απλής εξίσωσης,  είτε με  τη 

δημιουργία ενός συστήματος εξισώσεων με δύο αγνώστους. Η επίλυση όμως τέτοιων προ‐

βλημάτων σε μαθητές του δημοτικού σχολείου που δεν έχουν επαφή ακόμα με την έννοια 

του αγνώστου,  μπορεί να προσφέρει κατάλληλες εμπειρίες στους μαθητές για την εισαγω‐

γή τους σε αλγεβρικές έννοιες. Η μοντελοποίησή του επιτυγχάνεται με την οικεία στους μα‐

θητές από άλλες γνωστικές περιοχές χρήσης της γραμμής του χρόνου. Στην αρχή της εργα‐

σίας γίνεται μια σύντομη αναφορά στον ορισμό των εννοιών «πρόβλημα στα μαθηματικά» 

και «μοντελοποίηση» και στη συνέχεια περιγράφονται τα στάδια διδασκαλίας του στην τά‐

ξη. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Επίλυση προβλήματος, Geogebra, αλγεβρικές έννοιες, μοντελοποίηση 

Πρόβλημα στα μαθηματικά 

Ένα πρόβλημα παρουσιάζεται όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια δεδομένη κατά‐

σταση και επιθυμεί να φτάσει σε μια άλλη κατάσταση, την κατάσταση στόχο, αλλά δεν υ‐

πάρχει κανένας προφανής τρόπος περάσματος από την μια κατάσταση στην άλλη (Mayer, 

1983).  Στην ουσία κατά  τη διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος, ο λύτης  χρησιμοποιεί 

την υπάρχουσα γνώση για να ανακαλύψει νέα γνώση (Jonassen, 2004). 

Μοντελοποίηση 

Η μοντελοποίηση στα μαθηματικά είναι ένα  αποτελεσματικό μέσο που προάγει την κατα‐

νόηση των μαθηματικών σχέσεων και την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης  (NCTM, 2000).  

Οι μαθηματικές δραστηριότητες που χρησιμοποιούν τη μοντελοποίηση βοηθούν τους μα‐

θητές στην επίλυση προβλημάτων, αλλά και τους εκπαιδευτικούς για να κατανοήσουν τον 

τρόπο σκέψης των μαθητών (Doerr,2006). Οι δραστηριότητες που εμπλέκουν μοντέλα χρη‐

σιμοποιούν μη τυποποιημένες διαδικασίες που ζητούν από τους μαθητές να ερμηνεύσουν 

καταστάσεις της καθημερινής ζωής και να τις διατυπώσουν με μαθηματικό τρόπο ή μέθοδο 

(Lesh & Doerr, 2003; Lesh et al., 2003).Η κατασκευή επομένως  του κατάλληλου μοντέλου 

που να δημιουργεί «νόημα» στους μαθητές και να τους εμπλέκει ενεργά ανεξάρτητα από 
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την ικανότητά τους στα μαθηματικά και η ύπαρξη κριτηρίων που μπορούν να τους βοηθή‐

σουν στην αποτίμηση των προσπαθειών τους, αποτελούν ουσιαστικούς παράγοντες   στην 

κατασκευή του κατάλληλου μαθηματικού μοντέλου (Lesh & Doerr, 2003). 

Σ’ αυτή την εργασία χρησιμοποιείται το ελεύθερο λογισμικό Geogebra για την μοντελοποί‐

ηση και την επίλυση του παρακάτω προβλήματος (Van Amerom, B. A. 2002): 

«Η Σοφία είναι 15 χρονών και η Άννα είναι 3 χρονών. Σε πόσα χρόνια η ηλικία της Σοφίας θα 

είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας;» 

Αυτό το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί με απλή ανάκληση αριθμητικών γεγονότων και ε‐

φαρμογή οικείων μοτίβων επίλυσης. Για μαθητές Γυμνασίου που έχουν  διδαχθεί Άλγεβρα 

το πρόβλημα είναι απλό. Λύνεται  είτε με  το σχηματισμό μιας απλής εξίσωσης,  είτε με  τη 

δημιουργία ενός συστήματος εξισώσεων με δύο αγνώστους.    Για μαθητές Γυμνασίου που 

έχουν διδαχθεί Άλγεβρα το πρόβλημα είναι απλό. Εάν χ είναι τα χρόνια μετά από τα οποία 

η ηλικία της Σοφίας θα είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας, το πρόβλημα λύνεται με 

την απλή  εξίσωση  ενός αγνώστου 15+χ=2(3+χ) => 15+χ=6+2χ => 15‐6=2χ‐χ =>  χ=9.  Ακόμη 

μπορεί να λυθεί με σύστημα δύο εξισώσεων με   δύο αγνώστους. Σε χ χρόνια η ηλικία της 

Άννας θα είναι ψ και της Σοφίας 2ψ. Άρα, λύνοντας το σύστημα των δύο εξισώσεων 3+χ=ψ 

και 15+χ=2ψ καταλήγουμε και πάλι στο αποτέλεσμα χ=9. 

Η μοντελοποίησή του επιτυγχάνεται με την οικεία στους μαθητές από άλλες γνωστικές πε‐

ριοχές (π.χ. ιστορία) χρήση της γραμμής του χρόνου. Χρησιμοποιήθηκε δηλαδή για να οπτι‐

κοποιηθούν  οι  γραμμικές  εξισώσεις  και  να  γίνει  αναπαράσταση  της  άγνωστης  ποσότητας 

μία γραμμή όπου το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το μήκος της γραμμής (γραμμικό μοντέ‐

λο) (Van Amerom, B. A. 2002). 

 

 

Παρουσίαση του προβλήματος  

Αυτό το πρόβλημα  έχει ως κύριο στόχο: 

 Να δώσει στους μαθητές την ευκαιρία να μάθουν να ερευνούν και να συγκροτούν 

παρόμοιες  μεθόδους αντιμετώπισης προβληματικών καταστάσεων και να ασκούν 
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τους μαθητές στο πως να συλλέγουν τα δεδομένα, πως να χρησιμοποιούν τις πλη‐

ροφορίες,  πως  να  θέτουν  και  επιπλέον  ερωτήματα  που  ίσως  δεν  υπάρχουν  στα 

δεδομένα, πως να αναπτύσσουν μεθόδους επίλυσης με διαδοχικές δοκιμές (μέθο‐

δος δοκιμή‐λάθος). 

 Να συμμετέχουν σε μια κατάσταση έρευνας.  

 Να πραγματοποιούν υποθέσεις να τις δοκιμάζουν και να προχωρούν σύμφωνα με 

αυτά που βρίσκουν.  

 Να διορθώνουν τυχόν λάθη.  

 Να ελέγχουν συνολικά την κατάσταση και να επανέρχονται από την αρχή στη πο‐

ρεία της λύσης του προβλήματος.   

 Να σκέφτονται, να συνεργάζονται και γενικά να λειτουργούν στα πλαίσια μιας ομά‐

δας. 

Η λογική της επίλυσης του προβλήματος επομένως  χρησιμοποιείται πλέον για την εισαγω‐

γή νέων εννοιών και για τη δημιουργία διδακτικών καταστάσεων ή καταστάσεων προβλη‐

ματισμού. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 

 Την έννοια της μεταβλητής (οποιοδήποτε γράμμα ή σύμβολο μπαίνει στη θέση μιας 

άγνωστης ή μεταβαλλόμενης  τιμής). 

 Να επιλέγουν μεταβλητές και να σχηματίζουν αριθμητικές παραστάσεις. 

 Να ορίζουν και να χρησιμοποιούν τις μεταβλητές στις αριθμητικές παραστάσεις. 

 Να  βρίσκουν  το  αποτέλεσμα  των  αριθμητικών  παραστάσεων  αντικαθιστώντας  τη 

μεταβλητή με τον αριθμό που εκφράζει την τιμή της. 

 Την έννοια της εξίσωσης (μια ισότητα που περιέχει μια μεταβλητή). 

 Να σχηματίζουν  μια εξίσωση. 

 Να λύνουν μια εξίσωση με δοκιμές και έλεγχο. 

 Τη διαδικασία επίλυσης εξισώσεων με ένα άγνωστο. 

Στόχοι 

Οι μαθητές να κατανοήσουν: 

 Ποια είναι τα δομικά χαρακτηριστικά του προβλήματος, π.χ. γνωστές και άγνωστες 

μεταβλητές, που δημιουργούν το πλαίσιο στο οποίο βασίζονται οι ενέργειες του λύ‐

τη. 

 Ποια είναι τα συστατικά μέρη του προβλήματος, τα επιμέρους τμήματά του και πως 

αυτά συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να αποτελέσουν τα δομικά στοιχεία της επίλυ‐

σης. 

 Ποιοι είναι οι επιμέρους υποστόχοι που οδηγούν στο τελικό αποτέλεσμα. Αυτό ση‐

μαίνει τόσο την εννοιολογική κατανόηση του προβλήματος όσο και την κατανόηση 

της διαδικασίας επίλυσης (Alagic, 2003) 

 Πότε και πως η αλλαγή  τιμής σε μία από  τις μεταβλητές  έχει άμεση επίδραση σε 

άλλες μεταβλητές. 
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 Τις αλγεβρικές έννοιες που υπάρχουν στο πρόβλημα. Το λεξικό της Οξφόρδης ορίζει 

την Άλγεβρα σαν τη μελέτη των ιδιοτήτων των αριθμών χρησιμοποιώντας γενικούς 

αριθμούς ή το να κάνει κάποιος υπολογισμούς παρόμοιους με αυτούς που γίνονται 

στην αριθμητική χρησιμοποιώντας μη αριθμητικά μαθηματικά αντικείμενα  (Βoyer. 

C 1991).  

 Να αναπαραστήσουν μια σχέση περιγραφικά, αριθμητικά, οπτικά ή συμβολικά. 

 

Πρώτο στάδιο 

Το πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί σε μία οθόνη αν γίνει κατάλληλη χρήση του κουτιού 

επιλογής που φανερώνει ή κρύβει αντικείμενα, ή σε δύο οθόνες αν κριθεί από τον εκπαι‐

δευτικό ότι η παρουσίασή του στους μαθητές δίνει πολλές πληροφορίες στους μαθητές. 

Αναπαριστούμε δηλαδή σε δύο γραμμές του χρόνου την ηλικία της Σοφίας και της Άννας. Η 

διαφορά της ηλικίας της Άννας από την ηλικία της Σοφίας είναι προφανής. Εκείνο που πρέ‐

πει να ανακαλύψουν οι μαθητές είναι ότι: όσο αυξάνεται η ηλικία της Σοφίας, τόσο αυξάνε‐

ται και η ηλικία της Άννας. Δηλαδή αν η ηλικία της Άννας αυξάνεται κατά ένα έτος, τότε και 

η ηλικία της Σοφίας αυξάνεται αντίστοιχα. Επίσης ότι η διαφορά των δύο ηλικιών πρέπει να 

είναι πάντοτε σταθερή και  ίση με 12  χρόνια.  Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να προσεχθεί 

ιδιαίτερα είναι ότι δε μπορεί η ηλικία μιας εκ των δύο κοριτσιών να αυξάνεται περισσότερο 

από  την ηλικία  του άλλου κοριτσιού.  Και  τα δύο κορίτσια μεγαλώνουν  ταυτόχρονα. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί με τη χρήση του δρομέα που δίνει την ανάπτυξη των κοριτσιών κάθε 

χρόνο. Εναλλακτικά ο εκπαιδευτικός μπορεί να βάλει τους μαθητές πριν ακόμα να αρχίσουν 

να κατανοούν τα δεδομένα του προβλήματος, να τους πει να γράψουν τις ηλικίες των κορι‐

τσιών κάθε χρόνο σε ένα πρόχειρο σημειωματάριο και στη συνέχεια αφού γίνει συζήτηση 

στην τάξη να επαληθεύσουν ή να διαψεύσουν τις προβλέψεις που έκαναν κάνοντας χρήση 

του δρομέα. 

Όλα  τα παραπάνω πρέπει  να προσεχθούν από  την αρχή,  στο στάδιο  της  κατανόησης  του 

προβλήματος και να αποσαφηνισθούν τυχόν σκοτεινά σημεία που παραμένουν αδιευκρίνι‐

στα ή δυσκολονόητα από τους μαθητές. 

Δεύτερο στάδιο 

Στη συνέχεια αφού κατανοηθούν τα παραπάνω πρέπει οι μαθητές να καθοδηγηθούν  έτσι 

ώστε να βρουν τη σχέση που συνδέει την αύξηση της ηλικίας της Σοφίας και της Άννας και 

τα κοινά σημεία που υπάρχουν. Αυτά είναι:  

 Για την ηλικία της Σοφίας: η ηλικία της συν ένας αριθμός 

 Για την ηλικία της Άννας: η ηλικία της συν ένας αριθμός 

Αν μετακινήσουν το δρομέα σε διάφορες θέσεις θα δουν ότι αυτός ο αριθμός που πρέπει 

να προστεθεί στην ηλικία της Σοφίας και στην ηλικία της Άννας είναι ό ίδιος. 

Άρα: η ηλικία της Σοφίας είναι ίση με  15 συν ένα αριθμό που μπορούν να τον ονομάσουν 

«α», και η ηλικία  της Άννας είναι ίση με 3 συν τον ίδιο αριθμό. Μπορούν επίσης να χρησι‐
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μοποιήσουν  την  πένα  και  να  ζωγραφίσουν  αυτό  τον  αριθμό,  αναπαριστώντας  τον  με  το 

γράμμα «α». 

Στη συνέχεια μετακινώντας το δρομέα σε διάφορες θέσεις, επαληθεύουν τους ισχυρισμούς 

τους, βλέπουν δηλαδή ότι ο αριθμός που πρέπει να προστεθεί στην ηλικία της Άννας και 

της Σοφίας είναι ο ίδιος. 

Τρίτο στάδιο 

Το επόμενο βήμα θα είναι να βρουν οι μαθητές πότε η ηλικία της Σοφίας γίνεται ίση με το 

διπλάσιο της ηλικίας της Άννας. Αν μετακινήσουν το δρομέα στην αρχική του θέση (θέση 0) 

και στη συνέχεια τον μετατοπίσουν προοδευτικά σε διάφορες θέσεις (1,2,3,4,5,6,7,8,9), θα 

δουν ότι η ηλικία της Σοφίας είναι διπλάσια από την ηλικία της Άννας όταν ο δρομέας βρε‐

θεί στη θέση 9, δηλαδή όταν περάσουν 9 χρόνια  από τη στιγμή που μας λέει το πρόβλημα. 

Αυτό που βρήκαμε στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η λύση της εξίσωσης ενός αγνώ‐

στου που είναι της μορφής: 15+α=2(3+α), ή του συστήματος των δύο εξισώσεων της μορ‐

φής 3+α=ψ 15+α=2ψ.Σε κάθε φάση του προβλήματος οι   μαθητές μπορούν να δουν οπτι‐

κοποιημένα τα αποτελέσματα των ενεργειών τους στις γραμμές του χρόνου για τα δυο κο‐

ρίτσια. 

Οι μαθητές μπορούν εύκολα και γρήγορα να πειραματίζονται με τις τιμές των μεταβλητών 

και να παρατηρούν τις αλλαγές που συμβαίνουν, με αποτέλεσμα να κατανοούν καλύτερα 

τις σχέσεις μεταξύ των μεταβλητών και τους διαφορετικούς τύπους των μαθηματικών μο‐

ντέλων. Η άμεση ανατροφοδότηση που υπάρχει προωθεί την λογικομαθηματική σκέψη και 

κατευθύνει προς την διεξαγωγή ορθών συμπερασμάτων (Koedinger, 1997).Μπορούν επίσης 

να αλλάξουν τις τιμές που παίρνει ο δρομέας και να παρατηρήσουν  τι θα γινόταν  αν η ηλι‐

κία της Σοφίας και της Άννας ήταν μικρότερη από 15 και 3 χρόνια αντίστοιχα. 

Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τα δεδομένα του προβλήματος και να δη‐

μιουργήσει παρόμοια προβλήματα. 

Στο λογισμικό έχει προστεθεί και ένα επιπλέον κουτί εισαγωγής που θα μπορούσε να χρη‐

σιμοποιηθεί εναλλακτικά από τους μαθητές και υποκαθιστά στην ουσία το δρομέα. Η χρή‐

ση του κουτιού εισαγωγής επιτρέπει στους μαθητές να εισάγουν οι ίδιοι τιμές και να παρα‐

τηρήσουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους. 

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια επίλυσης του προβλήματος μπορούν να κάνουν τα εξής λάθη:  

 Να εξετάσουν μια μόνο συνθήκη αντί για δύο. 

 Να εφαρμόσουν τις σχέσεις σε αριθμούς αντί να τις εφαρμόσουν σε αγνώστους. 

 Οι έννοιες που έχουν οι μαθητές για τους αριθμούς και για τις σχέσεις που υπάρ‐

χουν  ανάμεσα  στους  αριθμούς  μπορεί  να  εμποδίσουν  την  εμφάνιση  αλγεβρικών 

εννοιών.  Στο συγκεκριμένο πρόβλημα όταν οι μαθητές αντιμετωπίζουν το πρόβλη‐

μα από μια αριθμητική προοπτική στο πως οι ποσότητες που εμφανίζονται σχετίζο‐

νται μεταξύ τους, αυτό μπορεί να τους κάνει να επικεντρώσουν την προσοχή τους 

στα γνωστά στοιχεία του προβλήματος, παρά στους αγνώστους.  
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Συμπεράσματα 

 

Στη διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του λογισμικού τα συμπεράσματα ή‐

ταν  τα  εξής.  Αδιαμφισβήτητα  υπήρχε  καλύτερη  οπτικοποίηση  του  προβλήματος  με  το 

γραμμικό μοντέλο που δημιουργήθηκε και μεγαλύτερη απόκριση  των μαθητών στη συζή‐

τηση που διεξάχθηκε. Επίσης μεγαλύτερη συμμετοχή και αυτονομία στις κινήσεις τους και 

άμεση απόκριση στα ερωτήματα που οι ίδιοι υπέβαλαν. Πολλές φορές αρκούσε η προτρο‐

πή του εκπαιδευτικού για να βρουν απάντηση στα ερωτήματα που οι ίδιοι έθεταν μετακι‐

νώντας  το δρομέα σε διάφορες θέσεις  (Ο δρομέας  και  το  κουτί  εισαγωγής στο Geogebra 

είναι  τα μοναδικά εργαλεία που επιτρέπουν αλληλεπίδραση με  το  χρήστη). Η  κατανόηση 

των σχέσεων ήταν πιο εύκολη και υπήρχε περιγραφική και λεκτική διατύπωση τους. Επίσης 

επειδή τα δεδομένα ήταν άμεσα προσβάσιμα και υπήρχε το στοιχείο της δοκιμής και επα‐

λήθευσης μπορούσαν  κάθε στιγμή  να ανατρέξουν  σε  επιμέρους  ερωτήματα που  είτε  δεν 

είχαν κατανοήσει απόλυτα, είτε δεν είχαν συγκρατήσει στη μνήμη τους. 
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Επιτυγχάνοντας τη συνεργατική μάθηση μέσα από υπηρεσίες Cloud Computing (CC) 
 

Φιλίππου Θεοδόσιος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ20 Πληροφορικής 

filippou@sch.gr 
 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται μία πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών Cloud 

Computing (CC) στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνητική Εργασία» στο Λύκειο. Η πρόταση 

ακολουθεί τις αρχές της συνεργατικής και της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και υποδεικνύει 

κάποια λύση στο πρόβλημα της ανομοιογένειας‐ετερογένειας των σημερινών εργαστηρίων 

πληροφορικής των ελληνικών σχολείων. Επίσης, αξιοποιεί τη δυνατότητα των συνεργατικών 

εργαλείων  έτσι  ώστε  να  καθίσταται  εφικτή  η  συνεργατική  μάθηση.  Όλη  η  εργασία 

πραγματοποιείται με εργαλεία και υπηρεσίες τεχνολογίας CC οι οποίες συνδυάζονται για να 

παράγουν το τελικό προϊόν, που αφορά στη δημιουργία τεχνήματος ή ιστότοπου από τους 

ίδιους  τους  μαθητές,  με  τη  χρήση  των  συνεργατικών  εργαλείων  που  βοηθούν  στην 

αφομοίωση  και  παραγωγή  νέας  γνώσης,  όπως  και  στην  απόκτηση  δεξιοτήτων  ΤΠΕ  στο 

πλαίσιο του μαθήματος. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία ενδείκνυται για εργαστήρια με παλιό 

εξοπλισμό,  διαφορετικά  περιβάλλοντα  εργασίας  και  ακολουθεί  τη  συνεργατική, 

ομαδοσυνεργατική  μάθηση.  Η  πρόταση  βασίζεται  στους  εξής  άξονες:  οργάνωση  των 

μαθητών  σε  ομάδες,  επιλογή  του  ερευνητικού  θέματος  σε  συνεργασία  με  τον  καθηγητή, 

εγγραφή σε υπηρεσία CC και υλοποίηση του έργου μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. 

Η    παραπάνω διαδικασία  εφαρμόστηκε  στο  εργαστήριο  πληροφορικής  με  την  χρήση  των 

υπηρεσιών CC. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ερευνητική Εργασία, Συνεργατική Μάθηση, Ομαδοσυνεργατική Μάθηση, 

Cloud Computing 

 

Εισαγωγή 

Το  σχολείο  σήμερα  προτρέπει  τους  μαθητές  να  επιδιώκουν  την  κατάκτηση  αρετών  και 

ικανοτήτων, όπως είναι   η πνευματική καλλιέργεια, η γνωστική επάρκεια, η αναλυτική και 

κριτική ικανότητα, και η μαθησιακή ενεργητικότητα (Κουκουνάρας – Λιάγκης, 2011).  

 

Ο  όρος  «συνεργατική  μάθηση»  περιγράφει  μια  παιδαγωγική  διαδικασία  που  ευνοεί 

ιδιαίτερες  μορφές  αλληλεπίδρασης,  οι  οποίες  ενεργοποιούν  μαθησιακούς  μηχανισμούς, 

χωρίς ωστόσο να υπάρχει η εγγύηση ότι οι αναμενόμενες αλληλεπιδράσεις πραγματικά θα 

σημειωθούν  (Dillenbourg,  1999).  Η  συνεργατική  μάθηση  προϋποθέτει  την  οργάνωση  της 

τάξης  σε  μικρές  ομάδες  με  σκοπό  τη  δημιουργική  συνεργασία  των  μαθητών  για  τη 

μεγιστοποίηση της δικής τους μάθησης όσο και της μάθησης των άλλων μελών της ομάδας 

(Johnson, Johnson & Holubec, 1990).  

 

Ένα  σημαντικό  πρόβλημα,  που  αντιμετωπίζει  ο  εκπαιδευτικός  στην  Δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση,  είναι  τα  ετερογενή  υπολογιστικά  περιβάλλοντα,  καθώς  ορισμένοι  από  τους 

υπολογιστές  που  χρησιμοποιούνται  είναι  παρωχημένης  τεχνολογίας.  Ένα  επιπλέον 

πρόβλημα είναι η χρήση του λογισμικού, το οποίο τις περισσότερες φορές δεν είναι το ίδιο 
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ή  τουλάχιστον  της  ίδιας  οικογένειας  σε  όλους  του  υπολογιστές.  Το  περιβάλλον  εργασίας 

καθορίζει  τη  γνωστική  διαδικασία  καθώς  μέσα  σ’  αυτό  συντελούνται  ποικίλες 

αλληλεπιδράσεις  ανάμεσα  σε  όλους  τους  παράγοντες  του  συστήματος,  δηλαδή  τους 

μαθητές,  τα  αντικείμενα,  τα  υλικά,  τις  κοινωνικές  και  ατομικές  πρακτικές,  με  τελικό 

αποτέλεσμα την παραγωγή. Όταν οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μια ακόμη παράμετρος 

προστίθεται στα παραπάνω. Η κάθε ομάδα θα πρέπει να αποθηκεύει τα δεδομένα σε κοινό 

αποθηκευτικό χώρο, ώστε αυτά να είναι διαθέσιμα σε όλα τα μέλη της ομάδας, κάποια από 

αυτά  μάλιστα  πρέπει    να  είναι  διαθέσιμα  για  προβολή  ή  επεξεργασία  στις  υπόλοιπες 

ομάδες.    Οι  υπάρχουσες  υποδομές  και  οι  διαθέσιμοι  πόροι  του  σχολείου  είναι  βασικό 

κριτήριο για την διαμόρφωση, έγκριση και επιλογή θεμάτων (Ματσαγγούρας, 2011).  

 

 Οι μαθητές στο πλαίσιο  της ομαδοσυνεργατικής μάθησης θα πρέπει  να αξιοποιήσουν  τη 

δυναμική  της  ομάδας  ως  κινητήριο  δύναμη  για  την  επίτευξη  των  μαθησιακών  και 

αναπτυξιακών  δραστηριοτήτων.  Η  δημιουργία  ενός  τέτοιου  νέου  συνεργατικού 

περιβάλλοντος μάθησης με τη χρήση των υπηρεσιών CC (Armbrust, M. et al.,  2009) θα έχει 

πολλά  πλεονεκτήματα  στο  εκπαιδευτικό  σύστημα.  Ένα  σημαντικό  πλεονέκτημα  της 

συλλογικής μάθησης είναι η συμβολή της στην ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών 

της  ομάδας,  καθώς  με  τη  συνεργασία  τους  δημιουργείται  κλίμα  εμπιστοσύνης, 

αλληλοσεβασμού και κατανόησης μεταξύ των μαθητών. Η συλλογική διαδικασία συμβάλλει 

επίσης  στην  ανάπτυξη      των  δεξιοτήτων  των  μελών  της  ομάδας  και  δίνει  έτσι  επιπλέον 

κίνητρα  μάθησης.  Η  ανάπτυξη  εξάλλου  των  διαπροσωπικών  σχέσεων  βοηθά  στη 

δημιουργία  κοινωνικών  ατόμων  που  είναι  σε  θέση  να  επικοινωνούν  και  έτσι  να  μην 

απομονώνονται.  

 

Με  την  παρούσα  εισήγηση  παρουσιάζεται    η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε  σε  δυο 

διαφορετικές  τάξεις,  στο πλαίσιο  του μαθήματος «Ερευνητική  Εργασία» με  τη  χρήση  των 

υπηρεσιών  Cloud  Computing  έχοντας  στόχο  να  προκύψουν  στους    μαθητές  οι 

προϋποθέσεις,    για  να  επιτευχθεί  η  ομαδοσυνεργατική  μάθηση  και  να  καταστεί  το 

εργαστήριο πληροφορικής χώρος αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.  

 

Τι είναι οι υπηρεσίες Cloud Computing; 

Το Cloud Computing, στην πιο απλή περιγραφή του, αφορά στις εφαρμογές των οποίων η 

επεξεργασία γίνεται στο Διαδίκτυο αντί  τοπικά  (εικόνα 1). Δηλαδή,  εργαλεία  τα οποία θα 

έπρεπε  να  είναι  εγκατεστημένα  στον  υπολογιστή  μας  και  θα  απαιτούσαν  σημαντικές 

ποσότητες επεξεργαστικής ισχύος και αποθήκευσης, με αυτό τον τρόπο μάς παρέχονται ως 

υπηρεσία (Κουφού, 2011). 
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Εικόνα 1 Cloud Computing  

 

Το CC είναι ένα πρότυπο που καθιστά δυνατή την on‐demand πρόσβαση σε ένα δίκτυο με 

κοινόχρηστους υπολογιστικούς πόρους (δίκτυα, εξυπηρετητές, αποθήκευση, εφαρμογές και 

υπηρεσίες) και απαιτεί ελάχιστη αλληλεπίδραση μεταξύ του παρόχου και του συνδρομητή 

της υπηρεσίας  (Mell & Grance, 2011).   Σύμφωνα με το National  Institute of Standards and 

Technology,  το  πρότυπο  αυτό  αποτελείται  από  τρία  μοντέλα  παροχής  υπηρεσιών  (Cloud 

Software as a Service  (SaaS), Cloud Platform as a Service  (PaaS), Cloud  Infrastructure as a 

Service  (IaaS))  και  τέσσερα  μοντέλα  ανάπτυξης  (Private  cloud,  Community  cloud,  Public 

cloud, Hybrid cloud). 

 

Στη  μεθοδολογία  που  ακολουθήσαμε  χρησιμοποιήθηκε  το  λογισμικό  cloud  ως  υπηρεσία 

(SaaS),  σε  ένα  δημόσιο  μοντέλο ανάπτυξης  (public  cloud).  Οι  εφαρμογές  στην  περίπτωση 

αυτή τρέχουν στους web διακομιστές του παρόχου της υπηρεσίας. To SaaS απαιτεί για την 

παροχή πρόσβασης στους  χρήστες,  μικρή υπολογιστική  ισχύ  (thin client),  ένα πρόγραμμα 

περιήγησης Διαδικτύου (web browser) και ένα σημείο πρόσβασης στο Διαδίκτυο. Ένα από 

τα πλεονεκτήματα της χρήσης του CC είναι η διατήρηση αντιγράφων ασφαλείας, κάτι που 

αποτελεί    ευθύνη  του  παρόχου  της  υπηρεσίας  (Armbrust, M.  et  al.,    2009)  και    η  λήψη 

αντιγράφου στον υπολογιστή μας  είναι εφικτή από ένα και μόνο σημείο για το σύνολο των 

μαθητών.  

 

Οι εφαρμογές που περιλαμβάνει το μοντέλο SaaS είναι:  

 

 Χρήση  εργαλείων  σουίτας  γραφείου  (επεξεργασία  κειμένου,  υπολογιστικά φύλλα, 

παρουσιάσεις κτλ),  

 Εργαλείων  που επιτρέπουν την on‐line συνεργασία μεταξύ μαθητών ή ομάδων. 

 Εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφιών και video, ιστολόγια (blogs) κτλ.  

 

Σημαντικό  πλεονέκτημα  αποτελεί  η  δυνατότητα  διεξαγωγής  έρευνας  με  τη  χρήση on‐line 

ερωτηματολογίων. Ωστόσο η  τεχνολογία cloud computing δεν είναι το θέμα  της εισήγησης 

και γι' αυτό δεν θα αναφερθούμε περαιτέρω στις δυνατότητες της.  
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Η προτεινόμενη μεθοδολογία  

Στους  υπολογιστές  του  εργαστηρίου  μας  (διαγωνισμός  για  εξοπλισμό  εργαστηρίου  του 

2001)  οι  μαθητές  εγκατέστησαν    το  λειτουργικό  Joli‐OS,  το  οποίο  βασίζεται  στο  ανοιχτό 

λογισμικό  ubuntu  και  στην  τεχνολογία  cloud  computing  και  μας  προσφέρει  εύκολη 

πρόσβαση  σε  cloud‐based  υπηρεσίες.  Επιλέχτηκε  η    συγκεκριμένη  διανομή,  γιατί  δίνει 

έμφαση στη φιλικότητα, στην ταχύτητα και την απλότητα. Είναι κατάλληλη για υπολογιστές 

με  παλιό  υλικό  ενώ  παράλληλα  δίνει  τη  δυνατότητα  να  εγκατασταθούν  προγράμματα 

τοπικά από το αποθετήριο του Ubuntu Software Center.  

 

 
Εικόνα 2 Jolidrive 

 

Οι μαθητές είχαν έτσι τη δυνατότητα να εγκαταστήσουν στον υπολογιστή του σπιτιού τους 

την  cross‐platform,  web  based  εφαρμογή  Joli‐drive  (εικόνα  2),  η  οποία  δημιουργεί 

περιβάλλον  εργασίας  εφάμιλλο  με  το  Joli‐OS  και  δίνει  πρόσβαση  στα  δεδομένα  τους.  Η 

εφαρμογή  Joli‐drive  σε  κάθε  περίπτωση  καλύπτει  τις  ανάγκες  μας  και  θα  μπορούσε  να 

επιλεγεί  ως  λύση  σε  σύγχρονο  εργαστήριο  χωρίς  να  απαιτηθεί  η  αλλαγή  λειτουργικού 

συστήματος. 

 

Ο πάροχος που επιλέξαμε για να κάνουμε χρήση των υπηρεσιών cloud είναι η google, γιατί 

προσφέρει  τις  περισσότερες  από  τις  υπηρεσίες  που  θα  χρησιμοποιήσουμε  δωρεάν  και 

καθιστά εφικτή τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες cloud (brainstorming), τις οποίες  η ίδια 

(google)  δεν  διαθέτει,    χάρη  στη  χρήση  του  λογαριασμού  σύνδεσης  που  έχουμε 

δημιουργήσει στην google. 

 

Οι  μαθητές  επέλεξαν  μετά  την  πρώτη  μας  συνάντηση  το  ερευνητικό  θέμα  της  εργασίας, 

ακολούθησε ο χωρισμός τους σε ομάδες (Ματσαγγούρας, 2000) , (Λάππας & Καραμαλάκου, 

2011) και από εκείνη τη στιγμή οι μαθητές   κλήθηκαν να συνεργαστούν και να εμπλακούν 

συντονισμένα, προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο. Κάθε μαθητής κλήθηκε 

να δημιουργήσει  λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνεργασία με τα υπόλοιπα 

μέλη της ομάδας του. Μέσα από τη διαδικασία αυτή καλλιεργήθηκε κλίμα εμπιστοσύνης, 

αλληλοβοήθειας  και  αλληλεξάρτησης  μεταξύ  των  μελών  της  ομάδας.  Ο  εκπαιδευτικός 
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αφιέρωσε  χρόνο  για  να  δείξει  στους  μαθητές  το  περιβάλλον  του  ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  (gmail)  και  τις  επιπλέον  δυνατότητες  που  διαθέτει  όπως υπηρεσία άμεσης 

επικοινωνίας,  ημερολόγιο  και  προγραμματισμός  εργασιών  (Dawley,  2007).  Στη    συνέχεια 

δημιουργεί στην cloud υπηρεσία αποθήκευσης δεδομένων (google drive) ένα φάκελο για το 

ερευνητικό θέμα του τμήματος και δόθηκε δικαίωμα ανάγνωσης σε όλους τους μαθητές. Για 

κάθε  ομάδα  δημιουργήθηκε  φάκελος    και  δόθηκε  δικαίωμα  πλήρους  πρόσβασης  μόνο 

στους  μαθητές  που  αποτελούσαν    την  ομάδα.  Επίσης  μέσα  στο  φάκελο  της  ομάδας 

δημιουργήθηκε  επιμέρους  φάκελος  (portofolio  ή  Φάκελος  Εργασιών  Μαθητή  ‐  Φ.Ε.Μ.) 

(Κουλουμπαρίτση  Αλ.,  Ματσαγγούρας  Η.,  2004)  με  το  όνομα  του  κάθε  μαθητή  και  στον 

καθένα απ’ αυτούς είχαν  πρόσβαση μόνο ο εκπαιδευτικός και ο μαθητής στον οποίο ανήκε 

(Εικόνα 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 Η ιεραρχική δομή του χώρου αποθήκευσης στην CC υπηρεσία 

 

Το συμβόλαιο μάθησης που συν‐αποφάσισαν και δημιούργησαν από κοινού οι μαθητές με 

τον εκπαιδευτικό ήταν το πρώτο αρχείο στο οποίο   είχαν πρόσβαση οι ομάδες. Αυτό ήταν 

και το πρώτο κοινό έγγραφο στο οποίο έγινε η χρήση της ταυτόχρονης εισαγωγής κειμένου 

από πολλούς χρήστες. Η διαδικασία αυτή βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν έμπρακτα 

νέες  γνώσεις    χρησιμοποιώντας  γνωστικές  δομές  (χρήση  κειμενογράφου)  που  ήδη 

γνωρίζουν  (Bruner, 1961). Η μάθηση,  είναι μια δημιουργική διαδικασία.  Για  το λόγο αυτό 

ενθαρρύνουμε  τους  μαθητές  να  ανακαλύπτουν  νέες  γνώσεις  που  στηρίζονται  σε 

προηγούμενες που έχουν ήδη κατακτήσει.  

 

Το επόμενο στάδιο ήταν η ευαισθητοποίηση των μαθητών με το ερευνητικό θέμα κάνοντας 

χρήση  της  cloud  υπηρεσίας  brainstorming  (www.mindmeister.com)  σε  πραγματικό  χρόνο 

(εικόνα 4). 
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Εικόνα 4 Brainstorming υπηρεσία CC 

 

 Έτσι  δόθηκε  η  δυνατότητα  στους  μαθητές  να  συμμετέχουν  ενεργά  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία.  Κατά  την  οποία  κινητοποιούνται  η  φαντασία  και  η  δημιουργικότητά  τους. 

Καλλιεργείται    επίσης  η    αυτοπεποίθησή  τους  και  η  εκφραστική  τους  δυνατότητα 

βελτιώνεται. Οι μαθητές   θέτουν   ερευνητικά ερωτήματα   καθιστώντας τους εαυτούς τους 

«μικρούς  επιστήμονες».  Η  χρήση  της  υπηρεσίας  καταιγισμού  ιδεών  ενισχύει  την 

πολυτροπικότητα,  την  επικοινωνιακή  διδακτική,  βελτιστοποιεί  διδακτικές  μεθόδους, 

τεχνικές  και  μέσα,  και  ουσιαστικά  ωθεί  τους  μαθητές  στη  μάθηση.  Ο  ρόλος  του 

εκπαιδευτικού σ’ αυτή την περίπτωση είναι καθοδηγητικός. Παρεμβαίνει μόνο όταν ο ίδιος 

το κρίνει σκόπιμο (Ματσαγγούρας, 2000). 

 

Η  κάθε  ομάδα  επέλεξε  ένα  ερευνητικό  ερώτημα  και  ξεκίνησε  την  αναζήτηση 

πληροφοριακού  υλικού  στο  Διαδίκτυο.  Οι  μαθητές  αποθήκευσαν  πληροφορίες  είτε  στο 

φάκελο της ομάδας, είτε στον ατομικό τους φάκελο. Η αναζήτηση στο Διαδίκτυο σχετικά με 

το ερευνητικό ερώτημα οδήγησε σε δεδομένα προς επεξεργασία  (κείμενα, φωτογραφίες), 

τα  οποία  αποθηκεύτηκαν  στον  cloud  αποθηκευτικό  χώρο  (google  drive)  που  όρισε  ο 

υπεύθυνος καθηγητής. Το επόμενο στάδιο ήταν η βιβλιογραφική αναζήτηση,  τα δεδομένα 

της οποίας επίσης  αποθηκεύτηκαν στον cloud αποθηκευτικό χώρο (κείμενα, φωτογραφίες). 

Η  επεξεργασία  των  εικόνων  έγινε  με  cloud  υπηρεσία  (pixlr)  την  οποία  μπορούμε  να 

καλέσουμε μέσα από το joli‐drive ή  το λειτουργικό Joli‐OS.  

 

Οι ομάδες και οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ερευνητικής πορείας τήρησαν ημερολόγια 

ομάδας και προσωπικά ημερολόγια σε προτεινόμενα έντυπα από το ΥΠΘΠΑ στην υπηρεσία 

CC.  

Οι μαθητές στο πρώτο τμήμα απαιτήθηκε να δημιουργήσουν ερωτηματολόγιο προκειμένου 

να  συλλέξουν  πρωτογενές  υλικό  για  επεξεργασία.  Το  ερωτηματολόγιο  δημιουργήθηκε  με 

την  υπηρεσία  forms  (google)  και  τα  αποτελέσματά  του  αποθηκεύτηκαν  κατά  την 
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καταχώριση  (on‐line)  σε  υπολογιστικό  φύλλο  και  ήταν    έτοιμα  προς  επεξεργασία.  Τα 

γραφήματα που απαιτήθηκαν, δημιουργήθηκαν στο υπολογιστικό φύλλο και με τη   χρήση 

του πρόχειρου ιστού μεταφέρθηκαν στο έγγραφο (document) της τελικής εργασίας.  

Οι  μαθητές  του  δεύτερου  τμήματος  απαιτήθηκε  να  δημιουργήσουν  ιστότοπο 

(https://sites.google.com/site/culturezante/home),  ο  οποίος  περιείχε  φωτογραφικό  υλικό, 

κείμενο  (έγγραφα),  βίντεο  και  χάρτες,  τα  οποία  και  δημιουργήθηκαν  αποκλειστικά  με 

υπηρεσίες Cloud Computing.  

 Οι  CC  υπηρεσίες  που  χρησιμοποιήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος,  αφορούσαν 

στην επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, φόρμες ερωτηματολογίου, προβολή και 

επεξεργασία  εικόνων,  δημιουργία  και  προβολή  κλειστών  εγγράφων  (pdf),  δημιουργία 

ιστότοπου.  

 

Επίλογος 

 

Οι παιδαγωγικές αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η ανάπτυξη της ερευνητικής εργασίας 

είναι  η  «Αρχή  της  Διερευνητικής  Προσέγγισης  της Μάθησης»  και  η  «Αρχή  της  Ομαδικής 

Συνεργασίας των Μαθητών».  

Η  μεθοδολογία  που  ακολουθήθηκε,  ενεργοποίησε  τους  μαθητές  και  τους  πρόσφερε 

εργαλεία  (υπηρεσία  άμεσης  επικοινωνίας,  ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο)  τα  οποία  ενισχύουν 

την  επικοινωνία  και  την  κοινωνικοποίηση.  Το  περιβάλλον  εργασίας  ενίσχυσε  την 

αυτοεκτίμηση  και  αυτοπεποίθηση  των  μαθητών,  οι  οποίοι  ανέπτυξαν  ικανότητες  και 

δεξιότητες,  ανακάλυψαν  και  μετασχημάτισαν  τη  γνώση.  Οι  μαθητές  συμμετείχαν  και 

καρπώθηκαν  την επιτυχία. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

είναι η ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών ανάμεσα στους μαθητές, που καλλιεργήθηκε και 

προωθήθηκε από τα συνεργατικά εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε.  

 

Ολοκληρώνοντας, θα ήταν ωφέλιμο να τονιστεί πως λαμβάνοντας υπόψη πλεονεκτήματα, 

όπως  το  ασφαλές  περιβάλλον  που  προσφέρουν  οι  υπηρεσίες  Cloud  Computing  και  η 

δυνατότητα συνεργασίας με υπηρεσίες cloud διαφορετικών εταιριών μέσα από ένα ενιαίο 

γραφικό  περιβάλλον  εργασίας  (joli‐drive),  οδηγούμαστε  στο  συμπέρασμα  ότι  στο  μέλλον 

ένα μοντέλο Cloud υπηρεσιών με κατεύθυνση την εκπαίδευση θα ήταν η ενδεδειγμένη λύση 

στο πρόβλημα που επισημάνθηκε στην αρχή της εισήγησης. Ένα τέτοιο μοντέλο θα μείωνε 

σημαντικά το κόστος αγοράς νέου υλικού και λογισμικού και θα προσέφερε ένα ομοιογενές 

περιβάλλον εργασίας σε όλα τα σχολικά εργαστήρια.  
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Περίληψη 

 

Η εισαγωγή των υπολογιστών στην τάξη έφερε αλλαγές στην παιδαγωγική διαδικασία, κα‐

θώς  προάγει  νέες  συνθήκες  μάθησης  και  διδασκαλίας.  Στο  πλαίσιο  αυτό  οι  μαθητές  του 

νηπιαγωγείου έχουν την ευκαιρία, με  την κατάλληλη υποστήριξη να ελέγξουν,  να διευρύ‐

νουν  και  να  εμπλουτίσουν  τις  γνώσεις  τους.  Στην  παρούσα  εργασία  παρουσιάζεται  μια 

πρακτική πρόταση αξιοποίησης των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο με τίτλο «Επτά γράμματα μια  ι‐

στορία. Η δράση υλοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2011‐2013 στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας 

και αφορά στην καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων σε μαθητές  του νηπιαγωγείου   με  τη 

χρήση  του  Η/Υ ως  εποπτικoύ  μέσου  αλλά  και  ως  εργαλείου  μάθησης,  έκφρασης  και  δη‐

μιουργίας. 

 

Λέξεις  Κλειδιά:  ΤΠΕ,  αναδυόμενος  γραμματισμός,  ψηφιακός  γραμματισμός,  γλωσσικές 

δραστηριότητες 

Εισαγωγή 

 

Το  παιδί  όταν  έρχεται  στο  νηπιαγωγείο  έχει  ήδη  κατακτήσει  βασικές  δεξιότητες  και 

λειτουργίες  της  γλώσσας,  ανταποκρίνεται σε  επικοινωνιακές ανάγκες  και αποκωδικοποιεί 

διάφορα μηνύματα. Έχει αναπτύξει με φυσικό τρόπο τον προφορικό του λόγο και μπορεί  

να  επικοινωνεί  με  την  οικογένειά  του,  τους  φίλους  του,    και  τον  ευρύτερο  κοινωνικό 

περίγυρο. Επίσης, έχει έρθει σε επαφή με τον γραπτό λόγο, καθώς ζει σ’ ένα εγγράμματο 

περιβάλλον, και έχει κατακτήσει δεξιότητες αναδυόμενου γραμματισμού. Η έννοια του α‐

ναδυόμενου  γραμματισμού  αναφέρεται  στις  γνώσεις  που  έχουν  τα  παιδιά  για  την 

ανάγνωση  και  τη  γραφή  και  στην  εξωτερίκευση  αυτών  των  γνώσεων.  Σύμφωνα  με  τους 

θεωρητικούς  της  αντίληψης  αυτής,  τα  παιδιά  που  ζουν  σε  εγγράμματο  περιβάλλον 

σχηματίζουν  απόψεις  για  τον  γραπτό  λόγο,  οι  οποίες  μπορούν  να  ανιχνευθούν  με  τον 

κατάλληλο  χειρισμό  στο  σχολείο  και  πάνω  σε  αυτές  τις  προϋπάρχουσες  γνώσεις  να 

δομηθούν  οι  νέες  γνώσεις.  Οι  γνώσεις  αυτές,  οι  οποίες  προηγούνται  του  συμβατικού 

γραμματισμού,  καθώς αναπτύσσονται οδηγούν στον συμβατικό γραμματισμό  (Whitehurst 

&  Lonigan,  1998,  Teale &  Sulzby,  1986,  Παπούλια  Τζελέπη,  2001,  Ferreiro &  Teberosky, 

1982, Γώτη, 2010).  

 

Σύμφωνα  με  το  Αναλυτικό  πρόγραμμα  Σπουδών  για  το  νηπιαγωγείο  (ΔΕΠΠΣ,  2003)  «το 

πρόγραμμα για τη γλώσσα,  περιλαμβάνει δραστηριότητες προφορικού και γραπτού λόγου 

που αναπτύσσονται σ’ ένα πλαίσιο δομητικής προσέγγισης όπου η γνώση και η γλώσσα δο‐

μούνται εξελικτικά μέσα σ’ ένα υποστηρικτικό μαθησιακό περιβάλλον που ενισχύει τις προ‐

σπάθειες  των  παιδιών  για  την  κατάκτησή  τους»  (Δαφέρμου,  Κουλούρη &  Μπασαγιάννη,  

2005). Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες δίνεται η ευκαιρία στα νήπια να συμμετάσχουν 
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και να εξοικειωθούν με όλες τις εκφάνσεις της γλώσσας που αφορούν στον προφορικό και 

στον  γραπτό  λόγο  και  να αναπτύξουν  τις  γλωσσικές  τους δεξιότητες,  που περιλαμβάνουν 

την  ακρόαση,  ομιλία  (προφορική  επικοινωνία),  ανάγνωση,  γραφή  και  αναπτύσσονται  σε 

αλληλεξάρτηση καθώς κάθε μία διαμορφώνει και ενισχύει τις άλλες. 

 

H εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην προσχολική εκπαίδευση  (ΔΕΠΠΣ/ΑΠΣ 2003, Οδη‐

γός Νηπιαγωγού, 2006) και η εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση τους ως δυναμικό μέσο 

διδασκαλίας (Clements & Nastasi, 1993) συμβάλλουν ουσιαστικά στην υλοποίηση των στό‐

χων του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου σε όλους τους τομείς και τα γνωστι‐

κά αντικείμενα (Plowman & Stephen, 2003, Brooker & Siraj‐Blatchford, 2002).   Ειδικότερα, 

για τη γλώσσα το περιβάλλον του υπολογιστή προσφέρει στους μαθητές πολλές ευκαιρίες 

για να τη μελετήσουν σε ένα πολιτισμικό πλαίσιο (Singhal, 1997). Όσον αφορά στον εκπαι‐

δευτικό ο  υπολογιστής και τα διάφορα λογισμικά του προσφέρουν ένα πρόσθετο εργαλείο, 

για να υποστηρίξει τις δεξιότητες γραμματισμού των παιδιών προσχολικής ηλικίας 

 

Ενδιαφέρον  παρουσιάζουν  τα  ερευνητικά  δεδομένα  που  αναδεικνύουν  ότι  η  κατάλληλη 

χρήση υπολογιστών από παιδιά μικρής ηλικίας (2‐4 ετών) υπό την επίβλεψη ενήλικα ευνοεί 

τη γλωσσική τους ανάπτυξη (Lynch & Warner, 2004). Κάποιες έρευνες επικεντρώνονται στη 

χρήση  της  τεχνολογίας  για  την  ανάπτυξη  πρώιμου  γραμματισμού  (Vernadakis, Avgerinos, 

Tsikori & Zachopoulos, 2005, Van Daal & Reitsma, 2000),  κάποιες άλλες στην  καλλιέργεια 

της  φωνολογικής  επίγνωσης  (Segers &  Verhooven,  2003, Mioduser,  Tur‐Kaspa &  Leitner, 

2000)  και  τέλος άλλες στον  εμπλουτισμό  του  λεξιλογίου  (Segers & Verhooven, 2003). Με 

την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της κίνησης, των συμβόλων, της εικόνας, του ήχου και 

του χρώματος ο εκπαιδευτικός δημιουργεί κατάλληλες δραστηριότητες με στόχο την ανά‐

πτυξη λεξιλογίου, καλλιέργειας φωνολογικής επίγνωσης, γραφής, κατανόησης κειμένου, και 

ανάγνωσης.  Έτσι βοηθά τους μαθητές  του στο πέρασμα από τον αναδυόμενο στον συμβα‐

τικό γραμματισμό και στο γεφύρωμα της απόστασης ανάμεσα στην προφορική και γραπτή 

επικοινωνία, όταν από ακροατές καλούνται να γίνουν αναγνώστες και από αφηγητές συγ‐

γραφείς (Ηλιάδου, Ντίνας & Φαχαντίδης, 2005). 

 

Πληθώρα ερευνητικών δεδομένων έχουν αναδείξει ποικίλες δεξιότητες γραμματισμού που 

είναι πολύτιμες πριν από την τυπική σχολική εκπαίδευση. Ωστόσο, από τους περισσότερους 

μελετητές  βεβαιώνεται  ότι  μία  από  τις  σημαντικότερες  δεξιότητες  γραμματισμού  που  τα 

παιδιά κατά τη διάρκεια των προσχολικών χρόνων πρέπει να κατακτήσουν είναι η αλφαβη‐

τική γνώση (Adams, 2003). Ως αλφαβητική γνώση ορίζεται η ικανότητα του παιδιού να ανα‐

γνωρίζει  τα γράμματα,  να  τα ονομάζει  (Whitehurst & Lonigan 1998, 2001)  και  να εκφέρει 

τους ήχους των γραμμάτων του αλφάβητου. Η αλφαβητική γνώση, ορόσημο στην κατάκτη‐

ση  του  γραμματισμού  (Gibson &  Levin  1975,  Ferreiro &  Teberosky,  1982,  Adams,  1990, 

Whitehurst & Lonigan, 1998), περιλαμβάνει την εξοικείωση των παιδιών με τις δύο ταυτό‐

τητες/ιδιότητες του κάθε γράμματος, του ονόματος και του ήχου του καθώς και του γραφι‐

κού του σχήματος (κεφαλαίο – πεζό) (Foulin, 2005). 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσίαση της καινοτόμου δράσης «Επτά γράμμα‐

τα μια  ιστορία»  που πραγματοποιήθηκε στο 12ο Νηπιαγωγείο Βέροιας  τη σχολική  χρονιά 

2012‐2013. Συμμετείχαν  21 νήπια και διήρκεσε  1 μήνα. Με βάση το  ΔΕΠΠΣ  (2003)  για το 
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Νηπιαγωγείο οι γενικοί σκοποί της δράσης ήταν η καλλιέργεια του προφορικού λόγου των 

νηπίων  και  η  εξοικείωσή  τους  με  νέους  γραμματισμούς.  Ωστόσο  τέθηκαν  και  ειδικότεροι 

στόχοι που αφορούσαν κυρίως στα γνωστικά πεδία της γλώσσας και των ΤΠΕ όπως : 

 Η κατανόηση και η παραγωγή προφορικού λόγου σε πραγματικές συνθήκες επικοι‐

νωνίας. Η μετατροπή στίχων τραγουδιού σε προφορικό αφηγηματικό λόγο. Η αναγνώριση 

γραμμάτων και η ταύτισή τους με εικονική απεικόνιση. Η παραγωγή γραπτού λόγου.   Ο ε‐

μπλουτισμός  του  λεξιλογίου  τους.  Η  εξοικείωση με  διάφορα  κειμενικά  είδη  και  με  πολυ‐

τροπικά κείμενα.   

 Η εξοικείωση με  τη μηχανή αναζήτησης και με βασικές δεξιότητες στην οργάνωση 

και διαχείριση αρχείων και φακέλων του υπολογιστή όπως έναρξη λειτουργίας βίντεο, με‐

γέθυνση και σμίκρυνση εικόνας, σταμάτημα ροής του βίντεο, ρύθμιση έντασης  του ήχου, 

άνοιγμα  ‐ κλείσιμο αποθήκευση εγγράφου στον επεξεργαστή κειμένου (word), αντιγραφή 

– επικόλληση εικόνων και κειμένου, μεγέθυνση  και σμίκρυνση εικόνας, μεταφορά στο χαρ‐

τί και περιστροφή εικόνας, ηχογράφηση φωνής, μουσική επένδυση από αρχείο μουσικής. Η 

εξοικείωση  τους    με    λογισμικό δημιουργίας  εννοιολογικών  χαρτών  (kidspiration).  Η ανά‐

πτυξη και έκφραση ιδεών με ψηφιακά μέσα.  

 

Περιγραφή της Καινοτόμου Δράσης «Επτά Γράμματα Μία Ιστορία» 

 

Τα παιχνίδια με τα γράμματα και τα λογοπαίγνια εμπλέκονται καθημερινά σε δραστηριότη‐

τες του νηπιαγωγείου. Επίσης τα παιδιά δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις παιδικές  ι‐

στορίες – παραμύθια, κυρίως όταν αυτά συνοδεύονται από κινούμενη εικόνα. Έτσι το παι‐

χνίδι «Μάντεψε  τη  λέξη»  ήταν  το  έναυσμα  να  επισκεφθούν  τα  νήπια  την  ιστοσελίδα  της 

εκπαιδευτικής τηλεόρασης που αφορά στην ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/  ΓΛΩΣΣΑ – ΛΟΓΟ‐

ΤΕΧΝΙΑ και συγκεκριμένα στο βίντεο «Ένα γράμμα μια ιστορία ‐ Τίτλοι αρχής ΑΒΓ...Ω». Εν‐

θουσιάστηκαν με το τραγούδι των τίτλων και εξέφρασαν την επιθυμία να παρακολουθήσαν 

και τα υπόλοιπα βίντεο της σειράς με γενικότερο τίτλο «Ένα γράμμα μια ιστορία». Έτσι σχε‐

διάστηκε  ένα  πρόγραμμα  αξιοποίησης  των  εκπαιδευτικών  κινουμένων  σχεδίων  για  τη 

γλώσσα το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Για  την υλοποίηση  του προγράμματος    τα υλικά  και μέσα που  χρησιμοποιήθηκαν ήταν ο 

Η/Υ  (διαδίκτυο), κάρτες με γράμματα και εικόνες, η ιστοσελίδα της Εκπαιδευτικής Τηλεό‐

ρασης,  λογισμικά  γενικής  χρήσης  (επεξεργασία  κειμένου,  λογισμικό  παρουσιάσεων)  και 

λογισμικό εννοιολογικών χαρτών (kidspiration). 

 

Η προσέγγιση του σχεδίου δράσης έγινε με την ενεργό συμμετοχή των νηπίων στις ομαδι‐

κές δραστηριότητες στα πλαίσια της βιωματικής μάθησης.  Τα νήπια προκειμένου να υλο‐

ποιήσουν  ένα κοινό στόχο «εργαζόταν»  σε ομάδες 2‐3 ατόμων και  είχαν  την ευκαιρία  να 

συζητήσουν, να διαφωνήσουν, να λάβουν αποφάσεις και να επιλύσουν τυχόν προβλήματα.  

 

 

Αρχικά, στην ολομέλεια της τάξης η νηπιαγωγός παρουσίασε στα παιδιά την πορεία  ώστε 

να «φτάσουν» στα συγκεκριμένα βίντεο. Στη συνέχεια  τα παιδιά αφού είδαν και άκουσαν 

το βίντεο με τους τίτλους αρχής, επέλεξαν να δουν μια ολοκληρωμένη ιστορία με τίτλο «Έ‐

να γράμμα μια ιστορία – Η Αχτένιστη Αγελάδα (Α)». Η νηπιαγωγός επιδείκνυε στα νήπια με 
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ποιο τρόπο μεγεθύνεται και σμικρύνεται η εικόνα του βίντεο, πως αυξάνεται και μειώνεται 

η ένταση τσεκάροντας το ανάλογο εικονίδιο. 

 

Στη συνέχεια, τα νήπια αποφάσισαν να χωριστούν σε ομάδες των 3 ατόμων και η κάθε ο‐

μάδα  να δει  ένα βίντεο‐  ιστορία  και  να  την παρουσιάσει  στην  ολομέλεια.  Η  επιλογή  των 

γραμμάτων έγινε με κλήρωση (κληρώθηκαν  7  γράμματα : Β‐Ε‐Κ‐Λ‐Ν‐Ο‐Π), όπως και ο χω‐

ρισμός των ομάδων (κάρτες γραμμάτων). Όσοι είχαν το ίδιο γράμμα ήταν μια ομάδα, η ο‐

ποία και αναλάμβανε να δει το βίντεο του συγκεκριμένου γράμματος.  

 

Η  κάθε ομάδα ανέλαβε  να δημιουργήσει  ένα  ιστόγραμμα με  λέξεις που αρχίζουν από  το 

συγκεκριμένο  γράμμα  στο  λογισμικό  δημιουργίας  εννοιολογικών  χαρτών  (kidspiration).  

Έτσι  η  ομάδα  έγραφε στο  κέντρο  της  οθόνης  το  γράμμα που  έχει  επιλέξει  (κεφαλαίο  και 

πεζό), στη συνέχεια γύρω από αυτό επέλεγε από τη βιβλιοθήκη και εισήγαγε εικόνες από 

αντικείμενα που αρχίζουν από το ίδιο φώνημα και έγραφε κάτω από την εικόνα την αντί‐

στοιχη λέξη. Αφού εκτύπωνε την εργασία της, την παρουσίαζε στην ολομέλεια της τάξης. Τα 

υπόλοιπα παιδιά πρότειναν λέξεις που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στον χάρτη.  

 

Εικόνα 1: 

Φύλλο Εργασίας στο Λογισμικό kidspiration 

 
Εικόνα 2 : 

Παρουσίαση του βίντεο από μία ομάδα 

παιδιών στην ολομέλεια 

 

Η κάθε ομάδα ανέλαβε να δει το βίντεο που αντιστοιχούσε στο γράμμα της και στη συνέ‐

χεια να το αφηγηθεί στην ολομέλεια της τάξης δίνοντας έμφαση στην εικόνα. Τέλος  το πα‐

ρουσίαζε από τον υπολογιστή παίζοντας με την εναλλαγή εικόνας –ήχου. 

 

Επειδή το λεξιλόγιο στα βίντεο ήταν πλούσιο σε επίθετα παίχθηκε στην ολομέλεια το «Παι‐

χνίδι με τις λέξεις,  Αντίθετα και Επίθετα». Τα παιδιά καλούνταν να βρουν άλλους χαρακτη‐

ρισμούς για τους ήρωες των βίντεο που να αρχίζουν από το ίδιο γράμμα ή αντίθετους π.χ. 

ερωτευμένος ελέφαντας  « Τι θα ήταν ο ελέφαντας αν ένοιωθε ευτυχία;» ‐ «ευτυχισμένος» , 

«ποια λέξη είναι αντίθετη του «ευτυχισμένος;» «δυστυχισμένος» κ.λπ.    

 

Τα παιδιά, εξέφρασαν την επιθυμία να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία με τους 7 ήρω‐

ες των βίντεο (ο Βιολιστής Βάτραχος, ο Ερωτευμένος Ελέφαντας, η Κοκκαλιάρα Καραμέλα, 

το Λαχανιασμένο Λάχανο, η Ντροπαλή Ντομάτα, ο Ονειροπαρμένος Ορειβάτης, η Πολυλο‐

γού Παντόφλα). Έτσι, ξεκίνησε την ιστορία ένα νήπιο και στη συνέχεια κάθε νήπιο πρόσθετε 

τη δική του πρόταση. Τα παιδιά με τη  νηπιαγωγό σε ρόλο γραμματέα/γραφέα δημιούργη‐
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σαν   την  ιστορία τους   αφού βασίστηκαν στο πρότυπο του αφηγηματικού πλαισίου,  το ο‐

ποίο  αποτελείται από έξη γλωσσικές δομές‐κλειδιά που αναφέρονται στο περιεχόμενο, στη 

διαδοχή των γεγονότων και στην κατάληξη (τίτλος, αρχή, συνέχεια ιστορίας, πρόβλημα, λύ‐

ση  προβλήματος,  τέλος)(Γώτη,  2010)  .  Αφού  τελείωσαν  την  ιστορία  αποφασίσθηκε  μετά 

από συζήτηση και με ψηφοφορία ο τίτλος «Η Πολυλογού Παντόφλα λέει μια Ιστορία στην 

Ντροπαλή Ντομάτα».    

 

Στη  συνέχεια    τέθηκε  από  τα  παιδιά    το  θέμα  της  εικονογράφησης  της  ιστορίας.  Κάποια 

παιδιά πρότειναν να ζωγραφίσουν εικόνες της  ιστορίας και άλλα να εκτυπώσουν από τον 

υπολογιστή τους ήρωες  και να δημιουργήσουν κολάζ . Η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά η 

εικονογράφηση  να γίνει με υπολογιστή ( αντιγραφή – επικόλληση από το ένα έγγραφο στο 

άλλο).  Επέδειξε  στα  νήπια  τον  τρόπο  και  αυτά  συμφώνησαν  γιατί  όπως    είπαν  ήταν  πιο 

γρήγορος και πιο ευχάριστος. 

 

Η Νηπιαγωγός έγραψε την ιστορία που αφηγήθηκαν τα παιδιά στο word, χωρισμένο σε α‐

ριθμημένες παραγράφους. Η κάθε παράγραφος αντιστοιχούσε σε μία σελίδα της ιστορίας. 

Επίσης σε άλλη σελίδα του word είχε αποθηκεύσει διάφορες  εικόνες από τους ήρωες  και 

τοποθεσίες  των βίντεο που παρακολούθησαν  τα παιδιά. Με  την  επίδειξη  επεσήμανε  στα 

παιδιά πώς μεγαλώνει μια εικόνα, πώς μικραίνει, πώς τη μεταφέρουμε από το ένα σημείο 

της σελίδας στο άλλο, πώς γίνεται η περιστροφή εικόνας,  πώς μαυρίζουμε ένα συγκεκριμέ‐

νο κομμάτι ενός κειμένου και το κάνουμε αντιγραφή σε άλλη σελίδα του word, πώς αποθη‐

κεύουμε έγγραφα, πώς ανοίγουμε αποθηκευμένα έγγραφα από τον υπολογιστή, πώς ανοί‐

γουμε  καινούργια  σελίδα στο word  και    πώς  εναλλάσσουμε    τη  μία ανοιχτή  σελίδα στην 

άλλη. Τα παιδιά με τη βοήθεια της νηπιαγωγού πειραματίστηκαν, εξασκήθηκαν και ενθου‐

σιάστηκαν με τις δυνατότητες του Η/Υ.και αποφάσισαν να μη κάνουν την εικονογράφηση 

με τον παραδοσιακό τρόπο (κολάζ)  αλλά να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του Η/Υ. 

 

Έτσι χωρίστηκαν   σε 11 ομάδες των 2 ατόμων. Κάθε ομάδα ανέλαβε να φιλοτεχνήσει μία 

συγκεκριμένη σελίδα (προηγήθηκε κλήρωση)  της ιστορίας σε έγγραφο του word. Υπήρχαν 

ανοιχτά 2 αρχεία, «ΕΙΚΟΝΕΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ.doc»  και «ΙΣΤΟΡΙΑ.doc»  (αφήγηση της  ιστορίας).   Η 

κάθε ομάδα άνοιγε μία κενή σελίδα και αντέγραφε την παράγραφο της  ιστορίας που της 

αντιστοιχούσε και εικόνες που επέλεγε από τα παραπάνω αρχεία αντίστοιχα. Η νηπιαγωγός 

ήταν δίπλα σε κάθε ομάδα για να διαβάζει το κείμενο της παραγράφου. Η κάθε ομάδα α‐

φού τελείωνε  την εργασία της, αποθήκευε το έγγραφο με το όνομα της σελίδας (π.χ. 1.doc, 

2.doc  κ.ο.κ.).  Στο  τέλος μία ομάδα ανέλαβε να φιλοτεχνήσει  το εξώφυλλο του βιβλίου.  Έ‐

γραψαν τον τίτλο (αντιγραφή) και τους συγγραφείς στο εξώφυλλο.  
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Εικόνα 3 : 

Αντιγραφή κειμένου από έγγραφο word σε 

διαφάνεια power point 

 

 
Εικόνα 4 : 

Επιλογή εικόνων για την εικονογράφηση της 

ιστορίας 

 

Η νηπιαγωγός πέρασε όλα τα αρχεία που ετοίμασαν τα παιδιά στο power point και παρου‐

σίασε στα νήπια ολοκληρωμένη την ιστορία τους. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με το αποτέ‐

λεσμα όμως δήλωσαν την επιθυμία να την επενδύσουν με το τραγούδι   των τίτλων   «Ένα 

γράμμα μια Ιστορία». Με τη βοήθεια της νηπιαγωγού αναζήτησαν στο YouTube το τραγού‐

δι,  το  αποθήκευσαν  και  στη  συνέχεια  το  έκαναν  εισαγωγή  στην  παρουσίασή  τους  στο 

power point. Όταν τελείωσε η διαδικασία και τα παιδιά ξαναείδαν την παρουσίαση της  ι‐

στορίας τους πρότειναν να ακούγεται η δική τους φωνή στην αφήγηση όπως ακριβώς στα 

βίντεο που είχαν δει στην εκπαιδευτική τηλεόραση. 

 

Έτσι εμπλουτίστηκε η παρουσίαση της ιστορίας τους με ηλεκτρονική αφήγηση. Η νηπιαγω‐

γός αφού έδειξε τον τρόπο στα παιδιά (προβολή παρουσίασης – εγγραφή αφήγησης) ξεκί‐

νησε η εγγραφή. Τα παιδιά μετά από επανειλημμένες αναγνώσεις είχαν μάθει το περιεχό‐

μενο και το ηχογράφησαν. Όταν τελείωσαν  είδαν ολοκληρωμένη την παρουσίαση της ιστο‐

ρίας τους και ένοιωσαν  ιδιαίτερη περηφάνια και ενθουσιασμό που κατάφεραν να το   δη‐

μιουργήσουν μόνα τους! 

 

 
Εικόνα 5 : 

Αρχική σελίδα του Ηλεκτρονικού Παραμυθιού 

 

Η καινοτόμος δράση έκλεισε με την παρουσίαση της ιστορίας «Η Πολυλογού Παντόφλα λέ‐

ει  μια  Ιστορία  στη  Ντροπαλή  Ντομάτα»    στις  νηπιαγωγούς  και  τα  νήπια  του  ολοήμερου 

τμήματος, στο τμήμα της Α’ δημοτικού του 12ου Δημοτικού Σχολείου στα πλαίσια του προ‐
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γράμματος της μετάβασης των νηπίων από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό σχολείο καθώς και 

στους γονείς. 

 

Αξιολόγηση της Καινοτόμου Δράσης ‐ Συμπεράσματα 

 

Η δράση επικεντρωμένη στα ενδιαφέροντα των παιδιών, τους έδωσε τη δυνατότητα να ερ‐

γαστούν ομαδικά, να ανταλλάξουν απόψεις, να συνεργαστούν προκειμένου να δημιουργή‐

σουν μια εργασία. Κυρίως συνέβαλε στο  να κατανοήσουν πως για την επίτευξη ενός σκο‐

πού και την υλοποίηση μιας δράσης όλα τα μέλη της ομάδας είναι σημαντικά και συνυπεύ‐

θυνα. 

  

Η νηπιαγωγός εκτός από τον καθοδηγητικό, υποστηρικτικό  και διαμεσολαβητικό της ρόλο 

συνεισέφερε  στη  δημιουργία  θετικού  κλίματος  μεταξύ  της  ίδιας  και  των  παιδιών  (Τζήμα, 

2007) με κυρίαρχα χαρακτηριστικά την επικοινωνία, τη συνεργασία και την   αλληλεπίδρα‐

ση.  

 

Όσον αφορά στην επίτευξη  των στόχων   αυτοί  επιτεύχθηκαν σύμφωνα με  τον σχεδιασμό 

της δράσης. Ειδικότερα δόθηκε η δυνατότητα στα νήπια να έρθουν σε επαφή με τον ηλε‐

κτρονικό υπολογιστή και τις νέες τεχνολογίες. Έμαθαν να αναζητούν πληροφορίες στο δια‐

δίκτυο,  να χειρίζονται προγράμματα και συσκευές, να χρησιμοποιούν κατάλληλη ορολογία 

(αντιγραφή – επικόλληση, απενεργοποίηση – διαδίκτυο κ.α.), να διαχειρίζονται  αρχεία και 

φακέλους, και γενικότερα να αναπτύσσουν δεξιότητες τεχνολογικού γραμματισμού. Επίσης 

συμμετείχαν  σε  δραστηριότητες  παραγωγής  προφορικού  λόγου  (αφηγήθηκαν  τα  βίντεο, 

δημιούργησαν τη δική τους ιστορία), ανάγνωσης (διάβαζαν τους τίτλους των βίντεο και τα 

γράμματα), γραφής (έγραψαν λέξεις και τον τίτλο του παραμυθιού στον υπολογιστή). Αξίζει 

να επισημανθεί ότι επιτεύχθηκαν στόχοι και από το γνωστικό πεδίο των μαθηματικών  (α‐

ναγνώρισαν τους αριθμούς των παραγράφων και σελίδων και έκαναν αντιστοιχήσεις, κατα‐

νόησαν απλές χωρικές σχέσεις – πού να τοποθετήσουν την εικόνα, προς ποια κατεύθυνση 

να  κοιτούν  οι  ήρωες  κ.α.),  της φυσικής αγωγής    (ανέπτυξαν  τη  λεπτή  τους  κινητικότητα), 

των τεχνών (εικονογράφησαν την ιστορία τους (εικαστικά), της αισθητικής τους αντίληψης 

μέσα από παρακολούθηση ποιοτικών εκπαιδευτικών βίντεο (δραματική τέχνη) και της μου‐

σικής ( βρήκαν το τραγούδι των τίτλων και επένδυσαν μουσικά την ιστορία τους ). 

 

Εν κατακλείδι οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδι‐

κασίας  με  την  ενεργό  συμμετοχή  των  παιδιών  και  στην  επίτευξη  διδακτικών  στόχων  ,  με 

σύγχρονες μεθόδους και μέσα διδασκαλίας.  
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Περίληψη 

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική δραστηριότητα που στηρίζεται στην παραγωγή εκπαιδευτι‐

κού υλικού από τους μαθητές. Το θέμα της δραστηριότητας  ήταν η χρήση των ΤΠΕ και μά‐

λιστα των πιο σύγχρονων, ελκυστικότερων και διαθέσιμων στο διαδίκτυο. Οι μαθητές είχαν 

την  δυνατότητα  να  ασχοληθούν  με  διάφορα  διαδικτυακά  εργαλεία,  να  ανιχνεύσουν,  τις 

πολλαπλές  χρήσεις  τους  και  να  διαγνώσουν  πιθανή  εκπαιδευτική  αξιοποίηση  τους.  Στην 

συνέχεια ‐με μια μοναδική ακολουθία θεωρίας και πράξης‐ αφενός να τα χρησιμοποιήσουν 

οι ίδιοι, αφετέρου να προτείνουν στους καθηγητές τους  την ενσωμάτωσή τους στην εκπαι‐

δευτική διαδικασία, αλλά και να ετοιμάσουν οδηγούς χρήσης για κάθε μέλος της εκπαιδευ‐

τικής κοινότητας αναρτώντας τους στο διαδίκτυο. Προσπαθήσαμε   να "εκμεταλλευτούμε" 

την φυσική κλίση των μαθητών στις Νέες Τεχνολογίες και δη του διαδικτύου για να παρά‐

γουμε εκπαιδευτικά αποτελέσματα και μάλιστα και με την αντίστροφη πορεία: Οι μαθητές 

να διδάξουν τους καθηγητές τους πως λειτουργούν αυτά τα εκπαιδευτικά εργαλεία και πως 

μπορούν να τα εντάξουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εκπαιδευτικά εργαλεία διαδικτύου, ΤΠΕ , βιωματική μάθηση 

 

Εισαγωγή 

 

Ζούμε σε μια εποχή που η ενσωμάτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερι‐

νότητα  των πολιτών  συνεχώς αυξάνει. Οι  νέοι,  ανέκαθεν  καλός δέκτης  των  τεχνολογικών 

αλλαγών, όχι μόνο δεν δυσκολεύονται να τις αποδεχτούν αλλά δείχνουν να το απολαμβά‐

νουν κιόλας. Τις επιθυμούν, δε, σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής τους ακόμη και στην 

εκπαίδευσή τους. Προσδοκούν ένα σύγχρονο τρόπο μάθησης που θα τους κινητοποιεί, θα 

αυξάνει το ενδιαφέρον τους και δεν θα αποτελούν ένα παθητικό μέλος, αλλά θα μπορούν 

ενεργά να αλληλεπιδρούν και συμμετέχουν (Tapscott, 1998 οπ. αναφ. στο Μυσιρλάκη, Πα‐

ρασκευά, 2010). Από την άλλη, οι εκπαιδευτικοί ανησυχούν για το συνεχώς μειούμενο εν‐

διαφέρον των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία,  για τις χρόνιες παθογένειες του 

εκπαιδευτικού συστήματος (Παπαματθαίου, 2004) αλλά και τις αδυναμίες  που παρουσιά‐

ζει, ούτως ή άλλως, η συμβατική εκπαίδευση  (Βασάλα, 2004). Όλα αυτά μαζί φαίνεται να 

δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που προσδίδει μεγαλύτερες διαστάσεις στο πρόβλημα, 

κάτι που ίσως να συνδέεται και με τα αποτελέσματα της μελέτης του Παιδαγωγικού Ινστι‐

τούτου  (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας  και Θρησκευμάτων, 2006)  για  την σχολική αποτυχία 

και την μαθητική διαρροή που δείχνουν να παίρνουν σχεδόν ανησυχητικές διαστάσεις για 

τη χώρα μας. 
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Απάντηση στην συμβατική εκπαίδευση αποτελούν η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στα 

εκπαιδευτικά δρώμενα και η  ενσωμάτωση  των ΤΠΕ με κατάλληλους  τρόπους στην  εκπαι‐

δευτική  διαδικασία.  Τέτοιες  μέθοδοι  δείχνουν  να  καταπολεμούν  τις  χρόνιες  παθογένειες 

του εκπαιδευτικού συστήματος  (αποστήθιση, στείρες γνώσεις κλπ), αντιστρατεύονται   την 

μαθητική διαρροή, ενώ συγχρόνως αναδεικνύουν την κριτική σκέψη και τον αυτοπροσδιο‐

ρισμό των μαθητών.   

 

Παρουσίαση της εφαρμογής 

 

Η παρούσα εργασία αποτελεί  εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης στο σχολικό περιβάλ‐

λον και υλοποιήθηκε κατά τα σχολικά έτη 2010‐12, στο πλαίσιο  του ευρωπαϊκού προγράμ‐

ματος Comenius  από μαθητές Α και Β τάξης ,Επαγγελματικού Λυκείου.  

 

Περιβάλλον υλοποίησης 

 

Τα  εκπαιδευτικά  εργαλεία  του  διαδικτύου  τεχνολογίας Web 2.0  που ήταν  το αντικείμενο 

της  εργασίας  ,  λόγω  της  καινοτομίας  τους  παρουσιάζουν  εξαιρετικό  ενδιαφέρον  για  δύο 

κυρίως λόγους: Πρώτον για την εφευρετικότητά τους όσο αφορά την κατασκευαστική άπο‐

ψη του λογισμικού όσο και, δεύτερον, την αποτελεσματική τους χρήση στην εκπαιδευτική 

εργασία.    Και  τα δύο σημεία αποτελούν στόχους  και  των μαθημάτων Πληροφορικής που 

διδάσκονται στο Επαγγελματικό Λύκειο όπου φοιτούσαν οι μαθητές, παρουσιάζοντας μιας 

πρώτης τάξεως ευκαιρία να δουν στην πράξη και να εφαρμόσουν αυτά που διδάσκονται, 

κάποιες φορές, θεωρητικά στο μάθημα της Πληροφορικής. 

 

Περιγραφή και είδος δραστηριοτήτων 

 

Αρχικά,  δώσαμε  το  ερέθισμα στους μαθητές  να αναζητήσουν στο διαδίκτυο  εργαλεία  τε‐

χνολογίας Web 2.0 για να γνωρίσουν και μια άλλη γωνιά του που δεν περιορίζεται στα παι‐

χνίδια, τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης κλπ. Μια γωνιά που ίσως υστερεί σε δημοτικότητα 

στα μάτια τους, αλλά που οι δυνατότητες και η δυναμική της, τουλάχιστον, δεν υπολείπο‐

νται των άλλων λογισμικών που ασχολούνται. Με άλλα, λόγια προσπαθήσαμε να τους ω‐

θήσουμε να ανακαλύψουν και την «σκοτεινή» πλευρά του φεγγαριού και με την μοναδική 

τεχνολογική ευχέρεια που διαθέτουν, εύκολα να την αναδείξουν.   

 

Από την έρευνά τους αυτή, θα πρότειναν κάποια λογισμικά προς ενασχόληση στο πλαίσιο 

της δραστηριότητας. Με μια ανοιχτή συζήτηση των μαθητών μεταξύ τους, αλλά και με τους 

καθηγητές , γινόταν η επιλογή των πιο κατάλληλων για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Στη συνέχεια,  προχωρούσαμε στην δημιουργία ομάδων, φροντίζοντας  να υπάρχουν μέλη 

από όλες τις εμπλεκόμενες χώρες. Κάθε ομάδα αναλάμβανε να μελετήσει ένα από τα προ‐

τεινόμενα λογισμικά και μέχρι την επόμενη δια ζώσης συνάντηση να ετοιμάσει παραδείγ‐

ματα από την χρήση του εργαλείου τονίζοντας την εκπαιδευτική του χροιά, αλλά και ανα‐

λυτικούς οδηγούς χρήσης που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τον καθένα που θα ήθελε να 

ασχοληθεί με αυτό το νέο εργαλείο. Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζονταν η απομακρυσμένη 
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επικοινωνία, κάνοντας χρήση των λογισμικών και των δυνατοτήτων του διαδικτύου, έμπρα‐

κτα και όχι μόνο επιδερμικά και θεωρητικά.  

 

Στο  μεσοδιάστημα,  λοιπόν,  πριν  την  επόμενη  συνάντηση  οι  μαθητές,  δουλεύοντας  με  τα 

λογισμικά, είχαν την δυνατότητα (και την προτροπή μας) να εμπλέξουν και άλλους συμμα‐

θητές τους για να τους βοηθήσουν να ετοιμάσουν κάτι όσο γίνεται πιο εντυπωσιακό, για να 

ξεπεράσουν τις άλλες ομάδες. Οπότε, χωρίς ίσως, να το πολυσκεφτούν,  οι συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισμού που αναπτύσσονταν, τους οδηγούσαν σε εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

 

Έτσι, η ενεργητική εμπλοκή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και η ανακάλυψη της γνώ‐

σης ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους, κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους, ισχυρο‐

ποιώντας τα μαθησιακά τους κίνητρα. Παράλληλα,  το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό εργαλείο 

που από την φύση του συνήθως είναι ενδιαφέρον, με την πολυμορφικότητά του, την ευκο‐

λία χρήσης του και την υψηλή δυναμική στην εκπαιδευτική αξιοποίηση, δημιουργούσε τα‐

χύτερες συνθήκες κατανόησης της ύλης αυξάνοντας τον βαθμό αποδοτικότητας και μεγε‐

θύνοντας την ικανοποίηση των μαθητών που το χρησιμοποιούσαν. 

 

Όταν, έφτανε η εβδομάδα της συνάντησης, αντιπροσωπία των εμπλεκόμενων μαθητών από 

κάθε χώρα επισκεπτόταν τους συμμαθητές τους στην χώρα – οικοδεσπότη. Εκεί, είχαν την 

ευκαιρία, να συγκροτήσουν νέες ομάδες, να τελειοποιήσουν την δουλεία τους και μέχρι το 

τέλος  της  επίσκεψης  να  ετοιμάσουν μια αναλυτική παρουσίαση‐ διάλεξη  των  ευρημάτων 

τους και της δουλειάς τους. Στόχος τους ήταν να ενθαρρύνουν τους καθηγητές τους να α‐

σχοληθούν με τα προτεινόμενα λογισμικά και να τα εντάξουν στην φαρέτρα των εργαλείων 

τους για τη προσδοκώμενη εκπαιδευτική αναβάθμιση.  

 

Η μεγάλη παρουσίαση –  διάλεξη  των  λογισμικών,  λάμβανε  χώρα  την  τελευταία μέρα  της 

επίσκεψης και γινόταν για τους καθηγητές και τους μαθητές του  σχολείου – οικοδεσπότη 

και η οποία ήταν πλούσια σε εκπαιδευτικά ευρήματα. Από την μια οι εμπλεκόμενοι μαθη‐

τές, είχαν να καταπολεμήσουν τον πρωτόγνωρο «φόβο» της έκθεσης σε μεγάλο κοινό και 

μάλιστα με το ρόλο του δασκάλου. Και μπορεί να είχαν σύμμαχο την δίψα να αναδείξουν  

τα αποτελέσματα της επίπονης δουλειάς τους, αλλά  το βάθρο του δασκάλου, πρώτη φορά 

στα μάτια τους ήταν τόσο ψηλό και απόκρημνο. Από την άλλη, οι καθηγητές απολάμβαναν 

την  εμπειρία  να αιφνιδιαστούν  ευχάριστα    από  τους  μαθητές  τους,  που μπορεί  να  υστε‐

ρούσαν κατά την διδασκαλία της ιστορίας και των μαθηματικών στη τάξη, αλλά τώρα είχαν 

ενεργητική συμμετοχή σε μια τόσο σημαντική προσπάθεια με τόσο ελπιδοφόρα αποτελέ‐

σματα. Και αν δεν είχαν μέχρι τώρα την ευκαιρία να ασχοληθούν με αυτά τα εργαλεία, κυ‐

ρίως λόγω του  τεχνολογικού τους φόβου,  τώρα όχι μόνο είχαν κάποιον να  τους «δείξει», 

αλλά κάποιον να τους διδάξει πραγματικά, παρέχοντας τους συγχρόνως και τα απαραίτητα 

συνοδευτικά βιβλία (οδηγούς χρήσης), φτιαγμένα από τους ίδιους τους μαθητές τους. 

 

Αλλά και οι συμμαθητές των εμπλεκόμενων μαθητών, παρακολουθώντας την δουλειά που 

είχε  γίνει  και  την  εναλλαγή  των  ρόλων,  κέντριζε  τον  ενδιαφέρον  τους,  προκαλούσε  τον 

θαυμασμό τους ο «ηρωισμός»  των συμμαθητών τους αλλά και, συγχρόνως,  καλοέβλεπαν 

μια ενδεχόμενη επικράτηση νέων διδακτικών μεθόδων στην εκπαιδευτική τους μουντή κα‐

θημερινότητα. 
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Μετά την παρουσίαση, όλο το εκπαιδευτικό υλικό γινόταν ανάρτηση στο διαδίκτυο, ελεύ‐

θερο να αξιοποιηθεί από κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας και όχι μόνο των εμπλε‐

κόμενων σχολείων. Ο κάθε ενδιαφερόμενος, εκπαιδευτικός ή μαθητής, είχε την δυνατότητα 

εύκολα να πειραματιστεί με τα λογισμικά, διαβάζοντας τους αναλυτικούς οδηγούς χρήσης 

αλλά και να πάρει ιδέες για την εκπαιδευτική αξιοποίηση από τα παραδείγματα των μαθη‐

τών. 

 

Έπειτα, όλο αυτό το εκπαιδευτικό ταξίδι, που είτε από τις γεμάτες ενθουσιασμό διηγήσεις 

των μαθητών, είτε από  την διαδικτυακή του αποτύπωση, σίγουρα αποτελεί διαρκή παρα‐

κινητικό παράγοντα στην μαθητική κοινότητα να ενεργοποιείται περισσότερο και να   μην 

διστάζει να δοκιμάζει  ιδέες όσο «παράτολμες» και αν είναι. 

 

Από την φύση της η παρέμβαση μας δεν αναφερόταν σε ένα θεματικό αντικείμενο ή ενότη‐

τα  συγκεκριμένα.  Αφορούσε  όλα  τα  εκπαιδευτικά  αντικείμενα,  μιας  και  τα  εργαλεία  του 

διαδικτύου  που  διαπραγματευόταν  είχαν  δυνατότητες  εύρεσης,  ταξινόμησης,  αποθήκευ‐

σης,  μορφοποίησης  και  παρουσίασης  κάθε  είδους  πληροφοριών,  χωρίς  να  εξαιρούν  κά‐

ποια.  Επομένως όλα όσα υλοποίησαν οι μαθητές,  θα μπορούσαν να βρουν εφαρμογή σε 

κάθε εκπαιδευτικό αντικείμενο, αρκεί κάθε φορά να γίνεται καλή επιλογή του κατάλληλου 

εργαλείου. 

 

Έτσι για παράδειγμα, ένα από τα λογισμικά που ασχολήθηκαν οι μαθητές ήταν το Prezi,    το 

οποίο δημιουργεί εντυπωσιακές παρουσιάσεις. Η χρήση του δεν αποκλείει κάποιο μάθημα, 

αντίθετα συνίσταται ανεπιφύλακτα σε όλα,  στην προσπάθεια παρουσίασης  των αποτελε‐

σμάτων από την εκπόνηση κάποιας εργασίας. Άλλα λογισμικά πάλι, μπορεί να έχουν καλύ‐

τερη εφαρμογή σε κάποια αντικείμενα, όπως π.χ. το Dipity  το οποίο δημιουργεί ηλεκτρονι‐

κές  χρονολογικές  σειρές  γεγονότων  και  θα  ταίριαζε  περισσότερο  σε  μαθήματα  Ιστορίας, 

χωρίς ωστόσο να αποκλείονται τα άλλα. Το creaza cartoonist μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

ψηφιακές αφηγήσεις, ενώ για να σχολιάσουμε μια παρουσίαση η φωτογραφίες με κείμενο, 

να διατυπώσουμε ερωτήσεις και να πάρουμε απαντήσεις  ,  ιδιαίτερα στην διδασκαλία των 

ξένων γλωσσών χρησιμοποιούμε το voice thread.     Κατάλληλο για να δημιουργήσoυμε και 

να μοιραστούμε την εργασία μας στο διαδίκτυο και να αποκτήσουμε πρόσβαση στα έγγρα‐

φά μας από οποιαδήποτε συσκευή είναι το google docs.   Επίσης το  animoto για παρουσί‐

αση φωτογραφιών, το eslvideo για δημιουργία κουίζ , και το screencast‐o‐matic για εξαιρε‐

τικά εκπαιδευτικά video.Στην ιστοσελίδα του σχολείου υπάρχουν τα λογισμικά,   οι οδηγοί 

χρήσης  τους  και  παραδείγματα    http://1epal‐

lamias.fth.sch.gr/autosch/joomla15/index.php?option=com_content&view=article&id=93:‐

comenius&catid=14:2011‐12‐21‐08‐06‐32&Itemid=7  και  στο  παρακάτω    link 

https://www.sugarsync.com/pf/D1544356_64988221_43644  υπάρχει  μια  από  τις  παρου‐

σιάσεις που έκανε η ομάδα μας για κάποια από τα λογισμικά που ασχοληθήκαμε. 

 

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που χρειάζεται είναι φαντασία και διάθεση  για δημιουργία, και 

το αποτέλεσμα είναι εξασφαλισμένο.   Από εμάς τους εκπαιδευτικούς εξαρτάται,  να  ξεπε‐

ράσουμε την όποια τεχνοφοβία μας έχει δημιουργηθεί,  να αφήσουμε για λίγο στην άκρη 

την κιμωλία και τα στυλό και ας «ακούσουμε» τους μαθητές μας. Η εμπλοκή μας με τα λο‐
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γισμικά, μπορεί να μην μας κάνει να νιώθουμε άνετα στην αρχή, αλλά είναι σίγουρο ότι στο 

τέλος θα μας ανταμείψει.   

 

Συμπεράσματα 

 

Η  διαθεσιμότητα  και  η  χρηστικότητα  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία    των αποτελεσμάτων 

του έργου αποτελεί μια άμεση ευεργετική επιλογή για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα του 

σχολείου. Μπορεί,  επομένως,  να συναχθεί  το συμπέρασμα ότι  τα  εκπαιδευτικά  εργαλεία 

του  διαδικτύου  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  σαν  κατάλληλα  μαθησιακά  περιβάλλοντα 

συμπληρωματικά στη μαθησιακή διαδικασία, δεδομένου ότι, όπως συνάγεται και από αυ‐

τήν την παρέμβαση, μπορούν αρκετά να βελτιώσουν και τη γνώση του περιεχομένου και, 

με την ενσωματωμένη απόλαυση των μαθητών, τη δέσμευση και το ενδιαφέρον των μαθη‐

τών για τη διαδικασία μάθησης. 

 

Η ανάληψη,   μέρος της εκπαιδευτικής ευθύνης από τους μαθητές ήταν κάτι που όχι μόνο 

κέντρισε το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και οδήγησε και σε πολύ ικανοποιητικά αποτε‐

λέσματα. Η εναλλαγή των όρων διδάσκοντα και διδασκόμενου που κατά κόρον υλοποιήθη‐

κε στο  πλαίσιο της δραστηριότητας  , απογείωσε το ενδιαφέρον, κυρίως των μαθητών και 

όλων των συμμετεχόντων, με άμεσα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. 

 

 Επιπλέον,  έχουν  καταγραφεί  απόψεις  από  ερευνητές  πως  οι  μαθητές  που    εφαρμόζουν 

ενεργητικές μεθόδους μάθησης  (συνήθως και με την χρήση ΤΠΕ) παρουσιάζουν βελτίωση 

στην κριτική τους σκέψη, εξωτερικεύουν μεγαλύτερη  διάθεση για έρευνα, βελτιώνουν τις 

ικανότητες τους στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και εμφανίζονται περισσότερο 

διατεθειμένοι να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες στην διαδικασία της μάθησης. Ακόμη δια‐

κατέχονται από μεγαλύτερη υπευθυνότητα και αυτονομία και φαίνεται ότι είναι σε θέση να 

επιλύουν πιο  εύκολα  τα παρουσιαζόμενα προβλήματα με ορθότερη διαχείριση  του  χρόνο 

τους,  αν  και  εμφανίζουν  δυσκολία  στο  σχήμα «μιλώντας  και  ακούγοντας  (προσέχοντας)» 

(Barker & Wendel, 2001∙ Keegan, 1996∙ Bolton, 2002). 

Ένα από τα  σημαντικά αποτέλεσμα της δραστηριότητας, εξάλλου, αποτελεί η ομαδικότητα 

και το πνεύμα συνεργασίας που αναπτύχθηκε, πρωτίστως μεταξύ των μαθητών και δευτε‐

ρευόντως με τους καθηγητές τους, χρησιμοποιώντας μια από τις κοινές γλώσσες επικοινω‐

νίας που δεν έχει σύνορα: την ψηφιακή. 
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Η αξιοποίηση διαφόρων λογισμικών στην καλλιέργεια πολιτισμικής συνείδησης  
μέσα από τον υποτιτλισμό μιας ταινίας στο μάθημα των Γερμανικών 

 
 

Γιασσάκη Σοφία 
Καθηγήτρια Γερμανικών 
etwinn11@gmail.com 

 

Περίληψη 

Κατά το σχολικό έτος 2011‐2012 ασχοληθήκαμε στο Γυμνάσιο μας με τον υποτιτλισμό απο‐

σπασμάτων μιας  γερμανικής  ταινίας.  Τα αποσπάσματα επενδύθηκαν με  ελληνικούς υπό‐

τιτλους, και η ομάδα εργασίας αποτελούνταν από μαθητές της Β΄ τάξης του σχολείου. 

 

Κίνητρο μας ήταν η αναζήτηση νέων προτάσεων διδασκαλίας στο μάθημα των Γερμανικών. 

Χρησιμοποιώντας την ταινία ως διδακτικό μέσο,  μπόρεσαν οι μαθητές μέσα από την επα‐

φή με την αυθεντική ομιλία των νέων της Γερμανίας και την ανακάλυψη στοιχείων της κα‐

θημερινότητας και του σύγχρονου τρόπου ζωής τους, να οδηγηθούν στην αντίληψη διαφο‐

ρών και ομοιοτήτων, στην κατανόηση καταστάσεων, στην αποβολή κλισέ και προκαταλή‐

ψεων, και τέλος στην αυτοβελτίωση τους.  

 

Τελικός σκοπός ήταν η επικοινωνιακή προσέγγιση της ξένης γλώσσας, δηλαδή η καλλιέρ‐

γεια κριτηρίου επιλογής για τα κατάλληλα γλωσσικά στοιχεία που πρέπει να επιλέξουν κά‐

θε φορά ανάλογα με τις συνθήκες που υπάρχουν, για να εκφράσουν κάτι.  

 

Σε αυτό το εγχείρημα ο υπολογιστής αποδείχθηκε για τους μαθητές χρήσιμο εργαλείο δη‐

μιουργικής  εργασίας,  αφού  χρησιμοποίησαν  τόσο  το  διαδίκτυο,  όσο  και  διάφορα  άλλα 

προγράμματα για επεξεργασία, επικοινωνία, συνεργασία και παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Νέες τεχνολογίες, ελεύθερο λογισμικό, πολιτισμική εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 

Εάν ρωτηθούν οι μαθητές για τα μέσα που χρησιμοποιούν συνήθως στο μάθημα της ξένης 

γλώσσας, η πλειοψηφία θα αναφέρει κατά την προσωπική μου εκτίμηση και μέσα από την 

εμπειρία  μου  στη  σχολική  αίθουσα  το  βιβλίο,  πρόσθετες  ασκήσεις  προσαρμοσμένες  από 

τους καθηγητές τους στην ύλη και στο λεξιλόγιο  που έχουν διδαχθεί, καθώς και ακουστικά 

κείμενα που συνοδεύουν συνήθως τα βιβλία διδασκαλίας.  

 

Λιγότερο συνηθισμένη είναι η ενασχόληση στο μάθημα με οπτικό υλικό, όπως είναι για πα‐

ράδειγμα διαφημίσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού μήκους κλπ. Και αυτό συμβαίνει παρά 

το γεγονός ότι ποτέ ως τώρα οι άνθρωποι δεν έρχονταν αντιμέτωποι με τόσα πολλά οπτικά 

ερεθίσματα. Οι κύριοι μεταδότες αυτού του κατακλυσμού εικόνων είναι ο κινηματογράφος, 

η τηλεόραση, οι διαφημίσεις και φυσικά το διαδίκτυο. Συνεχώς το μυαλό είναι απασχολη‐

μένο,  ταξινομεί  εικόνες  και    τις  ξεδιαλέγει.  Η  ικανότητα  αντίληψης  δοκιμάζεται  και  προ‐

σαρμόζεται σ΄ αυτήν  τη μεγάλη αλλαγή μετάδοσης πληροφοριών και  γνώσεων.  Ζούμε σε 

μία εποχή ταχείας μετάβασης από μία γλωσσοκεντρική προς μία εικονοκεντρική κοινωνία, 
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όπου  οι  νέοι  έχουν  μία    κατά 30%  υψηλότερη  οπτική  αντίληψη,  απ΄  ό,τι  πριν 20  χρόνια 

(Ballstaedt, 2004). Όμως αυτή η επίσπευση της λήψης εικόνων δεν σημαίνει ότι οδηγεί σε 

μία εντατική διαδικασία μάθησης, διότι χωρίς την προσοχή στραμμένη προς τα ερεθίσματα 

που υπάρχουν – ακόμη και μετά από βομβαρδισμό του εγκεφάλου με αυτά – δεν έχουμε τη 

συνειδητή μετατροπή τους σε γνώση  (Spitzer, 2006).  Ιδιαίτερα κατάλληλο για να τραβήξει 

την προσοχή του μαθητή και να οδηγήσει σε νέες γνώσεις, κυρίως σε πολιτισμικά θέματα, 

είναι  το κινηματογραφικό υλικό,  το οποίο μπορεί να προσαρμοστεί στο μάθημα ανάλογα 

με  τις ανάγκες  και  το στόχο.  Στην περίπτωση μας ο στόχος ήταν αρχικά να οδηγηθούν οι 

μαθητές  μας  μέσα από  την  επαφή με  τον  ευρωπαϊκό  κινηματογράφο  και  παρακολουθώ‐

ντας σκηνές από  ταινία στην όξυνση  της  κριτικής  τους σκέψης  και  στον  εμπλουτισμό  της 

πολιτισμικής τους καλλιέργειας. Μία ταινία απεικονίζει πολιτισμικές πληροφορίες με τρόπο 

παραστατικό  και  διαφοροποιημένο  κι  όμως  εύκολα αντιληπτό.  Οι  διάλογοι  σε  μία  ταινία 

είναι περισσότερο πολυδιάστατοι απ’  ό,τι στα ακουστικά κείμενα: μη λεκτικές πτυχές  της 

γλώσσας και κοινωνικές σχέσεις παρουσιάζονται πιο ολοκληρωμένα, ενώ συναντώνται λέ‐

ξεις και φράσεις της καθομιλουμένης, καθώς και πολλές μη ολοκληρωμένες προτάσεις, ε‐

πιφωνήματα κλπ. (Rössler, 2007). 

 

Όταν  στη  συνέχεια  ο  μαθητής  καλείται  να  ερμηνεύσει  αυτούς  τους  διαλόγους,  αρχίζει  ο 

ρόλος της διαμεσολάβησης, η οποία σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 

για τη γλώσσα «καθιστά δυνατή την επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων, που για κάποιο λόγο 

δεν είναι δυνατόν να επικοινωνήσουν απευθείας μεταξύ τους. Η μετάφραση ή η διερμηνεί‐

α,  μια  παράφραση,  μια  περίληψη  ή  αναφορά,  παρέχουν  σε  τρίτους  μια  (ανα)διατύπωση 

ενός πρωτότυπου κειμένου, στο οποίο δεν έχουν οι  ίδιοι άμεση πρόσβαση. Οι γλωσσικές 

δραστηριότητες διαμεσολάβησης – (επαν)επεξεργασίας ενός υπάρχοντος κειμένου – κατέ‐

χουν  σημαντική θέση στην ομαλή γλωσσική λειτουργία των κοινωνιών μας» (2001, σελ.16). 

 

Οι  μαθητές  που συμμετείχαν  στο πρόγραμμά μας  είχαν  την  υποχρέωση  να  μετατρέψουν 

τους γερμανικούς υπότιτλους σε ελληνικούς, προσεγγίζοντας έτσι τόσο τη γερμανική, όσο 

και την ελληνική γλώσσα επικοινωνιακά, να εντάξουν δηλαδή κάθε φράση σε συγκεκριμένη 

περίσταση επικοινωνίας. Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν κάθε φορά να επιλέγουν τα κα‐

τάλληλα στοιχεία της γλώσσας ανάλογα με τις συνθήκες παραγωγής του λόγου. 

 

Τη στιγμή που οι νέες τεχνολογίες απορροφούν ένα μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου 

των μαθητών,  κρίνεται απαραίτητη και η προσαρμογή της  ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στα 

νέα  δεδομένα με  τη  χρήση σύγχρονων  τεχνολογιών.  Η  εφαρμογή  της  υβριδικής  μάθησης 

(blended learning) στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας καθίσταται αναγκαία, συνδυάζοντας 

το παραδοσιακό μάθημα,  δηλαδή  την προσωπική  επαφή με  τον καθηγητή,  και μεθόδους 

μάθησης,  που  στηρίζονται  από  τις  νέες  τεχνολογίες  και  το  διαδίκτυο  (Rösler & Würffel, 

2010). Στην παρούσα εργασία οι μαθητές  εξασκούνται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολο‐

γιστή,  δουλεύοντας στο διαδίκτυο  για  την  έρευνα και  τη μετάφραση,  στον  κειμενογράφο 

για την καταγραφή των υπότιτλων, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για την ανταλλαγή υλικού 

και  στο  ελεύθερο  πρόγραμμα  υποτιτλισμού  «Subtitle Workshop»    για  την  επένδυση  της 

ταινίας με υπότιτλους. Μέσα από  τη διαδικασία  των αλληλεπιδράσεων που προσφέρουν 

στους μαθητές οι νέες τεχνολογίες, η εκπαιδευτική διαδικασία προάγεται σε ανώτερα επί‐

πεδα  (Μακράκης,  2000),  ενώ  ο  πλούτος  των  δραστηριοτήτων  που  μπορούν  ν’    αναπτυ‐
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χθούν,  καθώς και η δυνατότητα ανεξάρτητης εργασίας, συντελούν στην αύξηση του κινή‐

τρου μάθησης (Οικονόμου).  

 

Εφαρμογή της διαδικασίας στην πράξη  με χρήση διαφόρων λογισμικών του διαδικτύου 

Ξεκινώντας την εργασία μας έπρεπε να λύσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα, που αφορούσε 

την επιλογή της ταινίας, με την οποία επρόκειτο να ασχοληθούμε.  

  

Καταλήξαμε  στην  ταινία «Vorstadtkrokodile»  του Christian Ditter,  επειδή  απευθύνεται  σε 

κοινό της ηλικίας των μαθητών μας, και ασχολείται με ποικίλα κοινωνικά θέματα και μηνύ‐

ματα, που απασχολούν σε μεγάλο βαθμό και τη δική τους καθημερινότητα, όπως συνύπαρ‐

ξη πολλών εθνικοτήτων, άτομα με ειδικές ανάγκες, σχέσεις με τους γονείς, κοινωνικά αδύ‐

ναμες ομάδες, μονογονεϊκές οικογένειες, εγκληματικότητα, φιλία, υπευθυνότητα, ανεκτικό‐

τητα, αλληλεγγύη. 

 

Αφού πήραμε την άδεια για το εγχείρημα μας από τον δικαιούχο των δικαιωμάτων της ται‐

νίας στην Ελλάδα, ήμασταν έτοιμοι  να ξεκινήσουμε τη δραστηριότητα μας.  

 

Καθοριστικό  κριτήριο  για  την  επιλογή  όλων  των  λογισμικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  στην 

παρούσα εργασία αποτέλεσε η ελεύθερη τους διάθεση στο διαδίκτυο. Στη συνέχεια μελε‐

τήθηκε η χρηστικότητα τους, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να δουλέψουν, όπου ήταν 

απαραίτητο,  αυτόνομα και με απλά βήματα. 

Αρχικά έγινε η εξαγωγή των υπότιτλων για άτομα με προβλήματα ακοής από το πρωτότυπο 

DVD  στη γερμανική γλώσσα. Αυτή η διαδικασία πραγματοποιήθηκε με  το  ελεύθερο λογι‐

σμικό «SubRip» στο χώρο του σχολείου. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και ακολούθη‐

σαν τις οδηγίες που τους δόθηκαν, έτσι ώστε να δημιουργήσουν ένα αρχείο υπότιτλων στα 

Γερμανικά, το οποίο μπορούσε να εκτυπωθεί και να επεξεργαστεί (Σχήμα 1).  

                                                         

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Αρχείο υπότιτλων στα Γερμανικά. 

 

 

Η χρήση του προγράμματος δεν παρουσίασε δυσκολία,  και στο τέλος της διαδικασίας, α‐

ξιολογήθηκαν ως προς την ικανότητα τους να διαβάζουν προσεκτικά οδηγίες και να τις ακο‐

λουθούν πιστά.   
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Η ταινία μετατράπηκε στη συνέχεια με το ελεύθερο λογισμικό AutoGK σε αρχείο AVI  και με 

το Windows Movie Maker μπόρεσαν  να απομονωθούν τα αποσπάσματα που επρόκειτο να 

απασχολήσουν το μάθημα μας.  

Αμέσως  μετά  κλήθηκαν  οι  συμμετέχοντες  στο  πρόγραμμα  να  δουν  τα  αποσπάσματα  της 

ταινίας, με τα οποία θα ασχολούνταν, σε συνδυασμό με τους γερμανικούς υπότιτλους. Έτσι 

θα  μπορούσαν  να  ενεργοποιηθούν  όλα  τα  αισθητήρια  όργανα  των  μαθητών  και  να  τους 

γίνουν πιο κατανοητοί οι υπότιτλοι που διάβαζαν και που στη συνέχεια έπρεπε να αποδώ‐

σουν στα Ελληνικά. Επιλέχτηκαν αποσπάσματα που δημιουργούσαν αγωνία κι ενδιαφέρον 

για τη συνέχεια. Η αγωνία κεντρίζει το ενδιαφέρον, κι ακριβώς σ’ αυτό το σημείο βρίσκεται 

το ιδιαίτερο δυναμικό της χρήσης ταινιών στο μάθημα ξένων γλωσσών (Rössler, 2007). Αυ‐

τά τα αποσπάσματα διαμοιράστηκαν μέσω του DropBox σε μέλη της ομάδας, μιας και  τα 

αρχεία ήταν από τη μια πολύ μεγάλα για να μπορέσουν να αποσταλούν με το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο και από την άλλη πολλοί μαθητές δε διέθεταν κατάλληλο USB stick. Χρησιμο‐

ποιώντας  τα  αποσπάσματα  αυτά  ,  μπορούσαν  επεξεργαζόμενοι  τους  υπότιτλους,    να  α‐

ντλούν βοήθεια για την απόδοση από την εικόνα που τους συνοδεύουν.  

 

Πριν  ξεκινήσουμε  με  την  ουσιαστική  επεξεργασία  των  υπότιτλων,  έπρεπε  να  δημιουργη‐

θούν χρονοδιαγράμματα για  την οργάνωση της διαδικασίας και οι μαθητές να χωριστούν 

σε δύο ομάδες.   Έτσι σχεδιάστηκαν δύο πίνακες, ο ένας αφορούσε την απόδοση των υπό‐

τιτλων στα Ελληνικά, και ο άλλος την καταγραφή τους σε ηλεκτρονική μορφή. Τελειώνοντας 

η μία διαδικασία, έπρεπε να αρχίζει η επόμενη (Σχήματα 2, 3). 

                                                              
Σχήμα 2: Χρονοδιάγραμμα για την απόδοση στα Ελληνικά. 

 

 

 
Σχήμα 3: Χρονοδιάγραμμα για την καταγραφή. 

 

 

Η πρώτη ομάδα ήταν η ομάδα της μετάφρασης,  που είχε την υποχρέωση να αποδώσει τα 

λόγια στα Ελληνικά.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε εδώ ο διαφορετικός τρόπος που δούλεψαν 

οι μαθητές. Κάποιοι χρησιμοποίησαν το λεξικό, ηλεκτρονικό ή συμβατικό, και παρακολου‐

θώντας τις εικόνες, επιστρατεύοντας τις γνώσεις από όλες τις γλώσσες που ήξεραν, καθώς 

και τη γενική τους μόρφωση, ολοκλήρωσαν την εργασία που τους είχε ανατεθεί. Σε μερικές 

περιπτώσεις προσέτρεξαν στο διαδίκτυο, για να αναζητήσουν πληροφορίες  που δεν έβγα‐

ζαν νόημα με απλή μετάφραση,  όπως η αναφορά  του ονόματος ενός  τηλεπαιχνιδιού ή  ι‐

διωματισμοί  στη  γλώσσα  της  νεολαίας,  που  δε  μεταφράζονται  σε  κανένα  λεξικό.  Αξιολο‐

γούσαν τα αποτελέσματα και τα χρησιμοποιούσαν αναλόγως.  

 

Άλλοι   μεταχειρίζονταν τη μετάφραση του Google ως βοηθητικό εργαλείο, και απλά κατέ‐

γραφαν στην αρχή ό,τι αποτέλεσμα τους δινόταν. Έτσι μετέτρεψαν τον «αρχηγό» της συμ‐
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μορίας σε προϊστάμενο, η «ράγα» του σιδηρόδρομου έγινε «σιδηροδρομική» και ο φιλοξε‐

νούμενος αποδόθηκε με τη λέξη «πελάτης». Σύντομα κατάλαβαν, ότι το αποτέλεσμα ήταν 

φαιδρό και ότι η μετάφραση του Google δεν αποτελούσε το μαγικό εργαλείο, που θα μπο‐

ρούσε να τους απαλλάξει από την προσωπική πνευματική προσπάθεια. Συνειδητοποίησαν 

ότι αυτά που λέει κανείς πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στην περίσταση και στο περιβάλ‐

λον που λέγονται, κι έτσι άρχιζαν να συνδυάζουν την εικόνα με τα λόγια, να χρησιμοποιούν 

γνώσεις από άλλα μαθήματα και να επεξεργάζονται τις διάφορες φράσεις, όχι μεταφράζο‐

ντας τις κατά λέξη, αλλά βρίσκοντας τη σωστή και ταιριαστή απόδοση στα Ελληνικά (Σχήμα 

4).  

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 4: Χειρόγραφη απόδοση μαθητή στα Ελληνικά. 

 

 

Σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα χρειάζεται ο διαμεσο‐

λαβητής,  κατά τη διαδικασία της διερμηνείας,  της απόδοσης ή  της μετάφρασης,  να κοιτά 

προς  τα μπρος σε ό,τι  πρόκειται  να ακολουθήσει,  ενώ  ταυτόχρονα διατυπώνει αυτά που 

έχουν ήδη ειπωθεί, γενικά κρατώντας – σαν ζογκλέρ – ταυτόχρονα δύο διαφορετικά «κομ‐

μάτια» ή ενότητες της διερμηνείας (2001, σελ. 103). Σε αυτό το πλαίσιο έγινε και η αξιολό‐

γηση  της  συγκεκριμένης  δραστηριότητας.  Στόχος  ήταν  να  γεφυρωθεί  το  χάσμα  που  δη‐

μιουργείται όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει,  χρησιμοποιώντας έναν κατάλληλο για την πε‐

ρίσταση επικοινωνιακό κώδικα. 

 

Στη  δεύτερη  ομάδα  συμμετείχαν  οι  μαθητές  που  ήθελαν  να  εργαστούν  αυτόνομα,  εξα‐

σκούμενοι στον κειμενογράφο, και παρακολουθώντας την κάθε προσπάθεια τους να παίρ‐

νει σάρκα και οστά σε μορφή ελληνικών υπότιτλων.  

 

Η εργασία της ομάδας καταγραφής σε ηλεκτρονική μορφή μπορούσε να γίνει με δύο τρό‐

πους. Η μία δυνατότητα που είχαμε, ήταν να δουλέψουμε πάνω στο ελεύθερο λογισμικό 

επεξεργασίας υπότιτλων «Subtitle Workshop», το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και παρέ‐

χει  τη  δυνατότητα    προεπισκόπησης  του  βίντεο  που  αποτελεί  αντικείμενο  επεξεργασίας. 

Εκεί μπορούσαν να παρακολουθούν την εικόνα και παράλληλα να δουλεύουν πάνω στους 

γερμανικούς υπότιτλους, όπου υπήρχαν  οι σωστοί χρόνοι έτοιμοι. Στη συνέχεια γινόταν η 

καταγραφή  του  ελληνικού  κειμένου  δίπλα,  το  οποίο  αποθηκευόταν  σε  ξεχωριστό  αρχείο 

υπότιτλων (Σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Καταγραφή των υπότιτλων στα Ελληνικά μέσα από το Πρόγραμμα «Subtitle Work‐

shop». 

 

Αυτή η μέθοδος όμως δε βρήκε ανταπόκριση από όλους τους μαθητές, μιας και κάποιοι δεν 

είχαν τη δυνατότητα στο σπίτι τους να χρησιμοποιήσουν το απαιτούμενο πρόγραμμα. Πολ‐

λές φορές έπρεπε να γίνουν ρυθμίσεις στον προσωπικό τους υπολογιστή, που απαιτούσαν 

την φυσική παρουσία κάποιου γνώστη του προγράμματος στο χώρο που βρισκόταν η μο‐

νάδα. Επειδή αυτό δεν ήταν δυνατόν να γίνει, βρέθηκε διαφορετικός τρόπος για την κατα‐

γραφή. Σ’ αυτήν την περίπτωση γινόταν κατευθείαν η αντικατάσταση του γερμανικού κει‐

μένου στο αρχείο των υπότιτλων με την απόδοση στην ελληνική γλώσσα (Σχήμα 6). 

   

 

                                                                              

 

 

 

 

Σχήμα 6: Αντικατάσταση του γερμανικού υπότιτλου με ελληνικό στο αρχείο SRT. 

 

 

Η αξιολόγηση έγινε με γνώμονα την πιστή εφαρμογή των οδηγιών για την καταγραφή, α‐

νάλογα με τον τρόπο που είχε επιλέξει ο καθένας, καθώς και την τήρηση των κανόνων ορ‐

θογραφίας, τονισμού και στίξης.  

 

Στη συνέχεια δόθηκαν στο αρχείο της ταινίας (AVI)  καθώς  και στο αρχείο υπότιτλων (SRT) 

το ίδιο όνομα, και το απόσπασμα μπόρεσε να προβληθεί στο VLC media player, πολύ χρη‐
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στικό πρόγραμμα αναπαραγωγής, που διατίθεται επίσης δωρεάν στο διαδίκτυο και μπορεί 

να αναπαράγει τα δύο παραπάνω αρχεία σε ενιαία εικόνα.  

 

Κίνητρα και στόχοι 

Μέσα από τη διαδικασία υποτιτλισμού αποσπασμάτων μιας γερμανικής ταινίας στο μάθη‐

μα των Γερμανικών, πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας για πρώτη φορά μια δραστηριότη‐

τα, μέσα από την οποία επιτεύχθηκαν τρεις πολύ σημαντικοί στόχοι στην εκπαιδευτική δια‐

δικασία.  

 

Ο πρώτος στόχος είναι η διαπολιτισμική εκπαίδευση του μαθητή, φέρνοντας τον μέσα από 

την ταινία σε επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό. Μέσα από τη διαπολιτισμική μάθηση 

εκπαιδεύεται ο μαθητής να αναγνωρίζει τη δική του θέση ανάμεσα σε πολλές άλλες και να 

εκλαμβάνει  την  άποψη  και  την  αντίληψη  των  άλλων  ως  δικαιολογημένη  και  ισοδύναμη. 

Έτσι μαθαίνει να αναγνωρίζει σε καθετί διαφορετικό όμοια ή παρόμοια στοιχεία και να α‐

ποδέχεται τις διαφορές (Verbeeck & Barchfeld, 2003). Προσεγγίζοντας διαφορετικούς πολι‐

τισμούς μπορεί να κατανοεί τις ιδιαιτερότητες τους. Αυτό τον βοηθάει να ξεπερνάει προκα‐

ταλήψεις  και  να  αναπτύσσει  έναν  διαφοροποιημένο  τρόπο  αντίληψης  των  πραγμάτων 

(Α.Π.Σ. Γερμανικής Γλώσσας, σελ.1). Με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται η πύλη προς έναν και‐

νούργιο κόσμο και ο μαθητής ενθαρρύνεται να γνωρίσει   τον πολιτισμό της γλώσσας που 

διδάσκεται. Έτσι διευρύνεται ο διαπολιτισμικός του ορίζοντας και δημιουργούνται διασυν‐

δέσεις με την προσωπική καθημερινότητα (Sass, 2007). Πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι; 

Τι είναι χαρακτηριστικό για τη Γερμανία; Τι θα ήταν σε μας διαφορετικό; Αυτά είναι ερωτή‐

ματα που μπορούν να προκύψουν και να οδηγήσουν σε προβληματισμό. Η αναφορά π.χ. 

ενός  νομίσματος βοηθάει  τους μαθητές  να  κάνουν συσχετισμούς  και συνδέσεις με προη‐

γούμενες γνώσεις τους.  Έτσι οδηγούνται στο συλλογισμό, ότι εφόσον το Ευρώ υπάρχει μό‐

νο μετά το 2002, η υπόθεση της ταινίας διαδραματίζεται μετά από αυτή τη χρονιά.  Ακόμη 

και η προσεκτική παρατήρηση των ρούχων, της κόμμωσης, αλλά και η γλώσσα του σώματος 

επιτρέπουν  μία  διαφοροποιημένη ματιά  στη  γερμανική  καθημερινότητα  και  προσφέρουν 

πολυάριθμες αφορμές για διαπολιτισμικές αναζητήσεις (Sass, 2007). Πρωταρχικό καθήκον 

της πολιτισμικής εκπαίδευσης δεν είναι η ενημέρωση, αλλά η   ευαισθητοποίηση  και η α‐

νάπτυξη στρατηγικών, δεξιοτήτων και ικανοτήτων στην επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς 

(Hackl u.a., 1998).  

 

Ο δεύτερος στόχος που επιτεύχθηκε έχει σχέση με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, της 

οποίας  οι    προφορικές  και  γραπτές  δραστηριότητες  διευκολύνουν  σύμφωνα  με  το  Κοινό 

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη γλώσσα τη συνεννόηση ανάμεσα στους ανθρώπους, 

όταν  αυτοί  για  κάποιους  λόγους  δε  μπορούν  να  επικοινωνήσουν  άμεσα  μεταξύ  τους.    Η 

εφαρμογή της διαμεσολάβησης γέμισε τους μαθητές με περηφάνια, διότι συνειδητοποίη‐

σαν ότι μπορούν να εφαρμόσουν αυτά που έχουν ήδη μάθει, αποτελώντας έναν συνδετικό 

κρίκο ανάμεσα σε δύο άκρα και να συμβάλλουν στην κατανόηση κι επικοινωνία ανάμεσα 

στους λαούς. 

 

Ο τελευταίος στόχος, που ολοκληρώθηκε μέσα από τη δραστηριότητα αυτή, είναι η ενίσχυ‐

ση του ηλεκτρονικού εγγραμματισμού των μαθητών, μαθαίνοντας τους πώς να μαθαίνουν, 

828/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



πώς να κινούνται στο διαδίκτυο, ώστε να επιτύχουν μία αποτελεσματική έρευνα, πώς ακό‐

μη να αναζητούν επιπλέον γνώσεις,  τηρώντας πάντα τους κανόνες ασφάλειας και προφύ‐

λαξης. 

 

Προβληματισμοί και συμπεράσματα 

Δυστυχώς ο τεχνικός εξοπλισμός που υπάρχει στις σχολικές μονάδες, ο οποίος υστερεί ση‐

μαντικά σε αριθμό συσκευών, δεν διευκολύνει την κατάσταση  (Κατερέλος & Παπαδόπου‐

λος, 2009), κι έτσι το γεγονός, ότι οι μαθητές δεν είχαν τη δυνατότητα να εργαστούν σε υ‐

πολογιστές του σχολείου σαν ομάδα και να εκπαιδευτούν από κοινού πάνω στα απαιτού‐

μενα προγράμματα, λύνοντας απορίες και μαθαίνοντας να ερευνούν, να επιλέγουν και να 

αποφασίζουν, αποτέλεσε το μεγαλύτερο πρόβλημα κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της 

δραστηριότητας  μας.  Ο  υπολογιστής  χρησιμοποιήθηκε  στη  σχολική αίθουσα ως  εργαλείο 

παρουσίασης, όμως την εφαρμογή των οδηγιών έπρεπε ο μαθητής να την πραγματοποιήσει 

στο σπίτι  του στον προσωπικό  του υπολογιστή.  Αυτή η διαδικασία δημιουργούσε πολλές 

φορές  διάφορα πρακτικά  προβλήματα,  που ήταν  δύσκολο  να  επιλυθούν  εξ  αποστάσεως.  

Έτσι  έπρεπε  τα προγράμματα να εγκατασταθούν από τα  ίδια  τα παιδιά ή από κάποιον έ‐

μπειρο στο κοντινό τους περιβάλλον, πράγμα που συχνά δεν ήταν δυνατόν να πραγματο‐

ποιηθεί,  και  τότε έπρεπε να καταφύγουμε σε λύσεις ανάγκης. Αντί λοιπόν να γίνει ο δια‐

μοιρασμός των αρχείων μέσω του προγράμματος DropBox, σε κάποιες περιπτώσεις έπρεπε 

να γίνει μεταφορά με USB stick,   και αντί να καταγραφούν οι υπότιτλοι με το πρόγραμμα 

Subtitle Workshop,  μεμονωμένοι  μαθητές  ήταν  αναγκασμένοι,  όπως  προαναφέραμε,  να 

τους καταγράψουν στον κειμενογράφο. 

 Παρά τις όποιες αντιξοότητες όμως οι μαθητές διαπίστωσαν ότι ολοκλήρωσαν με επιτυχία 

το ρόλο του  «διαμεσολαβητή», όπου οι νέες τεχνολογίες αποτέλεσαν ένα ουσιαστικό κομ‐

μάτι της όλης διαδικασίας, και όπου η παράλληλη χρήση άλλης γλώσσας (μητρικής ή ξένης) 

δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά γίνεται σε συγκριτική βάση με στόχο τη σύνδεση των γνώσεων 

της Γερμανικής με ήδη υπάρχουσες γνώσεις άλλων γλωσσών, αλλά και με στόχο να κατα‐

στούν  ικανοί  να  ανταποκριθούν  με  επιτυχία  σε  καθημερινές  επικοινωνιακές  περιστάσεις 

(Α.Π.Σ. Γερμανικής Γλώσσας).  

 

Η αξιολόγηση  τους   μέσα από  την αξιοποίηση διάφορων λογισμικών  και  την υποστήριξη 

της  παραδοσιακής  διδασκαλίας  με  αυτά,  τους  εξοπλίζει  με  θάρρος    να  αξιολογήσουν  οι 

ίδιοι τους εαυτούς τους, να παρακολουθήσουν την μαθησιακή τους εξέλιξη, να οπλιστούν 

με αυτοπεποίθηση και θάρρος για τη συνέχεια και τέλος να ανακαλύψουν νέα ενδιαφέρο‐

ντα. 
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Περίληψη 

Στην  παρακάτω  εργασία  περιγράφεται  μία  πρόταση  συνεργατικής  διδασκαλίας  κατά  την 

οποία  αξιοποιούνται  τα Vokis  στη  διδακτική  πρακτική  και  συγκεκριμένα  στο  μάθημα  της 

Ιστορίας στην έκτη  τάξη  του δημοτικού. Πέρα από  την περιγραφή  του  τρόπου ανάπτυξης 

της  διδακτικής  πρότασης,  αξιολογούνται  επίσης  τα  αποτελέσματα  της  ενσωμάτωσης  των 

Vokis στο μάθημα.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Vokis, Ιστορία, ιστορική γραμμή, σχέδιο εργασίας 

 

Εισαγωγή 

Η κύρια αποστολή του σύγχρονου σχολείου είναι να μάθει στο μαθητή «πώς να μαθαίνει», 

δημιουργώντας παράλληλα τα κίνητρα εκείνα και τις προϋποθέσεις προκειμένου να ασχο‐

ληθεί ο μαθητής με τις μαθησιακές διαδικασίες. Η μάθηση δεν εξαντλείται στην απλή με‐

ταφορά γνώσεων από το δάσκαλο προς τους μαθητές αλλά συμπεριλαμβάνει και  τη συν‐

διαμόρφωση της γνώσης από κοινού με τους μαθητές μέσα από δομημένα ή ημιδομημένα 

σχέδια εργασίας.   Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ότι οι σχολικές τά‐

ξεις  είναι   ανομοιογενείς από άποψη μαθητικού πληθυσμού και  έτσι  τα σχέδια  εργασίας 

πρέπει να είναι διαμορφωμένα έτσι ώστε οι μαθητές να υπερπηδούν τα εμπόδια που πα‐

ρεμβάλλονται ανάμεσα σε αυτούς και στο προσδοκώμενο αποτέλεσμα των σχεδίων, όπως 

είναι το κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της οικογένειας, η εθνική της προέ‐

λευση  ή  τα  εσωτερικά  και  εξωτερικά  κίνητρα  των  μαθητών  σχετικά  με  την  εκπαιδευτική 

διαδικασία  και  τα  αποτελέσματά  της  (Considine  &  Zappalá,  2002;  Συγκολλίτου,  1998; 

Linnenbrink & Pintrich, 2002). Με δεδομένη τη σημασία της αξίας που αποδίδουν οι μαθη‐

τές  σε  συγκεκριμένα  μαθησιακά  έργα,  όταν  αυτά  συνάδουν  με  τα  ενδιαφέροντά  τους 

(Wigfield &  Eccles,  2000),  η  ενασχόληση  των  μαθητών  με  δραστηριότητες  μάθησης,  στις 

οποίες  γίνεται  χρήση  των  Τεχνολογιών Πληροφορικής  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ),  μπορεί  να 

επιδράσει θετικά στους μαθητές και να επηρεάσει τα κίνητρα μάθησης κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε να τους βοηθήσει να εργαστούν συνεργατικά. Αυτό το συμπέρασμα προκύπτει εξάλ‐

λου και από μελέτες που έχουν γίνει στο συγκεκριμένο ερευνητικό πεδίο  (Ruthven, 2007; 

Geraniou et al., 2009). 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, επιχειρήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος της 

Ιστορίας της έκτης τάξης του δημοτικού η δημιουργία μίας διαδραστικής ιστορικής γραμμής 

από  τους  ίδιους  τους  μαθητές,  δημιουργώντας  όμως  ομιλούντες  ψηφιακούς  αντιπροσώ‐

πους (avatars) με τη χρησιμοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου Voki το οποίο είναι δια‐

θέσιμο στην  ιστοσελίδα http://www.voki.com/. Η  εφαρμογή διατίθεται και στην Ελληνική 

γλώσσα.  
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Το Voki ουσιαστικά είναι ένα εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να δημιουρ‐

γήσουν τους δικούς τους ψηφιακούς ήρωες‐αντιπροσώπους, οι οποίοι στη συνέχεια μπο‐

ρούν  να  ενσωματωθούν  σε  διάφορες  δραστηριότητες  των μαθημάτων ή  των  καινοτόμων 

σχολικών προγραμμάτων προκειμένου να παρουσιάσουν οι μαθητές  τον εαυτό  τους ή να 

ηχογραφήσουν ένα μήνυμα που δίνει οδηγίες για την υλοποίηση ενός προγράμματος ή συ‐

νοψίζει τα σημαντικότερα συμπεράσματα. Οι μαθητές μπορούν να διαμορφώσουν κατά τον 

τρόπο που θέλουν τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού ήρωα, μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

κάποιο πρότυπο ως φόντο από αυτά που παρέχονται μέσω της εφαρμογής ή να χρησιμο‐

ποιήσουν κάποια δική τους εικόνα και τέλος μπορούν να ηχογραφήσουν ή να πληκτρολο‐

γήσουν  το μήνυμα  το οποίο θα αναπαράγει ηχητικά ο ψηφιακός ήρωας.  Κατά  τον  τρόπο 

αυτό,  οι ψηφιακοί  ήρωες  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν ως  αντιπρόσωποι  των  μαθητών, 

δίνοντας τη δυνατότητα να ακουστεί το μήνυμα που οι μαθητές έχουν γράψει ή ηχογραφή‐

σει κατά τρόπο διασκεδαστικό και πρωτότυπο. Στο μάθημα της πληροφορικής μπορεί επί‐

σης να χρησιμοποιηθεί ως μία ευχάριστη δραστηριότητα προκειμένου οι μαθητές να εξοι‐

κειωθούν γενικά με τα διαδικτυακά εργαλεία.  

 

Περιγραφή του σχεδίου εργασίας  

Η συγκεκριμένη εφαρμογή προκρίθηκε για τη δημιουργία ιστορικής γραμμής για τα γεγονό‐

τα της ελληνικής επανάστασης του 1821. Η εμπλοκή των μαθητών στη δημιουργία ιστορι‐

κής γραμμής τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο θεωρήθηκε αναγκαία δεδομένου ότι το νέο 

βιβλίο της Ιστορίας εξιστορεί τα ιστορικά γεγονότα σε μεγάλο βαθμό κατά τρόπο χωρικό και 

όχι με χρονική αλληλουχία. Με άλλα λόγια,  υπάρχει ιστορική αφήγηση ανά κεφάλαιο  για 

τα  γεγονότα  που  σημειώθηκαν  σε  διάφορα  γεωγραφικά  διαμερίσματα  της  Ελλάδας  έτσι 

ώστε  γεγονότα που έπονται στο βιβλίο  (περιγράφονται στη συνέχεια  των  κεφαλαίων  του 

βιβλίου) να προηγούνται χρονικά των γεγονότων που έχουν ήδη αναλυθεί, με αποτέλεσμα 

οι  μαθητές  να  μην  κατανοούν  τη  χρονική  αλληλουχία  των  γεγονότων.  Δημιουργώντας  οι 

μαθητές την ιστορική γραμμή των γεγονότων της ελληνικής επανάστασης μπορούν να ορ‐

γανώσουν τον ιστορικό χρόνο και να αντιληφθούν την ιστορική αλληλουχία.  

Η ανάγκη για τη δημιουργία της ιστορικής γραμμής από τους μαθητές ήταν εμφανής κατά 

τη διαπραγμάτευση των αντίστοιχων ενοτήτων από το σχολικό βιβλίο. Όσο καιρό διήρκεσε 

η  ενότητα,  οι  μαθητές  παράλληλα με  τις  υπόλοιπες  διαθεματικές    εργασίες,  κατέγραφαν 

στα πλαίσια των ομάδων τους τις ημερομηνίες εκείνες τις οποίες θεωρούσαν σημαντικές. 

Αφού ολοκληρώθηκε η ενότητα έγινε η καταγραφή των σπουδαιότερων ιστορικών γεγονό‐

των της περιόδου όπως αυτά αναδείχθηκαν μετά από συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης. 

Στη συνέχεια, τα γεγονότα αυτά τοποθετήθηκαν με χρονολογική σειρά, δημιουργώντας κα‐

τά τον τρόπο αυτό την επιδιωκόμενη ιστορική γραμμή.  

Προκειμένου να επιτευχθεί η έγερση του ενδιαφέροντος των μαθητών και να δοθεί το κίνη‐

τρο έτσι ώστε να ασχοληθούν περαιτέρω με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα αποφασίστη‐

κε να συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί η ιστορική γραμμή στο εργαστήριο Πληροφορικής και 

κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Πληροφορικής και να λάβει τη μορφή παρουσίασης. 

Παρακάτω δίνονται συνοπτικά οι φάσεις του σχεδίου εργασίας που ακολουθήθηκε έως και 

την ολοκλήρωσή του.  
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 Οι μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων ασχολήθηκαν με την κατασκευή ψηφιακών 

αντιπροσώπων (Vokis). Από τη λίστα με τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα της ελλη‐

νικής επανάστασης του 1821, (τα οποία δεν αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση 

καθώς κάθε φορά τα ιστορικά γεγονότα μπορούν να είναι περισσότερα, λιγότερα ή 

διαφορετικά, ανάλογα με το τι θεωρείται σημαντικό από τις ομάδες),  η κάθε ομά‐

δα επέλεξε 2‐3 γεγονότα.  

 Στη συνέχεια ακολούθησε η διαμόρφωση των ψηφιακών αντιπροσώπων (χαρακτη‐

ριστικά προσώπου, ρούχων και υπόβαθρο εικόνας). 
 Ακολούθησε η διατύπωση του μηνύματος που θα αναπαρήγαγε ο κάθε ψηφιακός 

αντιπρόσωπος,  το οποίο θα ήταν σχετικό με  το  ιστορικό γεγονός  (χρονολογία,  το‐

ποθεσία,  σύντομη  περιγραφή)  που  είχε  επιλέξει  η  κάθε  ομάδα.  Οι  μαθητές  μπο‐

ρούσαν  να  επιλέξουν  είτε  να  ηχογραφήσουν  το  μήνυμα  είτε  να  το  πληκτρολογή‐

σουν.  
 Αφού ολοκληρώθηκε η δημιουργία  των ψηφιακών αντιπροσώπων έγινε η αποθή‐

κευσή τους στο λογαριασμό του υπεύθυνου εκπαιδευτικού έτσι ώστε να μπορούν 

να ανασύρονται σε κάθε περίπτωση.  
 Στη συνέχεια τα Vokis ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα του λογισμικού eLearning 

XHTML  editor  (eXe),  αφού  πρώτα  είχαν  δημιουργηθεί  σελίδες  κατά  χρονολογική 

σειρά , στις οποίες οι μαθητές είχαν καταγράψει τα ιστορικά γεγονότα. Το eXe   εί‐

ναι ουσιαστικά  ένα εργαλείο συγγραφής υλικού e‐learning ανοικτού κώδικα (διατί‐

θεται δωρεάν για εγκατάσταση και χρήση και μπορεί να προσαρμοστεί κατάλληλα 

ανάλογα με τους στόχους του εκπαιδευτικού. Αποτελεί ένα περιβάλλον δημιουργί‐

ας ιστοσελίδων και πολυμορφικού μαθησιακού υλικού με σκοπό να βοηθήσει τους 

εκπαιδευτικούς στο σχεδιασμό,  την ανάπτυξη και έκδοση διαδικτυακού εκπαιδευ‐

τικού υλικού χωρίς να απαιτούνται γνώσεις HTML κώδικα (Βασιλούδης, 2012). Κατά 

τον τρόπο αυτό οι μαθητές μπορούσαν όχι μόνο να δουν‐διαβάσουν τη χρονική αλ‐

ληλουχία των ιστορικών γεγονότων αλλά και να τα ακούσουν, έτσι όπως οι ίδιοι εί‐

χαν ηχογραφήσει την αφήγηση των γεγονότων. 
 Τέλος,  τα Vokis αναρτήθηκαν στην  ιστοσελίδα  της  τάξης  για  να γίνει διάχυση  του 

σχεδίου εργασίας και προς το οικογενειακό περιβάλλον των μαθητών.  
 

Αξιολόγηση και συμπεράσματα 

Στα θετικά  του συγκεκριμένου εργασίας συγκαταλέγεται  το ότι  όχι μόνο  κατασκευάστηκε 

από τους  ίδιους  τους μαθητές μία  ιστορική γραμμή αλλά επιπλέον οπτικοποιήθηκε με  τη 

χρήση  της  εφαρμογής Voki,  παρέχοντας  στους  μαθητές  περισσότερα  ερεθίσματα.  Επίσης 

αυτό που παρατηρήθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος ήταν ότι όλοι οι μαθητές, 

ακόμα και εκείνοι που κάποιες φορές αδιαφορούν ή άλλες φορές ντρέπονται στο να εκτε‐

θούν,  είχαν  εμπλακεί στην κατασκευή  των ψηφιακών αντιπροσώπων.  Συνεπώς η  ενασχό‐

ληση με  τα Vokis  ενεργοποίησε  τους  μαθητές,  τους αύξησε  το  ενδιαφέρον  τους  και  τους 

έδωσε το κίνητρο να εμπλακούν κατά τρόπο διασκεδαστικό και ενδιαφέροντα στην αφήγη‐

ση ιστορικών γεγονότων.  

Ως προς την εφαρμογή Voki, η εκμάθησή της αξιολογείται ως απλή και όχι χρονοβόρα, έτσι 

ώστε οι μαθητές γρήγορα να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της. Όμως θα πρέπει να ση‐

μειωθεί ότι πρόκειται για εργαλείο Web 2.0 και επομένως οι μαθητές εργάζονται στο διαδί‐
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κτυο. Ακόμα και μετά την ενσωμάτωση των Vokis σε μία παρουσίαση, η σύνδεση στο διαδί‐

κτυο είναι απαραίτητη προκειμένου να λειτουργήσει σωστά η εφαρμογή.  Επίσης η εφαρ‐

μογή Voki classroom μέσω της οποίας δίνονται ακόμα περισσότερες επιλογές ως προς  τη 

διαμόρφωση των ψηφιακών αντιπροσώπων δε διατίθεται προς χρήση δωρεάν.  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εισήγηση, επισημαίνεται ότι η χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαί‐

δευση  παρέχουν  στους  εκπαιδευτικούς  όλων  των  βαθμίδων  απεριόριστες  δυνατότητες, 

προκειμένου να ενεργοποιήσουν τους μαθητές τους και να τους δώσουν το κίνητρο να λει‐

τουργήσουν  συνεργατικά,  ανατρέποντας  με  αυτόν  τον  τρόπο  το  παραδοσιακό  διδακτικό 

μοντέλο.  

 

Βιβλιογραφία 

1. Considine, G. & Zappalà, G. (2002), The influence of social and economic disadvantage in 

the academic performance of  school  students  in Australia,  Journal of Sociology, 38(2), 

129‐148. 

2. Geraniou, E., Mavrikis, M., Hoyles, C. & Noss, R. (2009), A Learning environment to sup‐

port mathematical generalisation in the classroom. In: Proceedings of CERME 6 (Europe‐

an Society for Research in Mathematics Education), Lyon, France. 

3. Linnenbrink,  E. &  Pintrich,  P.  (2002), Motivation  as  an  Enabler  for Academic  Success, 

School Psychology Review, 31(3), 313‐327. 

4. Ruthven, K.  (2007) Teachers, technologies and the structures of schooling.  In: Proceed‐

ings of CERME 5  (European  Society  for Research  in Mathematics  Education),  Larnaca, 

Chypre.  

5. Wigfield,  A.  &  Eccles,  J.  (2000),  Expectancy‐value  theory  of  achievement motivation. 

Contemporary Educational Psychology, 25, 68‐81. 

6. Βασιλούδης, Ι. (2012), Σχεδιασμός και υλοποίηση σχεδίου εργασίας με τη βοήθεια του 

eLearning XHTML editor, 9o Συνέδριο ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ: Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε., 

Αθήνα, 20‐21 Οκτωβρίου 2012. 

7. Συγκολλίτου,  Ε.  (1998),  Εαυτός,  κίνητρα και επίδοση στο σχολείο.  Στο Α. Κωσταρίδου‐

Ευκλείδη,  (επιμ.),  Τα  Κίνητρα  στην  εκπαίδευση  (σελ.  109‐123).  Αθήνα:  Ελληνικά 

γράμματα.  

 

 

 

 

 

834/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στα Εικαστικά της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας 
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Περίληψη 

Οι εξελίξεις στις Νέες Τεχνολογίες επηρεάζουν είτε το θέλουμε, είτε όχι και την εκπαίδευση 

και μπορούν να λειτουργήσουν αναγεννησιακά προς κατευθύνσεις  εναρμονισμένες με  τα 

οράματα των σύγχρονων προοδευτικών παιδαγωγικών κινημάτων (Ράπτης & Ράπτη, 2004). 

Παρατηρείται όμως το φαινόμενο, πολλοί εκπαιδευτικοί, από τη μια να παραδέχονται την 

αναγκαιότητα της χρήσης  των Τ.Π.Ε.  στην εκπαιδευτική διαδικασία,  και από την άλλη,  να 

διστάζουν  να  τις  χρησιμοποιήσουν  οι  ίδιοι,  προφασιζόμενοι  δικαιολογίες  για  ελλιπείς  τε‐

χνολογικές γνώσεις, υλικοτεχνικές υποδομές κ.λπ. Με την εισήγησή μας, καταθέτουμε μια 

πρόταση για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στα εικαστικά, στην προσχολική και πρωτοσχολική 

ηλικία.  Η  χρήση  των Νέων  Τεχνολογιών  καθίσταται  απαραίτητη  για  μια  ουσιώδη  και  πιο 

ολοκληρωμένη επαφή των παιδιών με έργα τέχνης τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε ολόκληρο 

τον κόσμο. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ΤΠΕ, εικαστική αγωγή, προσέγγιση έργων τέχνης, εκπαιδευτικά λογισμικά 

 

Εισαγωγή 

Οι Τ.Π.Ε. μπορούν να προσφέρουν νέες προσεγγίσεις και να ενισχύσουν την ήδη υπάρχου‐

σα διδακτική πράξη για μια ενεργητική και επικοινωνιακή μάθηση: α. αναβαθμίζοντας  τη 

μαθησιακή διαδικασία και εμπλουτίζοντάς  την με εικόνα, ήχο,  κίνηση κ.ά.  β.  ενισχύοντας 

την εργασία σε ζευγάρια ή σε μικρές ομάδες, γ. ενθαρρύνοντας τη συνεργασία και την επι‐

κοινωνία  και  δ.  διευκολύνοντας  την  πρόσβαση  σε  πηγές  πληροφοριών  (Καλαματιανού, 

2002). Αναγκαία όμως συνθήκη για μια καινοτομική και αποτελεσματική χρήση των Τ.Π.Ε. 

είναι η δημιουργία ενός νέου μαθησιακού περιβάλλοντος, στο οποίο, ο μαθητής, από πα‐

θητικός δέκτης πληροφοριών, μετατρέπεται σε ενεργητικός παράγοντας  της μάθησής  του 

και ο εκπαιδευτικός, από μοναδική πηγή γνώσης, μετατρέπεται σε οργανωτή των μαθησια‐

κών δραστηριοτήτων,  σε βοηθό και  καθοδηγητή  του μαθητή  (Σταυρίδου &  Σολομωνίδου, 

2002). 

 

Η χρήση όμως των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, για να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέ‐

σματα, οφείλει να είναι συστηματική και σκόπιμη και να συνδυάζεται με τις διδακτικές με‐

θόδους και τη φύση του κάθε γνωστικού αντικειμένου (Κυνηγός & Ξένου, 2000). Η παραδο‐

σιακή  τάξη,  μεταμορφώνεται  σε  ερευνητικό  εργαστήρι,  μέσα  στο  οποίο,  μαθητές  και  εκ‐

παιδευτικοί  συνεργάζονται  και  ανακαλύπτουν πληροφορίες  και  γνώσεις  για  το  θέμα που 

διαπραγματεύονται. 
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Τα Εικαστικά εντάσσονται στη μαθησιακή περιοχή  των Τεχνών του νέου αναλυτικού προ‐

γράμματος (Νέο Σχολείο, 2011), όπου τα παιδιά καλούνται να γνωρίσουν α. τα υλικά και τα 

μέσα της τέχνης, β. τα μορφικά στοιχεία, γ. ποικίλες μορφές εικαστικών τεχνών, δ. ποικίλα 

έργα τέχνης και ε. να έρθουν σε επαφή με την καλαισθησία. 

 

Ο  εκπαιδευτικός  που  υλοποιεί  στην  τάξη  του  εικαστικές  δραστηριότητες,  πρέπει  να  έχει 

υπόψη  του,  ότι  δεν  αρκεί  η  ενασχόληση  των  παιδιών  με  χρώματα,  ζωγραφιές  και  κατα‐

σκευές. Για να θεωρηθεί μια δραστηριότητα πλήρης και να καλύπτει όλους τους άξονες του 

αναλυτικού προγράμματος, θα πρέπει να προσφέρει στα παιδιά ευκαιρίες α. να έρθουν σε 

επαφή με έργα τέχνης και καλλιτέχνες, β. να γνωρίσουν και να πειραματιστούν με τα μορ‐

φικά  στοιχεία  των  έργων  τέχνης  (σημείο,  γραμμή,  χρώμα,  σχήμα  κ.ά.),  γ.  να αποκτήσουν 

εικαστική ορολογία και κριτική σκέψη για θέματα που αφορούν στην τέχνη. 

 

Στην παρούσα εισήγηση, θα παρουσιάσουμε μια πρόταση για την υλοποίηση ενός εκπαι‐

δευτικού προγράμματος εικαστικών με τη χρήση των Τ.Π.Ε. και με έμφαση στις προσεγγί‐

σεις έργων τέχνης και καλλιτεχνών, που μπορεί να υλοποιηθεί με εύκολο και απλό τρόπο 

μέσα στην τάξη και κυρίως δεν απαιτεί εξειδικευμένες τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες 

από τοις εκπαιδευτικούς.  

 

Τα Εικαστικά στην παραδοσιακή τάξη 

Σε μια παραδοσιακή τάξη, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει ένα πρόγραμμα για τα εικαστικά,  το 

οποίο συνήθως διαρκεί από 2 έως 6 μήνες. Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό 

του προγράμματος, είναι οι εξής: α. Η περιοχή που βρίσκεται το σχολείο (αν είναι απομα‐

κρυσμένο από το κέντρο, αν βρίσκεται κοντά σε κάποιο μουσείο κ.λπ.), β. η υλικοτεχνική 

υποδομή του σχολείου (αν είναι εφικτές οι μετακινήσεις των μαθητών σε απομακρυσμένα 

μουσεία, αν υπάρχει εποπτικό και παιδαγωγικό εμπράγματο υλικό, να είναι εφικτή η αγορά 

υλικών δημιουργίας  κ.ά.).  Στη συνέχεια,  θέτει  τους στόχους,  οι  οποίοι  εξαρτώνται άμεσα 

από τους παραπάνω παράγοντες και ως εκ τούτου είναι περιορισμένοι. 

Ένα παραδοσιακό πρόγραμμα Εικαστικών, μπορεί να περιλαμβάνει: α. προετοιμασία μέσα 

στην τάξη με τη χρήση ποικίλου έντυπου εποπτικού υλικού, β. επίσκεψη σε κάποιο μουσεί‐

ο, γ. δραστηριότητες μέσα στο μουσείο, δ. επισκέψεις σε εργαστήρια τέχνης, ε. δραστηριό‐

τητες  μέσα  στην  τάξη  με  αφορμή  και  έμπνευση  τις  προαναφερθείσες  επισκέψεις  και  στ. 

επέκταση του προγράμματος με πληροφορίες για την ύπαρξη και άλλων μορφών τέχνης και 

μουσείων  και  τα  χαρακτηριστικά  αυτών  (Κωτσαλίδου,  2011).  Το  παραπάνω  πρόγραμμα, 

προϋποθέτει να υφίστανται ιδανικές συνθήκες στη σχολική μονάδα που θα υλοποιηθεί. Να 

υπάρχει πλούσιο εποπτικό υλικό (βιβλιοθήκη με εγκυκλοπαίδειες, βιβλία τέχνης, φυλλάδια 

εκθέσεων, έργα τέχνης κ.λπ.), οικονομική δυνατότητα μεταφοράς των μαθητών σε κοντινά 

μουσεία και εργαστήρια τέχνης, ποικιλία υλικών δημιουργίας κ.λπ. Στην ελληνική πραγμα‐

τικότητα όμως, με τις φτωχές επιχορηγήσεις των σχολείων, το υπάρχον εποπτικό υλικό (εάν 

υπάρχει) δεν ανανεώνεται, μειώνονται οι επισκέψεις των μαθητών και δεν υπάρχει η δυνα‐

τότητα για την αγορά πολλών υλικών δημιουργίας.  Ως εκ τούτου, οι πληροφορίες που λαμ‐

βάνουν οι μαθητές είναι περιορισμένες και τα εικαστικά περιορίζονται σε απλή δημιουργι‐

κή απασχόληση, ακυρώνοντας ουσιώδεις μαθησιακούς στόχους, όπως π.χ. τη γνωριμία με 

μορφές τέχνης, με έργα τέχνης και καλλιτέχνες στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, την ανά‐
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πτυξη κριτικής σκέψης απέναντι σε ένα έργο τέχνης,  τη γνωριμία με το τοπικό και παγκό‐

σμιο σύστημα των μουσείων κ.ά. 

 

Τα Εικαστικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

Με τη χρήση των Τ.Π.Ε. ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 

με την ενεργητική συμμετοχή των μαθητών του, εκπαιδευτικές δράσεις και δραστηριότητες 

που θα στοχεύουν σε πιο πλήρη και ολοκληρωμένη εικαστική αγωγή. 

Στην  πρότασή  μας,  τα  στοιχεία  που  περιγράψαμε  στην  παραδοσιακή  τάξη  συνεχίζουν  να 

υφίστανται  με  τη  διαφορά  ότι  εμπλουτίζονται  με  δραστηριότητες  που  λαμβάνουν  χώρα 

στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της τάξης. Δεν χρειάζονται εργαστήρια υπολογιστών και πο‐

λυδάπανες  συνθήκες  που  αποτελούν  τροχοπέδη  στην  υλοποίηση  των  προγραμμάτων.  Ο 

εκπαιδευτικός στην Ελλάδα έχει ένα μοναδικό ταλέντο να προσαρμόζει τη διδασκαλία του 

με τα λίγα απαραίτητα εφόδια που διαθέτει και να οδηγεί  τους μαθητές του σε δρόμους 

γεμάτους εκπλήξεις και θαυμαστές ανακαλύψεις! 

Η  Εικαστική Αγωγή λοιπόν,  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  ένα  γόνιμο συνδυασμό  του παραδο‐

σιακού και  του σύγχρονου  τρόπου, αν προσθέσουμε έναν Η/Υ με σύνδεση στο διαδίκτυο 

και  εκπαιδευτικά  λογισμικά  για  τα  εικαστικά.  Παρακάτω  παραθέτουμε  το  παραδοσιακό 

πρόγραμμα των Εικαστικών εμπλουτισμένο με την παρουσία και χρήση των Νέων Τεχνολο‐

γιών.  

Προετοιμασία μέσα στην τάξη 

 

Η προετοιμασία μέσα στην τάξη, μπορεί να έχει το χρώμα και τα χαρακτηριστικά του κάθε 

εκπαιδευτικού. Για να μπορέσουν όμως τα παιδιά να υλοποιήσουν ένα πλήρες πρόγραμμα 

εικαστικών, χρειάζεται μια καλή προετοιμασία: Πρώτο μέλημά μας είναι να καλλιεργήσου‐

με τη σωστή και προσεκτική παρατήρηση των παιδιών και γι αυτό, με κίνητρο  να βρούμε 

κάποια κρυμμένα μυστικά μέσα σε έργα τέχνης, θα οργανώσουμε δραστηριότητες προσέγ‐

γισης έργων τέχνης, αποσκοπώντας να καταστήσουμε τα παιδιά σκεπτόμενους θεατές απέ‐

ναντι  σε  έργα  τέχνης αλλά και σε ό,τι  χρήζει  ιδιαίτερης προσοχής γενικότερα. Μπορεί  να 

είναι μια απλή παράθεση βιβλίων τέχνης, αφισών με έργα τέχνης, προσκλήσεις μουσείων 

για εκθέσεις καλλιτεχνών, ένα παραμύθι, κ.λπ. και επιπρόσθετα, κάποια εκπαιδευτικά λο‐

γισμικά κλειστού τύπου, που περιέχουν στη θεματολογία τους παρατηρήσεις και προσεγγί‐

σεις έργων τέχνης (Gcompris, το Μαγικό Φίλτρο). 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και περιοδικά περνούν όλες οι ομάδες από όλες τις γωνιές 

της τάξης κι έρχονται σε επαφή με όλα τα υλικά και μέσα. Όταν μια ομάδα δημιουργεί με 

τα εκπαιδευτικά λογισμικά, οι άλλες δημιουργούν με το έντυπο υλικό κ.ο.κ. Παρακάτω πα‐

ραθέτουμε  ενδεικτικές  δραστηριότητες  με  τα  λογισμικά  που  αναφέραμε,  οι  οποίες  δεν 

χρειάζονται ιδιαίτερες τεχνολογικές γνώσεις από τον εκπαιδευτικό, παρά μόνο να τα εγκα‐

ταστήσει στον υπολογιστή της τάξης: 
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1. Το εκπαιδευτικό λογισμικό Gcompris, αποτελεί μια συλλογή εκπαιδευτικών δραστηριοτή‐

των με πολυποίκιλους στόχους και απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής 

ηλικίας (2 έως 10 ετών). 

 

Σχήμα 1: Η αρχική σελίδα του Gcompris 

 

Οι δραστηριότητες  του λογισμικού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε,  είναι: α. Η δρα‐

στηριότητα που ανήκει στη δεύτερη  κατηγορία δραστηριοτήτων  του  λογισμικού,  με  τίτλο 

«παιχνίδια ανακάλυψης». Είναι η πέμπτη δραστηριότητα της συγκεκριμένης ενότητας (συλ‐

λογή ποικίλων δραστηριοτήτων), το πέμπτο παιχνίδι με τίτλο: «βρες τις λεπτομέρειες». Το 

παιχνίδι που θα χρησιμοποιήσουμε παρουσιάζει διάφορα έργα τέχνης (Vincent Van Gogh) 

και φωτογραφίες με οικοδομήματα παγκόσμιας φήμης  (πύργος του Άιφελ, Λούβρο κ.λπ.). 

Στην αριστερή πλευρά της οθόνης, υπάρχουν μικρά κομμένα κομμάτια από κάθε εικόνα και 

ζητείται από τον χρήστη να βρει σε ποιο σημείο του κάθε πίνακα αντιστοιχούν οι λεπτομέ‐

ρειες  και  να  τις  τοποθετήσει  εκεί.  Όσο  προχωράει  το  παιχνίδι,  τόσο  οι  εικόνες  είναι  πιο 

σύνθετες  και  τα  κομμάτια  των  λεπτομερειών  που  πρέπει  να  βρει  ο  χρήστης  πληθαίνουν. 

Χρησιμοποιήσουμε όλα τα επίπεδα του παιχνιδιού ανάλογα με την ηλικία των παιδιών. 

 

 
Σχήμα 2: Ενότητα 2: Δραστηριότητες ανακάλυψης. Δραστηριότητα 5: Συλλογή ποικίλων 

δραστηριοτήτων  
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Παιχνίδι 5: Βρες τις λεπτομέρειες 

 

β. Στη δεύτερη δραστηριότητα που προτείνουμε,  τα παιδιά πρέπει να βρουν τις διαφορές 

ανάμεσα από δυο εικόνες φαινομενικά ίδιες (έργα τέχνης, σκίτσα, καρτούν κ.λπ.). Ξεκινάει 

το παιχνίδι με μια διαφορά και συνεχίζει με δύο, τρεις, τέσσερεις και πέντε, αναπτύσσοντας 

την προσεκτική παρατήρηση στα παιδιά. 

 
Σχήμα 3:  

Ενότητα 3: Ποικιλία παζλ. Δραστηριότητα 4: Κυνηγός φωτογραφιών 

Παιχνίδι 1: Βρες τις διαφορές μεταξύ των δύο εικόνων 

 

2.  Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  το Μαγικό Φίλτρο,  αποτελεί  ένα  εκπαιδευτικό πακέτο δρα‐

στηριοτήτων βασισμένο σε ένα ενιαίο σενάριο  (παραμύθι),  όπου  τα παιδιά καλούνται  να 

περάσουν κάποιες δοκιμασίες  για  να βοηθήσουν  τους ήρωες  της  ιστορίας. Οι δοκιμασίες 

είναι πολυποίκιλες και ανήκουν σε πολλά γνωστικά πεδία.  

 
Σχήμα 4: Η αρχική σελίδα του Μαγικού Φίλτρου 

 

Οι δραστηριότητες που προτείνουμε είναι οι παρακάτω και συμβάλλουν με ευχάριστο τρό‐

πο στην ανάπτυξη της προσεκτικής παρατήρησης των παιδιών: α. Τα παιδιά βρίσκονται σε 

έναν κήπο με σπασμένα κομμάτια αγαλμάτων και πρέπει να τα συναρμολογήσουν έτσι ώ‐

στε να εμφανιστούν τα έργα τέχνης (Γλυπτά). 

839/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
Σχήμα 5: Τα παιδιά συναρμολογούν γλυπτά 

 

β. Τα παιδιά βρίσκονται μέσα σε μια αίθουσα και πρέπει να τοποθετήσουν στον τοίχο τα 

έργα τέχνης που βλέπουν, αλλά να προσέξουν να τα τοποθετήσουν στη σωστή θέση. 

 

 
Σχήμα 6: Τα παιδιά τοποθετούν έργα τέχνης  

 

Οι ομάδες των παιδιών, μπορούν να εκμεταλλευτούν το έντυπο και  το ηλεκτρονικό υλικό 

και να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης, να τα παρατηρήσουν, να τα περιγράψουν, να ε‐

στιάσουν σε λεπτομέρειες, να συνεργαστούν δημιουργικά. 

 

Επίσκεψη σε Μουσείο 

Αφού τα παιδιά εξασκηθούν στην προσεκτική παρατήρηση, βαδίζουν στο επόμενο στάδιο, 

που είναι η επίσκεψη σε ένα Μουσείο της περιοχής τους. Η αξία της επίσκεψης, είναι ανε‐

κτίμητη  και  προσφέρει  αξέχαστες  εμπειρίες  στα  παιδιά.  Κανένας  υπολογιστής  και  καμιά 

εικονική πραγματικότητα δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την άμεση επαφή με ένα Μου‐

σείο.  Στην περίπτωση που δεν υπάρχει η δυνατότητα της επίσκεψης, επισκεπτόμαστε εικο‐

νικά μουσεία στο διαδίκτυο (http://www.Googleartproject, http://www.britishmuseum.org, 

http://www.iziko.org.za/iziko/izihome.html  κ.ά.),  προσφέροντας  μια  μοναδική  και  πολύ 

πλούσια εμπειρία στα παιδιά, τόσο από εικαστική, όσο και από τεχνολογική άποψη. 
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Σχήμα 7: Palace of Versailles 

 

Δραστηριότητες μέσα στο Μουσείο 

Οι βιωματικές δράσεις μέσα σε ένα Μουσείο, ζωντανεύουν το χώρο, τον γεμίζουν χρώματα 

και συνενώνουν τον παρελθόντα χρόνο με τον παροντικό. Τα αμίλητα εκθέματα, αποκτούν 

φωνή μέσα από τις παρατηρήσεις των παιδιών. Αποκτούν ομορφιά μέσα από τις δημιουρ‐

γίες τους. Αποκτούν συνέχεια μέσα από τις εμπειρίες που αποκτούν οι μικροί θεατές. 

 

Επίσκεψη σε εργαστήρια τέχνης 

Εξίσου σημαντικό στάδιο, με αυτό της επίσκεψης σε ένα Μουσείο, αποτελεί και η επίσκεψη 

ων μαθητών σε ένα εργαστήρι τέχνης (εργαστήρι καλλιτέχνη, λαϊκής παράδοσης, πηλοπλα‐

στικής, υφαντικής κ.ά.). Η άμεση επαφή των παιδιών με έναν καλλιτέχνη ή τεχνίτη, η συζή‐

τηση με αυτόν, οι πληροφορίες, οι παρατηρήσεις, ακόμα και η προσωπική εμπλοκή και ο 

πειραματισμός, αποτελούν σημαντικές και μοναδικές βιωματικές εμπειρίες. 

 

Δραστηριότητες μέσα στην τάξη 

Οι δραστηριότητες που μπορεί να υλοποιηθούν μέσα στην τάξη, είναι ποικίλες και εξαρτώ‐

νται από τα υλικά που διαθέτει το κάθε σχολείο και τις δυνατότητες των παιδιών. Μπορούν 

να  υλοποιηθούν  απλές  εικαστικές  δημιουργίες  με  ζωγραφική,  κατασκευές,  τυπώματα, 

στένσιλ, υφαντική, τοιχογραφίες κ.ά. μέχρι και η δημιουργία ενός μουσείου μέσα στην τά‐

ξη. Παράλληλα, τα παιδιά μπορούν να δημιουργήσουν εικαστικά έργα με εκπαιδευτικά λο‐

γισμικά,  τα  οποία  θα  τα  εκτυπώσουν  και  θα  συμπληρώσουν  με  αυτά  τις  υπόλοιπες  δη‐

μιουργίες τους, ή θα τα στείλουν σε άλλη σχολική μονάδα, ή ακόμα θα τα αναρτήσουν στην 

ιστοσελίδα του σχολείου τους. Π.χ. με το εκπαιδευτικό λογισμικό το Φανταστικό Μουσείο, 

θα μπορέσουν να δημιουργήσουν, αλλά ταυτόχρονα, να γνωρίσουν περισσότερους καλλι‐

τέχνες και το έργο τους, πληροφορίες για τον τρόπο κατασκευής ενός έργου, χρήσιμους ει‐

καστικούς όρους κ.λπ.  επεκτείνοντας με δημιουργικό τρόπο τις προηγούμενες βιωματικές 

τους  εμπειρίες.  Το  λογισμικό  το  Φανταστικό  Μουσείο  αποτελεί  ένα  σύνολο  ξεχωριστών 

δραστηριοτήτων  (ανοιχτών και κλειστών) ενσωματωμένων σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σε‐

νάριο (επίσκεψη σε ένα  φανταστικό μουσείο). 
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Σχήμα 8: Η εισαγωγική οθόνη του λογισμικού 

Περιέχει δραστηριότητες για όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου, πληροφορίες για πολ‐

λούς  καλλιτέχνες  και  το  έργο  τους  (Ακριθάκης,  Μιρό,  Τόνι  Γκράγκ,  Φασιανός,  Μόραλης, 

Ματίς, Καντίνσκι, Κλέε, Τζιακομέτι κ.ά.) και ποικίλες ασκήσεις για ελεύθερο πειραματισμό 

των παιδιών, π.χ. 

 

 
Σχήμα 9: Τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν έργα με γραμμές, όπως ο Πωλ Κλέε 

 

Μέσα από το συγκεκριμένο λογισμικό, τα παιδιά εμπεδώνουν και εμβαθύνουν σε αποκτη‐

θείσες εικαστικές γνώσεις, προβληματίζονται και προχωρούν ακόμα παραπέρα στη γνωρι‐

μία με πολλούς καλλιτέχνες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των έργων τους. 

 

Επέκταση του προγράμματος 

Ένα  πρόγραμμα  εικαστικών,  μόνο  με  τις  προηγούμενες  εκπαιδευτικές  δράσεις,  είναι  μεν 

αρκετά πλούσιο και ενδιαφέρον, αλλά δεν προσφέρει στα παιδιά μια πλήρη εικόνα της ποι‐

κιλίας  των  ειδών  της  Τέχνης  που  υπάρχουν  ανά  τον  κόσμο.  Σε  αυτό  το  σημείο  του  προ‐

γράμματος,  και αφού τα παιδιά δουν και δράσουν βιωματικά, θα ήταν πολύ χρήσιμη μια 

μηχανή αναζήτησης στο διαδικτύου (με το όνομα ενός καλλιτέχνη, μιας μορφής τέχνης, ε‐
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νός μουσείου κ.λπ.). μέσα από την περιήγηση και με τη μαγεία της εικονικής πραγματικότη‐

τας, τα παιδιά θα κατανοήσουν εκτός των άλλων, τις άπειρες δυνατότητες του υπολογιστή 

ως εργαλείο αναζήτησης, ανακάλυψης, δημιουργίας και γνώσης. 

 

Συμπεράσματα  

Οι παραπάνω ενδεικτικές προτεινόμενες δράσεις μπορούν να λάβουν χώρα σε ολόκληρη τη 

σχολική χρονιά.   Υπάρχει άφθονο υλικό στο διαδίκτυο και σε εκπαιδευτικά λογισμικά, η ε‐

πιλογή των οποίων, ανήκει αποκλειστικά στον κάθε εκπαιδευτικό. Πρέπει όμως να κατανο‐

ήσουμε ότι το να προκαλούμε τα παιδιά μόνο να ζωγραφίσουν, δεν σημαίνει ότι κάνουμε 

εικαστική αγωγή.  

Με τις προτεινόμενες δραστηριότητες, ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ως εργαλείο τις Τ.Π.Ε. 

και  διευκολύνει σημαντικά  το  έργο  του.  Επιτυγχάνει όλους  τους στόχους  του αναλυτικού 

προγράμματος, προσφέροντας στα παιδιά εμπειρίες και γνώσεις που υπερβαίνουν τα στε‐

νά όρια της τάξης. Φυσικά, αν κάποιος εκπαιδευτικός επιθυμεί και δύναται να προχωρήσει 

περισσότερο, μπορεί  να οργανώσει με περισσότερα μέσα τις δραστηριότητές  του. Π.χ. Οι 

προσεγγίσεις να γίνονται και με άλλους τρόπους, όπως, δραματοποίηση μιας εικόνας, κομ‐

μάτιασμα μιας εικόνας και ανασύνθεσή της, επιζωγράφιση μιας εικόνας, απόδοση μιας ει‐

κόνας με κίνηση, με κατασκευές, με χρώματα κ.λπ. Η Εικαστική Αγωγή αποτελεί ένα πολύ 

σημαίνον κεφάλαιο  της  εκπαίδευσης και πρέπει  να  της δοθεί  και η ανάλογη σοβαρότητα 

και προσοχή. Μέσα σε ένα μεγάλο και διευρυμένο σχέδιο εργασίας, μπορούν να ενσωμα‐

τωθούν δραστηριότητες που θα εντάξουν όλους τους άξονες του αναλυτικού προγράμμα‐

τος. Οι ΤΠΕ, κρατούν το κλειδί και μπορούν να συμβάλλουν προς αυτό το στόχο, διευρύνο‐

ντας τους ορίζοντες της φαντασίας και της δημιουργικότητας. 
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Η Αρχή του Αρχιμήδη μέσα από ένα video ‐ Φυσική Β γυμνασίου 

 

Μίχας Γιάννης 

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Εύβοιας, χημικός 

ymichas@sch.gr 

 

Περίληψη 

Θα  διδαχτεί  η  Αρχή  του  Αρχιμήδη  μέσα  από  ένα  video 

(http://www.youtube.com/watch?v=eQsmq3Hu9HA). Θα μετρήσουμε το βάρος του εκτοπι‐

ζόμενου νερού με μία απλή κατασκευή που έχει κάνει ο δημιουργός του video και θα δια‐

πιστώσουμε ότι είναι ίδιο με το βάρος του σώματος που επιπλέει. Θα μετρήσουμε το βάρος 

μιας πέτρας που δεν επιπλέει στο νερό, βάζοντας την πάνω σε ξύλο και μετρώντας το βάρος 

του εκτοπιζόμενου νερού. Θα εφαρμόσουμε αυτή τη τεχνική για να μετρήσουμε το βάρος 

ενός αλόγου. Θα διερευνήσουμε τα όρια αυτής της τεχνικής 

Λέξεις  –  κλειδιά:  Αρχή  Αρχιμήδη,  βάρος  εκτοπιζόμενου  υγρού,  άνωση,  πυκνότητα,  επί‐

πλευση. 

Εισαγωγή 

Η πειραματική διάταξη που παρουσιάζεται στο video  είναι απλή και κατανοητή από τους 

μαθητές. Ωστόσο απαιτεί να γίνουν κάποιες κατασκευές (άνοιγμα τρύπας σε πλαστικό δια‐

φανές δοχείο και ενσωμάτωση σωλήνα παροχέτευσης υγρού) και απαιτεί και κάποια όργα‐

να (ζυγαριά των 500 gr), που δεν υπάρχουν στα ελληνικά σχολεία. Το video διαρκεί μόνο 7 

λεπτά.  Είναι  στα αγγλικά,  αλλά  είναι  πολύ  εύκολο  για  το  καθηγητή  να  καταλάβει  τι  λέει. 

Μπορεί να παιχτεί με σίγαση και να εξηγεί ο καθηγητής τις κινήσεις που φαίνονται στο vid‐

eo. 

Όλη η παρουσίαση στηρίζεται στη  ζύγιση  της ποσότητας  του νερού που εκτοπίζεται όταν 

βυθίζεται εν μέρει, μέσα του ένα σώμα (ξύλο). Αποδεικνύεται, με ζύγιση, ότι το βάρος αυτό 

είναι ίσο με το βάρος του εμβαπτιζόμενου σώματος. 

Πόσο ζυγίζει ένα άλογο που επιπλέει πάνω σε ένα κομμάτι ξύλου; 

Ένα άλογο ανεβαίνει πάνω σε ένα μεγάλο κομμάτι ξύλου που επιπλέει σε μια λίμνη. Το ξύ‐

λινο  κομμάτι  έχει  σχήμα  ορθογωνίου  παραλληεπιπέδου,  διαστάσεων 200  x 300  x 50  cm. 

Όταν ανεβαίνει πάνω του το άλογο, βυθίζεται  12 cm περισσότερο, απ’ ότι ήταν βυθισμένο 

πριν. Πόσο βάρος έχει το άλογο;  
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Εικόνα 1 

Η πειραματική διαδικασία 

 

Εικόνα 2 

Προσαρμογή σωλήνα στο πλαϊνό τοίχωμα δοχείου για τη  συλλογή του νερού που ξεχειλίζει 

 

 

Εικόνα 3 

Κομμάτι ξύλου αφήνεται μέσα στο δοχείο με το νερό. Το νερό που ξεχειλίζει συλλέγεται στο 

ποτήρι δεξιά. Το ποτήρι είναι πάνω σε ζυγαριά, απ’ την οποία έχουμε αφαιρέσει το βάρος 

του ποτηριού. Ζυγίζουμε έτσι το νερό που εκτοπίστηκε από το ξύλο, επειδή το ξύλο βυθί‐

στηκε εν μέρει μέσα στο νερό. 
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Εικόνα 4 

Το νερό που εκτοπίστηκε ζυγίζει ακριβώς όσο το κομμάτι ξύλου, 266 gr. 

 

 

Εικόνα 5 

Μια πέτρα μάζας 126 gr τοποθετείται πάνω στο ξύλο κα αυτό βυθίζεται περισσότερο μέσα 

στο νερό. Συλλέγουμε το επιπλέον νερό που εκτοπίστηκε και το ζυγίζουμε. Ζυγίζει 126 gr. 

Πόσο ζυγίζει εν τέλει το άλογο; 

 

Εικόνα 6 

Το κομμάτι ξύλου, πάνω στο οποίο ανέβηκε το άλογο, βυθίστηκε κατά 12 cm περισσότερο 

απ’ ότι είχε βυθιστεί πριν ανέβει το άλογο. Ο όγκος του νερού που εκτοπίστηκε επειδή ανέ‐

βηκε το άλογο, είναι 200 x 300 x 12 = 720.000 cm3. Επειδή η πυκνότητα του νερού είναι 1 

gr/cm3, το νερό που εκτοπίστηκε ζυγίζει 
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	 	→ . 1	 	720.000 720.000	  = 720 kg 

Το βάρος του αλόγου είναι ίσο με το βάρος του νερού που εκτόπισε, άρα το άλογο ζυγίζει 

720 kg.  

Διερεύνηση 

Το ξύλο είχε βυθιστεί, ήδη πριν ανέβει το άλογο κατά 35 περίπου cm, για να αντισταθμίσει 

με την άνωση το δικό του βάρος (πυκνότητα ξύλου 0,7 gr/cm3, 0,7 x 50 = 35 cm). Άρα απέ‐

μειναν μόνο 15 cm για να χρησιμοποιηθούν για τη ζύγιση του αλόγου ή άλλου μεγάλου ζώ‐

ου. 12 cm χρησιμοποιήθηκαν από το άλογο. Άρα απέμειναν άλλα 3 cm που αντιστοιχούν σε 

3 x 200 x 300 = 180.000 cm3 = 180.000 gr νερού = 180 kg.άρα συνολικά 720 +180 = 900 kg 

είναι  το μέγιστο βάρος  ζύγισης. Μετά το  ξύλο θα βυθιστεί μαζί με  το  ζώο που θα ανέβει 

πάνω του. 

Κάθε cm που βυθίζεται το ξύλο αντιστοιχεί σε  1 x 200 x 300 = 60.000 gr = 60 kg. Άρα μπο‐

ρούμε με το τρόπο αυτό να κατασκευάσουμε μια ζυγαριά. Η ζυγαριά θα μπορεί να μετρά 

βάρη από 0‐900 kg με ακρίβεια 60 kg. Άρα θα είναι κατάλληλη για μεγάλα ζώα. 

Για να κατασκευάσουμε μια ζυγαριά που να ζυγίζει ανθρώπους, το ξύλο θα πρέπει να έχει 

διαστάσεις 50 x 50 x 150 cm. Θα  ζυγίζει από 0‐125 kg, με 2,5 kg ακρίβεια. Όμως αυτό το 

κομμάτι ξύλο θα ανατραπεί (πρέπει τα 150 cm να είναι κατακόρυφα). Μπορούμε λοιπόν να 

ζυγίζουμε μόνο μεγάλα βάρη με μικρή ακρίβεια, με αυτό το τρόπο. 
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Η Διδασκαλία της Ελληνικής Μυθολογίας μέσα από τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολο‐
γία (Web 3.0) και τους νέους γραμματισμούς  

 
Αμανατίδης Νικόλαος  

Εκπαιδευτικός‐Επιμορφωτής‐Ερευνητής 
nickaman4@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει με αναλυτικό και ερευνητικό τρόπο τη θεωρητική τεκμη‐

ρίωση, το σχεδιασμό, την υλοποίηση και εφαρμογή καθώς και την αξιολόγηση των αποτε‐

λεσμάτων μιας καινοτόμου εκπαιδευτικής παρέμβασης που υλοποιήθηκε στο 1ο Πρότυπο 

Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Ιστορί‐

ας της Γ’ τάξης του δημοτικού  «Διδακτική ενότητα 2: Οι Θεοί του Ολύμπου και ενότητα 3: 

Οι Θεές  του Ολύμπου. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση με  τίτλο «Η Διδασκαλία 

της Ελληνικής Μυθολογίας μέσα από τη Σύγχρονη Εκπαιδευτική Τεχνολογία  (Web 3.0) και 

τους νέους γραμματισμούς» πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 16 μαθητών (8 κοριτσιών 

και 8 αγοριών)  του τμήματος Γ1 του σχολείου. Η διάρκειά της ήταν 6 διδακτικές ώρες. 

 

Ενδεικτικά,  στο  πλαίσιο  αυτής  της  παρέμβασης  τα  παιδιά  σε  συνεργασία  με  το  δάσκαλο 

επιβιβάστηκαν σε ένα μαθησιακό ταξίδι με πλοηγό τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία με 

χρήση των νέων τεχνολογιών, που είχε ως στόχο και σταθμό τη γνωριμία και εξοικείωση με 

την ομορφιά της Αρχαίας Ελληνικής Μυθολογίας καθώς και τα τόσα πολλά που μπορεί και 

έχει να μας διδάξει μέσα από τα παραδείγματα των μύθων, όπως επίσης και τους χαρακτή‐

ρες του/της κάθε θεότητας, οι οποίοι/ες είχαν αρετές και ελαττώματα όπως αυτά των αν‐

θρώπων. Μια διαχρονική και διαθεματική προσέγγιση με έμφαση στην ανάπτυξη και ενί‐

σχυση νέων γραμματισμών όπως  του κριτικού και επικοινωνιακού, η οποία θα μπορούσε 

να βοηθήσει τους μαθητές τόσο στην καθημερινότητά τους όσο και στο σύγχρονο κόσμο.  

 

Τα  αποτελέσματα από  την  εν  λόγω  εκπαιδευτική  δράση  ήταν  ιδιαίτερα  ενθαρρυντικά  με 

την πλήρη και ενεργή συμμετοχή των μαθητών, τις ενδιαφέρουσες δημιουργίες καθώς και 

τις  εξαίρετες παρουσιάσεις από  την  κάθε ομάδα.  Στην όλη διαδρομή υπήρξαν  έκδηλα  τα 

στοιχεία της εποικοδομητικής επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων και  γνώσεων μεταξύ 

των μαθητών και του δασκάλου, της κριτικής αναζήτησης πηγών και πληροφοριών από το 

διαδίκτυο αλλά και της επιλογής και αξιοποίησης των πιο αξιόπιστων και κατάλληλων. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: κριτικός εγγραμματισμός, εργαλεία Web 3.0, δημιουργικότητα, επικοινω‐

νιακός εγγραμματισμός 

 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο αυτής της εκπαιδευτικής δράσης οι μαθητές συνέθεσαν ομαδικές δημιουργίες 

με  τη  χρήση  αρκετά  έξυπνων,  εφευρετικών  και  νέων  εκπαιδευτικών  εργαλείων  όπως  το 

Prezi, το  Wordle και το Glogster τις οποίες και παρουσίασαν στην τάξη. Ένα από τα  πιο ση‐

μαντικά στοιχεία στην όλη διδακτική πορεία ήταν η ανάπτυξη του κριτικού εγγραμματισμού 

μέσω της αναζήτησης στο διαδίκτυο πηγών και πληροφοριών και της αντίστοιχης αξιοποίη‐
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σής τους στη μάθηση.  Μέσα από τη συζήτηση, τη δημιουργία και το παιχνίδι τα παιδιά κα‐

λούνται να συμμετάσχουν σε ένα σχολικό project που επικοινωνεί διαθεματικά και με άλ‐

λες  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  όπως  καλλιτεχνικές  δημιουργίες,  θεατρικό  παιχνίδι, 

γλώσσα, χρήση ΤΠΕ και εκπαιδευτική επίσκεψη στο Μουσείο, όπου η κάθε δραστηριότητα 

μπορεί να εισχωρεί και να επικοινωνεί με την άλλη χωρίς να υπάρχουν σύνορα ή διαχωρι‐

στικές γραμμές. Ματσαγγούρας, (1996) .  

 

Οι αρχαίοι Έλληνες έβλεπαν τους θεούς τους με ανθρώπινη μορφή. Τους ήθελαν πανέμορ‐

φους και όχι τερατόμορφους, όπως άλλοι λαοί. Πίστευαν ότι οι θεοί τους έχουν ιδιότητες, 

συμπεριφορά, συναισθήματα και συνήθειες ανθρώπινες. Τους έδωσαν όχι μόνο τις αρετές 

αλλά και  τις αδυναμίες  των ανθρώπων.  Σε δύο μόνο σημεία διαφέρουν οι θεοί από τους 

ανθρώπους: είναι αθάνατοι και τα νιώθουν και τα μπορούν όλα σε μεγαλύτερο βαθμό από 

τους ανθρώπους. Το δωδεκάθεο σχετίζεται με τον ιερό αριθμό 12, που οφείλει την ιερότη‐

τά του στα ημερολογιακά και αστρολογικά πρότυπα του δωδεκάμηνου ηλιακού έτους και 

του ζωδιακού κύκλου ως σταθερές για την οργάνωση και τον προγραμματισμό της ζωής της 

κοινότητας, (Ελληνική Μυθολογία, Εκδοτικής Αθηνών, τ. 2, σελ. 68). 

 

Η Ελληνική Ιστορία είναι πολύ πλούσια σε μύθους γνωστούς και αρεστούς σε όλον τον κό‐

σμο.  Οι μύθοι, προϊόντα της συμβολιστικής ικανότητας του ανθρώπου, αποτελούν τα πρώ‐

τα δημιουργήματα της φαντασίας του. Λόγοι κυρίως ψυχολογικοί και συναισθηματικοί, που 

πηγάζουν από το δέος προς το άγνωστο και τη ζωή, ώθησαν τον άνθρωπο στη δημιουργία 

των μύθων. 

 

Μύθους  δε  δημιούργησαν  μόνο  οι  πρωτόγονες  αλλά  και  οι  εξελιγμένες  κοινωνίες.  Κάθε 

λαός έχει τους μύθους, τους ήρωές του και τα κατορθώματά τους και ενδιαφέρεται για τους 

δικούς του και όχι για τους ξένους ήρωες. Ο Ι. Θ. Κακριδής υποστηρίζει ότι «Μόνο μια ηρω‐

ική μυθολογία ξεπέρασε κάθε τοπικό και χρονικό σύνορο, η αρχαία ελληνική. Κακριδής Ι. Θ.  

(1986). Μορφές σαν του Αχιλλέα, του Οδυσσέα, του Ηρακλή, της Ελένης, της Ναυσικάς εί‐

ναι γνωστές όχι μόνο στην Ελλάδα που τις γέννησε ούτε μόνο στην Ευρώπη, που πνευματι‐

κά στηρίζεται στον  ελληνικό πολιτισμό, αλλά σε  κάθε μορφωμένο κοινό,  σε οποιοδήποτε 

μέρος του κόσμου και να ζει» Μέσα από τον μυθικό αυτό κόσμο,  ξεπηδά η φαντασία και 

δημιουργικότητα των Αρχαίων Ελλήνων, η οποία με πολύ ωραίο τρόπο ανιχνεύει και ασχο‐

λείται με τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανθρώπων, τη φιλοσοφία της ζωής καθώς και 

το άγνωστο.   Στην προσπάθεια αυτή κάνει χρήση των μύθων ώστε να εξηγήσει τα θέματα 

αυτά αλλά και να προωθήσει τις αρετές και τα προτερήματα του ανθρώπινου γένους. 

 

Νέοι γραμματισμοί 

 

Ο επικοινωνιακός γραμματισμός είναι σημαντικός στην πορεία της κατάκτησης της γνώσης 

αλλά και της ωρίμανσης και ολοκλήρωσης του ανθρώπου. Επίσης η κατανόηση των μορφών 

λόγου αλλά και μηνυμάτων, διδαχών που ενυπάρχουν σε κείμενα καθώς και η ορθή επιλο‐

γή και χρήση αυτών στην προφορική και γραπτή επικοινωνία των μαθητών είναι εξίσου ση‐

μαντική. Επιπλέον οι μαθητές μέσα από την αναζήτηση και εξερεύνηση των πληροφοριών 

στο διαδίκτυο μαθαίνουν να αξιολογούν και να επιλέγουν την πιο κατάλληλη πηγή και θε‐

ματολογία  που  απαιτείται  για  την  ολοκλήρωση  της  εργασίας  τους  καθώς  και  να  απορρί‐
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πτουν άλλες πηγές που κρίνουν μη έγκυρες ή μη αξιόπιστες όσον αφορά την πληροφορία 

και γνώση που παρουσιάζουν.   Και εδώ αναφερόμαστε στον κριτικό γραμματισμό μια ικα‐

νότητα‐εφόδιο πολύ σημαντικό για τον κάθε μαθητή όσον αφορά την ολοκλήρωση και  με‐

τέπειτα πορεία του στον σύγχρονο κόσμο. 

 

Μεθοδολογία 

Για την πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής παρέμβασης επιλέχτηκε η  μέθοδος project λό‐

γω  των  βασικών  της  χαρακτηριστικών  όπως  συνδιαμόρφωση  της  διδακτικής  πορείας  με 

τους μαθητές, αυτενέργεια των μαθητών, διάλογος και συζήτηση πάνω στην κάθε δραστη‐

ριότητα αλλά και στις διαφωνίες ή τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στην πορεία προς 

την ολοκλήρωση  της δράσης  και  την παρουσίαση  των αποτελεσμάτων.  Επίσης υιοθέτηση 

ομαδοσυνεργατικής πορείας εργασίας καθώς και συνεχή αξιολόγηση μέσω της διαγνωστι‐

κής, διαμορφωτικής και τελικής μορφής αξιολόγησης μέσω της παρατήρησης της όλης πο‐

ρείας των μαθητών και ολοκλήρωσης των δημιουργιών τους.  Τέλος περάτωση της δράσης 

με τις παρουσιάσεις των εργασιών των μαθητών και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

 

Αναλυτική Περιγραφή‐Παρουσίαση των δραστηριοτήτων 

 

Περιηγούμενοι στο σχολικό βιβλίο της Ιστορίας της Γ΄ τάξης, και συγκεκριμένα στην ενότητα 

2 και 3 Οι Θεοί και οι Θεές του Ολύμπου, σελίδες 11 έως 18, οι μαθητές καλούνται: 

– Να γνωρίσουν τους θεούς του Ολύμπου και τις ιδιότητες που τους απέδιδαν οι άνθρωποι. 

– Να επισημάνουν τα ανθρωπομορφικά χαρακτηριστικά των θεών. 

– Να γνωρίσουν μύθους με τους οποίους οι αρχαίοι εξηγούσαν γεγονότα ή φαινόμενα της 

καθημερινής ζωής. 

– Να αντιληφθούν την ανάγκη του ανθρώπου να λατρεύει και να τιμά τους θεούς του. 

– Να γνωρίσουν το μύθο για την ονομασία της ευρωπαϊκής ηπείρου και να κατανοήσουν τη 

σημασία του. 

 

Εκκίνηση για προβληματισμό και δραστηριότητες έθεσαν τα βίντεο από την πλέον αρκετά 

πλούσια βιντεοθήκη του «YOUTUBE» όπως οι παρακάτω σύνδεσμοι: 

 

1. http://www.youtube.com/watch?v=CDmHxXthUVk (ενεργός στις 4/7/2013) 

2. https://www.youtube.com/watch?v=XU0cNpMZUlA (ενεργός στις 4/7/2013) 

3. http://www.youtube.com/watch?v=jUWdAxOPPqw (ενεργός στις 4/7/2013) 

 

Το κάθε βίντεο είναι συνήθως δωδεκάλεπτο, κρίναμε ότι καλό είναι να παρουσιαστεί ένα 

βίντεο έτσι ώστε να μας δοθεί χρόνος για να προχωρήσουμε στις δραστηριότητες. 

 

Στη συνέχεια  ηχογραφήσαμε και παρουσιάσαμε μέσω του μικροφώνου του υπολογιστή το 

κείμενο  του  μαθήματος  με  τη  συμμετοχή  των  μαθητών,  τα  οποία  και  άκουσαν  τη  φωνή 

τους να παρουσιάζει το εν λόγω θέμα.  Με τον τρόπο αυτό ο/η εκπαιδευτικός προωθεί μια 

διδασκαλία που  λαμβάνει  υπόψη  τη  χρήση  της πολλαπλής  νοημοσύνης  των μαθητών,  α‐

κουστικής,  οπτικής.  Έτσι  ενισχύει  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών  για  συμμετοχή  αλλά  και 

προωθεί την ανάπτυξη του προφορικού λόγου καθώς και της κατανόησης του κειμένου μέ‐
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σω της ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών λόγω  της συμμετοχής τους στη διαδι‐

κασία. 

 

Αφού παρουσιάσαμε τα βιντεάκια και ακούσαμε το κείμενο του βιβλίου, συζητήσαμε και 

κάναμε διάλογο για τους θεούς και θεές του Ολύμπου. Στη συνέχεια αναζητήσαμε στο δια‐

δίκτυο στοιχεία και πληροφορίες που θα μας βοηθούσαν στο να αποκτήσουμε γνώσεις πά‐

νω στο αντικείμενο αλλά και νε καλλιεργήσουμε και ενισχύσουμε τον κριτικό γραμματισμό. 

 

Μέσω  της  μηχανής  αναζήτησης  (Google)  περιηγηθήκαμε  σε  διαφορετικές  ιστοσελίδες  με 

την ίδια θεματογραφία.  Τελικά καταλήξαμε στις παρακάτω: 

 

1. http://goo.gl/ScqI0  Η γνωστή μας Wikipedia στο άρθρο για τους δώδεκα θεούς 

2. http://goo.gl/6Kqel  Ένα wiki (συνεργατικός ιστότοπος) από το 2ο δημοτικό σχολείο 

Πεύκων 

3. http://www.youblisher.com/p/559935‐/  Ηλεκτρονικό  βιβλίο  για  τους  δώδεκα  θε‐

ούς.  

(ενεργοί στις 4/7/2013) 

 

Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των συγκεκριμένων ιστοσελίδων ήταν τα ακόλουθα: 

 

1.  Ο  Ιστότοπος ενθαρρύνει τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά και δημιουργικά στη 

διαδικασία της μάθησης; 

3.  Σε τι διαφέρει από τα σχολικά βιβλία και άλλες πηγές; 

5.  Τα χαρακτηριστικά και οι δυνατότητες του Ιστότοπου συντελούν στην  βαθιά κατα‐

νόηση από τους μαθητές του γνωστικού αντικειμένου και στην μετέπειτα αξιοποίη‐

ση της γνώσης αυτής η όχι; 

6.  Ο συγκεκριμένος Ιστότοπος ενθαρρύνει τη συμμετοχικότητα των μαθητών; 

7.  Επιδρά στην ανάπτυξη της εξερευνητικής – ανακαλυπτικής μάθησης 

8.  Προβάλλει και προωθεί την κριτική σκέψη; 

10.   Ενισχύει το ομαδικό πνεύμα, την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ των μαθη‐

τών αλλά και μεταξύ των μαθητών και του δασκάλου και αντίστροφα. 

11.  Προβάλει την πληροφορία διαθεματικά ή και βιωματικά ακόμα; 

12.  Κινεί το ενδιαφέρον των μαθητών με εύκολο και χρηστικό σχεδιασμό των σελίδων 

αλλά και παρουσίασης θεμάτων και ηρώων σε σύγχρονο και γνώριμο περιβάλλον 

για τους μαθητές.  

13.  Διευκρινίζονται οι πηγές άντλησης  του γνωστικού υλικού καθώς και οι διδακτικές 

και μαθησιακές μέθοδοι χρήσης του υλικού με διδακτικά παραδείγματα καθώς και 

παραδείγματα που αφορούν μειονότητες αλλά και μαθητές με μαθησιακές δυσκο‐

λίες και ειδικές ανάγκες; 

14.  Ενισχύει τη συνεργασία των μαθητών στη συγκεκριμένη εργασιακή πρόταση, προά‐

γοντας έτσι την συνεργατικότητα και κοινωνικότητά τους όπως και προσφέρει τη δυνατότη‐

τα οι μαθητές να σώσουν και να εκτυπώσουν τις εργασίες τους. Ν. Αμανατίδης, (2008).  

 

Κατόπιν παίξαμε και αποκτήσαμε γνώσεις μέσω του εκπαιδευτικού λογισμικού για το δω‐

δεκάθεο με ήρωα τον Ξεφτέρη.  Μια παρουσίαση του λογισμικού παρατίθεται σε βίντεο: 
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http://www.youtube.com/watch?v=cBaBT26hTWs (ενεργός στις 4/7/2013) 

 

Τα παιδιά  ενθουσιάστηκαν με  το  λογισμικό,  ασχοληθήκαμε με  τις  εκπαιδευτικές  δραστη‐

ριότητες που προτείνει η εφαρμογή και απαντήσαμε στις ερωτήσεις χωρισμένοι ανά ομά‐

δες.  Κατά  την  αξιολόγηση‐συζήτηση  παρατηρήθηκε  ότι  οι  μαθητές  συγκράτησαν  μεγάλο 

όγκο πληροφοριών από τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. 

 

Μετέπειτα επισκεφτήκαμε το Αρχαιολογικό Μουσείο που βρίσκεται κοντά στο σχολείο μας 

και μελετήσαμε τη διαδρομή και τα εκθέματα του Μουσείου με τη χρήση ενός πολύ ενδια‐

φέροντος όπως αποδείχτηκε νέου διαδικτυακού εκπαιδευτικού εργαλείου του Prezi.  Μέσω 

ενός ανακλαστικού προβολέα και ενός υπολογιστή προβάλαμε τις εικόνες που τραβήξαμε 

κατά την διαδρομή‐πορεία των παιδιών στη γειτονιά μας, στην προκειμένη περίπτωση από 

το σχολειό στο αρχαιολογικό μουσείο.   Εδώ επιδιώχτηκε μια ανάλυση‐αξιολόγηση‐μελέτη 

της διαδρομής,  και  επίσκεψης,  και μια συζήτηση στην ολομέλεια  της  τάξης. Δεν χρησιμο‐

ποιήσαμε μια κλασσική παρουσίαση με τη χρήση του εργαλείου Power Point αλλά γίναμε 

πιο  τολμηροί  και  δημιουργήσαμε μια πολυμεσική παρουσίαση στο διαδικτυακό  εργαλείο 

Prezi,  το οποίο και τελικά αποδείχθηκε μια ενδιαφέρουσα επιλογή αφού κινητοποίησε το 

ενδιαφέρον των παιδιών. Σε ένα πίνακα και με τη χρήση ενός βιντεοπροβολέα παρουσιά‐

στηκαν και καταγράφηκαν με λεπτομέρειες η όλη επίσκεψη στο Μουσείο και ακολούθησε 

ζωντανή συζήτηση. 

 

Το αποτέλεσμα της δημιουργίας μας βρίσκεται στο συγκεκριμένο διαδικτυακό Ιστότοπο: 

 

http://prezi.com/xrc96qyrxism/presentation/?auth_key=0a4c8e9d6d7ef479e02ceb150d25a

5e1a8d5868a&kw=view‐xrc96qyrxism&rc=ref‐24830017  (ενεργός στις 4/7/2013) 

 

Η προσπάθεια να δημιουργήσουμε τη συγκεκριμένη πολυμεσική παρουσίαση ήταν αρχικά 

δύσκολη λόγω  του  νέου  τρόπου εργασίας με  το συγκεκριμένο  εργαλείο.   Ως αποτέλεσμα 

χρειάστηκε η επέμβαση και βοήθεια του δασκάλου αρκετές φορές.  Παρ' όλα όμως τα προ‐

βλήματα η όλη προσπάθεια  είχε πολύ θετικά αποτελέσματα αφού όλα  τα παιδιά  κινητο‐

ποιήθηκαν, γέμισαν με ενδιαφέρον για συμμετοχή και εργασία και στο τέλος με χαρά πα‐

ρουσιάσαμε και συζητήσαμε το αποτέλεσμα των εργασιών μας αλλά και τα εκθέματα του 

μουσείου που επισκεφτήκαμε. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι η συζήτηση για τα 

εκθέματα του μουσείου αλλά και τη διαδρομή μας προς αυτό ανέπτυξε έναν πολύ ενδια‐

φέρον και γόνιμο διάλογο στην τάξη.  Συζητήσαμε την πορεία μας προς το μουσείο με μια 

μορφή διαθεματικής προσέγγισης αναφέροντας και θίγοντας ζητήματα για το περιβάλλον 

αλλά και για την ασφαλή κυκλοφορία στους δρόμους.   Επιπλέον ο διάλογος που αναπτύ‐

χθηκε πάνω στα εκθέματα του μουσείου ενίσχυσε την επικοινωνιακή ικανότητα των μαθη‐

τών αλλά και την επιχειρηματολογία και τις γνώσεις τους όσον αφορά  το δωδεκάθεο, κα‐

θώς και το χαρακτήρα του κάθε θεού/θεάς σε συνδυασμό με τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά 

τους.  

 

Στη  συνέχεια  και  συγκεκριμένα  στο  σχολικό  εργαστήρι  καταφέραμε  συνεργατικά  να  δη‐

μιουργήσουμε μια αφίσα μέσω της χρήσης του εργαλείου glogster, όπου τα παιδιά με τη 

βοήθεια  του  δασκάλου,  (όπου  υπήρχε  δυσκολία  και  ανάγκη  προσπαθούσα  να  βοηθήσω 
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στηρίζοντας την προσπάθεια και συζητώντας με τα παιδιά), σχεδιάσανε και δημιουργήσανε 

μια αφισούλα με θέμα «Οι Θεοί και οι Θεές του Ολύμπου».  Παράλληλα με το διαδικτυακό 

εργαλείο τα παιδιά δημιούργησαν και απλές αφίσες σε χαρτί Α3 όπου σχεδίασαν και έγρα‐

ψαν με μολύβια  και  μαρκαδόρους.    Η  ενέργεια αυτή θεωρήθηκε  επίσης  χρήσιμη  για  την 

εξάσκηση των παιδιών στην ορθογραφία και τη χρήση των κατάλληλων ουσιαστικών,  των 

ονομάτων των θεών και των ρημάτων.   Επιπλέον αποδείχθηκε χρήσιμη και στην περαιτέρω 

ενασχόλησή τους με το θέμα μέσω απτών και γνώριμων εργαλείων από τα οποία οι μαθη‐

τές θα πάρουν  ιδέες και θα προχωρήσουν και στην χρήση των συγκεκριμένων διαδικτυα‐

κών εργαλείων. Στη συνέχεια οι αφίσες παρουσιάστηκαν στην τάξη και έγινε μια συζήτηση 

πάνω στις  ιδέες, σχόλια αλλά και προτάσεις που προβάλλονται στις  εν λόγω δημιουργίες 

των μαθητών.   

 

Η διαδικτυακή τοποθεσία της αφίσας είναι η ακόλουθη:  

 

http://www.glogster.com/nickaman/gods‐of‐olympus‐nickaman/g‐

6kve2kct0jh61ogi785d4a0 (ενεργός στις 4/7/2013) 

 

Εδώ θα πρέπει επίσης να τονιστεί και η καλλιέργεια και ενίσχυση του κριτικού γραμματι‐

σμού από τη μεριά των μαθητών. Στην προσπάθειά τους οι μαθητές να βρουν αξιόπιστες 

πηγές από το διαδίκτυο τις οποίες και στην πορεία κατέγραψαν και ανάρτησαν στην συγκε‐

κριμένη αφίσα, προχώρησαν σε επιλογή συγκεκριμένων πληροφοριών και απόρριψη άλλων 

κατόπιν συζήτησης στην ομάδα και στην ολομέλεια της τάξης.  Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η 

συζήτηση για την απόρριψη κάποιων πληροφοριών από ιστοσελίδες που δεν γνωρίζαμε τον 

δημιουργό τους και επιλογή των κειμένων από άλλες που παρέθεταν αρκετές πληροφορίες 

και αναφορές για τις πηγές τους. 

 

Κατόπιν δημιουργήσαμε   στο εργαστήρι με τη χρήση του διαδικτυακού εργαλείου Wordle 

μια σειρά από λέξεις που βρήκαμε στο κείμενο του μαθήματος της Ιστορίας, οι οποίες αφο‐

ρούν ονόματα θεών αλλά και χαρακτηριστικά τους και τα παρουσιάσαμε με το συγκεκριμέ‐

νο διαδικτυακό εργαλείο, (Εικόνα 1). 

Εικόνα 1 

 

854/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Μετά την μαθησιακή και καλλιτεχνική μας  διαδρομή ακολούθησε μια μικρή συζήτηση πά‐

νω στις λέξεις και  την ορθογραφία  των ονομάτων.    Τα παιδιά  τόνισαν  το ότι μάθανε και‐

νούριες λέξεις και τη ορθογραφία τους με ευχάριστο και καινούργιο τρόπο, καθώς επίσης 

και σύνδεσαν πιο εύκολα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κάθε Θεού/Θεάς . Τη συγκε‐

κριμένη δραστηριότητα τη συνδυάσαμε και με μικρά θεατρικά δρώμενα, σκετσάκια για τον 

κάθε Θεό/Θεά. 

Συμπεράσματα 

 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι αρχικά υπήρξε μια σχετική δυσκολία στην οργάνωση του χρόνου 

για  την  εφαρμογή  των  δραστηριοτήτων  και  την  αξιολόγηση  και  ανατροφοδότηση αυτών.  

Οι μαθητές είχαν απορίες στη χρήση των εργαλείων αλλά και δυσκολίες συνεργασίας πα‐

ρουσιάστηκαν σε κάποιες ομάδες.   

Παρά όλες  όμως αυτές τις αρχικές δυσκολίες τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριό‐

τητες, συμμετείχαν ενεργά και με προθυμία. Ως αποτέλεσμα μέσα από   δημιουργικές και 

συνεργατικές δράσεις απέκτησαν σημαντικές γνώσεις και δεξιότητες. 

Είναι  ιδιαίτερα χρήσιμο ο εκπαιδευτικός να γνωρίζει από πριν  τα εργαλεία που πρόκειται 

να εφαρμόσει και να έχει μια ικανοποιητική σύνδεση στο διαδίκτυο και έναν σχετικά «κα‐

λό» δηλαδή σχετικά σύγχρονο και με καλές επεξεργαστικές δυνατότητες υπολογιστή.  Στην 

διδακτική μας πορεία αυτό που εφαρμόσαμε είναι πρώτα δημιουργία στο χαρτί και αργό‐

τερα αφού ολοκληρώσαμε τις ιδέες και γνωρίζαμε τι θα σχεδιάσουμε εφαρμογή με τα δια‐

δικτυακά  εργαλεία  της  επιλογής  μας.    Ο  σχολικός  χρόνος  περνά  πολύ  γρήγορα  και  είναι 

πρωτεύων  να οργανώνουμε την πορεία των δραστηριοτήτων μας όσο το δυνατό καλύτερα. 

Είναι σημαντικό επίσης τα παιδιά να αποκτούν δεξιότητες της χρήσης αυτών των εργαλείων 

μέσα από την εκπαίδευση όπως και έγινε με την εφαρμογή της συγκεκριμένης εκπαιδευτι‐

κής δραστηριότητας. Θα πρέπει όμως να υπάρχει οργάνωση, στοχοθεσία και σχέδιο, υπο‐

δομή και θέληση να υπερβούμε τα εμπόδια.   

Εν γένει τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες και θα έλεγα υπερκαλύφθηκαν οι 

διδακτικοί στόχοι του μαθήματος, παρόλο που ο χρόνος πολλές φορές δεν ήταν επαρκής. 

Κατανοήθηκαν σε μεγάλο βαθμό τα θέματα των κειμένων και παρουσιάστηκαν με επιτυχία 

από την κάθε ομάδα.  Επιπλέον οι συζητήσεις και διάλογοι με τους μαθητές και τις ομάδες 

ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες και εποικοδομητικές. 

Πιστεύω ότι μέσα από την όλη μας εκπαιδευτική πορεία με την αξιοποίηση και των συγκε‐

κριμένων εργαλείων των νέων τεχνολογιών, που παρακίνησαν και ενθουσίασαν τους μαθη‐

τές, κερδίσαμε σε γνώσεις αλλά και δεξιότητες και γραμματισμούς όπως αυτών της συνερ‐

γασίας της κριτικής,  της γόνιμης επικοινωνίας καθώς και  της αξιοποίησης και χρήσης  των 

προτεινόμενων εργαλείων. 
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Η διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας στο Λύκειο με τη συνδρομή της ψηφιακής 
τάξης σε περιβάλλον moodle 

 
Κούκης Νικόλαος 
Φιλόλογος, MEd 
koukisn@yahoo.gr  

 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση επιχειρείται η παρουσίαση της εφαρμογής στην πράξη ενός σενα‐

ρίου διδασκαλίας στο πλαίσιο του μαθήματος των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της 

Α΄ Τάξης του Λυκείου.  Για την εφαρμογή αυτή χρησιμοποιήθηκε η ψηφιακή τάξη του συ‐

γκεκριμένου Γενικού Λυκείου, η οποία έχει δημιουργηθεί σε περιβάλλον moodle στους ε‐

ξυπηρετητές  (servers)  του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Η εφαρμογή αυτή είχε  χρονική 

διάρκεια  δώδεκα διδακτικών ωρών  και  πραγματοποιήθηκε,  ανάλογα με  τις  ανάγκες  τους 

σεναρίου,  στην αίθουσα διδασκαλίας  και  το  εργαστήριο πληροφορικής  του σχολείου.  Για 

την  επίτευξη  των  διδακτικών  στόχων  υιοθετήθηκε  κυρίως  η  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος 

διδασκαλίας των μαθητών. Η εν λόγω εφαρμογή κατέδειξε πως, παρά την αντίσταση πολ‐

λών εκπαιδευτικών στην ενσωμάτωση της χρήσης των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος 

της λογοτεχνίας, οι μαθητές είναι πρόθυμοι να εμπλακούν σε καινοτόμες προσεγγίσεις του 

μαθήματος με αξιοσημείωτα για τους ίδιους οφέλη. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διδασκαλία λογοτεχνίας, Α΄ Τάξη Λυκείου, ψηφιακή τάξη (moodle) 

 

Εισαγωγή 

Κατά τη σχολική χρονιά 2012‐2013 στο πλαίσιο συνεργασίας με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσ‐

σας,  στην  Πράξη  «Δημιουργία  πρωτότυπης  μεθοδολογίας  εκπαιδευτικών  σεναρίων  βασι‐

σμένων  σε  ΤΠΕ  και  δημιουργία  εκπαιδευτικών  σεναρίων  για  τα  μαθήματα  της  Ελληνικής 

Γλώσσας  στην  Α/βάθμια  και  Β/βάθμια  εκπαίδευση»  του  Επιχειρησιακού  Προγράμματος 

«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», συνέταξα κάποια εκπαιδευτικά σενάρια για το μάθη‐

μα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (ΚΝΛ) για την Α΄ Λυκείου. Ένα από τα σενάρια 

αυτά είχε τον τίτλο «Η μορφή της μητέρας στη λογοτεχνία». Το σενάριο αυτό δημιουργήθη‐

κε για τις ανάγκες της διδασκαλίας της διδακτικής ενότητας «Τα φύλα στη λογοτεχνία», η 

οποία είναι μια εκ των τριών διδακτικών ενοτήτων που προβλέπονται σύμφωνα με το νέο 

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκεί‐

ου (ΦΕΚ Β 1562/27‐6‐2011, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκεί‐

ου, Αρθρ.6/ σελ. 21075). 

 

Η  εφαρμογή  του σεναρίου πραγματοποιήθηκε  κατά  τη διάρκεια  του πρώτου  τετραμήνου 

του διδακτικού έτους και πιο συγκεκριμένα κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2012. 

Για τη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων επιτυχούς εφαρμογής των όποιων σε‐

ναρίων απαιτούσαν  τη  χρήση  εργαστηρίου πληροφορικής  είχε υπάρξει  από  την αρχή  της 

χρονιάς πρόβλεψη στο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, ώστε το συγκεκριμένο τμήμα της 

Α΄ Λυκείου του σχολείου να διδάσκεται το μάθημα των ΚΝΛ σε συνεχόμενο δίωρο και μά‐

λιστα με τη δυνατότητα αποκλειστικής και όχι μετά από συνεννόηση, χρήσης του εργαστη‐

ρίου πληροφορικής  του σχολείου. Η πρόβλεψη αυτή υπήρξε σημαντική,  γιατί  εξυπηρετή‐
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θηκαν στο ακέραιο οι ανάγκες εργασίας των ομάδων των μαθητών σε Ηλεκτρονικό Υπολο‐

γιστή (Η/Υ).  

 

Ανεξάρτητα από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου, ευτυχής ήταν η συγκυρία ότι 

το  Γενικό Λύκειο αναφοράς,  δηλαδή  το 2ο  Γενικό Λύκειο Κηφισιάς,  είχε από  το Νοέμβριο 

του 2011 ψηφιακή τάξη σε περιβάλλον moodle, η οποία ήδη λειτουργούσε και οι μαθητές 

που είχαν ήδη έλθει σε επαφή με αυτήν είχαν διατυπώσει θετικές κριτικές για την ευχρη‐

στία και τη δυνατότητα συνδρομής της στη διδασκαλία των σχολικών μαθημάτων. Επομέ‐

νως, πρόκληση αποτέλεσε η εμπλοκή των νέων μαθητών της Α΄ Λυκείου του σχολείου με 

την ψηφιακή τάξη, με την προσδοκία ότι η γνωριμία με την ψηφιακή τάξη θα τους εισάγει 

στην έννοια της   εξ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και η εξάσκηση στην ανάρτηση 

των αρχείων των εργασιών τους σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης θα τους φέρει σε επαφή με 

νέες γνώσεις που άπτονται του ψηφιακού γραμματισμού. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο σεναρίου 

Η  διδασκαλία  του  μαθήματος  της  λογοτεχνίας  «χαρακτηρίζεται  από  σθεναρή  αντίσταση 

στην ενσωμάτωση της καινοτομίας και της χρήσης των ΤΠΕ» (Αποστολίδου, 2012: 4). Επο‐

μένως,  η  παραγωγή  σεναρίων  με  προσανατολισμό  την  ενεργητική  εμπλοκή  των  ΤΠΕ  στη 

διδασκαλία του μαθήματος αυτού αποτελεί πάντα μια πρόκληση για κάθε εμπλεκόμενο.  

 

Η  ιδέα συγγραφής και στη συνέχεια εφαρμογής στην πράξη του συγκεκριμένου σεναρίου 

δημιουργήθηκε στη σκέψη του γράφοντος  μετά από μια πορεία αναζήτησης στο διαδίκτυο, 

η οποία κατέδειξε ότι η διδακτική ενότητα των ΚΝΛ της Α΄ Λυκείου «Τα φύλα στη λογοτε‐

χνία»  προσανατολίζει  τους συναδέλφους φιλολόγους σε  επεξεργασία θεμάτων όπως ο  έ‐

ρωτας, η κοινωνική θέση της γυναίκας, ο θεσμός της οικογένειας, οι ρόλοι των φύλων, ενώ 

θέματα όπως η πατρική και μητρική ταυτότητα δεν είναι τόσο ελκυστικά. Επομένως, το θέ‐

μα  της  μητρικής  μορφής  στη  λογοτεχνία  θεωρήθηκε  καινοτόμο  και  πρωτότυπο  και  δη‐

μιούργησε  την προσδοκία ότι  θα  κινητοποιήσει  το  ενδιαφέρον  των μαθητών  και  θα  τους 

κάνει να το προσεγγίσουν με ερευνητική διάθεση. 

 

Από λογοτεχνική σκοπιά το σενάριο επιδίωξε  η μορφή της μητέρας στη λογοτεχνία να ανα‐

χθεί σε έναυσμα για να γνωρίσουν οι μαθητές κάποιους έλληνες και ξένους λογοτέχνες, τον 

τρόπο  γραφής  τους  και  τις  τεχνικές  με  τις  οποίες  επεξεργάζονται  το  συγκεκριμένο  θέμα. 

Από παιδαγωγική σκοπιά η κύρια επιδίωξη ήταν να εξοικειωθούν και να ασκηθούν οι μαθη‐

τές στην εργασία σε ομάδες και στη συνεργατική παραγωγή λόγου αξιοποιώντας τις προγε‐

νέστερες  γνώσεις  τους  για  τη  λογοτεχνία  διερευνώντας  οι  ίδιοι  το  θέμα  ως  ερευνη‐

τές/δημιουργοί, παράγοντας οι ίδιοι γνώση. Αναφορικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, η προ‐

στιθέμενη, για τους μαθητές, αξία έγκειται στην αναμενόμενη κινητοποίησή τους στα πλαί‐

σια της διερεύνησης, επιλογής και αξιοποίησης υλικού από διαδικτυακές πηγές, καθώς και 

στην εξοικείωσή τους με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Τέλος, μέσα από την εφαρμογή του σεναρίου υπήρξε η πρόβλεψη και   ότι μέσα από την 

προσέγγιση του θέματος αυτού θα δοθεί η αφορμή για διεύρυνση και άλλων θεμάτων που 

άπτονται του πεδίου «τα φύλα στη λογοτεχνία», όπως τα κοινωνικά στερεότυπα για τα φύ‐
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λα, η πατρική μορφή στη λογοτεχνία, ο θεσμός της οικογένειας στο χρόνο, οι σχέσεις και οι 

ρόλοι  των φύλων.  Για  το λόγο αυτό επιλέχθηκαν κείμενα και ποιήματα  του 19ου και  του 

20ου αιώνα, που αποτυπώνουν κατά το δυνατόν τα ήθη της εποχής και αναδεικνύουν το 

ρόλο των δύο φύλων, καθώς και τα κοινωνικά στερεότυπα και τις προκαταλήψεις που επι‐

κρατούσαν. 

 

Το σενάριο αυτό, όπως και όλα τα σενάρια που προσπαθούν να εμπλέξουν την αξιοποίηση 

των ΤΠΕ στη διδασκαλία του μαθήματος της λογοτεχνίας, επιδιώκει να καταλάβει ένα συ‐

γκεκριμένο χώρο στο πεδίο της εκπαίδευσης και να συμβάλλει στη «διαμόρφωση της υπο‐

κειμενικότητας των εκπαιδευτικών και στην εκπαιδευτική αλλαγή» (Χοντολίδου, 2012: 60). 

 

Λεπτομέρειες και προϋποθέσεις εφαρμογής σεναρίου στην πράξη 

Απαραίτητη προϋπόθεση για  την  εφαρμογή ήταν η εξοικείωση  του εκπαιδευτικού με  την 

ομαδοσυνεργατική μέθοδο εργασίας των μαθητών και με τη χρήση εργαλείων Web2.0, κα‐

θώς και η δυνατότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν «απλές» εφαρμογές/προγράμματα 

του Η/Υ, όπως η χρήση του προγράμματος επεξεργασίας κειμένου (ΠΕΚ) και  των Μηχανών 

Αναζήτησης, καθώς και η ανάρτηση αρχείων σε περιβάλλον ψηφιακής τάξης (moodle). 

 

Σημαντικό είναι και πρέπει να αναφερθεί εδώ, πως πριν την εφαρμογή του σεναρίου στο 

συγκεκριμένο τμήμα μαθητών της Α΄ Λυκείου έγινε διερεύνηση και διασφαλίστηκε ότι κα‐

νένας από τους μαθητές του τμήματος δεν είχε «χάσει» τη μητέρα του. Θεωρήθηκε μεγά‐

λης σημασίας  το  να μην  υπάρχει  κανένας ορφανός από μητέρα μαθητής,  ο  οποίος θα  ε‐

μπλακεί  στην  υλοποίηση  ενός  σεναρίου  για  τη  μορφή  της  μητέρας,  γιατί  κάτι  τέτοιο  θα 

μπορούσε να ανασύρει δυσάρεστες μνήμες στη σκέψη του, με πιθανά δυσάρεστα, για όλο 

το τμήμα, αποτελέσματα.  

 

Οι στόχοι που επιδιώχθηκε να επιτευχθούν κατά την εφαρμογή του σεναρίου ήταν, αρχικά, 

να γνωρίσουν οι μαθητές έλληνες και ξένους λογοτέχνες μέσα από το έργο τους αναφορικά 

με τη μορφή της μητέρας, να συνειδητοποιήσουν το ρόλο της μητέρας στη ζωή παιδιών και 

ενηλίκων  και  να ανιχνεύσουν  το ρόλο  της μητέρας στο  κοινωνικό  γίγνεσθαι μέσα από  τα 

διαμορφωμένα  και  επικρατούντα ανά  εποχή  στερεότυπα.  Επειδή πρόκειται  για  γλωσσικό 

μάθημα, επιδιώχθηκε ακόμη να ασκηθούν οι μαθητές στην ανίχνευση και καταγραφή των 

χαρακτηριστικών  γνωρισμάτων  του  ήρωα  ενός  λογοτεχνικού  έργου,  στον  εντοπισμό  των 

τεχνικών αφήγησης που ο συγγραφέας/ποιητής υιοθετεί, στη γνωριμία με τον τρόπο γρα‐

φής και το ύφος ελλήνων και ξένων λογοτεχνών μέσα από το έργο τους αναφορικά με τη 

μορφή της μητέρας και στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του προγράμ‐

ματος επεξεργασίας κειμένου. Τέλος, έγινε προσπάθεια να αναπτύξουν οι μαθητές την ικα‐

νότητά τους να αναζητούν, να επιλέγουν, να ιεραρχούν και να αξιοποιούν πληροφορίες από 

το διαδίκτυο, να ασκηθούν στη χρήση της ψηφιακής τάξης (εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκ‐

παίδευση) και στην ανάρτηση αρχείων σε αυτήν και να εξοικειωθούν με ανοικτά περιβάλ‐

λοντα μάθησης, με την ομαδική συνεργασία, ώστε να αναπτύξουν την ικανότητα αυτενέρ‐

γειας και ατομικής οικοδόμησης της γνώσης. 
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Πριν την έναρξη εφαρμογής του σεναρίου όλοι οι μαθητές του τμήματος είχαν ήδη εγγρα‐

φεί  από  τον  εκπαιδευτικό  στην  ψηφιακή  τάξη  του  σχολείου  (http://2lyk‐

kifis.att.sch.gr/eclass) και είχαν πάρει «όνομα χρήστη» και «κωδικό πρόσβασης» σε αυτήν. 

Για να είναι βέβαιο πως όλοι ήταν σε θέση να εισέλθουν στο χώρο της πλατφόρμας moodle 

από τον Η/Υ του σπιτιού τους, είχε ήδη γίνει επίδειξη της ψηφιακής τάξης από τον εκπαι‐

δευτικό και όλα τα μέλη της κάθε ομάδας είχαν κάνει «είσοδο» και «έξοδο» από την ψη‐

φιακή τάξη και είχαν περιηγηθεί στο λογαριασμό τους σε αυτήν. 

 

Για τις ανάγκες της εφαρμογής του σεναρίου οι μαθητές της τάξης χωρίστηκαν σε πέντε ο‐

μάδες των πέντε ή/και έξι μελών. Όλο το υλικό που επρόκειτο να χρειαστεί κατά την εφαρ‐

μογή είχε ήδη αναρτηθεί στο χώρο του μαθήματος της ψηφιακής τάξης που δημιουργήθηκε 

για αυτό το σκοπό και στον οποίο είχαν πρόσβαση και δικαιώματα χρήστη οι μαθητές. Α‐

ναρτήθηκαν ακόμη οι ομάδες και τα ονόματα των μελών τους, τα φύλλα εργασίας (ένα ανά 

ομάδα) και προσδιορίστηκε ο χώρος ανάρτησης και σχολιασμού εργασιών, ώστε οι ομάδες 

να μπορούν να αναρτούν τις εργασίες τους αλλά να μπορούν ακόμη να βλέπουν και τις ερ‐

γασίες των άλλων ομάδων και να τις σχολιάζουν (ανατροφοδότηση).  

 

Εφαρμογή σεναρίου στην πράξη 

Η εφαρμογή  του σεναρίου πραγματοποιήθηκε σε  τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση  (πριν από 

την ανάγνωση) είχε διάρκεια δύο διδακτικών ωρών, η δεύτερη φάση (κατά την ανάγνωση) 

είχε διάρκεια επτά διδακτικών ωρών και η τρίτη φάση  (μετά την ανάγνωση) είχε διάρκεια 

τριών διδακτικών ωρών. Τα φύλλα εργασίας των ομάδων διανεμήθηκαν στα μέλη τους από 

την πρώτη κιόλας διδακτική ώρα, γιατί θεωρήθηκε σημαντικό να έχουν οι μαθητές από την 

αρχή της εφαρμογής του σεναρίου τα φύλλα εργασίας στα χέρια τους, για να μπορούν να 

εκτιμήσουν τις υποχρεώσεις και το φόρτο εργασίας τους και να συνειδητοποιήσουν πως το 

πλαίσιο εργασιών τους είναι κοινό και ήδη διαμορφωμένο και επομένως δεν μπορεί να γί‐

νει αντικείμενο διαπραγμάτευσης. 

 

Κατά την πρώτη φάση, μετά από αφόρμηση για εισαγωγή στο προς διερεύνηση θέμα και 

σύντομη συζήτηση, ζητήθηκε από τους μαθητές να επισκεφθούν τα Ηλεκτρονικά Λεξικά της 

Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα (εδώ), να αναζητήσουν σημασίες της νέας ελληνικής γλώσ‐

σας για τις λέξεις «μάνα», «μητέρα», «μαμά» και να κρατήσουν σημειώσεις σε ένα αρχείο 

επεξεργαστή κειμένου. Στη συνέχεια τους ζητήθηκε να επισκεφθούν κάποια Μηχανή Ανα‐

ζήτησης (Google, Yahoo, κ.α.) και να εντοπίσουν πληροφορίες, τραγούδια, ταινίες, κείμενα 

λογοτεχνικά  ή  μη  που  να  αφορούν  τη  μητέρα.  Τέλος,  έγινε  προβολή  με  τον  “video 

projector”  αποσπασμάτων  ταινιών,  προκειμένου  οι  μαθητές  να  προβληματιστούν  για  το 

ρόλο  της  μητέρας  σε  θεατρικά  ή  κινηματογραφικά  έργα  που  βασίστηκαν  σε  λογοτεχνικά 

έργα. Πιο συγκεκριμένα, προβλήθηκαν αποσπάσματα από το έργο «Η Φόνισσα»  του Αλέ‐

ξανδρου Παπαδιαμάντη, από  το έργο «Η τιμή  της αγάπης»  της Τώνιας Μαρκετάκη  (βασι‐

σμένο στο λογοτεχνικό έργο του Κωνσταντίνου Θεοτόκη, «Η Τιμή και το Χρήμα») και από το 

θεατρικό έργο «Στέλλα Βιολάντη». Μετά την προβολή οι μαθητές διατύπωσαν την άποψή 

τους για  την εντύπωση που τους έκανε ο ρόλος  της γυναίκας/μητέρας στα αποσπάσματα 

που παρακολούθησαν.  Ειδικά  «Η Φόνισσα» και «Η τιμή της αγάπης» δημιούργησαν αρκε‐

τά ερωτήματα σε πολλούς μαθητές. Τα ερωτήματα αφορούσαν από τη μια τη σκληρότητα 
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της γυναίκας που αν και μάνα η ίδια μπορούσε να σκοτώνει μικρά κορίτσια και από την άλ‐

λη το δυναμισμό της σιόρας Επιστήμης που έκανε μεγάλη εντύπωση. Κάποιοι μαθητές εκ‐

δήλωσαν την επιθυμία να δουν ολόκληρα τα έργα. Η ανάρτηση των υπερσυνδέσμων στην 

ψηφιακή τάξη έδωσε τη δυνατότητα να δουν τις ταινίες όσοι επιθυμούσαν στο σπίτι τους.  

 

Κατά τη δεύτερη φάση, που αποτελεί τη φάση της κύριας ανάγνωσης, σύμφωνα με το Πρό‐

γραμμα Σπουδών «κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει και να παρουσιάσει ένα διαφο‐

ρετικό κείμενο» (ΦΕΚ Β 1562/27‐6‐2011, Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Λογοτε‐

χνίας Α΄ Λυκείου, Αρθρ.5/ σελ. 21073). Πριν την ανάθεση συγκεκριμένων κειμένων σε κάθε 

ομάδα, αφιερώθηκε χρόνος στην τάξη για να συζητηθούν οι αφηγηματικοί τρόποι, ο ρόλος 

του αφηγητή και τα είδη εστίασης. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα μαθητών ανέλαβε να διαβά‐

σει και να παρουσιάσει στους υπόλοιπους μαθητές δύο αποσπάσματα λογοτεχνικών κειμέ‐

νων που σχετίζονταν με τη μορφή της μητέρας στη λογοτεχνία. Ζητήθηκε από τους μαθητές, 

αφού μελετήσουν τα λογοτεχνικά κείμενα, να συνθέσουν με τη βοήθεια του προγράμματος 

επεξεργασίας  κειμένου  ή  του  PowerPoint  ή  του  Windows  Movie  Maker  μια  αφήγη‐

ση/παρουσίαση για να ενημερώσουν τις υπόλοιπες ομάδες για την υπόθεση των έργων που 

διάβασαν και για τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε συγγραφέας/ποιητής προσεγγίζει μορφή 

της μητέρας στο συγκεκριμένο έργο του, με έμφαση στους αφηγηματικούς τρόπους, το ρό‐

λο του αφηγητή και τα είδη εστίασης. Για τη δημιουργία των παρουσιάσεων των δύο λογο‐

τεχνικών κειμένων έγινε η πρόταση να κινηθούν στους άξονες: ‐ τίτλοι κειμένων, ‐ υπόθεση 

κειμένων,  ‐ ήρωες (άντρες – γυναίκες),  ‐ αφήγηση. Ακόμη, όλοι οι μαθητές είχαν την υπο‐

χρέωση κατά τη φάση αυτή να διαβάσουν στο σπίτι τους και ολόκληρα τα λογοτεχνικά έργα 

«Η Τιμή και το Χρήμα» του Κωνσταντίνου Θεοτόκη και «Η μάνα» της Περλ Μπακ, τα οποία 

βρίσκονταν  αναρτημένα  στο  διαδίκτυο. Με  τον  τρόπο αυτό  και  χωρίς  κανένα οικονομικό 

κόστος για τους μαθητές επιτεύχθηκε η εμπλοκή τους με την ανάγνωση ολόκληρου λογοτε‐

χνικού βιβλίου. Μάλιστα, κάθε ομάδα ανέλαβε, με βάση το φύλλο εργασίας της, να γράψει 

την  περίληψη  συγκεκριμένων  κεφαλαίων  από  τα  δύο  βιβλία  σε  πρόγραμμα  επεξεργασία 

κειμένου, ώστε στη συνέχεια η τελική σύνθεση των περιλήψεων των κεφαλαίων να αποτε‐

λέσει τη συνολική περίληψη των βιβλίων. Κατά τη φάση αυτή οι ομάδες παρουσίασαν τις 

εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης και έγινε αξιολόγηση των εργασιών των άλλων ο‐

μάδων. Για την αξιολόγηση δόθηκαν οι άξονες με βάση τους οποίους οι μαθητές κάθε ομά‐

δας θα αξιολογούσαν τις εργασίες των άλλων ομάδων. Η κάθε εργασία θα αξιολογούνταν 

ως προς το περιεχόμενό της, την έκφραση και τον τρόπο με τον οποίο έγινε η παρουσίαση. 

Στην αρχή οι μαθητές νόμισαν πως επρόκειτο για αστείο και δεν πίστεψαν πως θα αξιολο‐

γήσουν  οι  ίδιοι  στην    πραγματικότητα.  Βέβαια,  όταν  τους  ζητήθηκε  να  καταγράψουν  σε 

φύλλο την αξιολόγησή τους για την εργασία κάθε ομάδας και να τεκμηριώσουν την άποψή 

τους, άλλαξαν γνώμη και άρχισαν να ρωτούν λεπτομέρειες. Με την επιλογή αυτή επιδιώ‐

χθηκε η εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία αξιολόγησης, ώστε να συνειδητοποιήσουν οι 

ίδιοι ως αξιολογητές τι πρέπει να προσέχουν κατά την υλοποίηση των εργασιών τους. 

 

Κατά την τρίτη φάση, δηλαδή κατά τις τρεις τελευταίες ώρες του σεναρίου, οι μαθητές ερ‐

γάστηκαν ομαδικά στο  εργαστήριο πληροφορικής.  Η  τελική  εργασία προέβλεπε,  με βάση 

τις σημειώσεις που είχαν συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της διερεύνησης του συγκεκριμέ‐

νου θέματος, να συνθέσουν ως ομάδα ένα κείμενο (600‐1000 λέξεων) για τη μορφή της μη‐
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τέρας στη λογοτεχνία, το οποίο αναρτήθηκε στο χώρο εργασιών της κάθε ομάδας στην ψη‐

φιακή τάξη του σχολείου. 

 

Αξιολόγηση κατά την εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη 

Για την αξιολόγηση των εργασιών των μαθητών χρησιμοποιήθηκαν τρία είδη αξιολόγησης. 

Αρχικά, η αυτοαξιολόγηση, δηλαδή η κάθε ομάδα αξιολόγησε το συνολικό της έργο  (βαθ‐

μός ομάδας)  και  το  έργο  των μελών  της  (ατομικός βαθμός).  Τα κριτήρια αξιολόγησης  της 

προσφοράς του κάθε μέλους ήταν: (α) ο βαθμός εμπλοκής του στην ομάδα και το συνεργα‐

τικό πνεύμα που επέδειξε, (β) ο βαθμός που ενσάρκωσε το ρόλο που του δόθηκε από την 

ομάδα και (γ) το ποσοστό συνεισφοράς του στο τελικό αποτέλεσμα. Έπειτα, η αξιολόγηση 

ομάδων, δηλαδή η κάθε ομάδα αξιολόγησε το έργο των άλλων ομάδων  (βαθμός ομάδας) 

τεκμηριώνοντας το βαθμό της με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, η εξωτερική αξιολό‐

γηση,  δηλαδή ο εκπαιδευτικός αξιολόγησε κάθε ομάδα με ένα συνολικό βαθμό με βάση: 

(α) τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκε, (β) το βαθμό συνεργασίας των μελών και (γ) το πα‐

ραχθέν κείμενο που αναρτήθηκε στο χώρο του μαθήματος στην ψηφιακή τάξη του σχολεί‐

ου. Ο βαθμός αυτός προσαρμόστηκε στα μέλη της ομάδας, αφού προηγουμένως τα μέλη 

της συμφώνησαν στο πόσες μονάδες αξίζει το κάθε μέλος για την προσφορά του στην ομά‐

δα. 

 

Συμπεράσματα και σκέψεις από την εφαρμογή του σεναρίου στην πράξη 

Η εφαρμογή  του συγκεκριμένου σεναρίου πραγματοποιήθηκε  χωρίς  να ανακύψουν  ιδιαί‐

τερες δυσκολίες, καθώς είχε a priori εξασφαλιστεί η εργασία των μαθητών στο εργαστήριο 

πληροφορικής του σχολείου κατά την κρίση του διδάσκοντος. Ωστόσο, η πίεση χρόνου ήταν 

αισθητή σε όλη τη διάρκεια της εφαρμογής. Ο διδάσκων έπρεπε να περιορίζει τη διάθεση 

των μαθητών για ανοικτή συζήτηση με αφορμή τα κείμενα και να έχει διαρκώς στο μυαλό 

του το επόμενο βήμα του σεναρίου, ώστε να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του. 

Πιθανώς η αφαίρεση κάποιων προς μελέτη κειμένων και η παροχή περισσότερου χρόνου 

στους μαθητές για την ολοκλήρωση των εργασιών τους να λειτουργούσαν υπέρ του σενα‐

ρίου και να το απολάμβαναν περισσότερο όλοι οι εμπλεκόμενοι. 

 

Αξιοσημείωτο είναι πως στο τέλος της εφαρμογής αυτής οι μαθητές είχαν αποκτήσει μεγά‐

λη εξοικείωση με  την ψηφιακή  τάξη  του σχολείου  και διατύπωσαν θετικά σχόλια και  την 

προσδοκία  να  συνεχίσουν  και  στο  ίδιο  αλλά  και  σε  άλλα  μαθήματα  να  εργάζονται  μέσω 

αυτής, γιατί τους δίνεται η δυνατότητα να αναρτούν χωρίς την πίεση της σχολικής ώρας τις 

εργασίες τους και να βλέπουν άμεσα την αξιολόγηση των εργασιών τους στην πλατφόρμα 

από  το διδάσκοντα.  Ακόμη,  θετικά σχολιάστηκε ότι  όλες οι    ομάδες  έχουν πρόσβαση και 

δυνατότητα  σχολιασμού  στις  εργασίες  των  άλλων  ομάδων,  γιατί  έτσι  μπορούν  άμεσα  να 

δουν  κάποια  λάθη  τους  και  να  τα  βελτιώσουν  αλλά  και  να  πάρουν  ιδέες  από  τον  τρόπο 

προσέγγισης ενός θέματος από τους συμμαθητές τους. 

 

Για το διδάσκοντα η εμπειρία της εφαρμογής ήταν θετική παρά την υπερβολική κόπωση και 

το άγχος τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων, ώστε το σενάριο να μην ξεπεράσει τις προβλε‐

πόμενες δώδεκα ώρες.  Κατά  την  εφαρμογή  του σεναρίου μάλιστα,  του  γεννήθηκαν  ιδέες 

για κάποιες επιπλέον δραστηριότητες που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στα φύλλα 
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εργασίας των ομάδων σε μελλοντική εφαρμογή του ίδιου σεναρίου. Έτσι, στις εργασίες που 

αφορούν τη «Β΄ φάση: κατά την ανάγνωση» θα ήταν δυνατόν εναλλακτικά να ζητηθεί από 

τους μαθητές ανά ομάδα να δραματοποιήσουν κάποιο/α κεφάλαιο/α από το έργο «Η Τιμή 

και το Χρήμα», τα οποία θα μαγνητοσκοπηθούν και στη συνέχεια θα συνδεθούν με το πρό‐

γραμμα Windows Movie Maker.    Ακόμη,  σε  συνέχεια  αυτής  της  σκέψης,  οι  μαθητές  θα 

μπορούσαν να αναγνώσουν οι ίδιοι (ηχογράφηση) κείμενα σχετικά με το έργο και τα δρα‐

ματοποιημένα αποσπάσματα και να δημιουργήσουν έτσι μια σύντομη ταινία‐αναφορά στο 

συγκεκριμένο λογοτεχνικό έργο. Ακόμη, σχετικά με την εργασία περίληψης συγκεκριμένων 

κεφαλαίων ανά ομάδα, θα ήταν δυνατή η προέκταση της άσκησης με συγγραφή βιβλιοπα‐

ρουσίασης ή οπισθόφυλλου βιβλίου. Τέλος, θα μπορούσε να ζητηθεί σύγκριση του λογοτε‐

χνικού έργου με την κινηματογραφική/ θεατρική μεταφορά του. 

 

Συμπερασματικά,  η  αξιοποίηση  των  ΤΠΕ  στη  διδασκαλία  του  μαθήματος  της  λογοτεχνίας 

μπορεί να προσδώσει νέες διαστάσεις στο μάθημα και να οδηγήσει εκπαιδευτικούς και μα‐

θητές σε νέες ανακαλύψεις εντός των λογοτεχνικών κειμένων με τη συνδρομή της τεχνολο‐

γίας και των δυνατοτήτων της. Ωστόσο, για να γίνει αυτό πράξη, μεγάλη προσοχή πρέπει να 

δοθεί στο να μην αναχθεί η αξιοποίηση των ΤΠΕ σε απλή χρήση διαδικτυακών και ψηφια‐

κών εργαλείων τα οποία τίποτε καινοτόμο δε θα εισάγουν, παρά θα ντύσουν το ίδιο «σώ‐

μα» με νέο, εντυπωσιακό «ρούχο» και θα του προσδώσουν μια ελκυστική αλλά πρόσκαιρη 

και κενή νέου περιεχομένου μορφή. 
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Η Ελλάδα στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόταση διδασκαλίας με τη χρήση ΤΠΕ 

 

 

Ιωάννης  Γ. Δημαρχόπουλος 

Φιλόλογος ‐ ιστορικός, Επιμορφούμενος εκπ/κός Β΄ επιπέδου 

i.g.dimas71@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

Η προτεινόμενη διδακτική δραστηριότητα αφορά τη διδασκαλία της  Ιστορίας Γενικής Παι‐

δείας Γ΄ Λυκείου σε συνδυασμό με την Νεοελληνική Γλώσσα  Β΄ Λυκείου και με αξιοποίηση 

των ΤΠΕ. Θέμα της δραστηριότητας είναι  : «Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση». Επιχειρείται η διδασκαλία της 3ης ενότητας του Κεφαλαί‐

ου Ε΄ του σχολικού εγχειριδίου της ιστορίας της  Γ΄ Λυκείου  και παράλληλα η εξάσκηση των 

μαθητών σε δεξιότητες σχετικές με το μάθημα της Ιστορίας αλλά και αυτό της Νεοελληνικής 

Γλώσσας μέσα από εργασίες που ανατίθενται σ΄ αυτούς. Για την υλοποίηση της παραπάνω 

δραστηριότητας   απαιτούνται ως προϋποθέσεις η εξασφάλιση πρόσβασης και χρήσης του 

εργαστηρίου πληροφορικής, οι βασικές δεξιότητες χρήσης από τους μαθητές του Η/Υ (στοι‐

χειώδεις γνώσεις επεξεργασίας κειμένου και δημιουργίας αρχείου παρουσίασης) και η δυ‐

νατότητα  χρήσης  του  διαδικτύου,  πράγμα  που  καθιστά  ευκολότερη    την  προσέγγιση  της 

ιστορικής περιόδου από τους μαθητές και ενισχύει την ενεργητική τους συμμετοχή, αφού 

με τη χρήση των ΤΠΕ το μάθημα ξεφεύγει από τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

 

Λέξεις κλειδιά: Ελληνοϊταλικός πόλεμος, Γερμανική εισβολή, Μάχη της Κρήτης, Αγώνας των 

Ελλήνων, Κατοχή, Πείνα, Εθνική Αντίσταση, διερευνητική, ενεργητική, ανακαλυπτική 

 

Εισαγωγή 

Στη  διδακτική  πρόταση  που  ακολουθεί  οι  μαθητές  θα  επιχειρήσουν  να  προσεγγίσουν  τη 

συγκεκριμένη ιστορική περίοδο, η οποία υπήρξε καθοριστική για την τύχη του Ελληνισμού, 

μέσα από μια διερευνητική μαθησιακή διαδικασία στο υλικό των πηγών. Ως χώρος υλοποί‐

ησης  χρησιμοποιείται  το  εργαστήριο πληροφορικής  του σχολείου με εργαλεία  το σχολικό 

εγχειρίδιο της Νεότερης και Σύγχρονης  Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου,  το σχολικό εγχειρίδιο της 

Νεοελληνικής Γλώσσας  της Β΄ Λυκείου, μία σύνδεση στο διαδίκτυο,  ένας φυλλομετρητής, 

ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων, ένας επεξεργαστής κειμένου, φύλλα εργασίας και ένας βι‐

ντεοπροβολέας. 

Βασικοί άξονες  της διδασκαλίας,  που θα υλοποιηθούν μέσα από  τη  χρήση  γενικών  εργα‐

λείων  των Τ.Π.Ε.    και  του διαδικτύου,  είναι: η  χρήση πολλαπλών αναπαραστατικών   μορ‐

φών, η αισθητοποίηση των  ιστορικών γεγονότων, η αναζήτηση και αξιοποίηση γνωστικού 

τύπου πληροφοριών καθώς και η κατανόηση και η αξιολόγηση της πληροφορίας των πηγών 

μέσα από την παραγωγή καθοδηγημένου και αυθόρμητου λόγου. 

Παιδαγωγικά, έμφαση δίνεται στην εργασία σε ομάδες, στην οποία κάθε μαθητής θα έχει 

το ρόλο του και θα συμβάλλει ενεργητικά στη διερεύνηση και αξιολόγηση της πληροφορίας 
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των πηγών  και στην  εκπόνηση  των  τελικών συμπερασμάτων  της ομάδας στα πλαίσια  της 

βιωματικής‐διερευνητικής μάθησης. Οι παιδαγωγικές αρχές, λοιπόν, στις οποίες στηρίζεται 

είναι, αφ΄  ενός,  η  κατευθυνόμενη διερευνητική μέθοδος  της ανακαλυπτικής μάθησης  και 

των  γνωστικών θεωριών  (Piaget, 1979, Bruner, 1995),  με  την οποία οι  μαθητές ωθούνται 

στην αυτενεργό έρευνα, την ανεύρεση  αιτιωδών σχέσεων, τη διατύπωση αποριών και ερω‐

τημάτων και την κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών που συλλέγουν. Επίσης, αφ΄ ετέρου, 

είναι η διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων (Θεοφιλίδης, 1987, Χρυσαφί‐

δης, 2000), η οποία αλλάζει το μαθησιακό περιβάλλον, καταργεί σταδιακά τα στεγανά και 

δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα της ενεργούς συμμετοχής, να συνδυάσουν στοιχεία από 

διαφορετικές  επιστημονικές  περιοχές,  να  συνεργαστούν μεταξύ  τους,  έτσι,  ώστε  η  μαθη‐

σιακή δραστηριότητα να είναι αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης  της ανθρώπινης δραστη‐

ριότητας μέσω νοητικών και υλικών εργαλείων της κοινωνικοπολιτισμικής θεωρίας (Vygot‐

sky, 1997). Με τη χρήση των ΤΠΕ ο μαθητής δεν είναι, πλέον, παθητικός δέκτης, αλλά ενερ‐

γός  συμμέτοχος  στη  γνώση  του  (Λοίζος, 1998),  έχοντας,  τέλος,  τη  δυνατότητα  να αποκτά 

γνώση του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο παράγεται και λειτουργεί η ιστορική γνώση κα‐

θώς  συμβάλλει  στη  διαδικασία  της  μάθησης,  συνδυάζοντας  τις  δικές  του  γνώσεις  και  ε‐

μπειρίες  και αναπαράγοντας  την  ιστορική περίοδο που μελετά,  εστιάζοντας στα δικά  του 

ενδιαφέροντα, από τη δική του οπτική γωνία. 

 

Ο καθηγητής, έχει ρόλο καθοδηγητικό και υποστηρικτικό στα διάφορα στάδια της  διαδικα‐

σίας,  δίνοντας εξηγήσεις και βοήθεια  τόσο σε θέματα τεχνικής φύσης όσο και σε θέματα 

διεκπεραίωσης  των  εργασιών.  Εγκαταλείπεται η παραδοσιακή δασκαλοκεντρική διδασκα‐

λία  της  προφορικής  μετάδοσης  ιστορικών  γνώσεων  από  τον  διδάσκοντα  –  αποκλειστικό 

πομπό της γνώσης προς τους μαθητές – παθητικούς δέκτες και υιοθετείται μια οργάνωση 

διδασκαλίας που επιβάλλει στον διδάσκοντα έναν λιγότερο ενεργητικό ρόλο, που όπως α‐

ναφέρθηκε παραπάνω, είναι καθοδηγητής, έχει το ρόλο καλύτερα του διαμεσολαβητή και 

διευκολυντή της διδακτικής διαδικασίας, ενώ επιτρέπει στο μαθητή ελεύθερη και δημιουρ‐

γική δραστηριότητα, που αφήνει περιθώρια για προσωπική εμπλοκή και ανάπτυξη πρωτο‐

βουλιών ( τι είδους πληροφορία χρειάζομαι, πώς θα την καταχωρίσω, πώς θα την επεξερ‐

γαστώ …). Τέλος, ελέγχει τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθητών και διευκολύνει τις 

ομάδες στην παρουσίασή τους. 

Μάθημα Ιστορία Γενικής Παιδείας ‐ Τάξη Γ΄ Λυκείου 

Στόχοι 

Το παραπάνω σενάριο ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Ιστο‐

ρία» και επιδιώκει να υπηρετήσει τους παρακάτω στόχους: 

Οι μαθητές ως προς το γνωστικό αντικείμενο της ιστορίας: 

 να γνωρίσουν τα κύρια σημεία της ενότητας με έναν πιο ελκυστικό τρόπο 

  να γνωρίσουν τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου και τους βασικούς πρωταγωνιστές  

 να διερευνήσουν περαιτέρω τις συνθήκες της συγκεκριμένης ιστορικής περιόδου  

 να καλλιεργήσουν την ιστορική τους σκέψη 

  να αξιοποιήσουν συγκεκριμένα εξωκειμενικά στοιχεία, ‐ π.χ. φωτογραφίες ή έργα  

      τέχνης λαϊκών ή επώνυμων ζωγράφων‐ με στόχο την απόκτηση μιας καλύτερης 
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      αισθητοποιημένης κατανόησης των ιστορικών γεγονότων. 

  να κινητοποιήσουν οι μαθητές την κριτική‐ιστορική τους σκέψη κατά τη διάρκεια της 

      προσέγγισης των ιστορικών πηγών. 

  να εξοικειωθούν με την ανάγνωση χαρτών, που αισθητοποιούν γεωγραφικές περιοχές 

 εν πολλοίς άγνωστες στους μαθητές. 

  να φωτίσουν τη δράση και τις ενέργειες των πρωταγωνιστών που κινούν τα νήματα της  

 Ιστορίας και να φανούν οι αιτίες και οι συνέπειες των επιλογών και των πράξεών τους. 

Οι μαθητές ως προς το γνωστικό αντικείμενο της νεοελληνικής γλώσσας: 

 να ασκηθούν στην  καλλιέργεια του προφορικού λόγου 

 να ασκηθούν στην παραγωγή δομημένου γραπτού λόγου 

     να συνθέσουν την εμπειρία της ενεργητικής συμμετοχής, σε ένα γραπτό κείμενο 
       ενταγμένο σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.  

 να ασκηθούν στη διαχείριση πολλαπλών πηγών πληροφορίας 

 να ανακαλέσουν στη μνήμη τους όσα διδάχθηκαν στη Β’   Λυκείου στην ενότητα «Η εί‐

δηση και το σχόλιο» και να εξασκηθούν στην οργάνωση και την παρουσίαση της είδη‐

σης και στη λειτουργία των σημείων στίξης ως σχολίων. 

Οι μαθητές ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε.: 

 να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης, επεξεργασίας και ταξινόμησης δεδομένων από 

το διαδίκτυο 

 να ασκηθούν στη χρήση των μηχανών αναζήτησης και στην ορθή αξιοποίησή τους 

     να εξοικειωθούν με ανοικτά περιβάλλοντα μάθησης 
  να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με την αξιοποίηση του επεξεργαστή 

      κειμένου 

  να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων στην αισθητική απόλαυση  

Οι μαθητές ως προς τη μαθησιακή διαδικασία (στόχοι παιδαγωγικοί): 

 να ασκηθούν και να αξιοποιήσουν την ομαδο‐συνεργατική μάθηση  

 να αποδεχτούν κανόνες καλής συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης για 

δραστηριότητες που έχουν χαρακτήρα όχι προσωπικής αλλά ομαδικής   εργασίας 

   να εξοικειωθούν  με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

       υλικό του διαδικτύου 

 να δραστηριοποιηθούν στη διερευνητική – βιωματική μάθηση 

 να καλλιεργήσουν την  ικανότητα να αξιολογούν τις πληροφορίες των πηγών ως προς 

τη χρησιμότητα και την αντικειμενικότητά τους 

 να  ενεργοποιήσουν,    μέσα από  εμπειρίες  και  βιώματα,  την  ιστορική  τους συνείδηση 

και να δομήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες 

αλλά και τις αδυναμίες του έθνους μας.  

 

Διδακτική πορεία ‐ διαδικασία 

Η επίτευξη  των μαθησιακών στόχων που ορίζονται από το προτεινόμενο σενάριο επιβάλ‐

λουν την εφαρμογή από τον διδάσκοντα ενεργητικών μεθόδων διδασκαλίας και εναλλακτι‐

κών μορφών οργάνωσης της τάξης και επικοινωνίας με τους μαθητές. Προτείνεται, λοιπόν, 
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η αξιοποίηση της διερευνητικής μεθόδου, δηλαδή μιας διαδικασίας επίλυσης ενός προβλή‐

ματος. Η ανάγκη  επίλυσης  ενός προβλήματος προκύπτει από  την ύπαρξη  ενός  εμποδίου, 

στην προσπάθεια να πετύχουμε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Σε μια τέτοια περίπτωση χρειάζε‐

ται  να  επινοήσουμε  μία  μέθοδο,  ώστε  να  ξεπεράσουμε  το  εμπόδιο  και  να  πετύχουμε  το 

στόχο μας. Το εμπόδιο είναι το πρόβλημα και η εφαρμογή της μεθόδου αποτελεί την επί‐

λυση του προβλήματος. Η διδακτική διαδικασία, στην περίπτωση αυτή, αρχίζει με τον εντο‐

πισμό  των  προβληματικών  καταστάσεων  που  προκαλούν  αμφιβολία,  αβεβαιότητα,  και 

«σύγκρουση»,  συνεχίζεται  με  διαδικασίες  συλλογής  δεδομένων,  επεξεργασίας  στοιχείων 

και διατύπωσης υποθέσεων, έλεγχο των υποθέσεων και διατύπωση προτάσεων που απα‐

ντούν στο πρόβλημα. Το σημαντικότερο αποτέλεσμα στις στρατηγικές διερεύνησης είναι ότι 

ο μαθητής οδηγείται να ανακαλύψει μόνος του κάτι που είναι νέο για τον ίδιο, έχοντας βε‐

βαίως και την καθοδήγηση του δασκάλου. Ο δάσκαλος, επίσης, οφείλει να εξασφαλίσει για 

τους  μαθητές  ίσες  ευκαιρίες  συμμετοχής  στη  διαδικασία  της  μάθησης  και  να  συμβάλλει 

στην ανάπτυξη της αυτονομίας τους. 

 

Όλες  οι φάσεις  της  διδακτικής  αυτής  πρότασης  πραγματοποιούνται  στο  εργαστήριο  πλη‐

ροφορικής της σχολικής μονάδας. Πριν την έναρξη της διδασκαλίας ο διδάσκων έρχεται σε 

συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου πληροφορικής, ώστε να εξασφαλιστεί η α‐

πρόσκοπτη χρήση του εργαστηρίου, και εγκαθιστά με τη βοήθειά του το απαραίτητο υλικό 

στους σταθμούς εργασίας των μαθητών.  

 

Στην πρώτη φάση (διάρκεια  : 2 ώρες) γίνεται η  προσέγγιση της διδακτέας ενότητας με τη 

χρήση αρχείου παρουσίασης  (μετωπική μέθοδος),  το οποίο έχει δημιουργηθεί από  το δι‐

δάσκοντα, έτσι ώστε το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και η διεργασία μάθησης πιο αποτε‐

λεσματική.  Γι΄ αυτό και κρίνεται απαραίτητη η προβολή    τόσο των διαφανειών όσο και η 

παρακολούθηση  των  video  από  τις  διευθύνσεις  http://  www.gorgopotamosvillage.gr 

/ethnikiadistasi/index.htm  (video 1 και 3 για τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, video 4 και 5 για την 28η  Οκτωβρίου 1940, video 7 για την Κατοχή και το video για 

την Αντίσταση στην Ελλάδα),από το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ τη σειρά από την Ταινιοθήκη 

της  Τηλεόρασης  της  ΕΡΤ με  τίτλο «  ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ  ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ» http://www.ert‐

archives.gr/V3/public  /main/d‐‐index‐archive‐search.aspx  ,το  αρχειακό  υλικό  από  την  ηλε‐

κτρονική διεύθυνση http://users.sch.gr/pchaloul/fasism‐katohi‐emfyl/Antistasi.htm   για την 

Εθνική Αντίσταση. 

 

Στη δεύτερη φάση (3η ώρα) δίνεται για επεξεργασία το κοινό φύλλο εργασίας που παρατί‐

θεται παρακάτω (βλέπε παράρτημα 1ο). Οι μαθητές ασχολούνται με αυτό ανά δύο, ένα ζευ‐

γάρι ανά οθόνη υπολογιστή. Για να εξασφαλιστεί η στήριξη και ενεργός συμμετοχή των α‐

δύνατων μαθητών, που συνήθως παραμένουν στην παραδοσιακή τάξη απομονωμένοι, συ‐

νίσταται η δημιουργία ανομοιογενών ομάδων με επιλογή των μαθητών από τον διδάσκο‐

ντα, ο οποίος, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, λαμβάνει υπόψη του και τις προτιμήσεις 

των  μαθητών,  όπως  αυτές  αποτυπώνονται  με  τη  βοήθεια  του  κοινωνιογράμματος. Μπο‐

ρούν  να  συμβουλεύονται  το  αρχείο  παρουσίασης,  που  είναι  εγκατεστημένο  στους  σταθ‐

μούς εργασίας τους, όσες φορές επιθυμούν. 

 

867/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Στην τρίτη φάση (4η ώρα) γίνεται ο χωρισμός των μαθητών σε πέντε ομάδες των τεσσάρων 

ατόμων(δύο σε κάθε Η/Υ επί δύο Η/Υ). Λαμβάνονται υπόψη οι προτιμήσεις των μαθητών, 

αλλά επιδιώκεται σε κάθε ομάδα ο ένας, τουλάχιστον, να χειρίζεται αρκετά καλά  τον Η/Υ 

και οι ομάδες να είναι μικτής  ικανότητας, προβλέποντας ρόλους διαφορετικούς και εναλ‐

λασσόμενους.  Τέλος μοιράζονται στις ομάδες οι  εργασίες  (βλέπε παράρτημα 2ο). Η    κάθε 

ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει ένα κοινό θέμα για όλες τις ομάδες και ένα  διαφορετικό 

από  τις  άλλες.  Οι  μαθητές  συνεργαζόμενοι  (συνεργατική  μέθοδος)  παράγουν  γραπτό  και 

προφορικό λόγο με την αξιοποίηση ιστορικού υλικού που θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο. 

Αν χρειαστεί δίνεται στους μαθητές χρόνος και από την 5η ώρα. 

 

Στην  τελευταία φάση  (5η‐6η ώρα)  η  κάθε ομάδα παρουσιάζει στις υπόλοιπες  τα αποτελέ‐

σματα της αναζήτησής της και παράλληλα μέσω του τοπικού δικτύου «περνούν» το αρχείο 

που έχουν δημιουργήσει στους σταθμούς εργασίας των άλλων ομάδων. Μαθητές και διδά‐

σκων συζητούν τα συμπεράσματα των εργασιών της κάθε ομάδας, αλλά και τις  δυσκολίες 

που  αντιμετώπισαν  στα  διάφορα  στάδια  της  εργασίας  τους  διατυπώνοντας  ταυτόχρονα 

προτάσεις‐προεκτάσεις στα θέματα που μελέτησαν. 

 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση  της  εργασίας  των μαθητών γίνεται  ενδιάμεσα και  τελικά.  Σε αυτό βοηθά η 

αποθήκευση των εργασιών τους σε αρχεία επεξεργαστή κειμένου, σε διαφορετικά στάδια 

της διδασκαλίας, όπως αναφέρθηκε στην περιγραφή της. 

 

Η  δυνατότητα  αποθήκευσης  των  αλλαγών  που  οι  μαθητές  επιχειρούν  στα  κείμενα  τους, 

συμβάλλει στην γενικότερη αξιολόγηση των σταδίων της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Η αξιολόγηση της εργασίας των ομάδων, θα γίνει από τον καθηγητή και τους μαθητές ως 

προς :  

 την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί 

 τον τρόπο λειτουργίας της ομάδας μέσα σε συνεργατικά πλαίσια 

 

Συμπεράσματα 

Η διεξαγωγή της παρούσας εκπαιδευτικής δραστηριότητας – διδακτικής πρότασης πραγμα‐

τοποιήθηκε  αφού  οι  μαθητές  είχαν  διδαχθεί  το  κεφάλαιο  του  σχολικού  εγχειριδίου  που 

αφορούσε τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά το γεγονός, ότι οι 

μαθητές της Γ΄ Λυκείου, χρονικά την περίοδο που διδάσκονται το συγκεκριμένο κεφάλαιο, 

βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας τους για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με 

αποτέλεσμα το ενδιαφέρον, ο διατιθέμενος χρόνος και η διάθεσή τους για ενεργό συμμε‐

τοχή να είναι περιορισμένη και παρόλο που είχε παρέλθει κάποιος χρόνος από τη διδασκα‐

λία του κεφαλαίου, οι προυπάρχουσες  γνώσεις των μαθητών βοήθησαν, σε συνδυασμό με 

τη χρήση του αρχείου παρουσίασης και του υπόλοιπου οπτικοακουστικού και έντυπου υλι‐

κού σε πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, τόσο ως προς την επίτευξη των στόχων, όσο και 

ως προς τον τρόπο λειτουργίας των μαθητών ως μέλη μιας ομάδας. Η αξιολόγησή τους στο 

σύνολό τους, αλλά και ανάλογα με τη συμμετοχή τους στις ομάδες, την ικανότητά τους στην 
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επιλογή  και  απομόνωση  των  πληροφοριών,  την  καλλιέργεια  και  τη  συγκρότηση  του  γρα‐

πτού λόγου,  την ανάπτυξη  του  κριτικού  γραμματισμού,  καθώς  και  του  τελικού προιόντος 

που παρήγαγαν, κρίθηκε πολύ ικανοποιητική. Ένα, τέλος, από τα σημαντικότερα ζητούμενα 

της σύγχρονης εκπαιδευτικής πράξης είναι η καλλιέργεια της κριτικής  ικανότητας των μα‐

θητών,  η  οποία  με  τη  συγκεκριμένη  διδακτική  πρόταση,  αξιοποιήθηκε  σε  ικανοποιητικό 

βαθμό, αφού αναζήτησαν, αξιολόγησαν, σύγκριναν και αξιοποίησαν πληροφορίες διαθέσι‐

μες  σε ποικίλες γνωστικές βάσεις.  

 

Η  παραδοσιακή  διδασκαλία  που  έχει  κατεξοχήν  δασκαλοκεντρικό  χαρακτήρα,  προσφέρει 

για μάθηση την έτοιμη γνώση, δεν αφήνει περιθώρια κατανόησης της κατασκευής της ιστο‐

ρικής γνώσης και τοποθετεί τον εκπαιδευόμενο σε μία κατάσταση εξωτερικού και παθητι‐

κού αποδέκτη,  συγκρινόμενη με  την συγκεκριμένη πρόταση διδασκαλίας παρουσιάζει  εκ‐

παιδευτικά αποτελέσματα σαφώς υποδεέστερα. Με  τη  χρήση  των ΤΠΕ,  που προσφέρει η 

συγκεκριμένη πρόταση, παρατηρήθηκε μια θετική στάση των μαθητών απέναντι στην γνώ‐

ση και στη μάθηση, ιδιαίτερα για μία περίοδο κρίσιμη και, ίσως, γνωστή γι΄ αυτούς απ΄ άλ‐

λες  πηγές,  και  μια  κινητοποίησή  τους,  που  συνέβαλε  τελικά  στη  βελτίωση  της  απόδοσής 

τους στο σχολείο,  αλλά  και στην  καλύτερη  και ολόπλευρη σε  γενικές  γραμμές  γι΄ αυτούς 

γνώση της συγκεκριμένης περιόδου της ελληνικής ιστορίας, καθώς και στην παραγωγή των 

ανάλογων κειμένων γραπτού λόγου, που του ζητούνταν. Επίσης, μια σημαντική θετική διά‐

σταση, είναι πως με τη χρήση των ΤΠΕ, στη διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου της 

Ιστορίας υπήρξε μεταβολή των συνθηκών εργασίας στην τάξη, γεγονός που μετέβαλλε τον 

τρόπο με τον οποίο τα παιδιά έμαθαν: η εργασία έγινε σε μικρές ομάδες, όλοι οι μαθητές 

συμμετείχαν ενεργά ανάλογα με το ρόλο που τους είχε ανατεθεί στα πλαίσια της ομάδας, 

οι εργασίες είχαν ως άξονα την αναζήτηση πληροφοριών, οι οποίες με την κριτική κατάλλη‐

λη επεξεργασία από την πλευρά τους ευνόησε την παραγωγή και άλλων μορφών έκφρασης 

εκτός της προφορικής και γραπτής. Επιπλέον, οι μαθητές αξιοποίησαν δημιουργικά τις ΤΠΕ, 

αναγνωρίζοντας την σημασία τους στην διδασκαλία του συγκεκριμένου μαθήματος και το 

πόσο ενδιαφέρουσα θα μπορούσαν να κάνουν  τη διδασκαλία  και άλλων μαθημάτων.  Τέ‐

λος, τα μαθησιακά αποτελέσματα της δραστηριότητας με βάση τους μαθησιακούς στόχους, 

που αρχικά τέθηκαν, κρίνεται θετικό αφού το συγκεκριμένο τμήμα μαθητών είχε ελάχιστη 

εμπειρία από τη χρήση των ΤΠΕ, αλλά και σε επίπεδο συνεργασίας ανά ομάδες. 

 

Η πρακτική εφαρμογή της πρότασης απέδειξε ότι, όπως ανέφερα παραπάνω, το εκπαιδευ‐

τικό αποτέλεσμα ήταν πάρα πολύ ικανοποιητικό σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο 

διδασκαλίας. Στόχος, λοιπόν, θα πρέπει να είναι η δραστηριότητα αυτή να εφαρμοστεί και 

σε άλλα τμήματα της Γ΄ Λυκείου, προκειμένου να υπάρξει στη συνέχεια διαμορφωτική α‐

ξιολόγηση, με σκοπό τη βελτίωση τόσο της διδακτικής πρότασης, όσο και του φύλλου ερ‐

γασίας. 
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Αφού παρακολουθήσετε και μελετήσετε το αρχείο παρουσίασης, Η συμμετοχή της Ελλάδας 

στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η Εθνική Αντίσταση, που είναι εγκατεστημένο στους σταθ‐

μούς εργασίας σας, απαντήστε στα παρακάτω θέματα αξιολόγησης. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

 Α. Η κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα διήρκεσε: 

α) από τις 28 Οκτωβρίου 1940 ως τον Δεκέμβριο 1944. 

β) από το 1941 ως το 1944. 

γ) από το 1940 ως το 1945. 

δ) από το 1942 ως το 1945. 

  

Β. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής νόμιμος πρωθυπουργός της Ελλάδας ήταν: 

α) ο Αλέξανδρος Κορυζής. 

β) ο Ιωάννης Μεταξάς. 

γ) ο Γεώργιος Τσολάκογλου. 

δ) ο Εμμανουήλ Τσουδερός. 

 

Γ.  Ο βασιλιάς Γεώργιος Β' και η κυβέρνηση του, κατά την περίοδο της Κατοχής: 

α) κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή (Κάιρο). 

β) τέθηκαν υπό την επιτήρηση των δυνάμεων κατοχής. 

γ) συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. 

δ) είχαν την έδρα τους στην ελεύθερη Ελλάδα. 

  

 Δ. Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (Ε.Α.Μ.) ιδρύθηκε: 

α) από τον Νικόλαο Πλαστήρα. 

β) με τη σύμπραξη τεσσάρων κομμάτων (Κ.Κ.Ε., Σ.Κ.Ε., Λ.Δ.Ε., Α.Κ.Ε.). 

γ) από την εκλεγμένη ελληνική κυβέρνηση. 

δ) με πρωτοβουλία επιφανών διανοούμενων και πολιτικών. 

  

 Ε. Κατά τις παραμονές της απελευθέρωσης τη μεγαλύτερη πολιτική και στρατιωτική δύνα‐

μη διέθετε: 

α) ο Ε.Λ.Α.Σ. 

β) η Ε.Κ.Κ.Α. 

γ) ο Ε.Δ.Ε.Σ. 

δ) η «Εθνική Αλληλεγγύη». 

 

 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Να προσδιορίσετε αν  το περιεχόμενο  των ακόλουθων προτάσεων,  που συσχετίζονται 

με τη συμμετοχή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι ιστορικά ορθό ή λανθα‐

σμένο, γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από κάθε πρόταση :  
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1. Η Ιταλία απαίτησε τηλεγραφικά από την Αθήνα την εκχώρηση της κυριαρχίας επί ση‐

μαντικού τμήματος του ελληνικού εθνικού εδάφους. 

2. Στις 14 Δεκεμβρίου 1940 η Ελλάδα αντεπιτέθηκε κατά του εχθρού στην  Αλβανία, από 

όπου και είχε εκδηλωθεί η εισβολή 

3. Η επικράτηση των Ελλήνων στον πόλεμο κατά της Ιταλίας απέτρεψε την επικράτηση 

του Άξονα στο βόρειο ήμισυ της ανατολικής Μεσογείου και σε τμήμα της Μέσης Ανα‐

τολής. 

4. Η Γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, στα πλαίσια του σχεδίου Μαρίτα, έγινε στις 6 Α‐

πριλίου 1941. 

5. Χάρη στην Ελληνική Αντίσταση τα γερμανικά στρατεύματα δεν πρόλαβαν να καταλά‐

βουν το Λένινγκραντ και τη Μόσχα, πριν ακινητοποιηθούν εξαιτίας των αντίξοων και‐

ρικών συνθηκών του ρωσικού χειμώνα. 

6. Η  εξόριστη  ελληνική  κυβέρνηση  εξαιτίας  των  φιλικών  σχέσεων  με  τη  σύμμαχο Μ. 

Βρετανία δεν προέταξε τη διεκδίκηση των αλύτρωτων εδαφών της Δωδεκανήσου, της 

Βόρειας Ηπείρου και της Κύπρου. 

7. Τις αρχικές μεμονωμένες πράξεις αντίστασης κατά του κατακτητή διαδέχτηκαν η σύ‐

σταση και η δράση ισχυρών αντιστασιακών οργανώσεων. 

8. Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοπόταμου έγινε από την αντιστασιακή οργάνωση 

του Ε.Α.Μ την νύχτα της 25ης Νοεμβρίου 1942. 

9. Το χειμώνα του 1941‐42 πέθαιναν περίπου 300 άνθρωποι την ημέρα  από την πείνα 

μόνο στην Αθήνα. 

10. Πουθενά στην Ευρώπη η αντιστασιακή κίνηση δεν υπήρξε, αναλογικά με τον πληθυ‐
σμό της χώρας τόσο καθολική. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς της πρώτης στήλης με τα γράμματα της δεύτερης.  

 

ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ  ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

1. Ιταλική 
α. τα 2/3 του νομού Έβρου 

β. Επτάνησα 

2. Βουλγαρική 

γ. περιοχή ανάμεσα στο Στρυμόνα και το Νέστο 

δ. κεντρική και ανατολική Μακεδονία 

ε. Θάσος και Σαμοθράκη σχεδόν ως την Αλεξανδρούπολη 

3. Γερμανική 

στ. Νησιά του βορείου Αιγαίου (εκτός από τη Θάσο και τη Σαμοθράκη) 

ζ. Αττική, Κρήτη, Μήλος 

η. υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

Να αντιστοιχίσετε τις αντιστασιακές  οργανώσεις της στήλης Α με τους αρχηγούς τους της 

στήλης Β (Σε κάθε. δεδομένο της Α ' στήλης αντιστοιχεί ένα μόνο από τα δεδομένα της Β ' 

στήλης). 

 

Α. Οι αντιστασιακές οργανώσεις  Β. Οι αρχηγοί τους 

1. Ε.Δ.Ε.Σ.  α. Γεώργιος Τσολάκογλου 
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β. Άρης Βελουχιώτης 

2. Ε.Κ.Κ.Α. 
γ. Αλέξανδρος Κορυζής 

δ. Δημήτριος Ψαρρός 

3. Ε.Λ.Α.Σ. 
ε. Ναπολέων Ζέρβας 

στ. Αλέξανδρος Σβώλος 

 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

Στη διαφάνεια νο 3 η λέξη Ιταλικό τελεσίγραφο αποτελεί υπερσύνδεση που σας μεταφέ‐

ρει στην ιστοσελίδα www.rhodeslibrary.gr/info/2003_2/telesigrafo.html . Αφού μελετήσε‐

τε το απόσπασμα του τελεσίγραφου που σας δίνεται, να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις : 

1. Πότε επιδόθηκε; 

2. Γιατί χαρακτηρίζεται τελεσίγραφο; (να σχολιάσετε το ύφος του κειμένου) 

3. Ποιες είναι οι αξιώσεις της Ιταλικής κυβέρνησης; 

4. Ποια σημεία του κειμένου είναι αντιφατικά; 

 

ΘΕΜΑ 6ο 

Ο Γοργοπόταμος, συνέχεια του 1821 

Η    ανατίναξις   της   γέφυρας του Γοργοποτάμου είναι για την εθνική προσπάθεια του 

ελληνικού   λαού    μια   δεύτερη   Αγία Λαύρα του  1821. Με μια μόνο διαφορά, ότι στο 

εγχείρημα του Γοργοποτάμου υπήρξε και σχετική συμμαχική συμπαράστασις. Το   1821   

η   Οθωμανική  Αυτοκρατορία ευρίσκετο σε περίοδο καταπτώσεως.  Το   1942   ο  Άξων, 

σαν πολιτικό και πολεμικό συγκρότημα   εσημείωνε ακόμα πολιτικές  και   πολεμικές  ε‐

πιτυχίες σε όλα τα μέτωπα και προς όλες τις κατευθύνσεις. Στις 25 Νοεμβρίου, τα μεσά‐

νυχτα, του 1942, η γέφυρα του Γοργοποτάμου    ανετινάχθη,    ύστερα  από  μάχη  δύο 

ωρών.   Ο αιφνιδιασμός είχε επιτύχει απόλυτα. Οι αρχές Κατοχής έμειναν κατάπληκτες,  

από το «θράσος»  των ληστών...    Στη Λαμία,   στας Αθήνας και αλλού για αντίποινα, οι 

αρχές Κατοχής διέταξαν ομαδικές   εκτελέσεις. Η     ανατίναξις μετεδόθη με πρωτοφανή 

ταχύτητα σε όλη την Ελλάδα, σαν ένα πολεμικό εγερτήριο. Ο Βρετανός  Πρωθυπουργός  

το  είχε χαρακτηρίσει τότε σαν μια μεγάλη   επιτυχία,    ως   εκείνη   τη στιγμή, το μεγα‐

λύτερο «σαμποτάζ» της Ευρώπης. 

Η     ένοπλος   Αντίστασις   ξεκινούσε με μια συνεργασία των δύο οργανώσεων     και     με   

μια επιβλητική επιτυχία στρατηγικής  σημασίας   για   το   Συμμαχικό Αγώνα   της   Βο‐

ρείου   Αφρικής. Εκείνο   που   δεν   επέτυχαν   οι ηγεσίες των στας Αθήνας ύστερα   οπό   

δέκα   μηνών  άκαρπες συζητήσεις   (Οκτώβριος   1941‐Ιούνιος   1942)   το   επέτυχεν  ο 

έμπρακτος    κοινός   πόθος   της Ελευθερίας.   Το   γεγονός  αυτό μας   έδειχνε   το   δρό‐

μο   που έπρεπε να ακολουθήσουμε: Ένωσις ή τουλάχιστον συνεργασία 

Κομνηνού Πυρομάγλου, Ο Δούρειος ίππος, σ. 42‐43. 

 

Να  εντοπίσετε  στο  κείμενο  τα σημεία που δηλώνουν  τη  σημασία  του  γεγονότος  που περι‐

γράφεται και να τα σχολιάσετε χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Η/Υ. Η διαδρομή είναι η 

εξής:: Από  την «Προβολή»  επιλέξτε «γραμμές εργαλείων»  και στη συνέχεια «Αναθεώρη‐

ση». Ακολούθως από την γραμμή εργαλείων – Αναθεώρηση, στο παράθυρο διαλόγου επι‐
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λέξτε  «Αρχική  έκδοση  με  επισημάνσεις».  Κατόπιν  να  επισημάνετε  χρησιμοποιώντας  τον 

κέρσορα τις λέξεις ή τις φράσεις που θεωρείτε σημαντικές και να προσθέστε το σχόλιό σας 

με την επιλογή «Εισαγωγή Σχόλιο». 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  2ο  

ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 

ΟΜΑΔΑ 1η: α. Καλείστε να γίνετε για λίγο πολεμικοί ανταποκριτές στην Ελλάδα του 

1942. Το θέμα που πρέπει να καλύψετε είναι η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

Στην  ιστοσελίδα  http://www.gorgopotamosvillage.gr/ethnikiadistasi/index.htm  θα  βρείτε 

πλούσιο υλικό  (ιστορικό, φωτογραφικό,  ντοκουμέντα,  έγγραφα,  ντοκιμαντέρ, βίντεο, συ‐

νεντεύξεις). Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να καλύψετε το γεγονός ως δημοσιο‐

γράφοι μιας ευρωπαϊκής εφημερίδας με σχετικό πρωτοσέλιδο άρθρο για το κατόρθωμα 

αυτό των Ελλήνων. Σημαντική βοήθεια στην εργασία αυτή θα έχετε κάνοντας κλικ αριστε‐

ρά στο σύνδεσμο ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ της παραπάνω ιστοσελίδας.  

                               β.  Στη διαφάνεια 24  η  λέξη «πείνα»  αποτελεί  υπερ‐σύνδεση.  Κάντε  κλικ 

στη  λέξη  «πείνα»  και  στη  συνέχεια  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf 

 Αφού μελετήσετε το άρθρο επικεντρώσετε την προσοχή σας στα  παρακάτω: Η Αθήνα της 

Κατοχής‐Η  μαύρη  αγορά‐Μάρτυρες  και  μαρτυρίες.  Συγκεντρώστε  πληροφορίες  και    στοι‐

χεία που σας εντυπωσίασαν. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που συλλέξατε και αφηγηθείτε τη 

ζωή στην Αθήνα μια μέρα του χειμώνα του 1940‐1941. 

 

ΟΜΑΔΑ 2η : α. Στη διαφάνεια 21 οι λέξεις «ΕΑΜ» και «ΕΔΕΣ» είναι υπερ‐συνδέσεις. 

Επισκεφτείτε  τις  ιστοσελίδες στις  οποίες  σας παραπέμπουν.  Επίσης,  από  την  ιστοσελίδα 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/  1940_1945/index.html  επιλέξτε    την    ενότητα  «Αντί‐

σταση» και στη συνέχεια μεταφερθείτε στην υποενότητα «Πηγές» και μελετήστε τα Ιδρυ‐

τικά των αντιστασιακών ομάδων ΕΑΜ και ΕΔΕΣ. Κατόπιν αντλώντας πληροφορίες συμπλη‐

ρώστε τον παρακάτω πίνακα:   

  Ε.Α.Μ. Ε.Δ.Ε.Σ. 

Πλήρης ονομασία   

Ιδρυτικά κόμματα   

Αρχηγός – οί   

Σκοποί 
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     Παρατηρήστε  τις διαφορές που υπάρχουν στον  τρόπο συγκρότησης  των δύο οργανώ‐

σεων και στους σκοπούς ίδρυσής τους. 

                      β.  Στη  διαφάνεια  24  η  λέξη «πείνα»  αποτελεί  υπερ‐σύνδεση.  Κάντε  κλικ  στη 

λέξη  «πείνα»  και  στη  συνέχεια  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα  http://wwk.kathimerini.gr 

/kath/7days/1999/04/25041999.pdf 

 Αφού μελετήσετε το άρθρο επικεντρώσετε την προσοχή σας στα  παρακάτω: Η Αθήνα της 

Κατοχής‐Η  μαύρη  αγορά‐Μάρτυρες  και  μαρτυρίες.  Συγκεντρώστε  πληροφορίες  και    στοι‐

χεία που σας εντυπωσίασαν. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που συλλέξατε και αφηγηθείτε τη 

ζωή στην Αθήνα μια μέρα του χειμώνα του 1940‐1941. 

 

ΟΜΑΔΑ 3η: α. Καλείστε να γίνετε για λίγο πολεμικοί ανταποκριτές στην Ελλάδα του 

1942. Το θέμα που πρέπει να καλύψετε είναι η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 

Στην  ιστοσελίδα  http://www.gorgopοtamosvillage.gr/ethnikiadistasi/index.htm  θα  βρείτε 

πλούσιο υλικό  (ιστορικό, φωτογραφικό,  ντοκουμέντα,  έγγραφα,  ντοκιμαντέρ, βίντεο, συ‐

νεντεύξεις). Έχοντας όλα αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να καλύψετε το γεγονός ως δημοσιο‐

γράφοι μιας παράνομης ελληνικής εφημερίδας με σχετικό πρωτοσέλιδο άρθρο. Σημαντι‐

κή βοήθεια στην εργασία αυτή θα έχουν κάνοντας κλικ αριστερά στο σύνδεσμο ΜΕΤΑ ΤΟΝ 

ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟ της παραπάνω ιστοσελίδας. 

                              β.  Στη  διαφάνεια  24  η  λέξη «πείνα»  αποτελεί  υπερ‐σύνδεση.  Κάντε  κλικ 

στη  λέξη  «πείνα»  και  στη  συνέχεια  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf 

 Αφού μελετήσετε το άρθρο επικεντρώσετε την προσοχή σας στα  παρακάτω: Η Αθήνα της 

Κατοχής‐Η  μαύρη  αγορά‐Μάρτυρες  και  μαρτυρίες.  Συγκεντρώστε  πληροφορίες  και    στοι‐

χεία που σας εντυπωσίασαν. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που συλλέξατε και αφηγηθείτε τη 

ζωή στην Αθήνα μια μέρα του χειμώνα του 1940‐1941. 

 

ΟΜΑΔΑ 4η  : α. Με  αφόρμηση  τη  διαφάνεια 22  και  κάνοντας  χρήση  μιας  μηχανής 

αναζήτησης να συλλέξετε οπτικό υλικό που να παραπέμπει στις αντιστασιακές ενέργειες 

που αναφέρονται στη διαφάνεια αυτή, όπως και σ’ άλλες που μπορείτε εσείς να βρείτε. 

Στη  συνέχεια  να  δημιουργήσετε  ένα  αρχείο  παρουσίασης,  το  οποίο  θα  κληθείτε  να  πα‐

ρουσιάσετε στους συμμαθητές σας. 

                               β.  Στη διαφάνεια 24  η  λέξη «πείνα»  αποτελεί  υπερ‐σύνδεση.  Κάντε  κλικ 

στη  λέξη  «πείνα»  και  στη  συνέχεια  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf 

 Αφού μελετήσετε το άρθρο επικεντρώσετε την προσοχή σας στα  παρακάτω: Η Αθήνα της 

Κατοχής‐Η  μαύρη  αγορά‐Μάρτυρες  και  μαρτυρίες.  Συγκεντρώστε  πληροφορίες  και    στοι‐

χεία που σας εντυπωσίασαν. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που συλλέξατε και αφηγηθείτε τη 

ζωή στην Αθήνα μια μέρα του χειμώνα του 1940‐1941. 
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ΟΜΑΔΑ 5η  : α. Με αφόρμηση  τη  διαφάνεια 10  και  κάνοντας  χρήση μιας  μηχανής 

αναζήτησης  να  συλλέξετε  γελοιογραφίες  από  την  περίοδο  του  Ελληνοϊταλικού  πολέμου 

καθώς και αφίσες που να διαφημίζουν θεατρικές παραστάσεις της ίδιας εποχής. Στη συνέ‐

χεια να δημιουργήσετε ένα αρχείο παρουσίασης με σκοπό να καταδείξετε την προσφορά 

αυτών των δύο μορφών τέχνης στον αγώνα κατά των επιβουλευτών της χώρας μας.  

                                     β.  Στη  διαφάνεια  24  η  λέξη  «πείνα»  αποτελεί  υπερ‐σύνδεση.  Κάντε 

κλικ  στη  λέξη  «πείνα»  και  στη  συνέχεια  επισκεφτείτε  την  ιστοσελίδα  http:// 

wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf 

 Αφού μελετήσετε το άρθρο επικεντρώσετε την προσοχή σας στα  παρακάτω: Η Αθήνα της 

Κατοχής‐Η  μαύρη  αγορά‐Μάρτυρες  και  μαρτυρίες.  Συγκεντρώστε  πληροφορίες  και    στοι‐

χεία που σας εντυπωσίασαν. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που συλλέξατε και αφηγηθείτε τη 

ζωή στην Αθήνα μια μέρα του χειμώνα του 1940‐1941. 
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Η μάθηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού. Η περίπτωση της αξιοποίησης μιας ψηφιακής 
προσομοίωσης σε εκπαιδευτική παρέμβαση με θέμα "η ματιά στους άλλους"  

 
 

Καράμπελα Ρεβέκκα‐Άθηνά 
Δασκάλα, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια   Δια‐

τμηματικού Διαπανεπιστημιακού ΜΠΣ «ΤΠΕ 
για την Εκπαίδευση»  

revekkakarab@gmail.com 

Τσολάκος Παντελής 
Δάσκαλος, ΜΔΔΕ,  Μεταπτυχιακός Φοιτητής 
Διατμηματικού Διαπανεπιστημιακού ΜΠΣ 

«ΤΠΕ για την Εκπαίδευση»   
anastmeli@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει   την εκπαιδευτική παρέμβαση που διενεργήσαμε στο 8ο 

Δ. Σχ. Βύρωνα Αττικής  το χειμώνα του 2012. Βασικός σκοπός της παρέμβασης ήταν η διε‐

ρεύνηση της δυνατότητας των ψηφιακών παιχνιδιών, να συμβάλλουν στη μαθησιακή δια‐

δικασία προσδίδοντας προστιθέμενη αξία τέτοια που να θεωρηθεί αναντικατάστατη σε σύ‐

γκριση με άλλες αναλογικές δραστηριότητες.  

Θέμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν «Η ματιά στους άλλους». Βασικός στόχος της  η 

διαμόρφωση  αξιών,  στάσεων  και  συμπεριφοράς  προς  τους  λαούς  των  αναπτυσσόμενων 

χωρών και τους μετανάστες στην πατρίδα μας από εκείνες τις χώρες. Στη μαθησιακή διαδι‐

κασία    εντάξαμε  το  ψηφιακό  παιχνίδι‐προσομοίωση    3rd  world  farmer  

(www.3rdworldfarmer.com) και μερικές αναλογικές δραστηριότητες. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ΤΠΕ, ψηφιακό παιχνίδι, Game‐Based Learning 

 

Εισαγωγή 

Η GBL (Game‐Based Learning), δηλαδή η μάθηση που βασίζεται στο ψηφιακό παιχνίδι, είναι 

μια ραγδαίως εξελισσόμενη διαδικασία κατά την οποία η χρήση εκπαιδευτικών παιχνιδιών 

στον  υπολογιστή  ενσωματώνεται  στην  παραδοσιακή  εκπαιδευτική  προσέγγιση.  Μια GBL 

διδασκαλία ωθεί το μαθητή να αλληλεπιδράσει όχι μόνο με το ψηφιακό παιχνίδι αλλά και 

με  άλλους  (συμ)παίχτες  λαμβάνοντας  συνεχώς  αποφάσεις  και  επιλύοντας  προβλήματα. 

Έτσι ο μαθητής/παίχτης αναπτύσσει τις γνωστικές του δεξιότητες, αφού συνεχώς επεξεργά‐

ζεται πληροφορίες, εφαρμόζει ιδέες, αποκτά γνώσεις. Ταυτόχρονα διασκεδάζει και αποκτά 

εσωτερικό κίνητρο   μάθησης. Φαίνεται ότι  τα ψηφιακά παιχνίδια εντάσσουν τον μαθητή‐

παίκτη σε μια κατάσταση, που στη βιβλιογραφία αναφέρεται με τον όρο «ροή» (flow) και 

χαρακτηρίζεται από έντονη συγκέντρωση προσοχής που εργασίες δύσκολες μοιάζουν απλές 

και συχνά διασκεδαστικές (Prensky,2009). Υποστηρίζεται, μάλιστα, ότι ενυπάρχουν σ’ αυτό 

όλα  τα  χαρακτηριστικά  και  οι  διαδικασίες  που  αναπτύσσουν  τις  γνωστικές,  αντιληπτικές, 

κινητικές  και  κοινωνικές  δεξιότητες  που  επιδιώκει  η  Εκπαίδευση    (κίνητρα,  αναπαραστά‐

σεις, επεξεργασία πληροφοριών, λήψη αποφάσεων και επίλυση προβλημάτων κ.λ.π.)  (Κο‐

ντογιαννοπούλου‐Πολυδωρίδη,1992). 

 

Τα  ψηφιακά  παιχνίδια  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  για  να  διδάξουν  γεγονότα,  αρχές 

(σχέση αιτίου αιτιατού), επίλυση σύνθετων προβλημάτων, να αυξήσουν τη δημιουργικότη‐
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τα των παιδιών και για την πραγματοποίηση πειραμάτων που λόγω επικινδυνότητας  (π.χ. 

χημικές αντιδράσεις)  δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον πραγματικό  κόσμο  (Felicia 

P,2009), ενώ συμβάλουν ιδιαίτερα στην κατανόηση “στεγνών” κεφαλαίων όπως οι κανόνες 

ορθογραφίας και η εκμάθηση της προπαίδειας (Prensky Μ,2009). Επιπλέον, οι κόσμοι αυτοί 

επιτρέπουν στα παιδιά να παίξουν πολλούς διαφορετικούς ρόλους και να υποδυθούν νέες 

ταυτότητες οι οποίες σε κανονικές συνθήκες θα τους ήταν απροσπέλαστες ( Σταυρίδου Χ., 

Καρασαββίδης Η., 2009). Επίσης μέσω των παιχνιδιών είναι δυνατή η ανάπτυξη της κριτικής 

σκέψης καθώς πολλές φορές τους ζητείται από το  ίδιο το παιχνίδι να δημιουργήσουν συ‐

σχετίσεις  μεταξύ  εικονικής  και  πραγματικής  ζωής.  Τα  παιχνίδια  προσομοίωσης,  μάλιστα, 

δίνουν τη δυνατότητα στον μαθητή‐παίκτη να συνδιαμορφώσει το περιβάλλον και την εξέ‐

λιξη του παιχνιδιού.  Έτσι ο μαθητής, μπορούμε να πούμε ότι αποκτά βιωματική εμπειρία 

της πραγματικότητας και γνώσεις μέσω μιας εικονικής αναπαράστασης (Κόμης, 2004). 

 

Προϋπόθεση για την ένταξη του ψηφιακού παιχνιδιού στη διαδικασία της μάθησης είναι η 

εξυπηρέτηση των σαφώς καθορισμένων στόχων που θέτει ο εκπαιδευτικός εντός του πλαι‐

σίου του αναλυτικού προγράμματος. 

 

Έρευνες για το ψηφιακό παιχνίδι 

Για να μη θεωρηθεί όμως η γνώση που προσφέρουν “μια αστήριχτη αισιοδοξία” όπως λένε 

οι O’Neil, H. F., Wainess, R., & Baker, E. L. (2005), θα πρέπει να υπάρχουν μετρήσεις που να 

επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητά τους. 

 

Η  Ντούρλια Μ.(2012),  πραγματοποίησε  έρευνα  μέσω  εκπαιδευτικής  παρέμβασης  σε  δυο 

δημοτικά σχολεία, που στόχο είχε να διαπιστώσει αν ένα ψηφιακό παιχνίδι, το “Lure of the 

Labyrinth”, μπορεί να ενταχθεί στο ελληνικό σχολικό πρόγραμμα και εξέτασε την επιρροή 

του παιχνιδιού, την επίδοση των μαθητών και τη διαμόρφωση θετικού κλίματος ως προς το 

μάθημα των Μαθηματικών.  Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν θετική επίδραση του παιχνι‐

διού  και  της  παρέμβασης  τόσο στους  διδακτικούς  στόχους   του μαθήματος  και  τη  θετική 

στάση των μαθητών για το συγκεκριμένο μάθημα, όσο και στην ενίσχυση της συνεργατικής 

μάθησης. 

 

Άλλες έρευνες διαπίστωσαν τη συμβολή των ψηφιακών παιχνιδιών στην επίτευξη ειδικών 

διδακτικών στόχων στο μάθημα των Μαθηματικών, την εμπλοκή των μαθητών σε μαθημα‐

τικές έννοιες, την αύξηση της αυτοπεποίθησης των μαθητών, και την πρόκληση ενδιαφέρο‐

ντος για  το μάθημα των Μαθηματικών. Μάλιστα αυτό συνοδεύτηκε και με  τη θετική επί‐

δραση της παρέμβασης με ψηφιακό παιχνίδι  στη στάση των παικτών ‐ μαθητών για  το μά‐

θημα των Μαθηματικών (Πανουτσόπουλος Η., Σάμσων Δ.,2010). Σε αυτό ασφαλώς συμβάλ‐

λει η διαπίστωση πως τα εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια προσφέουν εναλλακτικούς τρό‐

πους  προώθησης  της  μάθησης  στη  σχολική  εκπαίδευση(Σταυρίδου  Χ,  Καρασαββίδης 

Η.,2009). 

Η εκπαιδευτική παρέμβαση 

Η  εκπαιδευτική  μας  παρέμβαση,  που  πραγματοποιήθηκε  στο  πλαίσιαο  του  μαθήματος 

«Μάθηση  και  ψυχαγωγία  σε  ψηφιακό  περιβάλλον»  (διδάσκοντες  :  Καθηγητής  Μ.  Μεϊ‐

μάρης,  Επίκουρος  Καθηγητής  Δ.  Γκούσκος)  του  Διαπανεπιστημιακού  Διατμηματικού  ΠΜΣ 
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«Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  για  την  Εκπαίδευση»  

(http://icte.ecd.uoa.gr), είχε τους παρακάτω  επιμέρους στόχους: 

Γνωστικοί στόχοι: 

Οι μαθητές: 

Να ενημερωθούν για την καθημερινή ζωή ενός οικισμού μιας αναπτυσσόμενης  χώρας  και 

το σύστημα παραγωγής τροφής και αλληλουποστήριξης των κατοίκων φροντίζοντας για την  

οικονομική διαχείριση πόρων. 

Ψυχοκινητικοί και Συναισθηματικοί στόχοι: 

Οι μαθητές: 

Να συγκρίνουν τον τρόπο ζωής μιας αφρικανικής οικογένειας με μια ελληνική και να αντι‐

ληφθούν τη διαφορετική σημασία της “ελευθερίας” και της “ευτυχίας¨ως έννοιες δυο δια‐

φορετικών πολιτισμών. 

 

Κατά  τη διάρκεια  της εκπαιδευτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες δρα‐

στηριότητες: 

1. Κάθε μαθητής διάλεξε μια ήπειρο και έγραψε σε χαρτάκια γνώσεις και συναισθή‐

ματα για τους κατοίκους της ηπείρου και τα κόλλησαν στο χάρτη. 

2. Πήραν οι μαθητές μια σειρά από κάρτες που απεικόνιζαν δραστηριότητες, αντικεί‐

μενα και συνθήκες σχετικά με τις επιθυμίες  (τα θέλω) ενός συνηθισμένου ανθρώ‐

που και  τις ανάγκες του. Ακολούθησε μία προφορική αφήγηση κατά την οποία οι 

μαθητές έπρεπε να μείνουν μόνο με τα αντικείμενα που θα τους βοηθούσαν να ε‐

πιβιώσουν και να ξαναστήσουν τη ζωή τους (δραστηριότητα από το βιβλίο “Μικρή 

πυξίδα”) 

3. Οι μαθητές παρακολούθησαν βίντεο σχετικά με τη ζωή στις αναπτυσσόμενες χώρες 

“Στην Κένυα με την Έβελυν” ( “ActionAid Kenya BAMA community”). 

4. Οι μαθητές έπαιξαν με το ψηφιακό παιχνίδι  3rd World Farmer. 

 
Εικόνα 1: διεπιφάνεια ψηφιακής προσομοίωσης 3rd world farmer 

(www.3rdworldfamer.com)  
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5. Πραγματοποιήθηκε δομημένη συζήτηση (debate) μεταξύ ομάδων  όπου οι μαθητές 

είτε  έπρεπε  να  υπερασπιστούν  την  παραμονή  τους  στην  Αφρική  είτε  τη  μετανά‐

στευση σε δυτικές κοινωνίες παραθέτοντας επιχειρήματα. 

 

Το  παιχνίδι  που  επιλέχτηκε  για  την  παρέμβαση  είναι  ένα παιχνίδι  προσομοίωσης,  το 3rd 

World Farmer. Το λογισμικό κατασκευάστηκε από  Πανεπιστήμιο IT της Κοπεγχάγης το 2005 

(1η έκδοση). Πρόκειται για ένα παιχνίδι ρόλων, στρατηγικής κι επίλυσης προβλήματος. Στό‐

χος του παίκτη είναι να καταφέρει να συντηρήσει μια οικογένεια στην Αφρική λαμβάνοντας 

υπόψη εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων αυτών και να πάρουν 

σημαντικές αποφάσεις για την οικογένεια (εκπαίδευση, υγεία, γάμος, διωγμός από την οι‐

κογένεια, τεκνοποίηση). 

       
Εικόνες 2 και 3: Οι μαθητές/τριες παίζουν την ψηφιακή προσομοίωση 3rd world farmer 

(www.3rdworldfamer.com) 

 

 

Αξιολόγηση 

Επεξεργασία ερωτηματολογίου ανοικτού και κλειστού τύπου 

Τις ερωτήσεις ανοικτού τύπου επεξεργαστήκαμε με το μεθοδολογικό εργαλείο της ανάλυ‐

σης περιεχομένου  (Μπάρμπας Δημ., 2008 και Δρόσος Γ.,2005 και Καχριμάνης Γ., Κόμης Β. 

και  Αβούρης  Ν.),  επειδή  είναι  κατάλληλη  για  εξέταση  των  λέξεων  και  των  εννοιών  τους. 

Προκειμένου  να  αναδυθεί  το  πραγματικό  νόημα  των  απαντήσεων  τα  ρήματα  κατηγοριο‐

ποιήθηκαν  σύμφωνα  με  τον  Ματσαγγούρα  Η.  (αντλήθηκε  από  http://1dim‐

olympic.att.sch.gr/training.htm  ) σε ρήματα σωματικής δράσης,  λόγου, αισθήσεων, συναι‐

σθημάτων,  σκέψης‐κρίσης,  προθέσεων‐βούλησης,  αιτιωδών  σχέσεων,  ύπαρξης‐

κατάστασης. Τέλος και για να γίνει επιτυχέστερος ο προσδιορισμός του περιεχομένου του 

μηνύματος  χρησιμοποιήθηκαν  οι  6  σημασιολογικές  –  πραγματολογικές  μεταβλητές  που 

παρουσίασε ο Δρόσος Γ. (Δρόσος, Γ. 2005): α) Πληροφορία: ο πομπός χρησιμοποιεί αποφα‐

ντικό λόγο για την παρουσίαση απλών πληροφοριών, β) Δέσμευση: ο πομπός δηλώνει  τη 

δέσμευσή του,  τις βαθύτερες επιθυμίες  του για το μέλλον με τη χρήση ρηματικών τύπων 

τουλάχιστον μέλλοντος ή υποτακτικής έγκλισης, γ) Κρίση: ο πομπός εκφράζει την προσωπι‐

κή του εκτίμηση ή επιχειρηματολογία, δ) Υπόθεση για τη διατύπωση υποθετικού λόγου, ε) 

Αντίθεση για τα επιχειρήματα περί του αντιθέτου και στ) Επεξήγηση για  πρόσθετες πληρο‐

φορίες. 

Αξιολόγηση  του  ψηφιακού  παιχνιδιού  σύμφωνα  με  το  Ανοιχτό  Μεθοδολογικό  Πλαίσιο 

Omega: 
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Βασικοί παράμετροι για την αξιολόγηση με βάση το Ανοιχτό Μεθοδολογικό Πλαίσιο Omega 

είναι  η  ενσωμάτωση  του  επιλεγμένου ψηφιακού  παιχνιδιού ως  αναπόσπαστο  μέρος  του 

εκπαιδευτικού σεναρίου, που υλοποιεί ο εκπαιδευτικός μέσα στην τάξη, σύμφωνα με σα‐

φώς καθορισμένους στόχους ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μαθητών (Τραγα‐

ζίκης κ.α) και στο επίσημο Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

Αποτελέσματα αξιολόγησης 

α. Για την αξιολόγηση της ψηφιακής προσομοίωσης και της παιδαγωγικής αξιοποίησής της  

1.  Διενεργήσαμε  παρατήρηση  και  καταγραφή  των  αντιδράσεων  των  μαθητών/τριών  και 

διαπιστώσαμε ότι η συνεργασία μεταξύ των μαθητών για τη λήψη αποφάσεων τους φάνη‐

κε διασκεδαστικό. Επίσης αύξησε την αυτοπεποίθησή τους και την εμβύθισή τους στο παι‐

χνίδιΟι περισσότεροι μαθητές έπαιξαν αρκετές φορές το παιχνίδι στο διδακτικό δίωρο. Κά‐

θε ομάδα χάραζε τη δική της στρατηγική στο παιχνίδι. Αρνητικό σχόλιο έκαναν οι μαθητές 

για την έλλειψη ήχου στο παιχνίδι και την έλλειψη κλιμάκωσης δυσκολίας καθώς δεν είχε 

πίστες. 

 

2. Οι μαθητές απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου:  

Σύμφωνα με  τις απαντήσεις  των ερωτηματολογίων  το 88%  των παιδιών  είχε θετική εντύ‐

πωση  για  την  ψηφιακή  προσομοίωση.  Πιο  συγκεκριμένα  το  54%  των  μαθητών  δήλωσαν 

πως τους άρεσε πάρα πολύ, το 21% πολύ και το 8% αρκετά. Είναι επίσης σημαντικό πως τα 

ίδια τα παιδιά σε ποσοστό100% δηλώνουν πως πιστεύουν πως έμαθαν καινούρια στοιχεία 

από  την  προσομοίωση. Μάλιστα  το 60,8%  των παιδιών  θεωρεί  ότι  γνώρισε  καλύτερα  τις 

συνθήκες ζωής στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

 

Σε ερωτήσεις που αφορούσαν στη διάγνωση των αξιών και των κριτηρίων με τα οποία πή‐

ραν τις αποφάσεις τους φάνηκε πως αυτές στην πλειοψηφία τους αντανακλούσαν τις αξίες 

της δυτικής κοινωνίας. Κριτήριο για να κερδίσουν στο παιχνίδι , δηλαδή, ήταν: η καλύτερη 

δυνατή οικονομική κατάσταση της οικογένειας (91,7%) , η τροφή‐υγεία‐εκπαίδευση (91,7%) 

με την υγεία να θεωρείται σημαντικότερη και από τα χρήματα (75%), η επιβίωση και μάλι‐

στα με οποιονδήποτε τρόπο  (83%), ο θεσμός της οικογένειας  (62,5%). Το περιβάλλον βρί‐

σκεται πολύ χαμηλότερα στα  κριτήριά τους καθώς μόνο το 37,5% αποφάσισαν με βάση τη 

διατήρηση  ενός  υγιούς  περιβάλλοντος  Δυσάρεστο  είναι  ότι  το 29%  των  παιδιών  σκέφτο‐

νταν με το κριτήριο να κερδίσουν χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και ενάντια στο 

περιβάλλον. Από την άλλη μεριά όμως συνάδει με το εύρημα  σε επόμενο ερώτημα «Τι α‐

πάντησες  σε  όσα απ’  τα  παρακάτω  ερωτήματα  του  παιχνιδιού  χρειάστηκε  να  επιλέξεις;» 

όπου το 78,3% απάντησε πως δέχτηκε  τον «διακανονισμό των χημικών αποβλήτων» στην 

περιοχή της οικογένειας και την εγκατάσταση στρατοπέδου παραστρατιωτικής οργάνωσης 

προκειμένου να κερδίσει πολλά χρήματα. 

 

3. Αξιοποιήσαμε τις απαντήσεις των παιδιών στο ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση της 

ψηφιακής προσομοίωσης σύμφωνα με το Ανοιχτό Μεθοδολογικό πλαίσιο Omega : 

Συγκεκριμένα το 3rdworldfarmer 

α.   βασίζεται σε ένα απλό και εύκολα αντιληπτό σενάριο. Το 87% των παιδιών απάντησαν 

ότι με την ψηφιακή προσομοίωση κατανόησαν πολύ έως πάρα πολύ τη ζωή των ανθρώπων 

στην Αφρική.  
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β. αναφέρεται άμεσα σε ενότητες του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Υπουργείου Παι‐

δείας : Γεωγραφία ΣΤ΄ Δημοτικού ( Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου, Οι ήπειροι: Αφρική), 

Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή (Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα). 

γ.  έχει σαφώς καθορισμένους στόχους με διακηρυγμένη παιδαγωγική σκόπευση  από τους 

εμπνευστές της προσομοίωσης (http://3rdworldfarmer.com/About.html) 

δ.   διακρίνεται έντονα για τη διαθεματική προσέγγιση του ζητήματος της ζωής μιας αγροτι‐

κής οικογένειας στην Αφρική και πώς αυτή επηρεάζεται  από τις ατομικές επιλογές αλλά και 

εξωγενείς παράγοντες. 

ε.    υλοποιεί την σύγχρονη παιδαγωγική συνθήκη «Παίζω και Μαθαίνω» 

στ.  διευκολύνει  την  καλλιέργεια  της  ομαδοσυνεργατικότητας  στην  επεξεργασία  των  πλη‐

ροφοριών και στη λήψη αποφάσεων μετά από διάλογο. Το 67% των μαθητών θεώρησαν ότι 

πήραν πολύ έως πάρα πολύ καλύτερες αποφάσεις επειδή δούλεψαν ομαδικά και το υπό‐

λοιπο 33%  αρκετά καλύτερες. 

ζ.   προωθεί την ενεργητική μάθηση με εσωτερικά και εξωτερικά κίνητρα. 

η.  είναι διασκεδαστικό κατά δήλωση πολλών μαθητών (54,2%). 

θ. δίνει ευκαιρίες στους μαθητές να σχηματίσουν θετικό αυτοσυναίσθημα και αυτοεικόνα. 

Το 47,8% των μαθητών δήλωσαν πως τους άρεσε ότι έλυναν συνεχώς προβληματικές κατα‐

στάσεις και έπαιρναν αποφάσεις, το 65% των μαθητών τους άρεσε που προσπαθούσαν να 

διατηρήσουν την καλή υγεία των ηρώων, το 78,2% των μαθητών ικανοποιήθηκαν που μπο‐

ρούσαν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα χρήματα της οικογένειας. 

ι.    δε έχει φανερή την εκπαιδευτική διάσταση. 

ια.   διαθέτει λιτό οπτικό υλικό που όμως μεγάλο τμήμα του είναι μικρού μεγέθους και όχι 

 καθόλα ευδιάκριτα. Η διαπίστωση αυτή συμφωνεί και με τις απόψεις των μαθητών καθώς 

 το 59% θεωρεί πως τα γραφικά στο σύνολό τους είναι πολύ  (6 στους 23) έως πάρα πολύ 

καλά ενώ το 41% τα θεωρεί από καθόλου έως αρκετά καλά.  Δεν έχει όμως καθόλου ηχητι‐

κό υλικό, ενώ το 78,2% θα ήθελε να είχε και ήχους. 

ιβ.   αν και απαιτεί συγκεκριμένες κινήσεις που κάνει ο παίκτης/μαθητής το οποίο συνιστά 

μονοτονία, ωστόσο η διαδικασία δεν είναι μονότονη. Αντίθετα διατηρείται αμείωτο το εν‐

διαφέρον των παιχτών/μαθητών, καθώς συνεχώς πραγματοποιείται  λήψη αποφάσεων και 

επίλυση προβλημάτων και αποτίμησή τους σε επίπεδο οικονομικό και υγείας των ηρώων. Γι 

αυτό το 92%  των παιδιών δήλωσε ότι θα ξαναέπαιζε  την προσομοίωση στο σπίτι γιατί  το 

54% την θεωρεί ευχάριστη και διασκεδαστική. 

ιγ.  επιτρέπει στους παίκτες να  επηρεάσουν με τις αποφάσεις τους   άμεσα και καθοριστικά 

την εξέλιξη (ανάπτυξη ή φτώχεια) της οικογένειας. 

ιδ. εμπεριέχει κανόνες και είναι πολύ ρεαλιστικοί αφού πολλοί από αυτούς υπάρχουν και 

στη ζωή μας. 

ιε.  παρουσιάζει άμεσα και φανερά  την πρόοδο  του παίκτη ως οικονομική  κατάσταση  της 

οικογένειας καθώς και της υγείας των μελών της. 

ιστ. προσφέρει με τον παραπάνω τρόπο συνεχή ανατροφοδότηση ώστε οι παίκτες/μαθητές 

να παίρνουν συνεχώς νέες αποφάσεις 

ιζ.  προωθεί τη συνεχή συζήτηση μεταξύ των παιδιών.  

ιη.   μπορεί να αποτελέσει αφορμή για τη δημιουργία έργων τέχνης από τα παιδιά (ζωγρα‐

φική κ.λ.π.) και ιστοριών‐αφηγήσεων 
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ιθ.   προσφέρει  την ευκαιρία στους παίκτες / μαθητές να συνειδητοποιήσουν  τις αξίες  και 

στάσεις τους ως προς σημαντικά ζητήματα της ζωής μας (διαχείριση χρημάτων, αξία εργα‐

σίας κ.λ.π.). 

 

Συμπεράσματα 

Πιστεύουμε ότι η προσομοίωση ήταν το πλέον κατάλληλο διδακτικό εργαλείο για την προ‐

σέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. Η αλληλεπίδραση που είχαν με το παιχνίδι  ‐ προσο‐

μοίωση βοήθησε σε σχέση με άλλα μέσα, να “βιώσουν” όσα συνέβαιναν στο σενάριο του 

παιχνιδιού. Αυτό αποτέλεσε μεγάλη πρόκληση για τις ομάδες καθώς σε μεγάλο βαθμό ταυ‐

τίστηκαν με την “οικογένεια”  του παιχνιδιού κάτι που αύξησε το κίνητρό τους για να επι‐

μείνουν στην καλύτερη δυνατή επίλυση των δυσκολιών. Ο Prensky (2009), υποστηρίζει ότι 

τα ψηφιακά  παιχνίδια  προσφέρονται  για  τη  διδασκαλία  μαθημάτων  που  το  περιεχόμενο 

τους είναι δύσκολο να διδαχθεί με άλλους τρόπους. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι το 100% των 

μαθητών δήλωσαν ότι   έμαθαν   αβίαστα όσα  τέθηκαν από  το περιεχόμενο  της ψηφιακής 

πρσομοίωσης.  

 

Εντυπωσιακή ήταν η δήλωση πολλών παιδιών στο ερωτηματολόγιο ότι βρήκαν το παιχνίδι 

διασκεδαστικό.  Ο αρχικός μας φόβος ότι το σενάριο  του συγκεκριμένου ψηφιακού παιχνι‐

διού‐προσομοίωσης  δε θα ήταν ήταν πολύ ελκυστικό, επειδή ήταν πολύ σοβαρό και έθετε 

 τον παίχτη μπροστά σε πολλά  καθημερινά προβλήματα , ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε.  

 

Θεωρούμε πολύ σημαντική τη δυνατότητα που μας πρόσφερε το 3rdworldfarmer να διαπι‐

στώσουμε τις αξίες‐κριτήρια που καθόρισαν τις επιλογές των παιδιών. Από το ερωτηματο‐

λόγιο  προκύπτει  ότι  οι  αποφάσεις  των  παιδιών  διαμορφώθηκαν   από  τις  ίδιες  αξίες  που 

κυριαρχούν στη σύγχρονη ελληνική μεσοαστική κοινωνία. 

 

Το συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι  ‐ προσομοίωση θέτει πολλά πολιτικά, περιβαλλοντικά, 

κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα με παραστατικό και διαδραστικό τρόπο. Επίσης , παρά 

τα πλεονεκτήματα που  διαθέτει,  πιστεύουμε πως  δεν  μπορεί  να  λειτουργήσει  αυτόνομα, 

καθώς η κατανόησή των θεμάτων τα οποία θίγει (πολιτικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και 

οικονομικά ) απαιτούν την παρέμβαση του εκπαιδευτικού για επισήμανση, επεξήγηση αλλά 

και εμβάθυνση των στοιχείων  . Επίσης κάποιες επιλογές που   έκαναν τα παιδιά  (ΝΑΙ στην 

εναπόθεση χημικών αποβλήτων) και η επιβράβευση με χρήματα απαιτεί τη συζήτηση των 

μαθητών/τριών με τον εκπαιδευτικό .  
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Η Μαρίζα και τα Πνευματικά Δικαιώματα ‐ Γιατί αποτελεί ηλεκτρονικό έγκλημα η ανεξέ‐
λεγκτη χρήση προστατευμένου περιεχομένου στο Διαδίκτυο: Μια διδακτική πρόταση για 

την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει μια πρόταση διδασκαλίας για την έννοια των πνευματικών 

δικαιωμάτων στη Στ’ τάξη Δημοτικού. Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου που αναλύεται 

είναι να προβληματισθούν οι μαθητές σχετικά με τη στάση τους απέναντι στον άπειρο όγκο 

πληροφορίας  που  είναι  διαθέσιμη  στο  Διαδίκτυο  και  να  αντιληφθούν  την  αναγκαιότητα 

προστασίας  του  πνευματικού  έργου  των  δημιουργών  στο  Διαδίκτυο.  Αρχικά,  οι  μαθητές 

μετά από αναζήτηση στο Διαδίκτυο για βίντεο ή μουσική που τους συγκινεί και θα ήθελαν 

να επεξεργαστούν ή να διασκευάσουν, συμμετέχουν με παρότρυνση του εκπαιδευτικού σε 

μια  συζήτηση  σχετικά  με  τα  πνευματικά  δικαιώματα  του  περιεχομένου  που  υπάρχει  στο 

Διαδίκτυο. Σε μια δεύτερη φάση αναζητούν πληροφορίες για το θέμα υπό την καθοδήγηση 

του εκπαιδευτικού, οπότε μετά από τη σχετική μελέτη προχωρούν στην εξαγωγή συμπερα‐

σμάτων.  Το  τελικό  στάδιο  της  δραστηριότητας  προβλέπει  τη  διασκευή  του  πολυμεσικού 

υλικού,  κατόπιν  παραχωρήσεως  των  δικαιωμάτων  χρήσης  από  τον  ιδιοκτήτη‐δημιουργό 

του έργου. 

Λέξεις –  κλειδιά: πνευματικά δικαιώματα, Διαδίκτυο,  διαδικτυακό περιεχόμενο,  δημιουρ‐

γός, πρωτότυπο έργο. 

Εισαγωγή 

Καθημερινά, μέσω των εξελιγμένων δυνατοτήτων αναζήτησης στο Διαδίκτυο ερχόμαστε σε 

επαφή  με  μια  τεράστια  ποσότητα ψηφιακού  περιεχομένου  σε  μορφή  κειμένου,  εικόνας, 

βίντεο και ήχου. Σε ποιο βαθμό όμως είμαστε ελεύθεροι να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υ‐

λικό ή και να το διασκευάσουμε; Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση εξαρτάται από τα πνευ‐

ματικά δικαιώματα που διέπουν τη χρήση του περιεχομένου και σκοπεύουν να προστατεύ‐

σουν την εργασία του δημιουργού.  

 

Ιστορία και Έννοιες των Πνευματικών Δικαιωμάτων 

Κάνοντας  μια  αναδρομή  στην  ιστορία  των  πνευματικών  δικαιωμάτων  (Wikipedia,  2013), 

παρατηρούμε ότι  πρόδρομος της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν η απονομή 

προνομίων σε τυπογράφους, αρχικά στη Βενετία από το 1469 ώστε να προστατεύσουν την 

οικονομική  επένδυση,  αλλά  όχι  το  δημιουργό.  Πρώτος  νόμος  που  αναγνώρισε  δικαίωμα 

στον δημιουργό ήταν ένας αγγλικός του 1710. Αποφασιστική ώθηση έδωσε η γαλλική επα‐

νάσταση που αναγνώρισε ότι ο δημιουργός έχει θεμελιώδες δικαίωμα στο έργο του (νόμος 

του 1791) το οποίο ο νόμος οφείλει να προστατεύει (νόμος του 1793). Η διεθνής αυτή τάση 

αναγνώρισης της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας οδήγησε το 1886 στην υπογρα‐

φή της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης καθιστώντας την πνευματική ιδιοκτησία αντικείμενο 

886/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



διεθνούς προστασίας. 

 

Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, ο ποινικός νόμος του 1835 στο νεοσύστατο τότε ελλη‐

νικό κράτος προέβλεπε ποινικό αδίκημα για όποιον αναπαρήγαγε ή έθετε σε κυκλοφορία 

«βιβλία  ή  άλλα  τυπωμένα  έγγραφα …..  άνευ  συναινέσεως  του  συγγραφέως».  Ο  πρώτος 

πλήρης Νόμος περί πνευματικής ιδιοκτησίας ήταν ο N.2387/1920, ενώ το ίδιο έτος η Ελλά‐

δα προσχώρησε στη Διεθνή Σύμβαση της Βέρνης του 1886. Ο Ν.2387/1920 τροποποιήθηκε 

πολλές φορές για να ανταποκριθεί σε νεότερες ανάγκες και αντικαταστάθηκε πλήρως από 

το Νόμο 2121/1993. 

 

Σύμφωνα με τη διεθνή και ελληνική νομοθεσία, το Δικαίωμα Πνευματικής Ιδιοκτησίας χω‐

ρίζεται στο Περιουσιακό Δικαίωμα και στο Ηθικό Δικαίωμα. Το Περιουσιακό Δικαίωμα α‐

ναφέρεται στην οικονομική εκμετάλλευση του έργου, που σημαίνει ότι ο δημιουργός αξιώ‐

νει αμοιβή για αυτήν. Το Ηθικό Δικαίωμα στηρίζεται στην βασική παραδοχή ότι ο δημιουρ‐

γός έχει ένα  ιδιαίτερα δεσμό με το δημιούργημά του και ότι αυτό αποτελεί εξωτερίκευση 

της προσωπικότητάς του. 

 

Στο ευρωπαϊκό και στο ελληνικό δίκαιο ο δημιουργός μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσω‐

πο, αφού μόνο άνθρωπος μπορεί να δημιουργεί πρωτότυπα πνευματικά έργα. Στο αμερι‐

κανικό δίκαιο αντίθετα ο δημιουργός μπορεί να είναι και  νομικό πρόσωπο,  το οποίο έχει 

επενδύσει οικονομικά, όπως μια εταιρία. 

 

Σύμφωνα με την  ισχύουσα νομοθεσία προστασίας πνευματικής  ιδιοκτησίας δεν επιτρέπο‐

νται οι ακόλουθες μορφές χρήσης του έργου: 

α) Η  εγγραφή,  δηλαδή να αποτυπωθεί μια  εκτέλεση  του  έργου σε  ένα υλικό υπόστρωμα 

(π.χ. βιντεοσκόπηση μιας  θεατρικής παράστασης) 

β) Η αναπαραγωγή, δηλαδή να παραχθούν νέα αντίγραφα (φωτοτυπίες, CD). Αναπαραγωγή 

είναι και η μεταφόρτωση (download) ψηφιακού περιεχομένου από το Διαδίκτυο στον υπο‐

λογιστή του χρήστη. 

 γ) Η δημιουργία παράγωγου έργου,  όπως η μετάφραση,  η  διασκευή,  ή η μετατροπή  της 

μορφής του αρχικού έργου (π.χ. από βιβλίο σε ταινία). 

δ) Η διανομή, που αφορά στην κυκλοφορία νόμιμα ή παράνομα αναπαραχθέντων αντίτυ‐

πων. 

ε) Η εκμίσθωση και ο δημόσιος δανεισμός.  

στ) Η δημόσια εκτέλεση και παρουσίαση, δηλαδή ο δημιουργός έχει την εξουσία να επιτρέ‐

πει ή να απαγορεύει το να παρουσιάζεται το έργο του στο κοινό. 

ζ) Η ραδιοτηλεοπτική μετάδοση. 

Υπάρχουν όμως και κάποιες εξαιρέσεις που προβλέπει ο νόμος και που ως σκοπό έχουν την 

προστασία  του  δικαιώματος  του  χρήστη  να  απολαμβάνει  το  αποκτηθέν  αντίτυπο  ή  δη‐

μιούργημα, οι πιο βασικές από τις οποίες είναι οι ακόλουθες: 

α) Ο χρήστης μπορεί να αναπαράγει ένα νόμιμο αντίτυπο του έργου για προσωπική και οι‐

κογενειακή χρήση. 

β) Επιτρέπεται χωρίς άδεια του δημιουργού και χωρίς καταβολή αμοιβής η αναπαραγωγή 

σύντομων αποσπασμάτων των έργων με σκοπό την υποστήριξη της γνώμης αυτού που α‐

ναπαράγει το απόσπασμα ή την κριτική της γνώμης του δημιουργού. 
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γ)  Επιτρέπεται η χρήση αποσπάσματος του έργου για λόγους ενημέρωσης του κοινού για 

επίκαιρα γεγονότα. 

 

Μάθημα‐Ενότητα 

Το  περιγραφόμενο  εκπαιδευτικό  σενάριο  εντάσσεται  στα  πλαίσια  του  μαθήματος  των 

Τ.Π.Ε. της Στ’ τάξης Δημοτικού, και πιο συγκεκριμένα κατά τη διδασκαλία της θεματικής ε‐

νότητας «Γνωρίζω τον υπολογιστή», σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του διδακτικού 

αντικειμένου  των Τ.Π.Ε.  για  τα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκ‐

παιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) (ΦΕΚ αρ.1139 τ.Β’/2010). Η διδακτική αυτή ενότητα στοχεύ‐

ει ώστε οι μαθητές να αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις των ΤΠΕ στην καθημερινή τους ζωή 

και να προβληματίζονται για το μέλλον. Το σενάριο είναι επίσης σύμφωνο και με στόχο της 

διδακτικής  ενότητας «Επικοινωνώ Ηλεκτρονικά»  της Ε’  Δημοτικού,  ο οποίος προβλέπει οι 

μαθητές να αντιμετωπίζουν τη χρήση του Διαδικτύου με ευαισθησία σε θέματα προστασίας 

των  προσωπικών  δεδομένων,  των  πνευματικών  δικαιωμάτων,  της  ασφάλειας  των  πληρο‐

φοριών. 

 

Διδακτικοί Στόχοι 

Σκοπός  του εκπαιδευτικού σεναρίου  είναι ο προβληματισμός  των μαθητών σχετικά με  τη 

στάση τους απέναντι στον άπειρο όγκο πληροφορίας που αναρτάται στο Διαδίκτυο και να 

αντιληφθούν  την αναγκαιότητα προστασίας  του πνευματικού  έργου  των δημιουργών στο 

Διαδίκτυο. Ειδικότερα, με την υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου προβλέπεται ότι οι 

μαθητές: 

α) θα είναι ικανοί να εργάζονται ομαδικά για την παραγωγή ενός έργου, 

β)  θα  είναι  ενήμεροι  για  τα  Πνευματικά  Δικαιώματα  και  κατάλληλα  ευαισθητοποιημένοι 

ώστε να μην τα παραβιάζουν ακόμα και εν αγνοία τους, 

γ) θα είναι ικανοί να εκφράζονται εικαστικά μέσω της δημιουργίας κόμικς, 

δ) θα είναι ικανοί να κατανοούν και να μετατρέπουν την έκφρασή των συναισθημάτων από 

σωματική σε λεκτική, όπως με την προσθήκη διαλόγων σε μια βωβή ιστορία. 

 

Διδακτική Προσέγγιση 

Η προσέγγιση που ενδείκνυται για την διεξαγωγή του σεναρίου είναι η ομαδοσυνεργατική. 

Στη σύγχρονη διδακτική πράξη υιοθετούνται διδακτικές τεχνικές που εγείρουν το ενδιαφέ‐

ρον του μαθητή, ευνοούν την ενεργό συμμετοχή του στη διαδικασία της μάθησης, ενθαρ‐

ρύνουν την εργασία σε ομάδες και δημιουργούν συνθήκες μάθησης και έρευνας στο σχο‐

λείο και σε άλλα μαθησιακά περιβάλλοντα (Βασάλα, 2002).  Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης 

που  αποδίδουν  μεγάλη  σημασία  στον  κοινωνιοπολιτισμικό  παράγοντα  συνηγορούν  υπέρ 

της οργάνωσης μαθημάτων στα οποία ευνοείται η κοινωνική αλληλεπίδραση και η συνερ‐

γατική, ομαδική μάθηση (ΕΑΙΤΥ, 2010).  Η μάθηση δεν είναι μια αποκλειστικά ατομική λει‐

τουργία  της  νόησης,  αλλά μια  κοινωνικοπολιτισμική διεργασία που λαμβάνει  χώρα μέσω 

της  επικοινωνίας  και  της  αλληλεπίδρασης με άλλους ανθρώπους.  Το  νόημα οικοδομείται 

από τους μαθητές μέσα από τη συμμετοχή τους στους ποικίλους διαλόγους και στις πρακτι‐

κές  όπου  συμμετέχουν.  Σύμφωνα  με  τη  θεωρία  της  ανακαλυπτικής  μάθησης  του  Bruner 

εξάλλου, ό,τι διδάσκεται στο σχολείο, πολύ περισσότερο αν αυτό αφορά μικρούς μαθητές, 
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πρέπει να χαρακτηρίζεται από συνέχεια, συνεκτικότητα και αλληλοσυνδέσεις, να είναι μια 

«ιστορία» με νόημα. (Πήλιουρας κ.α., 2010).  

Διαδικασία Υλοποίησης Εργασίας 

Η περιγραφόμενη δραστηριότητα έλαβε χώρα κατά το σχολικό έτος 2012‐13 στο τμήμα Στ’2 

του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου. Η  εκτέλεση  της δραστηριότητας διήρκεσε έξι διδα‐

κτικές ώρες. Η αρχική ιδέα για την υλοποίηση της εργασίας καθώς και η επιλογή του τελι‐

κού θέματός της δόθηκε από τους ίδιους τους μαθητές, γεγονός που ευνόησε την ανάπτυξη 

εσωτερικών κινήτρων μάθησης.  

Κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές ενθαρρυνόμενοι από τον εκπαιδευτικό αναζή‐

τησαν στο Διαδίκτυο πολυμεσικό περιεχόμενο,  που  να  τους συγκινεί,  και  τελικά παρακο‐

λούθησαν  στον  ιστότοπο www.youtube.com  ένα ψηφιακό  βίντεο  κινούμενου  σχεδίου  με 

πρωταγωνιστή τη Μαρίζα, ένα επίμονο γαϊδουράκι σε ένα ελληνικό νησί. Η συγκεκριμένη 

ταινία μικρού μήκους άρεσε πολύ στους μαθητές και διασκέδασαν, γιατί το θέμα της ήταν 

καθαρά  ελληνικό  και  μέσα  του  διακρινόταν  η  πονηριά  του  πολυμήχανου  Οδυσσέα  που 

σκαρφίζεται τα πάντα για να πετύχει το σκοπό του. Το συγκεκριμένο βίντεο ήταν χωρίς δια‐

λόγους  και  επιθυμία  των μαθητών ήταν η μετατροπή  του σε  ιστορία με διαλόγους μέσω 

ενός προγράμματος παρουσιάσεων.  

Με αφορμή αυτή την ιδέα των μαθητών, ξεκίνησε ένας διάλογος στην τάξη σχετικά με την 

πλοήγηση στο Διαδίκτυο,  τα πνευματικά δικαιώματα  του διαδικτυακού περιεχομένου και 

τη δυνατότητα αξιοποίησής του. Με τη βοήθεια της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών οι μα‐

θητές κατέθεσαν τις αρχικές προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους γύρω από το ζήτημα προβαί‐

νοντας  σε  ελεύθερη  και  αυθόρμητη  έκφραση  των  ιδεών  τους  (Βασάλα, 2002).  Σε  γενικές 

γραμμές οι μαθητές είχαν την άποψη ότι από τη στιγμή που αναρτάται οποιασδήποτε μορ‐

φής πληροφορία (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο) δημόσια στο Διαδίκτυο, έχουν τη δυνατό‐

τητα να την χρησιμοποιήσουν απεριόριστα με όποιο τρόπο επιθυμούν.  

Στη δεύτερη διδακτική ώρα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και σε συνεργασία με τον 

εκπαιδευτικό διαμόρφωσαν τους άξονες διερεύνησης του θέματος «Πνευματικά Δικαιώμα‐

τα». Κάθε ομάδα ανέλαβε να αναζητήσει στο Διαδίκτυο υλικό για το θέμα μέσω ελεγχόμε‐

νης καθοδήγησης από τον εκπαιδευτικό που τους παρείχε συγκεκριμένες διευθύνσεις σχε‐

τικών ιστοσελίδων. Την τρίτη διδακτική ώρα, ο αρχικός διάλογος εμπλουτίσθηκε με τις νέες 

γνώσεις  που απέκτησαν  οι  μαθητές,  οι  οποίοι  δημιούργησαν  ομάδες  επιχειρηματολογίας 

αναλύοντας  τα πλεονεκτήματα και  τα μειονεκτήματα από  τη  χρήση πληροφοριών από  το 

Διαδίκτυο. Οι μαθητές, σε αυτή τη δεύτερη φάση της εργασίας, εμφανίσθηκαν προβλημα‐

τισμένοι σχετικά με τις αρχικές απόψεις τους και αναγνώρισαν τις πιθανές ποινικές συνέ‐

πειες που μπορεί να έχει η αλόγιστη χρήση και επεξεργασία περιεχομένου που προστατεύ‐

εται από πνευματικά δικαιώματα. Εφαρμόσθηκε επομένως η θεωρία του εποικοδομισμού, 

όπου  η  μάθηση  εμφανίζεται  σαν  μια  ενεργή  διαδικασία  στην  οποία  οι  εκπαιδευόμενοι 

συνθέτουν καινούριες ιδέες ή έννοιες που βασίζονται πάνω στην τωρινή ή και στην παλαιά 

γνώση (Gros, 2002). 

Οι επόμενες τρείς διδακτικές ώρες, αφιερώθηκαν στη διασκευή του βίντεο από τους μαθη‐

τές και στη δημιουργία της δικής τους εκδοχής σε κόμικς. Πριν προχωρήσει κάθε ομάδα στο 
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επόμενο στάδιο της εργασίας της, όμως, και ως επιστέγασμα της συζήτησης που προηγή‐

θηκε, οι μαθητές ήρθαν σε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το δημιουργό 

της πρωτότυπης ταινίας «Μαρίζα», τον κ. Κρυστάλλη Κωνσταντίνο, και ζήτησαν την παρα‐

χώρηση  των  δικαιωμάτων  χρήσης  του  έργου  του  προκειμένου  να  τους  επιτραπεί  η  δια‐

σκευή του, ένα αίτημα το οποίο έγινε μάλιστα αποδεκτό με ενθουσιασμό από τον  ίδιο. Η 

μία ομάδα ανέλαβε τη διασκευή της ιστορίας του βίντεο μέσω της δημιουργία μιας παρου‐

σίασης με διαφάνειες, κάνοντας χρήση έτοιμων εικόνων clip‐art ή ακόμα και ζωγραφίζοντας 

τους  πρωταγωνιστές  της  ιστορίας  σε  ένα πρόγραμμα  ζωγραφικής.  Η  δεύτερη  ομάδα  είχε 

καθήκον  τη  διαμόρφωση  των  υποτιθέμενων  διαλόγων  της  ιστορίας.  Η  τελευταία  ομάδα 

ανέλαβε να συνδυάσει τη θεωρία με την πράξη και είναι αυτή που ολοκλήρωσε την εργα‐

σία με μια παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης. Το αποτέλεσμα της διασκευής σε μορφή 

κόμικς παρουσιάστηκε στο 5ο Μαθητικό Προσυνέδριο Πληροφορικής Δυτικής Θεσσαλονί‐

κης.    

Παρακάτω αντιπαρατίθενται αποσπάσματα από το αρχικό βίντεο στην αριστερή στήλη και 

τα αντίστοιχα σκίτσα του κόμικς με τους διαλόγους που επιμελήθηκαν οι μαθητές στη δεξιά 

στήλη: 

 

 

 

Εικόνα 1 Η σκηνή της διασταύρωσης στο αρχικό βίντεο και η αντίστοιχη στο μαθητικό κόμικς 

 

Εικόνα 2 ‐ Η σκηνή του χορού στο αρχικό βίντεο και η αντίστοιχη στο μαθητικό κόμικς 
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Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτήθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία: 

α) Μια σύνδεση στο Διαδίκτυο, μέσω του σχολικού εργαστηρίου, για την αναζήτηση πλη‐

ροφοριών σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα, όπως ορισμούς, νομοθεσία, εταιρείες και 

μέσα προστασίας της ιδιοκτησίας. 

β) Ένα πρόγραμμα δημιουργίας παρουσιάσεων, όπως το MS‐Powerpoint, για τη διασκευή 

της ιστορίας με διαλόγους και την τελική παρουσίαση της εργασίας. 

γ)  Ένα  πρόγραμμα  ζωγραφικής,  για  την  επεξεργασία  των  εικόνων  που  χρησιμοποιούνται 

στη διασκευή. 

 

Συμπεράσματα 

Το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων του διαδικτυακού περιεχομένου και η αντίστοιχη 

δυνατότητα αξιοποίησής του συνδέεται άμεσα με τις εμπειρίες και με την καθημερινή ζωή 

των  περισσότερων  μαθητών  της  σύγχρονης  εποχής,  είτε  λόγω  της  προσωπικής  τους  ενα‐

σχόλησης για ψυχαγωγικούς σκοπούς, είτε λόγω της αναζήτησης πληροφοριών για σχολι‐

κές εργασίες. Παρέχει επομένως το έναυσμα για την κινητοποίηση του ενδιαφέροντός τους 

και κεντρίζει την επιθυμία τους να ερευνήσουν αναλυτικά τις διάφορες πτυχές του.  

Όντως από την εφαρμογή του σεναρίου στην εκπαιδευτική πράξη, υπήρξε ενεργός συμμε‐

τοχή από τη συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών της τάξης. Αποδείχθηκε ότι οι μαθητές 

είχαν πολλές απορίες κυρίως για τη χρήση του Διαδικτύου και των πόρων του, όπως και την 

καταπάτηση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Το συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον τους υπήρ‐

ξε καταλύτης για την οργάνωση και την εξέλιξη της εκπαιδευτικής αυτής δραστηριότητας, 

θέτοντας αφενός στο ερευνητικό στάδιο τα κατάλληλα ερωτήματα σε καίρια ζητήματα, και 

εκδηλώνοντας αφετέρου στο πρακτικό μέρος την έντονη επιθυμία τους για προσωπική δη‐

μιουργία. Με την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, υπήρξε επίτευξη των διδακτικών στό‐

χων που τέθηκαν, τόσο στο θεωρητικό όσο και στο πρακτικό κομμάτι. Οι μαθητές αντιλήφ‐

θηκαν,  κυρίως, ότι μέσα από το Διαδίκτυο μπορούν να αναζητήσουν τη γνώση σε παγκό‐

σμιο επίπεδο, έχοντας πρόσβαση σε τεράστιες ποσότητες πληροφορίας, και σεβόμενοι το 

δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, όμως, η οικειοποίηση και επεξεργασία περιεχομένου 

εργασίας τρίτου χωρίς την άδεια του δημιουργού του αποτελεί παραβίαση των πνευματι‐

κών δικαιωμάτων και είναι ηλεκτρονικό έγκλημα. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε μαθητές της Β’  Λυκείου 

θετικής και  τεχνολογικής  κατεύθυνσης κατά  την εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου στα 

πλαίσια του μαθήματος της Φυσικής. Συγκεκριμένα το διδακτικό σενάριο αφορούσε σε δι‐

δασκαλία  με  ΤΠΕ  των  νόμων  των  αερίων,  της  θερμοδυναμικής  ισορροπίας  και  της  αντι‐

στρεπτής μεταβολής και πραγματοποιήθηκε 3 διαδοχικές χρονιές σε σύνολο 64 μαθητών. 

Στη συνέχεια αναλύεται η διδακτική προσέγγιση που ακολουθήθηκε (σχέδιο μαθήματος και 

φύλλο εργασίας), παρουσιάζονται οι παρατηρήσεις που καταγράφηκαν κατά τη διεξαγωγή 

της διδασκαλίας και διατυπώνονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν. Τέλος εκφράζονται 

κάποιες γενικότερες σκέψεις και προβληματισμοί σε σχέση με τις μαθητοκεντρικές μορφές 

διδασκαλίας. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: Ιδανικό αέριο, θερμοδυναμική ισορροπία, αντιστρεπτές μεταβολές, μακρό‐

κοσμος, μικρόκοσμος, ΤΠΕ, καθοδηγούμενη ανακάλυψη, ομαδοσυνεργατικότητα. 

 

Εισαγωγή 

H κατάσταση στην οποία βρίσκεται ένα αέριο περιγράφεται μακροσκοπικά από την πίεση 

(P), τον όγκο (V) και τη θερμοκρασία του (T). Τα μεγέθη αυτά (πίεση ‐ όγκος ‐ θερμοκρασία) 

για ορισμένη ποσότητα n mole αερίου δεν είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους αλλά συσχετίζο‐

νται. Η μακροσκοπική συμπεριφορά όμως των αερίων είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δομή 

τους  και  το  πώς  τελικά  αυτά  συμπεριφέρονται  σε  μικροσκοπικό  επίπεδο.  Έτσι  ανακύπτει 

μια πρώτη σημαντική δυσκολία κατά τη διδασκαλία των νόμων των αερίων η οποία σχετίζε‐

ται με   το πώς θα προσεγγίσουν οι μαθητές των μικρόκοσμο των αερίων. Οι δυσκολίες ό‐

μως δε σταματούν εδώ, αφού οι μαθητές καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι και με τα νοη‐

σιακά πρότυπα όχι της φύσης αλλά των ίδιων των φυσικών, όπως είναι το ιδανικό αέριο και 

οι αντιστρεπτές μεταβολές (Κασσέτας, 2000). Στο σημείο αυτό οι φυσικοί έχουν για τη δι‐

δασκαλία τους έναν πολύ καλό και δυνατό σύμμαχο! Τις ΤΠΕ και τα αντίστοιχα προγράμμα‐

τα προσομοίωσης, που τους δίνουν τη δυνατότητα να μοντελοποιήσουν το μικρόκοσμο και 

να πραγματοποιήσουν τις νοησιακές τους ανησυχίες.   

 

Ροή διδασκαλίας 

Σχέδιο μαθήματος 

Διδακτικοί στόχοι (Ιωάννου κ.α. 1999): 

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές θα πρέπει: 

‐ Να διαπιστώνουν την αναλογία α) μεταξύ P και 1/V για n,T=σταθερά (Νόμος Boyle) β) με‐

ταξύ P και T για n,V=σταθερά (Νόμος Charles) και γ) μεταξύ V και T για n,P=σταθερά (Νόμος 

Gay‐Lussac). 
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‐ Να σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις P‐V, P‐T και V‐T. 

‐ Να συνδέουν τη μη μεταβολή των θερμοδυναμικών μεταβλητών (P,V,T) με το χρόνο με 

κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας.  

‐ Να αναγνωρίζουν  την αντιστρεπτότητα μιας μεταβολής και  να πραγματοποιούν με  τη 

βοήθεια του λογισμικού ισόθερμες, ισόχωρες και ισοβαρείς αντιστρεπτές μεταβολές.  

 

Διδακτική μεθοδολογία: 

Καθοδηγούμενη ανακάλυψη. 

Οι μαθητές καθοδηγούνται μέσα από συγκεκριμένες δραστηριότητες ενός φύλλου εργα‐

σίας, έτσι ώστε να «ανακαλύψουν» τη νέα γνώση. 

 

Εκτιμώμενη διάρκεια διδασκαλίας: 

Δύο διδακτικές ώρες. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις μαθητών: 

Για  τη  συγκεκριμένη  διδασκαλία  οι  μαθητές  θα  πρέπει  να  έχουν ως  προαπαιτούμενες 

γνώσεις τις καταστάσεις της ύλης,  τις έννοιες/μεγέθη δύναμη, πίεση, όγκος, θερμοκρα‐

σία και τις μονάδες μέτρησής τους, τη σχέση που συνδέει τη δύναμη με την πίεση και τη 

χάραξη γραφικών παραστάσεων.  

 

Λογισμικό που χρησιμοποιείται: 

Η  διδασκαλία  πραγματοποιείται  με  τη  βοήθεια  του  λογισμικού «Σύνθετο  Εργαστηριακό 

Περιβάλλον» (Σ.Ε.Π.). Στο εικονικό εργαστήριο θερμοδυναμικής προσομοιώνονται αρκετές 

μεταβολές των αεριών με παράλληλη απεικόνιση της κίνησης των μορίων του αερίου (Ε‐

πιστημονική ομάδα του προγράμματος «Ναυσικά», 1998).   

 

 
Σχήμα 1: Λογισμικό Σ.Ε.Π.‐Περιβάλλον εργαστηρίου θερμοδυναμικής. 

Οργάνωση της τάξης και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

Η/Υ, βιντεοπροβολέας, λογισμικό Σ.Ε.Π. , φύλλο εργασίας. 

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων και δουλεύουν ομαδοσυνεργατι‐
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κά.  Οι  μαθητές  αλληλεπιδρούν  με  το  λογισμικό  ΣΕΠ  και  κάθε  ομάδα  καταγράφει  τις 

μετρήσεις,  τις παρατηρήσεις και  τα συμπεράσματά της, σύμφωνα με τις οδηγίες ενός 

φύλλου εργασίας.  

 

Φύλλο εργασίας 

Το φύλλο εργασίας που ακολουθεί αποτελεί ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του φύλλου 

εργασίας  που  δόθηκε  στους  μαθητές  και  εμπεριέχει  τόσο  τις  προτεινόμενες  απαντή‐

σεις, όσο και το σκεπτικό της καθοδήγησης που ακολουθήθηκε σε κάθε δραστηριότητα.   

 

Νόμος του Boyle (Μπόιλ, 1627‐1691)‐ Ισόθερμη αντιστρεπτή μεταβολή. 

 

Δραστηριότητες: 

1. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα εκτελείται στο εικονικό εργαστήριο της θερμοδυναμι‐

κής, πείραμα ισόθερμης μεταβολής με 1mol αερίου He υπό σταθερή θερμοκρασία Τ1=293Κ 

και οι μαθητές συμπληρώνουν τον παρακάτω πίνακα τιμών (πίνακας 1).  

 

V(x10‐3m3)  P(x105N/m2)  P  V(N m) 

5  4,868  2434 

10  2,434  2434 

15  1,623  2434,5 

20  1,217  2434 

25  0,974  2435 

Πίνακας 1: Πίνακας τιμών ισόθερμης μεταβολής 1mol αερίου He υπό σταθερή θερμοκρασία Τ1=293Κ. 

 

Με βάση τις μετρήσεις του πίνακα 1, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν στα παρακάτω 

ερωτήματα: 

‐Τι παθαίνει η πίεση, όταν ο όγκος του αερίου αυξάνεται; 

Απ.: Η πίεση του αερίου μειώνεται καθώς αυξάνεται ο όγκος του. 

‐ Για κάθε ζεύγος μετρήσεων (V,P) τι παρατηρείτε για το γινόμενο P V ;  
Απ.: Το γινόμενο P  V παραμένει σταθερό. 
Με βάση τις απαντήσεις που δίνουν οι μαθητές στις παραπάνω ερωτήσεις, συμπληρώνουν 

το παρακάτω κείμενο που αποτελεί το νόμο του Boyle.  

«Η πίεση (P) ορισμένης ποσότητας αερίου του οποίου η θερμοκρασία (Τ) παραμένει σταθε‐

ρή είναι …………αντιστρόφως…………    …….ανάλογη ……. με τον όγκο του (V). 

Η μαθηματική διατύπωση είναι: 

.......

........
.........................

V
PήVP

    για n, T=σταθ. 

Η μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου στην οποία ο όγκος και η πίεση αλλάζει, αλλά η 

θερμοκρασία παραμένει σταθερή ονομάζεται ισόθερμη.» 

 

Ουσιαστικά αυτό που επιτυγχάνεται από την παραπάνω δραστηριότητα, είναι ότι οι μαθη‐

τές  μέσα από  την  πραγματοποίηση    ενός  εικονικού πειράματος  και  την  επεξεργασία  των 

μετρήσεων, καθοδηγούνται ώστε να «ανακαλύψουν» το νόμο του Boyle. Στο φύλλο εργα‐

σίας ακολουθεί  το διάγραμμα P‐V  όπως  το παρατηρούν οι μαθητές  κατά  την  εξέλιξη  του 

φαινομένου (διάγραμμα 1). 
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Διάγραμμα 1: Διάγραμμα P‐V ισόθερμης μεταβολής 1mol αερίου He υπό σταθερή θερμοκρασία Τ1=293Κ. 

 

2. Οι μαθητές μέσα από ένα δεύτερο πείραμα ισόθερμης μεταβολής 1mol αερίου He υπό 

σταθερή θερμοκρασία Τ2=363Κ και λαμβάνοντας τις αντίστοιχες μετρήσεις αναγνωρίζουν 

το ρόλο της τιμής της σταθερής θερμοκρασίας ως παραμέτρου της ισόθερμης μεταβολής.  

 

 
Διάγραμμα 2: Κοινό διάγραμμα P‐V  ισόθερμης μεταβολής 1mol αερίου He υπό σταθερή θερμοκρασία Τ1=293Κ 

και Τ2=363Κ. 

 

3.Οι μαθητές σχεδιάζουν τις γραφικές παραστάσεις P‐T και V‐T και για τις δύο τιμές σταθε‐

ρής θερμοκρασίας. 

 

4.Οι μαθητές καλούνται να ρυθμίσουν τη θερμοκρασία του 1mol αερίου He σε Τ1=293Κ και 

τον όγκο του σε 25x10‐3m3. Αφήνουν να περάσει λίγο ο χρόνος (1‐2 λεπτά) και ρωτώνται αν 

παρατηρούν μεταβολή στη τριάδα των θερμοδυναμικών μεταβλητών  (P,V,T). Η απάντηση 

είναι  αρνητική  και  στο  σημείο  αυτό  ο  διδάσκων  εισάγει  την  έννοια  της  θερμοδυναμικής 

ισορροπίας, ως εξής: « Όταν σε ένα θερμοδυναμικό σύστημα (αέριο σε δοχείο) οι θερμοδυ‐

ναμικές  μεταβλητές  (P,V,T)  που  το  περιγράφουν  διατηρούνται  σταθερές  με  το  χρόνο,  το 

σύστημα βρίσκεται σε κατάσταση θερμοδυναμικής ισορροπίας» 

 

5. Σε συνέχεια της δραστηριότητας 4, ζητείται από  τους μαθητές να πραγματοποιήσουν μια 

ισόθερμη μεταβολή 1mol αερίου He σε Τ1=293Κ από 25x10‐3m3 έως και 5x10‐3m3 με βήμα 

5x10‐3m3 και να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα 2. 

 

V(x10‐3m3) P(x105N/m2) P.V(N.m) 

25  0,974 2435 

20  1,217 2434 

15  1,623 2434,5 

10  2,434 2434 

5  4,868 2434 

Πίνακας 2: Πίνακας τιμών ισόθερμης μεταβολής 1mol αερίου He υπό σταθερή θερμοκρασία Τ1=293Κ. 
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Κατόπιν οι μαθητές συγκρίνουν τους πίνακες 1 και 2 και καλούνται να διατυπώσουν το συ‐

μπέρασμά τους.  

Απ. Ακολουθώντας αντίστροφη πορεία επαναφέρουμε  το σύστημα και  το περιβάλλον  του 

στην αρχική κατάσταση,  περνώντας από διαδοχικές καταστάσεις θερμοδυναμικής  ισορρο‐

πίας.  

Στο σημείο αυτό παρεμβαίνει ο διδάσκων και ονομάζει πλέον μια τέτοια μεταβολή ως αντι‐

στρεπτή μεταβολή.  

 

Νόμος του Charles (Σαρλ, 1746‐1823) ‐Ισόχωρη αντιστρεπτή μεταβολή.  

 

Δραστηριότητες: 

Η δομή και η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων είναι όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε κατά 

την ισόθερμη μεταβολή. Έτσι κατά την 1η δραστηριότητα οι μαθητές εκτελούν  στο εικονικό 

εργαστήριο  της  θερμοδυναμικής,  πείραμα  ισόχωρης  μεταβολής  με  1mol  αερίου He  υπό 

σταθερό όγκο V1=5x10‐3m3. Από την εκτέλεση του πειράματος λαμβάνουν ζεύγη τιμών (Τ,Ρ) 

και υπολογίζουν κάθε φορά το πηλίκο Ρ/Τ.  Έτσι διαπιστώνουν την αναλογία μεταξύ πίεσης 

και θερμοκρασίας και διατυπώνουν το νόμο του Charles ως εξής. 

«Η  πίεση  ορισμένης  ποσότητας  αερίου  του  οποίου  ο  όγκος  διατηρείται  σταθερός  είναι 

……ανάλογη……  με την απόλυτη θερμοκρασία του. 

Η μαθηματική διατύπωση είναι: 

.........................
......

......
TPή

T

P
   για n, V=σταθ. 

Η μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου στην οποία η θερμοκρασία και η πίεση αλλάζει 

αλλά ο όγκος παραμένει σταθερός, ονομάζεται ισόχωρη.» 

 

 
Διάγραμμα 3: Διάγραμμα P‐Τ ισόχωρης μεταβολής 1mol αερίου He υπό σταθερό όγκο V1=5x10‐3m3.  

 

Κατά τη 2η δραστηριότητα οι μαθητές μέσα από ένα δεύτερο πείραμα ισόχωρης μεταβο‐

λής  1mol  αερίου He  υπό  σταθερό  όγκο V2=10x10‐3m3  και  λαμβάνοντας  τις  αντίστοιχες 

μετρήσεις αναγνωρίζουν το ρόλο της τιμής του σταθερού όγκου ως παραμέτρου της ισό‐

χωρης μεταβολής.   Κατά την 3η δραστηριότητα οι μαθητές σχεδιάζουν τις γραφικές πα‐

ραστάσεις P‐V  και V‐T  και  για  τις  δύο  τιμές  σταθερού όγκου.  Τέλος  κατά  την 4η  και 5η 

δραστηριότητα  οι  μαθητές  διαπιστώνουν  την  ύπαρξη  καταστάσεων  θερμοδυναμικής  ι‐

σορροπίας καθώς και την αντιστρεπτότητα της  ισόχωρης μεταβολής 1mol αερίου He σε 

V1=5x10‐3m3  .  
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Νόμος του Gay‐Lussac (Γκέι‐Λουσάκ, 1778‐1850) ‐Ισοβαρής αντιστρεπτή μεταβολή.  

 

Δραστηριότητες: 

Η δομή και η φιλοσοφία των δραστηριοτήτων είναι όμοια με αυτή που ακολουθήθηκε κατά 

την ισόθερμη μεταβολή. Έτσι κατά την 1η δραστηριότητα οι μαθητές εκτελούν  στο εικονικό 

εργαστήριο της θερμοδυναμικής, πείραμα ισοβαρούς μεταβολής 2mol αερίου He υπό στα‐

θερή πίεση P1=1,520x105N/m2. Από την εκτέλεση του πειράματος λαμβάνουν ζεύγη τιμών 

(Τ,V) και υπολογίζουν κάθε φορά το πηλίκο V/Τ.   Έτσι διαπιστώνουν την αναλογία μεταξύ 

όγκου και θερμοκρασίας και διατυπώνουν το νόμο του Gay‐Lussac, ως εξής:  «Ο όγκος ορι‐

σμένης ποσότητας αερίου του οποίου η πίεση διατηρείται σταθερή, είναι ……ανάλογος……  

με την απόλυτη θερμοκρασία του. 

Η μαθηματική διατύπωση είναι: 

.........................
.......

......
TVή

T

V
   για n, P=σταθ. 

Η μεταβολή ορισμένης ποσότητας αερίου στην οποία η θερμοκρασία και ο όγκος αλλάζει 

αλλά η πίεση παραμένει σταθερή, ονομάζεται ισοβαρής.»  

 

Κατά τη 2η δραστηριότητα οι μαθητές μέσα από ένα δεύτερο πείραμα ισoβαρούς μεταβο‐

λής 2mol αερίου He υπό σταθερή πίεση P2=2,026x105N/m2 και λαμβάνοντας τις αντίστοιχες 

μετρήσεις αναγνωρίζουν το ρόλο της τιμής της σταθερής πίεσης ως παραμέτρου της ισοβα‐

ρούς  μεταβολής.    Κατά  την 3η  δραστηριότητα  οι  μαθητές  σχεδιάζουν  τις  γραφικές  παρα‐

στάσεις P‐V και P‐T και για τις δύο τιμές σταθερής πίεσης. Τέλος κατά την 4η και 5η δραστη‐

ριότητα  οι  μαθητές  διαπιστώνουν  την  ύπαρξη  καταστάσεων  θερμοδυναμικής  ισορροπίας 

καθώς  και  την  αντιστρεπτότητα  της  ισοβαρούς  μεταβολής  2mol  αερίου  He  σε 

Ρ1=1,520  105N/m2.  

 

Παρατηρήσεις και συμπεράσματα από την εφαρμογή της διδακτικής προσέγγισης 

Κατά τη διάρκεια  της διδασκαλίας καταγράφηκαν από το διδάσκοντα παρατηρήσεις   που 

αφορούσαν τόσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προγράμματος Σ.Ε.Π. όσο και στην απο‐

τελεσματικότητα  του φύλλου  εργασίας.  Επίσης  στο  τέλος  της  διδασκαλίας  ζητήθηκε  από 

τους μαθητές να αξιολογήσουν τη διδακτική προσέγγιση μέσω ερωτηματολογίου.  Παρακά‐

τω ακολουθούν οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατόπιν επεξεργα‐

σίας.  

 

1) Παρατήρηση: Κατά την πραγματοποίηση των εικονικών πειραμάτων, οι μαθητές προσέγ‐

γισαν τις μεταβολές των αερίων και μακροσκοπικά μετρώντας πίεση, όγκο και θερμοκρασία 

αλλά  και  μικροσκοπικά,  έστω  και  με  ποιοτικό  χαρακτήρα,  αφού  είχαν  τη  δυνατότητα  να 

συνδέουν κάθε φορά τις τιμές των μακροσκοπικών μεταβλητών με τις κινήσεις των μορίων 

του αερίου μέσω της προσομοίωσης.  

Συμπέρασμα: Με το περιβάλλον προσομοίωσης οι μαθητές ανέπτυξαν τη φυσική τους διαί‐

σθηση  μιας  και  τους  δόθηκε  η  δυνατότητα  να  κάνουν  την  πολυπόθητη  «κατάδυση»  στο 

εσωτερικό  του μικρόκοσμου  των αερίων  και  να  διαπιστώσουν  τελικά  ότι  η  μικροσκοπική 

συμπεριφορά των αερίων συνεπάγεται και την μακροσκοπική απόκρισή τους.  
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2) Παρατήρηση: Στα εικονικά πειράματα χρησιμοποιήθηκε ένα ιδανικό αέριο (αέριο He) και 

πραγματοποιήθηκαν  αντιστρεπτές  μεταβολές  κάτι  που  στο  πραγματικό  εργαστήριο  είναι 

εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί. Έτσι υλοποιήθηκε ένας διδακτικός στόχος που δύσκολα 

θα μπορούσε να επιτευχθεί σε άλλου είδους διδασκαλία.   

Συμπέρασμα:  Γενικά  με  τα  προγράμματα  προσομοίωσης  είναι  δυνατό  να  αποκτούν  υπό‐

σταση  επινοήσεις  της  ανθρώπινης  σκέψης,  οι  οποίες  έχει  αποδειχθεί,  ότι  αποτελούν  μια 

γόνιμη πρακτική τόσο για την επιστήμη όσο και για τη διδακτική της. Άλλωστε τα συμπερά‐

σματα στα οποία καταλήγει η θεωρητική επεξεργασία των «ανύπαρκτων» αυτών πραγμά‐

των αποτελούν συχνά θεμέλιο για τη μελέτη της συμπεριφοράς των αντικειμένων που ανή‐

κουν στον κόσμο του πραγματικού (Κασσέτας, 2000).   

 

3) Παρατήρηση: Οι μαθητές ταυτόχρονα με την πραγματοποίηση των εικονικών πειραμά‐

των παρακολουθούσαν το πώς αποτυπώνονταν τα πειραματικά ζεύγη τιμών (V,P), (T,P) και 

(T,V) στα αντίστοιχα διαγράμματα  P‐V,  P‐T και V‐T.  

Συμπέρασμα: Με αυτή τη δυνατότητα που παρέχει το πρόγραμμα Σ.Ε.Π.   οι μαθητές μπό‐

ρεσαν  να  διαπιστώσουν  σχετικά  εύκολα  ότι  οι  γραφικές  παραστάσεις  αποτελούν  αναπό‐

σπαστο κομμάτι της εξέλιξης ενός φαινομένου και όχι ένα μαθηματικό «τρυκ» που έπεται 

του φαινομένου.   

 

4) Παρατήρηση: Η διδασκαλία με ΤΠΕ ολοκληρωνόταν κάθε φορά μέσα στην εκτιμώμενη 

διάρκεια των δύο διδακτικών ωρών.  

Συμπέρασμα:  Η  διδασκαλία  με  ΤΠΕ  συνήθως  δεν  κρύβει «εκπλήξεις»,  όταν  μάλιστα  υλο‐

ποιείται  μέσω  ενός  καλά  δομημένου  και  ευέλικτου φύλλου  εργασίας.  Έτσι  η  διδασκαλία 

ολοκληρώνεται μέσα στον εκτιμώμενο χρόνο των δυο ωρών.  

 

5) Παρατήρηση: Κατά τη διδασκαλία με ΤΠΕ το 81% των μαθητών βρήκε αρκετά ελκυστικό 

το περιβάλλον προσομοίωσης, εξοικειώθηκε γρήγορα με το χειρισμό του και ακολούθησε 

τις οδηγίες του φύλλου εργασίας εύστοχα. Το υπόλοιπο 19% των μαθητών περίμεναν κάτι 

ποιο εντυπωσιακό, χωρίς όμως να προτείνουν κάτι συγκεκριμένο.   

Συμπέρασμα: Οι μαθητές έδειξαν εξοικειωμένοι, δεκτικοί και έτοιμοι να αλληλεπιδράσουν 

με ένα πρόγραμμα προσομοίωσης και να ανακαλύψουν τη νέα γνώση μέσω μιας μαθητο‐

κεντρικής διαδικασίας.    

 

6) Παρατήρηση: Όταν ζητήθηκε από τους μαθητές να τοποθετηθούν γενικότερα πάνω στη 

διδακτική προσέγγιση στην οποία συμμετείχαν, ένας μικρός αριθμός μαθητών σε ποσοστό 

περίπου 20%   διατύπωσαν την άποψη ότι η διδασκαλία αν και ήταν πρωτότυπη και κατα‐

νοητή δεν τους βοήθησε να καταλάβουν κάτι περισσότερο σε σχέση με το να είχαν παρα‐

κολουθήσει  μια  δασκαλοκεντρικού  τύπου  διδασκαλία.  Οι  ίδιοι  μαθητές  συνεχίζοντας  τη 

σκέψη τους παρατήρησαν ότι η εργασία σε ομάδες δεν τους προσέφερε περισσότερη βοή‐

θεια και ότι θα δούλευαν  το φύλλο εργασίας  το  ίδιο καλά ακόμα και μόνοι  τους. Να ση‐

μειωθεί ότι οι μαθητές που έκαναν αυτές τις παρατηρήσεις είχαν αρκετά καλή πορεία κατά 

τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ήταν επιμελείς και έλυναν ασκήσεις με σχετική ευκολία. 

Συμπέρασμα: Στους μαθητές είναι βαθιά ριζωμένη η δασκαλοκεντρικού τύπου διδασκαλία 

με αποτέλεσμα ορισμένοι όχι μόνο να μην αναζητούν μια νέα τύπου διδασκαλία που έχει 

στο κέντρο το μαθητή αλλά αρκετές φορές να εκφράζουν και δυσαρέσκεια σε κάτι διαφο‐

899/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
 

ρετικό. Επίσης αναδεικνύεται η αδυναμία αλλά και η απροθυμία μιας  ικανής μερίδας μα‐

θητών να δουλεύουν σε ομάδες. Βέβαια κάτι τέτοιο είναι αναμενόμενο αν αναλογιστούμε 

ότι οι μαθητές δεν έχουν συνηθίσει να δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά. Η ομαδοσυνεργατι‐

κή διδασκαλία εκφράζει μια ολόκληρη εκπαιδευτική και διδακτική φιλοσοφία η οποία πρέ‐

πει να υποστηρίζεται και να εφαρμόζεται από πολύ μικρές τάξεις.   

 

Γενικότερες σκέψεις ‐ επίλογος 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών αναδεικνύει νέες διδακτι‐

κές πρακτικές, οι οποίες σε συνδυασμό με την ομαδοσυνεργαστική φιλοσοφία που πρέπει 

να διέπει μια διδασκαλία, θέτουν στο κέντρο τον μαθητή και καθιστούν τον καθηγητή κα‐

θοδηγητή  και  εμψυχωτή.  Η  συγκεκριμένη  έρευνα,  όπως  και  πλήθος παρόμοιων μελετών, 

ουσιαστικά δείχνει ότι οποιοδήποτε διδακτικό μονοπάτι έχει στο κέντρο τους μαθητές, όσο 

δύσκολο και απαιτητικό και αν είναι, στο τέλος αποζημιώνει  τόσο το διδάσκοντα όσο και 

τους μαθητές. 

 Άλλωστε ας  έχουμε  στο  μυαλό μας  ότι: Μέσα από μια  μαθητοκεντρική  διδασκαλία  ίσως 

κάποιος διδάσκων και να αποτύχει. Αν όμως δεν την εφαρμόσει ποτέ, τότε σίγουρα δεν θα 

γευτεί ποτέ την επιτυχία της! 
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Η χρήση των wiki στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 
Δημιουργία, οργάνωση και λειτουργία ενός πιλοτικού wiki με τον τίτλο ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

 
 

Τσίγκου Αλεξάνδρα   Πετανίτη Παρασκευή 
Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Α/βάθμιας  

aletsig@gmail.com 

Νηπιαγωγός 
evpetan@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή πραγματεύεται την χρήση των wiki στην περιβαλλοντική εκπαίδευση κα‐

ταγράφοντας αφενός  τις  θεωρίες μάθησης στις  οποίες  στηρίζονται,  αφετέρου  τα πλεονε‐

κτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ειδικότερα περι‐

γράφει τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήθηκε ένα wiki με τον τίτλο «ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ», που 

δημιουργήθηκε από την Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/βάθμιας Δυτικής Αττι‐

κής για να εξυπηρετήσει την δικτύωση σχολείων, τάξεων και εκπαιδευτικών που εκπονούν 

περιβαλλοντικά προγράμματα με γενικότερο θέμα την θάλασσα και τις ακτές. Συγκεκριμένα 

πραγματεύεται τον τρόπο με τον οποίο εργάστηκαν τα μέλη του, τις δυσκολίες που συνά‐

ντησαν, την αποδοχή του εγχειρήματος από τους μαθητές, την αντίστοιχη επιμόρφωση που 

παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί, καθώς και τα συμπεράσματα μετά από μια ανατροφο‐

δοτική αξιολόγηση που έκαναν οι εκπαιδευτικοί‐ μέλη του. 

Λέξεις  ‐  κλειδιά: wiki,  εκπαιδευτικό  διαδίκτυο,  συνεργατική  μάθηση,  περιβαλλοντική  εκ‐

παίδευση, ακτοφύλακες 

Εισαγωγή 

Τα wiki έχουν βρει πολλαπλές εφαρμογές στην εκπαιδευτική διαδικασία τα τελευταία χρό‐

νια  κυρίως από  εκπαιδευτικούς,  οι  οποίοι  πάνω σε αυτή  την  πλατφόρμα συντονίζουν  τις 

εργασίες των μαθητικών ομάδων αξιοποιώντας το συνεργατικό περιβάλλον μάθησης καλ‐

λιεργώντας  παράλληλα  πολλαπλούς  εγγραμματισμούς  στους  μαθητές  τους  (Τσίγκου  Α., 

2012). Στις γραμμές που ακολουθούν  θα επιχειρηθεί η συνοπτική παρουσίαση των βασικό‐

τερων σύγχρονων θεωριών μάθησης, στις οποίες στηρίζεται ο σχεδιασμός των wikis. Με τον 

τρόπο αυτό, θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή, η σημασία που έχει το παιδαγωγικό σκεπτικό 

πάνω στο οποίο έχει σχεδιαστεί αυτή η εκπαιδευτική πλατφόρμα, τόσο κατά την διαδικα‐

σία επιλογής της όσο και κατά την παιδαγωγική αξιοποίησή της από τους εκπαιδευτικούς 

στη διδακτική διαδικασία.  

Θεωρητικά ζητήματα για τον σχεδιασμό των wiki 

Τα wiki  δεν  είναι  απλά  ένα «εργαλείο»  για  να  πετύχεις  ένα  στόχο.  Είναι  μια «πλαστική» 

πλατφόρμα πάνω στην οποία μπορείς να χτίσεις ποικιλία δραστηριοτήτων, γι’ αυτό πρέπει 

να σχεδιαστεί η συμμετοχή και το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα. 

Πρέπει  ακόμα  να  λάβουμε  υπόψη  μας  τους  τρόπους  οργάνωσης  της  συνεργασίας,  τους 

τρόπους πρόκλησης της δέσμευσης με το έργο και τους τρόπους αξιολόγησης της συμμετο‐

χής και  των προϊόντων.  Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση του wiki μπορεί  να οδηγήσει στη 

βελτίωση των επιδόσεων στα αντίστοιχα μαθήματα, στη βελτίωση των δεξιοτήτων συγγρα‐

φής κειμένων και στη βελτίωση των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης. 
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Τα wiki, σύμφωνα με τον Baltzersen (Baltzersen, 2010), θεωρούνται τα πιο σημαντικά Web 

2.0 εργαλεία, αφού μπορούν να υποστηρίξουν πάρα πολλούς σκοπούς και φυσικά να ενι‐

σχύσουν  την εκπαίδευση. Η φιλοσοφία  τους μας επιτρέπει  να αναγνωρίσουμε στη χρήση 

τους στην εκπαίδευση στοιχεία διαφορετικών, καινοτόμων, εκπαιδευτικών θεωριών. 

Τα wiki είναι ανοικτά πληροφορικά περιβάλλοντα κατά τη χρήση των οποίων μαθητής και 

εκπαιδευτικός αναπαριστούν ελεύθερα τη σκέψη τους, με τελικό στόχο τη μάθηση και τη 

γνώση.  Η  όλη διαδικασία στηρίζεται  στην οικοδόμηση  της  γνώσης ή αλλιώς στην θεωρία 

του κονστρουκτιβισμού (constructivism). Οικοδομείται έτσι το μοντέλο της «Κονστρουκτιβι‐

στικής θεωρίας μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ». Εντοπίζουμε στοιχεία «εποικοδομισμού», 

όπως αναφέρει και η Cole (2009), καθώς οι μαθητές οικοδομούν νέα γνώση και τη συσχετί‐

ζουν με τις πρότερες γνώσεις τους, έτσι γίνεται αντιληπτό ότι οι μαθητές δεν γίνονται παθη‐

τικοί δέκτες της γνώσης, αλλά την συνθέτουν μόνοι τους.  

Οι  εποικοδομιστές  ή  κοστρουκτιβιστές  βλέπουν  την  μάθηση  ως  ενεργό  διαδικασία  στην 

οποία οι μαθητές κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση δεδομένου ότι προσπαθούν να κατανο‐

ήσουν τον κόσμο που τους περιβάλλει. Κάθε οργανισμός συνθέτει νοητικά πρότυπα ή σχή‐

ματα μέσω των οποίων κατανοεί τις εμπειρίες του. Αυτά τα νοητικά πρότυπα κατασκευάζο‐

νται με βάση την προγενέστερη γνώση, τις νοητικές δομές και τις υπάρχουσες πεποιθήσεις 

του. Η μάθηση είναι απλά η εσωτερική ρύθμιση των νοητικών προτύπων ή σχημάτων, ώστε 

να ενσωματώσουν τις νέες εμπειρίες. 

Σύμφωνα  με  τον  εποικοδομισμό  η  μάθηση  χαρακτηρίζεται  από  τα  παρακάτω: 

Το περιεχόμενο της μάθησης δεν ορίζεται εκ των προτέρων, αλλά πρέπει να κατασκευαστεί 

με  τη  γνώση  των μαθητών/τριών. Αυτή η  γνώση πρέπει  να ενσωματωθεί στο πρόγραμμα 

σπουδών  και  σε  άλλους  σχετικούς  τομείς  της  σχολικής  δραστηριότητας. 

Το  περιεχόμενο  της  γνώσης  περιλαμβάνει  την  πολυαισθητηριακή  ενεργή  συμμετοχή  του 

μαθητή/τριας.  Οι  μαθητές  παρουσιάζουν  ένα  συγκεκριμένο  πρόβλημα  που  πρέπει  να 

λύσουν.  Η  μάθηση  πρέπει  να  γίνεται  μέσα  σε  αυθεντικές  συνθήκες  και  σε  ρεαλιστικά 

πλαίσια.  Οι  δεξιότητες  επίλυσης  προβλήματος  που  αναπτύσσονται  κατά  τη  διάρκεια  των 

δραστηριοτήτων  είναι  μοναδικές  σε  κάθε  άτομο.  Η  μάθηση  πραγματοποιείται  μέσω  της 

ανακάλυψης, της εμπειρίας και της διαμόρφωσης προτύπων. Ο μαθητής συμμετέχει ενεργά 

χρησιμοποιώντας  το  υλικό  μάθησης  και  έχει  τον  έλεγχο  της  μάθησης.  Τα  προβλήματα 

λύνονται  ολοκληρωτικά.  Ο  μαθητής  ακολουθεί  το  δικό  του  ρυθμό  μάθησης  και  για  να 

δράσει  πρέπει  να  παρακινηθεί  πραγματικά.  Ενθαρρύνεται  η  επικοινωνία  μεταξύ  των 

μαθητών.  

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει το ρόλο του βοηθού στη μάθηση. Ο εκπαιδευτικός υποστηρί‐

ζει τον μαθητή για να κατασκευάσει τα εννοιολογικά και λειτουργικά νοητικά σχήματα των 

αντικειμένων της μάθησης. Παράλληλα, η αξιολόγηση αποτελεί μέρος της διαδικασίας μά‐

θησης. Ο μαθητής αξιολογείται από τον εκπαιδευτικό, αλλά αξιολογεί και ο ίδιος την πρόο‐

δό του. Η αποτυχία του μαθητή σημαίνει ότι έχει ανάγκη βοήθειας. 

Οι  Μπέλλου  και  Μικρόπουλος  (2005)  υποστηρίζουν  ότι  τα  πληροφοριακά  περιβάλλοντα 

συνεισφέρουν  στην  οικοδόμηση  της  γνώσης,  αφού συμβάλλουν:  στην  κατασκευή  γνώσης 

μέσω  της  αναπαράστασης  των  ιδεών,  της  οργάνωσης  γνώσης  των  μαθητών  και  της 

δημιουργίας  κατηγοριών  ανάλυσης  και  κατανόησης  δεδομένων,  στην  αναζήτηση  και 
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διερεύνηση  για  σύγκριση  καταστάσεων,  φαινομένων  και  εκδοχών,  στη  μάθηση  μέσω 

αυτενέργειας, παρέχοντας ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας, στη γνωστική σύγκρουση 

που  προκύπτει  από  τη  σύγκριση  αιτίων‐  αποτελεσμάτων,  στη  μάθηση  ως  απόρροια 

αναστοχασμού, που βοηθά το μαθητή να διατυπώσει με σαφήνεια και να αναπαραστήσει 

τις γνώσεις του. 

Ταυτόχρονα,  στηριζόμενοι  στους  διάφορους  ορισμούς  της  δημιουργικότητας,  οι 

δημιουργικές μαθησιακές δραστηριότητες,  που απορρέουν από  τις δυνατότητες  των wiki, 

μπορούν  να  επιτύχουν  μια  σειρά  από  θετικά  στοιχεία  για  τους  μαθητές  (Αλεξανδράτος, 

2009),  μερικά από  τα οποία είναι: α)  προσεγγίζουν  τη μάθηση σφαιρικά,  διεπιστημονικά, 

διαθεματικά και συμβάλλουν στην άμβλυνση της τεχνητής κατάτμησης της γνώσης από τα 

παραδοσιακά  αναλυτικά  προγράμματα,  β)  ευνοούν  την  ενίσχυση  του  συμμετοχικού, 

συνεργατικού και συλλογικού χαρακτήρα της μάθησης παρέχοντας χώρο, χρόνο και σχέδιο 

δράσης για τον σκοπό αυτό, γ) παρέχουν ευκαιρίες και κίνητρα μάθησης μέσα από ποικίλες 

στρατηγικές  και  ελκυστικές  διαδικασίες,  δ)  παρέχουν  επίσης  εργαλεία,  διαδικασίες  και 

ευκαιρίες  μάθησης  στους  μαθητές  με  διαφορετική  κοινωνική,  εθνική  και  φυλετική 

προέλευση  και με διαφορετικές  ικανότητες μάθησης συμβάλλοντας αντισταθμιστικά στην 

άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. 

Επιπλέον ένα wiki δίνει τη δυνατότητα της συνεργασίας σε μια ομάδα, όπως η σχολική τάξη, 

καθώς όλα τα μέλη συμμετέχουν στη διαμόρφωσή του, έτσι, όσον αφορά τη μάθηση και τη 

διδασκαλία,  προωθείται  η ομαδοομαδοσυνεργατική μάθηση  (Cole, 2009),  δημιουργώντας 

κοινότητες πρακτικής (Cunningham & Leuf, 2001; Gowin–Jones, 2003), τα μέλη των οποίων 

αλληλεπιδρούν μεταξύ  τους  και με  το περιβάλλον,  για  να  επιτύχουν  έναν  κοινό σκοπό. Η 

ομαδοσυνεργατική  μάθηση  (Ματσαγγούρας,  1999)  αναφέρεται  στις  εκπαιδευτικές 

μεθόδους,  στις  οποίες  ζευγάρια  ή  μικρές  ομάδες  μαθητών  λειτουργούν  μαζί  για  να 

ολοκληρώσουν  έναν  κοινό  στόχο.  Ο  στόχος  αυτής  της  συνεργασίας  είναι  να 

μεγιστοποιήσουν τις προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη της 

ομάδας  που  προσπαθούν  για  το  κοινό  όφελος.  Οι  δάσκαλοι  με  την  εφαρμογή  σκόπιμων 

συνεργατικών  τεχνικών στοχεύουν να διορθώσουν αθέλητες  κοινωνικές  και  εκπαιδευτικές 

προκαταλήψεις, τις οποίες ευνοεί ο σχολικός ανταγωνισμός. 

Η δημιουργία δραστηριοτήτων που αξιοποιούν την τεχνολογία wiki πρέπει να στοχεύει στην 

ανάπτυξη της κοινότητας μέσω επέκτασης των γνώσεων και των δεξιοτήτων της. Για τη με‐

γιστοποίηση  της  μάθησης,  η  κοινότητα  πρέπει  να  εκμεταλλευθεί  την  ατομική  γνώση  των 

μελών της, με σκοπό αυτή να εμπλουτίζεται συνεχώς και να διαμοιράζεται. Οι μαθησιακοί 

στόχοι  της  κοινότητας  πρέπει  να  συν‐διαμορφώνονται  με  τους  μαθητευόμενους  και  να 

προέρχονται από τις δραστηριότητες και τις ερωτήσεις που προκύπτουν κατά τη διάρκεια 

των ερευνών τους. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι ευαίσθητος και δεκτικός στις ανάγκες,  τα 

ενδιαφέροντα  και  τις  ικανότητες  του  κάθε  μαθητευόμενου.  Οι  μαθητευόμενοι  πρέπει  να 

μάθουν να σέβονται τις συνεισφορές και τις διαφορές των συναδέλφων τους, να αισθάνο‐

νται άνετα όταν μιλούν και εκφράζονται οι ίδιοι. Όσο πιο πολύ ακούγονται όλοι, τόσο πε‐

ρισσότερες πηγές γνώσης προσφέρονται στην κοινότητα. Οι κανόνες σεβασμού πρέπει να 

διατυπώνονται και να επιβάλλονται ξεκάθαρα. Οι μαθητευόμενοι αναπτύσσουν τις περιο‐

χές στις οποίες δείχνουν το περισσότερο ενδιαφέρον και έχουν τις περισσότερες  ικανότη‐

τες, έχοντας όμως την υποχρέωση να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη που αποκτούν με 
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το δάσκαλο και τους συμμαθητές τους. Η συνεχής συζήτηση και ο έλεγχος της προόδου της 

κατανόησης, συμβάλλουν ώστε ο μαθητευόμενος να μην μαθαίνει μόνο από τις δραστηριό‐

τητες στις οποίες εμπλέκεται, αλλά από τις δραστηριότητες στις οποίες διαφορετικά μέλη 

της κοινότητας συμμετέχουν. Οι μαθητευόμενοι μπορεί να δείχνουν περισσότερο ή λιγότε‐

ρο ενδιαφέρον ή κλίση προς διαφορετικές δραστηριότητες γι’ αυτό πρέπει να υπάρχει ένα 

εύρος διαθέσιμων δραστηριοτήτων, ώστε οι μαθητές να αναλάβουν διαφορετικούς ρόλους 

στα πλαίσια της κάθε δραστηριότητας. Παράλληλα, πρέπει να αναπτυχθεί ένας μηχανισμός 

διαμοιρασμού της γνώσης και των δεξιοτήτων που αποκτώνται από τα μέλη της κοινότητας, 

στο σύνολο αυτής, έτσι ώστε κάθε μαθητής να μαθαίνει αλλά και να συμβάλλει στη συνολι‐

κή γνώση. Τέλος, η ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων πρέπει να αποτιμηθεί τόσο από 

την ίδια την κοινότητα όσο και από άτομα εκτός αυτής. Οι μαθητευόμενοι πρέπει να σκέ‐

φτονται μεγαλόπνοα για τους στόχους που έθεσαν και για τα προϊόντα που δημιούργησαν. 

Σύμφωνα με τους Baird & Fisher (2005) το wiki προσφέρει ένα περιβάλλον επικεντρωμένο 

στον μαθητή, μέσα στο οποίο αυτός μπορεί να διαδράσει με τους άλλους, να συνεργαστεί 

μαζί  τους  για  τη  λύση  προβλημάτων  με  τους  δικούς  τους  ρυθμούς,  να  προσφέρει  

επανανατροφοδότηση  (feedback)  στους άλλους μαθητές  και  να φτιάξει  τη  δική  του βάση 

γνώσης. Έτσι, μπορούν να αποκτήσουν τη μεταγνωστική δεξιότητα να γνωρίζουν τι θέλουν 

να μάθουν με  έναν  εποικοδομητικό  και  συνολικό  τρόπο.  Επομένως,  διαπιστώνουμε  ότι  η 

χρήση των wiki στην εκπαίδευση είναι μια πολλά υποσχόμενη καινοτομία, η οποία μπορεί 

να επιφέρει πολλές βελτιώσεις στην τρόπο διδασκαλίας. 

Συμπερασματικά, στα θετικά αποτελέσματα των wiki καταγράφεται η ανάπτυξη μεγαλύτε‐

ρων συνδέσεων μεταξύ  της νέας και  της παλιότερης γνώσης στους εκπαιδευόμενους επι‐

τρέποντας έτσι τη δημιουργία δομών για τις πληροφορίες και τις ιδέες. Επίσης οι εκπαιδευ‐

όμενοι  χρησιμοποιούν  τις  λειτουργίες  της  σύνθεσης  και  της  αξιολόγησης  συνεχώς  και  με 

συνέπεια. Επιπλέον προκαλείται ανάπτυξη δημιουργικών δεξιοτήτων, ειδικά τις δεξιότητες 

της  επεξεργασίας  πληροφοριών  και  της  λεκτικής  έκφρασης  καθώς  και  ανάπτυξη  της  δη‐

μιουργικής ευελιξίας με την αποδοχή των τροποποιήσεων των άλλων. Εισάγεται και ενισχύ‐

εται η ιδέα ότι ένα δημιουργικό έργο δεν είναι ποτέ «ολοκληρωμένο».  

Σημαντικό όφελος αποτελεί και η αύξηση της δέσμευσης όλων των εκπαιδευόμενων, οι ο‐

ποίοι δεν κατέχουν πλέον τον παθητικό ρόλο του «καταναλωτή», που δέχεται την πληρο‐

φορία που του παρουσιάζεται  (με αποτέλεσμα να χάνουν  το ενδιαφέρον  τους και να  την 

αγνοούν). Ως συντελεστές του wiki απαντούν, κάνουν αλλαγές και βελτιώσεις. Αναπτύσσο‐

νται διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες,  ιδιαίτερα η επίτευξη ομοφωνίας και ο 

συμβιβασμός, μέσα σε ένα περιβάλλον όπου το αποτέλεσμα κινητοποιεί την διαπροσωπική 

λύση  προβλημάτων  καθώς  και  άλλων  ουσιαστικών  δεξιοτήτων  εργασίας  σε  ομάδες.  Βελ‐

τιώνεται η ικανότητα αναθεώρησης και επανεξέτασης κειμένων, αυξάνεται η ευελιξία στην 

εύρεση εναλλακτικών τρόπων έκφρασης του  ίδιου νοήματος και καλλιεργείται η προσαρ‐

μογή σε ένα περιβάλλον μεγαλύτερου και πιο αυθεντικού κοινού.  

Σε ένα wiki οι απόψεις διαμορφώνονται δημοκρατικά, αφού ο καθένας μπορεί να συμμετέ‐

χει, να επεξεργάζεται τις δημοσιεύσεις, να αλλάζει ή να συμπληρώνει τα κείμενα άμεσα. Τα 

αποτελέσματα είναι ορατά σε όλους, και επομένως ο καθένας μπορεί να τα αξιολογήσει, να 

συζητήσει για αυτά, να τα αλλάξει. Η διεργασία συζήτησης βελτιώνεται με το χρόνο επιτρέ‐
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ποντας σε κάθε μαθητευόμενο να σχηματίσει τη δική του άποψη βάσει των πληροφοριών 

που επεξεργάζεται η  κοινότητα.  Στη βασική  του μορφή  το wiki  λειτουργεί ως πλατφόρμα 

για  να δίνονται απαντήσεις  σε  ερωτήματα.  Κατά  τη διάρκεια αυτής  της διεργασίας μετα‐

σχηματισμού οι πληροφορίες αναγνωρίζονται, οργανώνονται και το νόημά τους αποσαφη‐

νίζεται με αποτέλεσμα νέες ιδέες και γνώσεις να αναπτύσσονται.  

 

Η ανάγκη δικτύωσης στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Ένας από  τους στόχους  της Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης  είναι  το άνοιγμα  του σχολείου 

στην κοινωνία και τη ζωή μέσω δράσεων που πραγματοποιούν οι περιβαλλοντικές ομάδες 

και έχουν αντίκτυπο στην μικροκοινότητά τους. Κατά κύριο λόγο δίνεται έμφαση στην ενερ‐

γό συμμετοχή των μαθητών και τη χρήση ενεργητικών μεθόδων όπως είναι η συζήτηση με 

αντιπαράθεση απόψεων,  η έρευνα, η  κριτική επεξεργασία και δράση.  Κατά  το σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι εκπαιδευτικοί που 

επωμίζονται  ολόκληρο  το  βάρος  του  σχεδιασμού  του  καινοτόμου  αυτού  προγράμματος 

πολλές φορές αισθάνονται την ανάγκη να διαμοιραστούν τους προβληματισμούς τους γύ‐

ρω από το θέμα που πραγματεύονται ή σχετικά με την μεθοδολογία που ακολουθούν και 

παράλληλα να κοινοποιήσουν τα αποτελέσματα των προγραμμάτων τους.  

Σύμφωνα με το ρόλο του ο Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ή Σχολικών Δραστη‐

ριοτήτων επιφορτίζεται με την οργάνωση συναντήσεων ομάδων εκπαιδευτικών προκειμέ‐

νου  να  συμβάλουν  στην  επίλυση  παιδαγωγικών,  οργανωτικών  και  άλλων  ζητημάτων  των 

προγραμμάτων  τους  και  την  υποστήριξη  των  προσπαθειών  τους.  Σε  τέτοιες  συναντήσεις 

έχει  κατατεθεί από πολλούς εκπαιδευτικούς η ανάγκη δικτύωσης των σχολείων ή των εκ‐

παιδευτικών που πραγματεύονται ένα κοινό θέμα με σκοπό να εμπλουτιστεί η μεθοδολο‐

γία τους και να διαμοιραστούν οι απόψεις τους. Παράλληλα, υποστηρίζεται η άποψη ότι οι 

μαθητικές ομάδες έχουν την ανάγκη να δουν εργασίες άλλων ομάδων, να έρθουν σε επαφή 

με άλλα σχολεία, να δουν τα έργα των άλλων και να παρουσιάσουν τα δικά τους. Η δράση 

της δικτύωσης των σχολείων που εκπονούν περιβαλλοντικά προγράμματα ενθαρρύνεται με 

ειδική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ (2006). 

Υλοποίηση του wiki ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ  

Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω λόγους και αξιοποιώντας την πλατφόρμα που 

προσφέρουν τα wiki, τον Ιανουάριο του 2013 δημιουργήθηκε από την Υπεύθυνη Περιβαλ‐

λοντικής Εκπαίδευσης το wiki “aktofylakes”  (http://aktofylakes.wikispaces.com/  ) με στόχο 

να  λειτουργήσει  σαν  ένα  μικρό  δίκτυο  σχολικών  ομάδων  από  σχολεία  της  Διεύθυνσης 

Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής που υλοποιούν προγράμματα σχετικά με την θά‐

λασσα και τις ακτές τη σχολική χρονιά 2012‐2013. Απώτερος στόχος ήταν αυτό να λειτουρ‐

γήσει πιλοτικά, ώστε την επόμενη σχολική χρονιά να δημιουργηθούν και άλλα «θεματικά» 

wiki, που θα εμπλουτίσουν την διαδικασία των περιβαλλοντικών προγραμμάτων. Έτσι στην 

αρχή προσκλήθηκαν ως μέλη οι  εκπαιδευτικοί‐  δάσκαλοι  και  νηπιαγωγοί‐ που  είχαν σχε‐

διάσει προγράμματα για τις ακτές της Δυτικής Αττικής, όπως «Η Παραλία μας χτες‐ σήμερα‐ 

αύριο», «Ένα λιμανάκι στη γειτονιά μας», «Το λιμάνι της Πάχης», «Το λιμάνι μας», αλλά και 

γενικότερα θέματα με τη θάλασσα και το νερό, όπως «Μεσόγειος SOS», «Η θάλασσά μας 

και  το  περιβάλλον  της», «Τρέχει  τρέχει  το  νερό».  Τα  προγράμματα  αυτά  αντιστοιχούσαν 
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συνολικά σε τέσσερα τμήματα Στ΄ τάξης, δύο τμήματα Ε΄ τάξης, τρία τμήματα Γ΄ τάξης, δύο 

τμήματα Α΄ τάξης και δύο τμήματα Νηπιαγωγείου. 

 
Εικόνα 1: Η εισαγωγική σελίδα του wiki “aktofylakes” 

 

Στη  συνέχεια  προγραμματίστηκε  ειδική  συνάντηση  με  τους  αντίστοιχους  εκπαιδευτικούς, 

κατά την οποία όσοι παραβρέθηκαν ενημερώθηκαν για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί  

ένα wiki κάνοντας μια μικρή περιήγηση σε ήδη έτοιμα wiki και τέθηκαν από κοινού οι βά‐

σεις της διαδικτυακής συνεργασίας. Όσον αφορά τη δομή του wiki αποφασίστηκε το κάθε 

σχολικό τμήμα να έχει μία δική του σελίδα, στην οποία θα ανεβάζει υλικό από τις εργασίες 

και την έρευνά του. Όσον αφορά τη μορφή αποφασίστηκε στην αρχική σελίδα να δημιουρ‐

γηθεί ένας πίνακας με εικονίδια, τα οποία θα επιλέξουν οι τάξεις και τα οποία με σύνδεσμο 

θα οδηγούν στην αντίστοιχη σελίδα. Συμφωνήθηκε επίσης‐ όπου θα ήταν εύκολη η σύνδε‐

ση με το διαδίκτυο‐ οι εκπαιδευτικοί να εμπλέξουν και τους μαθητές τους στην διαδικασία 

συγγραφής των σελίδων τους. 

Στη συνάντηση αυτή οι νέοι εκπαιδευτικοί και οι πλέον εξοικειωμένοι με τις Νέες Τεχνολο‐

γίες έδειξαν ζωηρό ενδιαφέρον για τον καινοτόμο τρόπο δουλειάς, ενώ οι μεγαλύτεροι σε 

ηλικία διατύπωσαν κάποιους ενδοιασμούς, αλλά δεσμεύτηκαν να δοκιμάσουν. Τις επόμε‐

νες ημέρες ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση 6 από τους 13 εκπαιδευτικούς που προσκλή‐

θηκαν και μάλιστα σύντομα άρχισαν δοκιμαστικά να ανεβάζουν υλικό από τις δουλειές των 

μαθητών  τους.  Οι  υπόλοιποι  δεν  μπόρεσαν  να  συνδεθούν  το  ίδιο  διάστημα  και  ζήτησαν 

από την υπεύθυνη να τους ενημερώσει ενδοσχολικά και να τους βοηθήσει προσωπικά για 

την εγγραφή τους ως μέλη. 
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Για να λυθούν όλα αυτά τα προβλήματα, αποφασίστηκε να γίνει ένα βιωματικό σεμινάριο 

σε οργανωμένο εργαστήριο πληροφορικής ενός από τα δημοτικά σχολεία που συμμετείχαν 

στο δίκτυο. Λόγω άλλων προγραμματισμένων σεμιναρίων, τελικά το σεμινάριο για το wiki 

υλοποιήθηκε τέλος Απριλίου και αφού είχε ήδη χαθεί ζωτικός χρόνος, όπως παρατήρησαν 

οι εκπαιδευτικοί στην αξιολόγησή τους. Το σεμινάριο παρακολούθησαν επτά από τα δεκα‐

τρία  μέλη  και  τέσσερις  νέοι  εκπαιδευτικοί  που  υλοποιούν  περιβαλλοντικά  προγράμματα 

αλλά  με  διαφορετικό  θέμα.  Έγινε  θεωρητική  παρουσίαση  για  τη  φιλοσοφία  των wiki,  τα 

πλεονεκτήματά τους και τα μειονεκτήματα και παρουσιάστηκαν αναλυτικά καλές πρακτικές 

από υλοποιημένα εκπαιδευτικά wiki. 

Παράλληλα και λίγο πριν από το σεμινάριο η υπεύθυνη επιχείρησε να εμπλέξει στη διαδι‐

κασία τους μαθητές μιας ΣΤ΄ τάξης σε ένα δίωρο αφιερωμένο στο wiki. Οι μαθητές ανταπο‐

κρίθηκαν, δημιούργησαν ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο δέχτηκαν 

στην πρόσκληση, έτσι η τάξη τους εγγράφηκε μέλος, περιηγήθηκαν στους «ακτοφύλακες», 

είδαν δουλειές  των άλλων σχολείων  και  έγινε  η πρώτη προσπάθεια  για «ανέβασμα»  του 

δικού τους υλικού στη σελίδα τους. 

Αξιολόγηση‐Συμπεράσματα  

Το wiki “aktofylakes” θα βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης και εξέλιξης μέχρι το τέλος 

της σχολικής χρονιάς 2012‐2013, οπότε και θα παρουσιαστεί στο φεστιβάλ που θα οργανω‐

θεί για την παρουσίαση των σχολικών προγραμμάτων. Μέχρι τότε οι εκπαιδευτικοί και οι 

τάξεις τους θα συνδιαμορφώνουν το περιεχόμενο και τη μορφή του με πνεύμα συνεργασί‐

ας, δημιουργικότητας και ενεργού συμμετοχικότητας. Τότε θα γίνει και η τελική αξιολόγησή 

του από εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ήδη όμως από το σεμινάριο επιμόρφωσης έγινε μια 

πρώτη διαμορφωτική αξιολόγηση.  

Οι εκπαιδευτικοί για τους οποίους ήταν καινούρια εμπειρία διατύπωσαν ανεπιφύλακτα την 

θετική  τους στάση  ξεπερνώντας  κάθε  ενδοιασμό  για  τη συμμετοχή  τους στη διαδικτυακή 

συνεργασία και την προώθησή της στους μαθητές τους. Φυσικά και υπήρξαν και προβλή‐

ματα,  όπως για παράδειγμα δύο από τους εκπαιδευτικούς δεν  κατάφεραν  καν να συνδε‐

θούν στους «ακτοφύλακες» ώστε να καταθέσουν το υλικό τους. Σε αυτούς και σε όσους δεν 

παρακολούθησαν  το σεμινάριο, όπως  ζήτησαν οι  ίδιοι, θα γίνει «κατ’  ιδίαν»  ενδοσχολική 

επιμόρφωση με ή χωρίς τις τάξεις τους. Οι υπόλοιποι έχουν ήδη προσθέσει πολύ υλικό στις 

σελίδες  τους  κάτι  που  θα  συνεχίσουν  και  τον  τελευταίο  μήνα  του  σχολείου.  Παράλληλα, 

εξέφρασαν  την  ευχάριστη  έκπληξη  για  το πόσες ωραίες  δουλειές  γίνονται  στις  τάξεις  και 

στις οποίες δίνεται η δυνατότητα με την πλατφόρμα αυτή να βγαίνουν στη δημοσιότητα σε 

κλίμα δημιουργικού διαλόγου. 

Όσο για τις δυσκολίες που συνάντησαν οι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες και κυρίως 

τα κοινωνικά δίκτυα απάντησαν ότι δεν συνάντησαν καμία,  ενώ  τους άρεσε  το κλίμα  της 

ομάδας και το ότι ήταν ένα ενεργητικό σεμινάριο στο οποίο εφάρμοζαν αυτά πού έμαθαν. 

Ένιωσαν  ευχάριστα  λόγω  του  συνεργατικού  και  φιλικού  κλίματος  που  είχε  δημιουργηθεί 

και ότι θα το αξιοποιήσουν κάνοντας ενεργά μέλη τους μαθητές τους, ώστε να μάθουν βλέ‐

ποντας τη δουλειά άλλων σχολείων, να σχολιάζουν και να αναπτύσσουν κριτική σκέψη. Οι 

όχι καλά εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες συμφώνησαν στο ευχάριστο και φιλικό κλί‐

μα, στην ανταλλαγή γνώσεων και μεθόδων, εξέφρασαν την ανάγκη στενότερης επίβλεψης 
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από τον οργανωτή του wiki και απλά διατύπωσαν την κριτική ότι το σεμινάριο έπρεπε να 

είχε πραγματοποιηθεί ένα δίμηνο νωρίτερα, ώστε να έχουν τον χρόνο να εμπλέξουν τις τά‐

ξεις τους πιο ενεργητικά στη διαδικασία. 

Συμπερασματικά, και από την μέχρι τώρα υλοποίηση του πιλοτικού wiki, φαίνεται ότι η α‐

ξιοποίηση της πλατφόρμας του wiki για την δικτύωση σχολείων, τάξεων και εκπαιδευτικών  

που  εκπονούν  περιβαλλοντικά  προγράμματα  με  κοινή  θεματολογία  έχει  θετικά  αποτελέ‐

σματα που αφορούν τόσο την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων, τρόπου σκέψης και με‐

θόδων  εργασίας.  Οι  εκπαιδευτικοί  αντιμετωπίζουν  θετικά  ένα  τέτοιο  «δίκτυο»,  θεωρούν 

εύκολη την πλατφόρμα εργασίας και διαπιστώνουν ότι οι μαθητές τους ενδιαφέρονται να 

εμπλακούν σε διαδικασίες παρουσίασης των ερευνών τους, ανταλλαγής σκέψεων και δια‐

δικτυακής επικοινωνίας με άλλες τάξεις. Τα τελικά συμπεράσματα θα βγουν αφού ολοκλη‐

ρωθεί η φετινή σχολική χρονιά και αξιολογηθεί το wiki τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο 

και από τους μαθητές. 
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Η χρήση των τυπικών και άτυπων πηγών μάθησης και η εφαρμογή των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Στ΄ Τάξη 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα παράδειγμα ανάπτυξης μιας εκπαιδευτικής συ‐

νεργατικής διερευνητικής δραστηριότητας των μαθητών της Στ΄ τάξης του Δημοτικού (σχο‐

λικό έτος 2012‐2013), που αναφέρεται στην σχολική ύλη των Φυσικών Επιστημών του Δημο‐

τικού, με εκπαιδευτικό στόχο τη χρήση τυπικών και άτυπων πηγών μάθησης στις ΦΕ σύμ‐

φωνα με τις μεθόδους της εποικοδομητικής και ανακαλυπτικής μάθησης. Σκοπός της παρου‐

σίασης αυτής είναι να αναδειχθεί η πραγματική έννοια του όρου «δημιουργική δραστηριό‐

τητα σε ομαδική εργασία» και να γίνει κατανοητός ο τρόπος που μπορούν να ενταχθούν πα‐

ράλληλα αλλά και ανεξάρτητα με τα σχολικά μαθήματα οι ΤΠΕ στη διδασκαλία και σχολική 

διαδικασία. 

 Λέξεις‐κλειδιά: Ομαδικότητα, Συνεργασία, Δραστηριότητα, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

«Χωρίς  τις  νέες  τεχνολογίες,  χωρίς  την πληροφορική και  τις ποικίλες εφαρμογές  της στην 

«κοινωνία των πληροφοριών» όπου ζούμε, στην κοινωνία ιδίως του 21ου αιώνα, δεν μπορεί 

να νοηθεί ανάπτυξη της παιδείας» (Γεώργιος Μπαμπινιώτης, ΤΟ ΒΗΜΑ, 03‐12‐2000). 

Οι νέες τεχνολογίες θεωρείται ότι μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση και τον επαναπρο‐

σανατολισμό της διαδικασίας της μάθησης σε μια κατεύθυνση όπου η μάθηση θα γίνει ενερ‐

γητική και οι μαθητές θα πειραματίζονται, θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν και θα χαίρονται 

τη γνώση, θα μαθαίνουν να συνεργάζονται, να είναι μεθοδικοί, να παίρνουν πρωτοβουλίες, 

να έχουν στοχοθεσία και επιχειρηματολογία, να σκέφτονται και να εκφράζονται ελεύθερα, 

θα καλλιεργούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, θα αγαπούν τη μάθηση. Επομένως σε μια 

κατεύθυνση όπου η μάθηση δεν θα είναι άγχος αλλά διαρκής προσπάθεια και δημιουργία 

(Παπαδόπουλος, 1999). 

H θεωρία της δραστηριότητας (Vygotsky,etc.) και  η διδασκαλία 

Η βασική αρχή της θεωρίας αυτής είναι ότι η ανθρώπινη δράση διαμεσολαβείται από πολι‐

τισμικά σύμβολα (cultural signs), λέξεις και εργαλεία τα οποία επιδρούν στη δραστηριότητα 

του ατόμου και συνεπώς στις νοητικές του διεργασίες. 

Η βασική μονάδα ανάλυσης είναι η δραστηριότητα, η οποία αποτελείται από το υποκείμενο 

(άτομο ή ομάδα), το αντικείμενο (στόχος), τους κανόνες και τις λειτουργίες. Η δραστηριότητα 

γίνεται με τη διαμεσολάβηση εργαλείων (όργανα, σήματα, γλώσσες) τα οποία δημιουργού‐

νται από τα άτομα. 

Η θεωρία της δραστηριότητας έχει σημαντικές εφαρμογές  στο σχεδιασμό μαθησιακών περι‐

βαλλόντων  με  υπολογιστή  (συνεργατική  μάθηση).  Η  συνεργατική  μάθηση  (collaborative 
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learning) με υπολογιστή βασίζεται στην αλληλεπίδραση ανάμεσα στο υποκείμενο (μαθητή), 

το αντικείμενο (στόχο μάθησης) και τα διαθέσιμα εργαλεία. 

Ο κονστρουκτιβισμός του Vygotsky αποβλέπει στην ενεργό, αυτορυθμιζόμενη και αναστοχα‐

στική γνώση. Αναγνωρίζεται μεν η θεμελιώδης συνεισφορά της γνωστικής ψυχολογίας στην 

κατανόηση των μηχανισμών μάθησης, αλλά καθίσταται, επίσης, κατανοητό πως η διδασκα‐

λία είναι μια πολύπλοκη και πολύπλευρη δεξιότητα που βελτιώνεται με την εφαρμογή των  

αρχών που κατευθύνουν σε καθορισμένους γνωστικούς τομείς και σε συγκεκριμένα διδα‐

κτικά  περιβάλλοντα,  που  αποτελούν  αυτό  που  λέμε  «κοινότητα  μάθησης»  (learning 

community).  

Η διδασκαλία η βασισμένη στον εποικοδομητισμό (constructivism) θεωρεί ότι τα άτομα κα‐

τασκευάζουν τις δικές τους κατανοήσεις για τον κόσμο γύρω τους, μέσα από την εμπειρία 

και το στοχασμό τους πάνω στην εμπειρία αυτή. Είμαστε, επομένως, ενεργοί δημιουργοί της 

γνώσης μας (Σ. Πανέτσος, Ι. Κατσίρης, 2008). Μαθαίνουμε δρώντας και αυτό πραγματοποιεί‐

ται εντός ενός κοινωνικού πλαισίου και επομένως η κοινωνική ομάδα στην κατασκευή της 

γνώσης εμφανίζει εξέχοντα ρόλο (Μαρκαντώνης Χρίστος,2009). 

Η  στροφή  στην  κονστρουκτιβιστική  μέθοδο υπαγορεύει  τη  μετάβαση από  τη  δασκαλοκε‐

ντρική –κατευθυνόμενη‐‐ μάθηση στη διερευνητική, συνεργατική και ελεύθερη μάθηση, ενώ 

ο καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχή έκβαση της διδασκαλίας δεν είναι πλέον ούτε η 

συμπεριφορά ούτε η γνώση, αλλά ο τρόπος με τον οποίο το διδακτικό υλικό ολοκληρώνει το 

σύνολο των δραστηριοτήτων μιας τάξης ή ενός σχολείου (Βρασίδας, Χ., Ζεμπύλας, Μ., & Πέ‐

τρου, Α. ,υπό δημοσίευση). 

Εποικοδομητισμός και ΤΠΕ 

Ο εποικοδομητισμός συνιστά σήμερα ένα από τα κυρίαρχα μοντέλα στο σχεδιασμό σύγχρο‐

νου εκπαιδευτικού λογισμικού. Στόχος του είναι να παρέχει μαθησιακές δραστηριότητες ε‐

νταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων και γενικότερων ζητημάτων, ώστε να γε‐

φυρώνεται το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στο σχολείο και στις δραστηριότητες έξω από το 

σχολείο. 

Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση 

Ο εκσυγχρονισμός στην εκπαίδευση με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών δεν αφορά 

απλώς στη χρήση ενός τεχνολογικά προηγμένου εργαλείου και ενός ακόμη συμβατικού μέ‐

σου διδασκαλίας, αλλά προϋποθέτει και αναμένει ουσιαστικότερες αλλαγές στη φύση της 

παραδοσιακής διδασκαλίας και στη σχολική κουλτούρα της μάθησης, οι οποίες είναι δυνα‐

τόν να επιφέρουν θετικά και επιθυμητά από εκπαιδευτική άποψη αποτελέσματα. 

Ποιες είναι όμως οι ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά του υπολογιστή, που τον κάνουν 

να διαφέρει σε σχέση με άλλα μέσα διδασκαλίας και εργαλεία μάθησης και να ευνοεί ιδιαί‐

τερα την ανάπτυξη περισσότερο προωθημένων και επιθυμητών από παιδαγωγική άποψη δε‐

ξιοτήτων; 

Επιγραμματικά αναφέρονται: 

‐η προγραμματισιμότητά του 
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‐η αλληλεπιδραστικότητά του με τo μαθητευόμενο 

‐η προσαρμοστικότητα του διδακτικού προγράμματος στους ρυθμούς μάθησης των μαθητών 

‐η παροχή περιβάλλοντος, στο οποίο συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις  

‐η δυνατότητα μοντελοποίησης προβληματικών, συνήθως, γνωστικών περιοχών, εννοιών ή 

πραγματικών καταστάσεων,που έχει μεγάλη σημασία για την οικοδόμηση αφηρημένων εν‐

νοιών  

‐η δημιουργία των λεγόμενων μικρόκοσμων, των προσομοιώσεων και άλλων ανοιχτών περι‐

βαλλόντων μάθησης, που ευνοούν την εφαρμογή σημαντικών παιδαγωγικών αρχών, οι ο‐

ποίες απορρέουν από μαθητοκεντρικές θεωρίες της μάθησης, όπως είναι η ανακαλυπτική 

θεωρία τον Bruner, οι δομητιστικές προσεγγίσεις του Piaget και των συνεχιστών του, η κοι‐

νωνικοπολιτιστική θεωρία του Vygotsky κ.ά. (Ο εν δυνάμει αναγεννητικός ρόλος του υπολο‐

γιστή ως γνωστικού εργαλείου στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης, Α. Ράπτης, Α. Ράπτη,1999). 

Θέμα: 

«Η χρήση των τυπικών και άτυπων πηγών μάθησης και η εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδασκαλία 

των Φυσικών Επιστημών». 

Σκοπός: 

Η  χρήση  και  αξιοποίηση  των  Τ.Π.Ε.  στη διδασκαλία  και  μάθηση  των Φυσικών  Επιστημών 

μέσω των πηγών μάθησης (τυπικών και άτυπων) και η αξιοποίηση του εργαστηρίου  Η/Υ του 

σχολείου. 

Στόχοι 

 Οι άτυπες μορφές εκπαίδευσης, μέσω του μηχανισμού της εκλαΐκευσης, συνήθως συνεισφέ‐

ρουν: 

• στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών σε θέματα του φυσικού και τεχνολο‐

γικού περιβάλλοντος, 

• στην πρόκληση ενδιαφέροντος για ένα επιστημονικό θέμα, 

• στη δυνατότητα της μετάβασης από την κατάσταση του περιστασιακού ενδιαφέροντος για 

ένα θέμα στην κατάσταση της ενεργούς ανάμειξης σ’ αυτό και 

• στη δυνατότητα αυτομόρφωσης σε τομείς που έχουν ενδιαφέρον για το μαθητή. 

Η άτυπη μορφή εκπαίδευσης προσφέρει εναλλακτικές παιδαγωγικές μεθόδους και δραστη‐

ριότητες που υποβοηθούν και συμπληρώνουν τους παραδοσιακούς τρόπους μάθησης (Θεο‐

δώρα Παπανικολοπούλου, Κρυσταλλία Χαλκιά ,2007).Οι μαθητές αντιλαμβάνονται κι ανακα‐

λύπτουν τον τρόπο που μπορούν να αξιοποιήσουν τις άτυπες πηγές προκειμένου να αντλή‐

σουν τις πληροφορίες που χρειάζονται. 

Διδακτική πρόταση: 

Ένας από τους πιο σημαντικούς μηχανισμούς διάδοσης της επιστημονικής γνώσης είναι ο 

μηχανισμός της εκλαΐκευσης, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μέσω των λεγόμενων άτυπων 
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πηγών εκπαίδευσης (Κολιόπουλος 2005). Η προσέγγιση αυτών των πηγών γίνεται είτε σε α‐

τομική βάση  είτε σε ομαδική, μέσω της οικογένειας ,του σχολείου κ.τ.λ. Η επίσκεψη σε ένα 

επιστημονικό μουσείο ή σε ένα τεχνολογικό κέντρο, η ανάγνωση εκλαϊκευτικών επιστημονι‐

κών άρθρων στις εφημερίδες ,το διαδίκτυο ή  εξειδικευμένα περιοδικά και η παρακολούθηση 

τηλεοπτικών προγραμμάτων με επιστημονικό περιεχόμενο ή εκλαϊκευτικών διαλέξεων επι‐

στημόνων συνιστούν κατάλληλα «εκπαιδευτικά» περιβάλλοντα για την εκλαΐκευση της επι‐

στημονικής γνώσης (Χαλκιά 2006).Τα περισσότερα από τα προαναφερόμενα αξιοποιήθηκαν 

ως άτυπες πηγές στη διάρκεια του project. 

Η μέθοδος εργασίας: Ομαδοσυνεργατική ‐Project 

Μία μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, ένας τρόπος ομαδικής 

διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διε‐

ξάγεται από όλους    τους συμμετέχοντες,  επιλέχτηκε ως η πιο πρόσφορη μέθοδος για την 

εργασία μας. Μία ομάδα ατόμων (2‐3 παιδιά σε κάθε ομάδα), που δημιουργείται με πρωτο‐

βουλία των μαθητών (χωρίς επέμβαση της δασκάλας), αποφασίζει να ασχοληθεί με ένα συ‐

γκεκριμένο θέμα, που σχετίζεται με κάποιο ζήτημα  των ΦΕ που προκάλεσε το ενδιαφέρον 

μέχρι το χρονικό σημείο που ξεκίνησε η εργασία. Προγραμματίζει από μόνη της την πορεία 

των ενεργειών και διεκπεραιώνει αυτά που είχε προγραμματίσει. 

Αυτές οι τρεις διαδικασίες, δηλαδή:  

1) η ελευθερία των παιδιών/μελών της ομάδας να προτείνουν ένα θέμα, 2) η από κοινού 

διαμόρφωσή του και 3) η διεξαγωγή του , αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Project.  

Η βασική δομή και τα στοιχεία της μεθόδου project 

1) Πρωτοβουλία – πρόταση: 

Δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες στην ομάδα, ώστε να ενθαρρύνονται όλα τα μέλη να εκ‐

φράζονται ελεύθερα, προκειμένου να επιλεχθεί το επιθυμητό από όλους θέμα. 

2) Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία: 

Οι συμμετέχοντες καθόρισαν τα χρονικά όρια μέσα στα οποία θα διεξαχθεί η συζήτηση και η 

ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πρωτοβουλία. Ακολούθησε η διαδικασία ανταλλαγής 

απόψεων. Η φάση αυτή κατέληξε σε ένα πρώτο σχεδιάγραμμα της εργασίας τους. 

3) Από κοινού διαμόρφωση των πλαισίων δράσης: 

Οι συμμετέχοντες ξεκαθάρισαν τι θα ήθελαν να παρουσιάσουν στους συμμαθητές τους με 

την εργασία τους, εξέφρασαν τις επιθυμίες τους πάνω σε ποιους τομείς ήθελαν να εργαστούν 

και έκαναν κατανομή αρμοδιοτήτων (δηλαδή ποιος θα έψαχνε και τι ακριβώς). Στο τέλος α‐

ποκρυσταλλώθηκε ένα λεπτομερές πρόγραμμα δραστηριοτήτων. 

4) Υλοποίηση του προγράμματος: 

Σε αυτή τη φάση εφαρμόστηκε το πρόγραμμα που είχε ήδη καταστρωθεί. Κατά τακτά χρονικά 

διαστήματα υπήρχε ενημέρωση ομάδας για το σημείο που ο καθένας είχε φτάσει, καθώς και 

αναζήτηση λύσεων σε τεχνικά προβλήματα (π.χ. στις ταινίες που ήθελαν να δημιουργήσουν 

και τα συμβατά προγράμματα που μπορούσαν να τις αναπαράγουν). 
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5) Περάτωση του προγράμματος: 

α) συνειδητός τερματισμός, όταν πλέον είχε περατωθεί ο σκοπός ή είχε εξαντληθεί ο προκα‐

θορισμένος χρόνος β) επανασύνδεση με την αρχική πρωτοβουλία, έλεγχος επίτευξης του αρ‐

χικού σκοπού της ομάδας και γ) έλεγχος εφαρμογής  στην καθημερινή  ζωή. (Karl  Frey, 1999) 

Χρονοδιάγραμμα 

Ορίστηκε στους τρεις μήνες, προκειμένου να προηγηθούν μαθήματα εκμάθησης προγραμ‐

μάτων Η/Υ (word,power point,windows media player) και λογισμικών (format factory,κ.ά.), 

αλλά και σωστής και ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Αυτά έγιναν τόσο στην τάξη όσο και 

στην αίθουσα υπολογιστών, με τη βοήθεια της συναδέλφου που ήταν υπεύθυνη του εργα‐

στηρίου Η/Υ. 

Πορεία εργασιών 

Τα παιδιά αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες σχετικές με το επιλεγμένο θέμα. Τις ιστο‐

σελίδες τις κατέγραψαν ως πηγές, προκειμένου αυτές να ελεγχθούν για την εγκυρότητά τους. 

Επέλεξαν ό,τι θεώρησαν ενδιαφέρον για την εργασία τους και τα ενέταξαν στην παρουσίαση 

power point που δημιούργησαν συνεργαζόμενα. 

Στη συνέχεια αναζήτησαν, αποθήκευσαν και μετέτρεψαν σε δική τους ταινία  video που είχαν 

βρει από το διαδίκτυο και ήταν σχετικά με το θέμα τους.Χρησιμοποίησαν προγράμματα που 

διδάχτηκαν από την υπεύθυνη δασκάλα πληροφορικής και  τη δασκάλα της τάξης  (format 

factory,windows media player,κλπ.). Έβαλαν ήχο (έτοιμο κομμάτι μουσικής ή δική τους ηχο‐

γράφηση), επέλεξαν εκείνα τα τμήματα του video που τους χρειάζονταν και μετέτρεψαν το 

τελικό αποτέλεσμα σε μορφή που αναπαραγόταν σε Η/Υ. 

Τέλος οργάνωσαν θεματολογικά τις διαφάνειες για να ολοκληρώσουν την παρουσίασή τους 

με τη χρήση του υπολογιστή, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότητες του power point. Αυτό 

έγινε κατόπιν συνεργασίας στην τάξη, στο εργαστήριο και στο σπίτι. 

Αξιολόγηση 

Η επιθυμία του Papert να υπάρχουν μαθητές με μαθησιακά κίνητρα και κριτική σκέψη, ώστε 

να προκύψει ο «μετα‐νοήμων» άνθρωπος, μπορεί να πραγματωθεί αν η εκπαίδευση παρέχει 

τα απαραίτητα μέσα για συμμετοχή του μαθητή και αν ενθαρρύνει το μαθητή να πάρει στα 

χέρια του την ευθύνη της προσωπικής του μάθησης. Σύμφωνα λοιπόν με τον Papert, ο ηλε‐

κτρονικός υπολογιστής είναι το κατάλληλο εργαλείο για να επιτευχθεί η επιθυμητή εκπαι‐

δευτική μεταρρύθμιση (Papert,S.,1980) και γι’ αυτό χρησιμοποιήθηκε. 

Η αξιολόγηση που ταιριάζει στα σχέδια εργασίας έχει περιγραφικό χαρακτήρα, είναι διαμορ‐

φωτική, επιχειρείται δηλαδή σε όλες τις φάσεις (αρχική, κατά τη διάρκεια, έως την ολοκλή‐

ρωση) και συμβάλλει στην αναπροσαρμογή των δραστηριοτήτων, σε περίπτωση που διαπι‐

στωθούν δυσλειτουργίες, σε εξατομίκευση της διδασκαλίας  σε περίπτωση προβλήματος, σε 

επέκταση ή αντίθετα συρρίκνωση  των αρχικά προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, ανά‐

λογα πάντοτε με το βαθμό διατήρησης του ενεργού ενδιαφέροντος των παιδιών (Ματσαγ‐

γούρας, 2000).Πραγματοποιήθηκε λοιπόν σε όλα τα στάδια του project και λειτούργησε α‐

νατροφοδοτικά. 
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Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση γονέων, κατά την οποία οι μαθητές παρουσίασαν τις ερ‐

γασίες τους και τα αποτελέσματα των ερευνών τους στο θέμα με το οποίο είχαν ασχοληθεί. 

Παρατηρήθηκε ότι ξεπέρασαν τις αναστολές και φοβίες τους και μπροστά στους γονείς τους 

κατάφεραν σαν σωστοί ερευνητές να αποδώσουν με τον καλύτερο τρόπο το περιεχόμενο των 

ερευνών/εργασιών τους. Ο στόχος της συνεργατικότητας και της μεταγνώσης (παρουσίαση 

των τρόπων που εργάστηκαν και του τι έμαθαν) έγινε φανερό πως σε μεγάλο βαθμό επιτεύ‐

χθηκε. 

Συμπεράσματα 

Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αποβαίνουν σε ουσιαστικές διαδικασίες μάθησης, γιατί η ε‐

μπειρία που αποκτούν τα μέλη κατά τη διάρκεια των εργασιών αποτελεί πολύ σημαντική 

πηγή μάθησης. Η χρήση των ΤΠΕ στη διεκπεραίωση των εργασιών οδήγησε σε μια απροσδό‐

κητη και χωρίς προηγούμενο διάθεση να διδαχτούν όσο το δυνατόν περισσότερα (λογισμικά 

και διάφορους τρόπους παρουσίασης), προκειμένου να παρουσιάσουν στους υπόλοιπους 

μαθητές μια άρτια και ιδιαίτερη εργασία. Το κυριότερο όμως που παρατηρήθηκε, ήταν η α‐

κύρωση των στεγανών ανάμεσα στους «καλούς» και «κακούς» μαθητές, καθώς όλοι ανέλα‐

βαν από έναν τομέα  στις εργασίες τους. Το σημαντικότερο κέρδος ήταν πως βοηθήθηκαν 

μαθητές  με  διεγνωσμένες  μαθησιακές  δυσκολίες  (υπερκινητικότητα,βραχυπρόθεσμη 

μνήμη,κ.ά.), οι οποίοι ανέλαβαν κι έφεραν σε πέρας με απόλυτη επιτυχία τις εργασίες τους.Η 

ομαλή  συνεργατικότητα που επέδειξαν από την αρχή συνεχίστηκε ως το τέλος. 
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Η ψηφιακή αφήγηση ως μέσο προαγωγής της φιλαναγνωσίας και του γραπτού λόγου.    
Η αξιοποίηση της πλατφόρμας «ψηφιακή μηλιά» στην Ε΄τάξη του Δημοτικού 

 
Τζιάβας Αριστείδης 
Εκπαιδευτικός Med 
aritziavas@sch.gr 

 

Περίληψη 

 

Η αφηγηματική  τέχνη αποτελεί σημαντικό μέρος  της  ζωής  του ανθρώπου με ψυχαγωγικό 

και  παιδαγωγικό  χαρακτήρα. Με  την  εισαγωγή  των  πολυμέσων  η  μορφή  της  αλλάζει  και 

δημιουργεί νέους προβληματισμούς. Η ικανότητα παραγωγής ψηφιακών αφηγήσεων θεω‐

ρείται σήμερα βασικός εγγραμματισμός. Γεγονός όμως είναι ότι η μελέτη και η αξιοποίηση 

της ψηφιακής αφήγησης στην  εκπαίδευση προϋποθέτει  την  εξοικείωση  των μαθητών  και 

των εκπαιδευτικών με τη διαδικασία παραγωγής και τα σχετικά λογισμικά εργαλεία. Ο πα‐

ραπάνω προβληματισμός οδήγησε στην πραγματοποίηση μιας ειδικά σχεδιασμένης διδα‐

κτικής προσέγγισης για την ψηφιακή αφήγηση στους μαθητές της Ε’ τάξης. Η εκπαιδευτική 

παρέμβαση κατάφερε να συνενώσει την κουλτούρα της «επιστήμης» και των «γραμμάτων» 

δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να χειρίζονται την τεχνολογία με στόχο να απολαύσουν 

«τους καρπούς της τέχνης». 

 

Λέξεις‐κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, φιλαναγνωσία, γραπτός λόγος, ψηφιακή μηλιά, Πρωτο‐

βάθμια Εκπαίδευση.  

 

Αφήγηση‐Ψηφιακή Αφήγηση 

 

H Αφήγηση είναι μια πράξη επικοινωνίας με την οποία παρουσιάζεται προφορικά ή γραπτά 

μια  σειρά πραγματικών ή  πλασματικών  (επινοημένων)  γεγονότων.  Η  αφήγηση,  σύμφωνα 

με την βιβλιοθηκάριο Elisabeth Nesbitt, «ερμηνεύει στο παιδί δυνάμεις της ζωής που είναι 

πέρα από τις άμεσες εμπειρίες του και έτσι το προετοιμάζει για την ίδια τη ζωή» (Γκίβαλου, 

1995). Ο αφηγητής, ένα από τα δύο βασικά πρόσωπα σε κάθε αφήγηση, φροντίζει να δώσει 

στον αποδέκτη  τις απαραίτητες πληροφορίες  για  τον  τόπο,  το  χρόνο,  τα πρόσωπα και  τα 

πιθανά  αίτια  ενός  γεγονότος.  Η  τέχνη  της  αφήγησης  είναι  ευεργετική  για  τα  παιδιά  της 

προσχολικής ηλικίας αλλά και για μεγαλύτερα παιδιά παρέχοντας τη δυνατότητα να γνωρί‐

σουν  την αξία  της  λογοτεχνίας η οποία συμβάλλει στη διαμόρφωση  της προσωπικότητας 

τους.  Οι  λογοτεχνικές  διηγήσεις,  καλλιεργώντας  μια  ζεστή  διαπροσωπική  σχέση αφηγητή 

και παιδιού, βοηθούν το παιδί «να προσφεύγει σε αναμνήσεις, σε διατυπώσεις, σε αναζή‐

τηση του νοήματος και των σημασιών. Διευκολύνουν την ανακάλυψη από το παιδί των νέ‐

ων γλωσσικών μορφών μέσα από τη διέγερση της έκπληξης, του τυχαίου και της φαντασί‐

ας»  (Αναγνωστοπούλου, 2002).  Η  σημασία  της  αφήγησης  τονίζεται  και  από  τον Bruner  ο 

οποίος σημειώνει ότι ο αφηγηματικός λόγος σχετίζεται με την αφηγηματική σκέψη η οποία 

αναπτύσσεται πρώτη στην πορεία ανάπτυξης του ανθρώπου (Ματσαγγούρας, 2007).  

 

Με τη ανάπτυξη της τεχνολογίας δημιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή α‐

φήγηση  (Digital Storytelling  ‐ DS). Ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ο συνδυασμός της παραδο‐

σιακής προφορικής αφήγησης με πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλεία τηλεπικοινωνίας 
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(Σεραφείμ ‐ Φεσάκης, 2010). Eίναι μια διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα, προ‐

κειμένου να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τον προφορικό ή το γραπτό λόγο. Οι περισσότε‐

ρες ψηφιακές ιστορίες επικεντρώνονται σε ένα θέμα και περιλαμβάνουν συνδυασμό αφή‐

γησης με ψηφιακό  (digital) περιεχόμενο, εικόνων, ήχου, βίντεο, μουσικής έχοντας μια βα‐

θιά συναισθηματική συνιστώσα. Εξελιγμένες ψηφιακές ιστορίες μπορεί να είναι διαδραστι‐

κές ταινίες που παράγονται και περιλαμβάνουν εξαιρετικά ηχητικά και οπτικά εφέ. Σύμφω‐

να με τον παραπάνω ορισμό στην ψηφιακή αφήγηση περιλαμβάνονται και οι προφορικές 

αφηγήσεις  που  χρησιμοποιούν  ψηφιακό  μέσο  αποθήκευσης  μέχρι  και  οι  δυναμικά‐

αυτόματα παραγόμενες αφηγήσεις με ψηφιακό περιεχόμενο. Οι ψηφιακές ιστορίες, όπως 

τονίζουν θεωρητικοί  της μάθησης,  μπορούν  να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην  εκ‐

παίδευση. Τα θέματα των ψηφιακών αφηγήσεων είναι η εξιστόρηση ιστοριών σχετικά  με 

τη ζωή των ανθρώπων, τη δουλειά τους και τις εμπειρίες τους, τις οποίες μοιράζονται μέσω 

του διαδικτύου. 

 

Οι τεχνικές εξελίξεις που βοήθησαν την ανάπτυξη της ψηφιακής αφήγησης είναι αφενός τα 

«digital  video  editors»  τα  οποία  συμπεριλαμβάνονται    στα  λειτουργικά  συστήματα  που 

προσφέρει η Apple και η Microsoft και αφετέρου η πανταχού παρουσία των ψηφιακών φω‐

τογραφικών μηχανών και ψηφιακών εικόνων. (Bull G. & Kajder S., Digital Storytelling in Lan‐

guage Arts http:/www.digitalstoryteller.org/docs/languagearts.htm). Ένα από τα πρώτα με‐

γάλα έργα ψηφιακής αφήγησης είναι το πρόγραμμα που επιχορηγήθηκε από το BBC ώστε 

να μοιράζονται ιστορίες από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο που αντικατοπτρίζουν διαφορετικές 

τοπικές  ιστορίες και πολιτισμούς. Το   Carleton College χορηγός εκπαιδευτικής χρήσης ψη‐

φιακών  ιστοριών  έχει αναπτύξει μια στήλη  για  να βοηθήσει στη σχολική αξιολόγηση  των 

διαφόρων πτυχών της ψηφιακής ιστορίας. Τα περισσότερα ψηφιακά προγράμματα αφήγη‐

σης προωθούν την ιδέα ότι οι χρήστες με μικρό ή καθόλου τεχνικό υπόβαθρο θα πρέπει να 

είναι σε θέση να δημιουργήσουν ψηφιακές ιστορίες. Ανάλογα με τα στοιχεία που περιλαμ‐

βάνονται  στην  ψηφιακή  ιστορία,  οι  μαθητές  μπορούν  να  χρειαστούν  μια  συσκευή  κατα‐

γραφής και μικρόφωνο,  το υλικό και λογισμικό για να διαχειριστούν εικόνες και βίντεο, ή 

εργαλεία για να βγάλουν φωτογραφίες και βίντεο. Ο αφηγητής, στη συνέχεια, συγκεντρώ‐

νει  πλούσια  γκάμα μέσων  για  την  υποστήριξη  των  ιδεών  και  συναισθημάτων σε αυτό  το 

script,  συμπεριλαμβανομένης  της μουσικής ή άλλων ηχητικών  εφέ,  προσωπικές ή από  το 

δημόσιο  τομέα εικόνες,  κινούμενες  εικόνες ή βίντεο,  και άλλων ηλεκτρονικών υλικών.  Τα 

κομμάτια της ιστορίας τα επεξεργάζονται, δημιουργώντας μια ταινία μικρού μήκους, συνή‐

θως περίπου δύο έως τέσσερα λεπτά μήκος, σε μία από τις διάφορες μορφές αρχείων. 

 

Η διαδικασία δημιουργίας μιας ψηφιακής  ιστορίας ωθεί τους αφηγητές να επιλέγουν ένα 

θέμα που θα δημιουργεί την ευκαιρία να προβληματιστούν σχετικά με τη ζωή βρίσκοντας 

σύνδεση με το αντικείμενο του μαθήματος ή με μια προσωπική εμπειρία, όπως ένα ταξίδι 

στο εξωτερικό. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με την ψηφιακή αφήγηση να εκφραστούν 

όχι μόνο με τα δικά τους λόγια αλλά και   με την ίδια τη φωνή τους, να καλλιεργήσουν το 

αίσθημα  της  ατομικότητας  και  τη «κατοχή»  της  δημιουργίας  τους  («7  Things  You  Should 

Know About Digital Storytelling», 2007, http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ELI7021.pdf). 

Η ψηφιακή δημιουργία  ιστορίας έχει  τη δυνατότητα να παρακινήσει  τους μαθητές και να 

καταδείξει  σε  αυτούς  την  πολυπλοκότητα  της  διαχείρισης  του  προγράμματος  βοηθώντας 

τους να αναπτύσσουν και να ακονίζουν ικανότητες που μπορεί να χρειαστούν στους μελλο‐
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ντικούς εργασιακούς χώρους. Η χρήση πολυμέσων μετατρέπει τη λογοτεχνία σε μια πολυ‐

διάστατη εμπειρία καταργώντας τη γραμμική ανάγνωση και παρέχοντας την ευκαιρία στον 

αναγνώστη‐χρήστη να αλληλεπιδράσει με το κείμενο. Η λογοτεχνία αυτή ονομάζεται διεπι‐

δραστική και μπορούμε να την περιγράψουμε ως μια σειρά από κείμενα που περιέχουν τα 

κύρια σημεία της  ιστορίας  (nodes), συνδεόμενα μεταξύ τους σε ορισμένα κομβικά σημεία 

(links)  που  επιλέγοντάς  τα  ο  αναγνώστης,  διαρθρώνει  τη  διήγηση  με  δικό  του  μοναδικό 

τρόπο (Γιαννικοπούλου, 1998). 

 
Η ψηφιακή αφήγηση με τις πολυάριθμες μορφές είναι ένα αγαθό κατάλληλο για τις σημε‐

ρινές τάξεις που αξίζει να ενσωματωθεί στη διδασκαλία σαν μια ενεργητική διαδικασία η 

οποία αφενός δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη και αφετέρου  ενθαρρύνει 

το μαθητή να εμπλακεί με τις ΤΠΕ και την ορθή χρήση τους. (Frazel, 2010). 

 
Εκπαιδευτική Παρέμβαση 

 

Θέμα της εκπαιδευτικής παρέμβασης ήταν η ψηφιακή αφήγηση. Η εκπαιδευτική παρέμβα‐

ση πραγματοποιήθηκε στην Πέμπτη  (Ε΄)  τάξη του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης  (19 

μαθητές 9 αγόρια 10 κορίτσια).   Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες: οι τρεις 

ομάδες αποτελούνταν από πέντε άτομα και η μία ομάδα από τέσσερα. 

 

Οι  μαθητές,  σύμφωνα  με  τις  οικοδομιστικές  προσεγγίσεις  πριν  ακόμα  πάνε  στο  σχολείο 

διαθέτουν εμπειρίες και αυτό που χρειάζεται είναι να βοηθηθούν ώστε να δομήσουν νέες 

γνώσεις  πάνω  σε  προϋπάρχουσες  εμπειρίες.  Οι  μαθητές,  λοιπόν,    είχαν  αρκετές  γνώσεις 

γύρω  από  τη  χρήση  των  λογισμικών  που  χρησιμοποιήθηκαν  (Word,  Tux  Paint,  Ιδεοκατα‐

σκευές, Movie Maker). 

  

Η  εκπαιδευτική  παρέμβαση  με  βάση  την  κατηγοριοποίηση  των  λογισμικών  που  χρησιμο‐

ποιήθηκαν,  προσεγγίζει συνδυαστικά  τις θεωρίες μάθησης δίνοντας  τη δυνατότητα στους 

μαθητές να κατασκευάζουν τη γνώση με το δικό τους τρόπο, ενεργητικά  (εποικοδομισμός 

Piaget),  να  ανακαλύπτουν  τη  γνώση  (κανόνες,  αρχές,  ανάπτυξη  δυνατοτήτων)  μέσα  από 

ομαδοσυνεργατικές  διαδικασίες,  όπου  ο  εκπαιδευτικός  έχει  το  ρόλο  του  εμψυχωτή,  του 

καθοδηγητή, ενώ η μάθηση δημιουργείται από την αλληλεπίδρασή τους με τους συμμαθη‐

τές τους με την υλοποίηση κοινών δραστηριοτήτων (κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις).  

 

ΦΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

Α΄ φάση ‐ Συγγραφή της ιστορίας  

Την πρώτη ώρα οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ένα λαϊκό παραμύθι των Κελτών «Ο Κόν‐

νλα και η νεράιδα». Κατόπιν, γίνεται μια σύντομη νοηματική επεξεργασία με συζήτηση για 

πιθανές δυσκολίες και απορίες. Οι μαθητές γράφουν στο πίνακα τους βασικούς ήρωες του 

παραμυθιού, βρίσκουν τις σχέσεις μεταξύ των ηρώων και σκιαγραφούν   τους χαρακτήρες 

τους. Στη συνέχεια η πρώτη ομάδα εργάζεται στο πίνακα και οι άλλες ομάδες σχεδιάζουν τη 

δομή του παραμυθιού στο χαρτί και καλούνται να αναδιηγηθούν το παραμύθι με τη δομή 

που έχουν σκεφτεί και έχουν επιλέξει (εννοιολογικός χάρτης). Στη φάση αυτή δίνεται η δυ‐
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νατότητα στους μαθητές  να αναπτύξουν  επιχειρήματα,  διάλογο  και  να μπορέσουν  να  εκ‐

φράσουν και να  επικοινωνήσουν σωστά τις σκέψεις τους.  

 

Τη δεύτερη ώρα οι μαθητές με παραίνεση του δασκάλου αποφασίζουν να συνθέσουν μια 

δική τους  ιστορία. Αναζητούν τα δομικά στοιχεία της  ιστορίας:  τα πρόσωπα,  τον τόπο τον 

χρόνο. Οι μαθητές συμφωνούν να χρησιμοποιήσουν τρία πρόσωπα από το λαϊκό παραμύθι 

που άκουσαν: τη νεράιδα, τον Δρυΐδη και τον Κονν. Μέσα στη τάξη επικράτησε μια εποικο‐

δομητική συζήτηση μεταξύ των μαθητών για την πολύπλοκη διαδικασία επίλυσης μιας σει‐

ράς προβλημάτων που γεννά η σύνθεση των κειμένων κατανοώντας και εμβαθύνοντας στα 

αφηγηματικά στοιχεία που είναι: το χωροχρονικό πλαίσιο, τα πρόσωπα, οι κατάστασεις, οι 

ρόλοι των προσώπων, οι αντιδράσεις του ήρωα (Παπαδάτος, 2009). Έπειτα, οι μαθητές α‐

ποφάσισαν να αφεθούν ελεύθεροι να αξιοποιήσουν τους τρεις παραπάνω ήρωες σε απο‐

κλειστικά  δικές  τους  μυθοπλασίες,  χωρίς  να  ορίσουν  κάποιο  συγκεκριμένο  χωροχρονικό 

πλαίσιο. Από το διάλογο προέκυψαν δύο απόψεις για τη σύνθεση της ιστορίας. Η μια άπο‐

ψη ήταν να συνθέσουν οι τέσσερις ομάδες των μαθητών της τάξης μια ιστορία και στη συ‐

νέχεια να επιλέξουν μία από αυτές την οποία θα «ανεβάσουν» στη πλατφόρμα «ψηφιακή 

μηλιά». Η δεύτερη άποψη ήταν η μια ομάδα να αρχίσει την ιστορία, να τη συνεχίσει η άλλη 

ομάδα και να ολοκληρωθεί η ιστορία από την τέταρτη ομάδα. Με αυτό τον τρόπο η ιστορία 

θα έχει δημιουργηθεί από όλες τις ομάδες, δίνοντας την δική της διάσταση στην ιστορία η 

κάθε ομάδα. Η δεύτερη άποψη κρύβει και απρόοπτα. Η ιστορία είτε μπορεί να βαδίσει ο‐

μαλά από ομάδα σε ομάδα και τα παιδιά να έχουν σχηματίσει ένα πλαίσιο δράσης είτε να 

διαταραχθεί η φυσική της ροή. Αυτό το τελευταίο ίσως οδηγήσει σε εκπλήξεις που μπορεί 

τελικά να είναι και το ζητούμενο (Παπαδάτος, 2009). Οι μαθητές αποφάσισαν να ακολου‐

θήσουν τη δεύτερη άποψη θεωρώντας ότι όλοι θα συνεισφέρουν στην σύνθεση της ιστορί‐

ας. 

 

Η πρώτη ομάδα ξεκινά γράφοντας σε τετράδιο την ιστορία και τη δίνει στη δεύτερη ομάδα 

η οποία χρησιμοποιεί τον κειμενογράφο (Word) συνθέτοντας το δεύτερο μέρος της ιστορί‐

ας.  Η  τρίτη  ομάδα  παραλαμβάνει  την  ιστορία  συνεχίζοντας  με  τη  δική  της  σύνθεση  του 

γραπτού αφηγήματος. Κατόπιν, έρχεται η σειρά της τέταρτης ομάδας η οποία συνθέτει το 

τέταρτο και τελευταίο μέρος της  ιστορίας χρησιμοποιώντας το λογισμικό  Ιδεοκατασκευές. 

Ο δάσκαλος  βοηθά  την ομάδα,  προσφέροντας πληροφορίες  σχετικές με  το συγκεκριμένο 

λογισμικό, ώστε η ομάδα να χειριστεί ορθά  το λογισμικό.  

 

Β΄ Φάση – Εικαστική δημιουργία   

 

Οι μαθητές αφηγούνται την ιστορία τους και επιλέγουν τον τίτλο της. Στη συνέχεια παρατη‐

ρούν ότι στις ιστορίες που δημιούργησαν υπάρχουν πολλά διακειμενικά στοιχεία από άλλα 

αναγνώσματά τους όπως η γοργόνα, ο Χάρυ Πότερ, ο θάνατος του κακού δράκου κ.ά. Στη 

συνέχεια, προχωρούν σε εικαστική δημιουργία. Φτιάχνουν συνεικόνες (κολλάζ) εμπνευσμέ‐

νες  από  την  ιστορία  τους.  Χρησιμοποιούν  το  λογισμικό  Tux Paint  ζωγραφίζοντας  το  εξώ‐

φυλλο και σκηνές της ιστορίας που τους έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση. Στο μάθημα της Μου‐

σικής οι μαθητές συνθέτουν μουσικά  κομμάτια με  τη βοήθεια απλών μουσικών οργάνων 

και αποφασίζουν να τα ηχογραφήσουν. Σε μια μηλιά που σχεδίασαν οι μαθητές σε ένα με‐

γάλο χαρτόνι αναρτούν τα μέρη της ιστορίας   πίσω από τα μήλα. Ένας μαθητής αποκαλύ‐
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πτει   τυχαία ένα τμήμα της ιστορίας, γυρίζοντας ένα μήλο, και ζητά από τους συμμαθητές 

του να «διαβάσουν» τη ιστορία με τρόπο όχι απαραίτητα γραμμικό. Αυτή η δραστηριότητα  

έγινε με απώτερο στόχο την εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον της ψηφιακής μη‐

λιάς ( μια ψηφιακή πλατφόρμα για την παρουσίαση αφηγήσεων, η οποία έχει αναπτυχθεί 

από Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μ.Μ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α., ως 

δική  του  παραγωγή  και  βρίσκεται  ελεύθερα  προσβάσιμη  στη  διεύθυνση: 

http://www.media.uoa.gr/medialab/milia) που θα αναρτήσουντο υλικό τους. 

  

Γ΄ Φάση – Ηχογράφηση της ιστορίας 

 

Οι μαθητές αποφασίζουν να ηχογραφήσουν τη ιστορία τους ξεπερνώντας τις δυσκολίες που 

ξεκινούν από την ύπαρξη και τη χρήση του μικροφώνου καθώς δεν ήταν εξοικειωμένοι με 

το άκουσμα  της φωνής  τους. Η δυσκολία αντιμετωπίστηκε καθώς ο δάσκαλος ενθάρρυνε 

τους μαθητές με πολλαπλές επαναλήψεις της ηχογράφησης ώστε να εξοικειωθούν με την 

ηχογράφηση και   ως εκ τούτου οι μαθητές υιοθετούν τον τρόπο ανάγνωσης που ταιριάζει 

στη ιστορία διαβάζοντας με ορθή άρθρωση, τόνο και χρωματισμό της φωνής. Στη συνέχεια, 

οι μαθητές φτιάχνουν,  με  τη καθοδήγηση  του δασκάλου,  ένα βίντεο  χρησιμοποιώντας  το 

λογισμικό Movie Maker.  Το βίντεο περιλαμβάνει  τις ψηφιοποιημένες  ζωγραφιές  των παι‐

διών, τα ηχογραφημένα αποσπάσματα της ιστορίας καθώς και τρία μουσικά κομμάτια που 

δημιούργησαν οι μαθητές με την βοήθεια της καθηγήτριας της Μουσικής στο μάθημα της 

Μουσικής. Οι μαθητές «μπήκαν» στο περιβάλλον του Movie Maker και άρχισαν να πειρα‐

ματίζονται.  Αρχικά,  ψηφιοποίησαν  τις  ζωγραφιές  τους  χρησιμοποιώντας  τη  σάρωση.  Στη 

συνέχεια εισήγαγαν τις ψηφιοποιημένες ζωγραφιές, τα ηχητικά αποσπάσματα  στο κατάλ‐

ληλο χώρο. Με τη βοήθεια του δασκάλου, οι μαθητές διερεύνησαν τα εφέ που μπορούσαν 

να χρησιμοποιήσουν ώστε να τελειοποιήσουν την ταινία τους. Έγραψαν το τίτλο της ταινί‐

ας,  τους συμμετέχοντες και αφού ολοκλήρωσαν την παραγωγή  του βίντεο παρακολούθη‐

σαν την προβολή της ψηφιακής ταινίας. 

 

Αξιολόγηση 

 

Στη  διάρκεια  εφαρμογής  της  παρέμβασης  τα  κυριότερα  προβλήματα  που  εμφανίστηκαν 

αφορούσαν τη λειτουργία των ομάδων καθώς και την εξοικείωση των μαθητών με τα λογι‐

σμικά  που  χρησιμοποιήθηκαν.  Αν  και    οι  μαθητές  συγκρότησαν  οι  ίδιοι  τις  ομάδες,  τούς 

ζητήθηκε από την αρχή ο καταμερισμός των εργασιών, δηλ. ποιος θα πραγματοποιούσε την 

κάθε δραστηριότητα ο οποίος καταμερισμός δεν τηρήθηκε αφενός λόγω της ισχυρής προ‐

σωπικότητας κάποιων μαθητών, που συγκρούστηκαν μέσα στην ίδια ομάδα, και αφετέρου 

λόγω του ενθουσιασμού τους ποιος θα πρωτοκαθίσει μπροστά στον Η/Υ. Τα προβλήματα 

αυτά ξεπεράστηκαν με τη παρέμβαση του δασκάλου ορίζοντας υπεύθυνους σε κάθε ομά‐

δα. Μάλιστα από εκεί και πέρα όλα λειτούργησαν ικανοποιητικά. Ο χρόνος  που πραγματο‐

ποιήθηκε η  παρέμβαση  ξεπέρασε  τις  αρχικές  προβλέψεις,  επειδή απαιτήθηκε  χρόνος  για 

την  εξοικείωση  των μαθητών με  λογισμικά όπως  το Tux Paint,  Ιδεοκατασκευές  και Movie 

Maker. Ο δάσκαλος σε όλη την εκπαιδευτική παρέμβαση ήταν ο «ενορχηστρωτής των δρα‐

στηριοτήτων που θα υποβοηθούνται από τον υπολογιστή» (Ράπτης, 1996). Ο υπολογιστής 
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κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής παρέμβασης μετατράπηκε σε ένα μέσο δημιουργικού 

παιχνιδιού που σέβεται την ατομικότητα των μαθητών (Καλογήρου, 1999). 

 

Στο  τέλος  της  εκπαιδευτικής  παρέμβασης  οι  μαθητές  έκριναν  και    αξιολόγησαν  το  έργο 

τους, την επιτυχία των στόχων, καθώς και το πόσο μεθοδικά και συντονισμένα δραστηριο‐

ποιήθηκαν. Οι ίδιοι οι μαθητές επισήμαναν τις θετικές τους εντυπώσεις από όλη την διαδι‐

κασία καθώς και από την εφαρμογή των λογισμικών, που τους έδωσαν τη δυνατότητα να 

επιτύχουν τους γνωστικούς στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή. Διαπιστώθηκε ότι πολλά 

από  τα  εικαστικά  έργα  που  δημιουργήθηκαν  διέθεταν  πρωτοτυπία,  φαντασία.  Η  ιστορία 

που  δημιουργήθηκε  μπορεί  να  παραλληλιστεί  με  την  κατηγορία  των  ηλεκτρονικών  ιστο‐

ριών:  ιστορία ελεύθερης πλοήγησης  (Γιαννικοπούλου, 1998)  που κυκλοφορούν στην   διε‐

θνή αγορά.  

 

Μετά τη συζήτηση ο δάσκαλος μοίρασε ένα ερωτηματολόγιο‐αξιολόγηση    για την πορεία 

των εργασιών τους και τη συμμετοχή ‐ συνεργασία τους. Οι απαντήσεις των μαθητών επι‐

βεβαιώνουν τα όσα είχαν προηγουμένως εξαχθεί  από την συζήτηση. 

 

Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο των 19 μαθητών οι 18 μαθητές απάντησαν ότι τους άρεσε η 

ψηφιακή μηλιά (συνδυασμός αφήγησης και Η/Υ), δεν είχαν ξανακάνει στο παρελθόν παρό‐

μοια διαδικασία και ξεχώρισαν τη φάση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που άρεσε πιο πο‐

λύ (σχήμα 1). 
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Σχήμα 1: Η  φάση της εκπαιδευτικής παρέμβασης που άρεσε στους μαθητές 

 

Χαρακτηριστικές απαντήσεις στην ερώτηση «γιατί άρεσε η όλη διαδικασία στους μαθητές;» 

είναι: 

Μ1: «Συνεργαστήκαμε για να φτιάξουμε κάτι όμορφο» 

Μ2: «υπήρχε  υπέροχη  συνεργασία,  συμμετείχα  σε  όλα  και  τα  κάναμε  όλα  με  τη  θέληση 

μας» 

Μ3: «Ήταν διασκεδαστικό και συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου! Επίσης ένας παρα‐

πάνω λόγος για να πειραματιστούμε και να γράψουμε με φαντασία αυτή την πανέμορφη 

ιστορία» 

Μ4: « Ήταν μια καινούργια εμπειρία για μένα. Και επειδή στο μέλλον άμα μου δοθεί μια 

τέτοια πρόταση να ξέρω κάτι παραπάνω» 

Μ5: «Μου άρεσε όλη διαδικασία, γιατί συνεργάστηκα με τους άλλους συμμαθητές μου και 

καταφέραμε, νομίζω να βγάλουμε μια πολύ καλή εργασία»  
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Μ6: «Μου άρεσε γιατί μέσα από όλα αυτά έμαθα τι σημαίνει η λέξη «ομαδικότητα». Και 

πέρασα πολύ ωραία γράφοντας την ιστορία και κάνοντας την ηχογράφηση» 

 

Στην ερώτηση «πόσο βοήθησε η διαδικασία αυτή στη γραπτή έκφραση οι απαντήσεις φαί‐

νονται στον παρακάτω σχήμα: 
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Σχήμα 2: Πόσο βοήθησε η διαδικασία αυτή στη γραπτή έκφραση 

 

Οι μαθητές ανέπτυξαν υπευθυνότητα, αλληλοσεβασμό, αλληλοβοήθεια   και ομαδοσυνερ‐

γατική διάθεση, που ασφαλώς επηρέασε θετικά το επίπεδο   κοινωνικοποίησής τους. Δια‐

μορφώθηκε ένα θερμό και ενθουσιώδες κλίμα μέσα στην τάξη καθώς κυριαρχούσαν οι συ‐

ζητήσεις, οι «συγκρούσεις» και ο δημοκρατικός διάλογος για την αντιμετώπιση των διαφω‐

νιών  στην  επίλυση  των  θεμάτων    και  των προβλημάτων που ανέκυπταν. Μέσα από όλες 

αυτές  τις  εμπειρίες  τα  παιδιά  συνειδητοποίησαν  τις  δυνατότητες  και  τις  ικανότητες  που 

είχαν να διατυπώνουν   προτάσεις,    να συζητούν ομαδικά,  να αναζητούν εναλλακτικές λύ‐

σεις  και να επιχειρηματολογούν. Οι μαθητές ευχαριστήθηκαν ιδιαίτερα με το ότι η δουλειά 

τους θα γινόταν γνωστή μέσω του διαδικτύου. Η «φορτωμένη» με τις εργασίες τους   ψη‐

φιακή μηλιά εντυπωσίασε  τους μαθητές, οι οποίοι θέλησαν να  την δείξουν στους φίλους 

τους και στα αγαπημένα τους πρόσωπα.  

 

Καταλήγοντας, το σχολείο μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό, αν στο σχεδιασμό δραστη‐

ριοτήτων  λαμβάνονταν  υπόψη  οι  ψυχοκοινωνικές  ανάγκες  των  μαθητών  (Χαλκιαδάκη, 

2009). Ο σεβασμός όλων των εμπλεκομένων στη μαθησιακή διαδικασία  (μαθητών, εκπαι‐

δευτικών), πιθανότατα, θα βοηθήσει στην υλοποίηση των στόχων   του σύγχρονου σχολεί‐

ου.  
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Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η εφαρμογή «Ήλιος Ηλιάτορας», ένα εκπαιδευτικό σε‐

νάριο που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας. Η πραγμάτω‐

ση  του σε  επίπεδο  εκπαιδευτικής εφαρμογής γίνεται με  την υλοποίηση καινοτόμου λογι‐

σμικού με βάση το ομώνυμο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη, που σκοπό έχει να υποστηρίξει 

τις γλωσσικές σπουδές, και να ενθαρρύνει την εμπλοκή των παιδιών σε δημιουργικές δρα‐

στηριότητες ψηφιακής τέχνης αξιοποιώντας σύγχρονες εφαρμογές πολυμέσων. Η εφαρμο‐

γή παρέχει στα παιδιά την ευκαιρία μέσα από μια σειρά διαδραστικών εφαρμογών με παι‐

γνιώδη χαρακτήρα να παίξουν, να μάθουν, να πειραματιστούν, να εκφραστούν και να δη‐

μιουργήσουν έχοντας συγκεκριμένο πλαίσιο αναφοράς, αποφεύγοντας τις αποσπασματικές 

δραστηριότητες. Η εφαρμογή είναι απόλυτα συμβατή με το νέο πιλοτικό πρόγραμμα σπου‐

δών για το νηπιαγωγείο ΥΠΔΒΜΘ /ΠΙ 2011, το ΔΕΠΠΣ 2003 και το πρόγραμμα σπουδών για 

τη διδασκαλία της Νεοελληνικής γλώσσας και Λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο ΥΠΔΒΜΘ 

/ΠΙ 2011. 

 

Λέξεις‐κλειδιά: εφαρμογές ΤΠΕ, προσχολική και πρωτοσχολική ηλικία, ενισχυμένη πραγμα‐

τικότητα στο νηπιαγωγείο, εκπαιδευτικό λογισμικό, πολυμέσα, διάδραση. 

 

Εισαγωγή 

Η  ιδέα για το σχεδιασμό της εφαρμογής «Ήλιος Ηλιάτορας» προέκυψε τη σχολική χρονιά 

2012‐13 κατά την επεξεργασία του ποιήματος στο Νηπιαγωγείο Παλαιάς Πόλης Κέρκυρας 

ύστερα  από  επιθυμία  των  εκπαιδευτικών  να  εμπλέξουν  τα  νήπια  στη  δημιουργία  απλών 

εφαρμογών  πολυμέσων,  αξιοποιώντας  το  τεχνολογικό  υλικό που  διέθετε  η  συγκεκριμένη 

σχολική μονάδα. Αρχικά δημιουργήθηκε ένα stop motion animation από τα παιδιά με την 

καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους. Η δράση αυτή οδήγησε στη δημιουργία της εφαρμο‐

γής που περιγράφεται  στην παρούσα  εργασία,  από  την ομάδα συνεργατών  του  έργου.  Η 

χρήση του τελικού συστήματος προάγει την ατομική εργασία και τη συνεργατική συμμετο‐

χή  των παιδιών,  ενισχύονται  οι  μεταξύ  τους αλληλεπιδράσεις  και  είναι  σχεδιασμένο  έτσι 

ώστε να προωθείται η εμπλοκή των παιδιών στην οικοδόμηση,  έλεγχο και διαχείριση της 

γνώσης,  διαδικασία  που  αποτελεί  ένα  πρόδρομο  στάδιο  οικοδόμησης  μεταγνωστικών 

στρατηγικών και δεξιοτήτων. Οι εφαρμογές που έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα υποστηρίζουν 
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την κατανόηση και παραγωγή ομιλίας γραφής και ανάγνωσης, κι έχουν ως αφετηρία συγκε‐

κριμένα  επικοινωνιακά πλαίσια  στα  οποία  εκτυλίσσεται  η  δράση  κι  αρθρώνεται  ο  λόγος, 

ώστε να επιτευχθεί πληρέστερη κατανόηση του περιεχομένου, και κατ’επέκταση  εξοικείω‐

ση των παιδιών με χρήσεις του λόγου που εκφράζουν διαφορετικές ανάγκες ώστε να ξεκι‐

νήσουν σταδιακά να γίνονται αποτελεσματικότεροι χρήστες του.(Φραγκουδάκη 2001).  

Στόχος του εκπαιδευτικού είναι να μεταφέρει το πολιτισμικό πλαίσιο στο επίπεδο των μα‐

θητών του αξιοποιώντας κατάλληλα την εφαρμογή και να γίνει και ο ίδιος συνδημιουργός 

του πλαισίου στήριξης (scaffolding) πάνω στο οποίο τα παιδιά θα οικοδομήσουν σταδιακά 

τη νέα γνώση οδηγούμενα κατά το Vygotsky, το καθένα στη δική του ζώνη επικείμενης α‐

νάπτυξης (Δαφέρμου, Κουλούρη και Μπασαγιάννη 2006). Έτσι, ο ρόλος του είναι καθοδη‐

γητικός  ενισχυτικός,  εμψυχωτικός,  διευκολυντικός,  διαμεσολαβητικός  μεταξύ  της  προϋ‐

πάρχουσας και νέας γνώσης.  

Υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

 Το εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε χρησιμοποιώντας το περιβάλλον προγραμματισμού 

πολυμέσων Adobe Director 11.5 (δοκιμαστική έκδοση). Στην εικόνα 1 εμφανίζεται μια από 

τις επιμέρους δράσεις αφήγησης. Το παιδί αφού ακούσει το στίχο καλείται να ταυτίσει τις 

λέξεις που βρίσκονται στα δυο πλαίσια  (σύννεφα) και να τις βάλει στη σωστή σειρά ώστε 

να ολοκληρώσει τη φράση. Η επιτυχημένη ταύτιση των λέξεων επιτρέπει την ολοκλήρωση 

του στίχου και την επιβράβευση του μαθητή με την ολοκλήρωση της εικόνας που συμπερι‐

λαμβάνει την μετακίνηση όλων των εικονιδίων στις κατάλληλες θέσεις μαζί με τα απαραί‐

τητα οπτικοακουστικά εφέ. Η ολοκλήρωση κάθε σταδίου συνεπάγεται την   πρόοδο στο ε‐

πόμενο στάδιο της εφαρμογής. 

 

 
Εικόνα 1: 

Σε μια από τις επιμέρους δράσεις του λογισμικού τα παιδιά αφού έχουν ακούσει την αφή‐

γηση ταυτίζουν τις λέξεις έχοντας σαν πλαίσιο αναφοράς το σύννεφο αριστερά. 
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Σε επόμενη δράση το σύστημα προτρέπει τα παιδιά να αποτυπώσουν στο χαρτί ή και με τη 

βοήθεια της  τεχνολογίας τις  ιδέες και  τις απόψεις  τους χρησιμοποιώντας λόγο εικόνα και 

ήχο παράγοντας πρωτότυπα πολυτροπικά κείμενα  (χρήση πληκτρολογίου, αντιγραφή επι‐

κόλληση). Σε άλλη δράση τα παιδιά αφού εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές σε σχέση με 

άλλα κειμενικά είδη (παραμύθια, εγκυκλοπαίδειες, οδηγίες κλπ) αλλά και με τον προφορι‐

κό λόγο και  ιδιαίτερα με  τον οικείο λόγο  της  καθημερινότητας που αρθρώνουν στο σπίτι 

τους, παροτρύνονται να παράγουν και τα ίδια λόγο, υποδυόμενα σε παιχνίδια ρόλων διά‐

φορους χαρακτήρες σε διάφορες περιστάσεις και να κάνουν εγγραφή φωνής. 

 

Σύμφωνα με τους Σπυροπούλου, Αναστασάκη, Δεληγιάννη, κ.α., «η εκπαιδευτική καινοτο‐

μία εστιάζεται σε ενέργειες που εμπεριέχουν και προωθούν νέες αντιλήψεις για την εκπαί‐

δευση  σε  τρεις  διαστάσεις:  Αλλαγή  αρχών  και  πεποιθήσεων,  εφαρμογή  νέων  διδακτικών 

προσεγγίσεων  και  χρήση  νέων  διδακτικών  μέσων»  (ΠΙ/Καινοτόμα Προγράμματα  στην  Εκ‐

παίδευση, 2008). Η διδακτική προσέγγιση που προτείνεται από το συγκεκριμένο σύστημα 

επιχειρεί  να  εισάγει  καινοτόμα  χαρακτηριστικά ως  προς  τις  εξής  διαστάσεις:  προσέγγιση 

της  γλώσσας  ολιστικά  και ως  σύστημα  σε  ό,τι  αφορά  σημασιολογικές  σχέσεις  (Βελούδης 

2005β) σε επίπεδο ανάλυσης εννοιών αλλά και ως χρήση που λαβαίνει υπόψη το επικοινω‐

νιακό πλαίσιο στο οποίο παράγεται ο λόγος τόσο στην προφορική όσο και στη γραπτή μορ‐

φή του. Επιπλέον, η εργασία των παιδιών σε ένα κείμενο που έχει συγκεκριμένη δράση και 

πλοκή, αποκτά ενδιαφέρον για αυτά καθώς καλούνται να λειτουργήσουν σε διαδραστικές 

εφαρμογές ενταγμένες στο νοηματικό πλαίσιο του ποιήματος, με συγκεκριμένο σκοπό και 

όχι σε αποσπασματικές δραστηριότητες. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται στις αρχές του κρι‐

τικού γραμματισμού και είναι απόλυτα συμβατή με τις επιδιώξεις του Νέου πιλοτικού προ‐

γράμματος (ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011). 

 

Ένα δεύτερο καινοτόμο σημείο το οποίο υποστηρίζει ο σχεδιασμός της εφαρμογής, αφορά 

την αλλαγή πεποίθησης συμπεριφοράς και στάσης σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της 

μητρικής γλώσσας του παιδιού καθώς το παροτρύνει να μιλήσει στη γλώσσα του περιβάλ‐

λοντός του, (Φραγκουδάκη 2003, Cummins 1999) αφού καλείται να εγγράψει τη φωνή του 

και να αποδώσει το περιεχόμενο στη γλώσσα που του είναι οικεία ώστε να απελευθερωθεί 

και να μπορέσει να εκφραστεί με αυτοπεποίθηση (Πρόγραμμα σπουδών για τη διδασκαλία 

της  Νεοελληνικής  γλώσσας &  της  Λογοτεχνίας  στο  Δημοτικό  Σχολείο  ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ  2011). 

Αυτή η αποδοχή της αυθόρμητης παραγωγής του λόγου του παιδιού στη γλώσσα του είναι 

η  βάση ώστε,  ο  εκπαιδευτικός  με,  αλλά  και  χωρίς  την  υποστήριξη  του  λογισμικού,  να  το 

βοηθήσει  να  καλλιεργήσει  την  πρότυπη  γλώσσα  αναπτύσσοντας  και  διευρύνοντας  τις 

γλωσσικές και επικοινωνιακές του ικανότητες, για να μπορέσει να αποδώσει το νόημα του 

κειμένου  και  να παράγει  λόγο  και  στην πρότυπη  γλώσσα που  είναι  κατάλληλη  για άλλες 

επικοινωνιακές ανάγκες από αυτές που εκφράζει η μητρική γλώσσα. 

 

Η επεξεργασία του συγκεκριμένου ποιήματος όπως προτείνεται στο λογισμικό αποσκοπεί 

στην καλλιέργεια των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των παιδιών προσχολικής 

και πρωτοσχολικής ηλικίας, μέσα από την προσέγγιση της ποίησης που αντανακλά διαφο‐

ρετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, και διαφέρει από το λόγο της καθημερινότητας αφού 

εξυπηρετεί άλλες ανάγκες Αυτή η διδακτική πρακτική, συμβάλλει αφενός στην κατανόηση 
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του κειμένου, και αφετέρου στην παραγωγή δικού τους αυθόρμητου λόγου ενταγμένου σε 

συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο. 

 

Επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τη διεύρυνση των γλωσσικών γνώσεων των παιδιών και 

την καλλιέργεια γλωσσικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων, αυξάνεται το επίπεδο κατανό‐

ησης και παραγωγής του λόγου τους (Φραγκουδάκη 2003) και γίνονται ικανότεροι χρήστες 

της γλώσσας αφού μπορούν να επικοινωνήσουν πιο αποτελεσματικά και να τη χειρίζονται 

σύμφωνα  με  την  επικοινωνιακή  περίσταση  που  εξυπηρετεί.  Οι  ικανότεροι  χρήστες  της 

γλώσσας έχουν περισσότερες πιθανότητες σχολικής επιτυχίας, αφού αντιλαμβάνονται και 

παράγουν λόγο αποτελεσματικότερα από χρήστες με κακό και μέτριο επίπεδο χειρισμού.  

 

Θεωρητικό πλαίσιο και στόχοι  

Γλώσσα 

 

Η προσέγγιση του ποιήματος σε ό,τι αφορά τη μαθησιακή περιοχή της γλώσσας στράφηκε 

γύρω από δύο άξονες: Αφενός έγινε προσπάθεια να καθοριστεί το επικοινωνιακό πλαίσιο 

και οι περιστάσεις που εξυπηρετεί η μορφή που παίρνει ο λόγος στην ποίηση, με το σχε‐

διασμό δραστηριοτήτων που τονίζουν τη σπουδαιότητα του επικοινωνιακού πλαισίου στο 

οποίο  παράγεται  ο  λόγος.  Έτσι  θεωρητική  βάση αποτελεί  η  αρχή  του  κριτικού  γραμματι‐

σμού ότι  η  γλώσσα ως  πολιτισμικό προϊόν «αποτελεί  ένα πολυεπίπεδο πλέγμα  ιδεολογι‐

κών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών» (νέο πιλοτικό πρόγραμμα για το νηπιαγω‐

γείο ΥΠΔΒΜΘ/ΠΙ 2011) που αλληλεπιδρά με το χρήστη της. 

 

Ο  δεύτερος  άξονας  είναι  η  στήριξη  της  μητρικής  γλώσσας  του παιδιού,  είτε  αυτό αφορά 

διγλωσσία  είτε  διμορφία. Με  δεδομένο  ότι  το  επίπεδο  κατάκτησης  της  γλώσσας  από  τα 

παιδιά σχετίζεται με τα γλωσσικά βιώματα που διαθέτουν ως φορείς της γλωσσικής κουλ‐

τούρας του οικογενειακού τους περιβάλλοντος, (Φραγκουδάκη 2001), και το σημαντικό ρό‐

λο του βιώματος στη διαδικασία της μάθησης  ( Χρυσαφίδης 2003  ,κ.λ.π), αφετηρία για τη 

γλωσσική  τους  εκπαίδευση  θα  πρέπει  να  είναι  η  αποδοχή  και  ενίσχυση  της  γνώσης  της 

γλώσσας που ήδη έχουν κατακτήσει στο οικογενειακό τους περιβάλλον, και στόχος η εκμά‐

θηση, ανάπτυξη, διεύρυνση και καλλιέργεια της πρότυπης, μέσα από την αναγνώριση, κα‐

τανόηση και παραγωγή εκ μέρους των παιδιών διαφορετικών μορφών του λόγου σύμφωνα 

με  τις  περιστάσεις  επικοινωνίας  που  εξυπηρετεί  (Φραγκουδάκη  2001,  Ασκούνη  2003, 

Σκούρτου 2001, Cummins 1999). Η αγνόηση από τη μεριά του σχολείου της σπουδαιότητας 

του ρόλου της μητρικής γλώσσας του παιδιού, ισοδυναμεί με ακύρωση μέρους της ταυτό‐

τητάς του (Δραγώνα 2001), την οποία το παιδί εισπράττει είτε με έμμεσο τρόπο, εξωλεκτικά 

(βλέμμα, τόνος φωνής κλπ) (Κούρτη 2003), είτε με άμεσο τρόπο δηλαδή λεκτικά (παρατη‐

ρήσεις,  άκομψες  διορθώσεις  κλπ).  Αυτή  η  υποτίμηση,  την  οποία  ο Μ.Α.Κ. Halliday  (Φρα‐

γκουδάκη 2001)  ονομάζει «ρατσισμό»,  στιγματίζει  τα  παιδιά  που  μιλούν  άλλη  γλώσσα  ή 

ποικιλία εκτός της πρότυπης, και μπορεί να τα οδηγήσει στην περιθωριοποίηση με σοβαρές 

επιπτώσεις στη σχολική τους πορεία, διότι το σχολείο αγνοεί ότι τα παιδιά αυτά δε μιλούν 

μια κατώτερη γλώσσα αλλά μια γλώσσα διαφορετική, σωστή γλωσσολογικά αλλά με δια‐

φορετική μορφολογία,  σύνταξη, φωνολογία από  την πρότυπη αφού εκφράζει άλλη  κουλ‐

τούρα κι άλλες ανάγκες.  
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Έτσι  , ακόμα κι αν το προφίλ μιας τάξης αποτελούν παιδιά ελληνικής καταγωγής, ωστόσο 

επειδή  προέρχονται  από  διαφορετικά  κοινωνικομορφωτικά  περιβάλλοντα,  η  γλώσσα  του 

σπιτιού διαφέρει άρα το επίπεδο κατάκτησης των ζητούμενων επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

ποικίλλει.  Το  γεγονός  της ανομοιογένειας  δεν  περιορίζεται  μόνο στις  τάξεις  με  έντονο  το 

στοιχείο των αλλοεθνών μαθητών, καθώς γλωσσική ή πολιτισμική ομοιογένεια δεν μπορεί 

να υπάρχει στη σχολική τάξη (Φραγκουδάκη 2001) αν αναλογιστεί κανείς τις διαφορετικές 

καταβολές των μικρών μαθητών μεταξύ τους και την τεράστια διαφορά στο επίπεδο κατά‐

κτησης από τα μικρά παιδιά της γλώσσας του σχολείου. Επομένως συναντάει κανείς γλωσ‐

σική διμορφία (Σκούρτου 2001, Φραγκουδάκη 2001) ακόμα και μέσα στην «αμιγώς ελληνι‐

κή τάξη» εφόσον αυτή αποτελείται από παιδιά με διαφορετικές κοινωνικοπολιτισμικές κα‐

ταβολές, που βρίσκονται σε μια συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ τους.  Γίνεται έτσι φανερό 

ότι μονογλωσσία μπορεί να υπάρξει «μόνο εκεί όπου μία κοινότητα ανθρώπων, απομονω‐

μένη γεωγραφικά και πολιτισμικά,  δεν έρχεται σε επαφή με άλλες,  δε  χρειάζεται δηλαδή 

επικοινωνία προς τα έξω» (Σκούρτου 2001). Σε επίπεδο Γλώσσας και ειδικά σε επίπεδο κα‐

τανόησης και παραγωγής προφορικών κειμένων επιτυγχάνονται οι παρακάτω στόχοι: 

 

 Να αναδειχθεί και να στηριχθεί η μητρική γλώσσα των παιδιών, ως η βάση στην οποία θα 
αναπτυχθεί η γλωσσική και επικοινωνιακή τους ικανότητα. Να αντιληφθούν τη γλώσσα ως 

ένα  σύστημα  πλούσιο  σε  νοήματα  τα  οποία  εκφράζονται  όχι  με  μία  αλλά  με  πολλές  και 

διαφορετικές λέξεις, (MAK Halliday στο Δενδρινού 2001) και να προσπαθήσουν κι αυτά να 

πλάσουν δικές τους λέξεις, σύνθετες και συνώνυμες παίζοντας με τη γλώσσα, εμπλουτίζο‐

ντας το λεξιλόγιό τους, καλλιεργώντας το μυαλό, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους. 

Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους μέσα από τις αλληλεπιδράσεις στην ομάδα και να πα‐

ραγάγουν ένα κείμενο με λειτουργική αξία για τα ίδια. 

 Να συγκρίνουν τον ποιητικό λόγο με τη δική τους γλώσσα, να προβληματιστούν γύρω από 
την ύπαρξη των διαφορετικών μορφών του λόγου και διαφορετικών ποικιλιών της γλώσσας 

και να αντιληφθούν ότι είναι γλώσσες με γλωσσολογικά εφάμιλλη αξία, κατάλληλες όμως 

για διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις (Φραγκουδάκη 2001). 

 Να αποκτήσουν  δεξιότητες  παρουσίασης πληροφοριών  στην  υπόλοιπη  ομάδα,  αναλαμ‐
βάνοντας το ρόλο του παρουσιαστή. 

 

Η γραφή, η ανάγνωση και οι πρώτες προσπάθειες των παιδιών να γράψουν και να διαβά‐

σουν  αντιμετωπίζονται  στην  εφαρμογή  αυτή  με  βάση  το  ΔΕΠΠΣ  2003  και  το  πρόγραμμα 

Ferreiro‐Teberosky. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση τα παιδιά στις σύγχρονες κοινωνίες, 

παρουσιάζουν συμπεριφορές γραμματισμού, ήδη από τη στιγμή που γεννιούνται‐πολύ πριν 

ξεκινήσουν  επίσημα  την  εκμάθηση  ανάγνωσης  και  γραφής  στην  α  τάξη  του  δημοτικού 

(Ferreiro & Teberosky 1982, 1984, Μπασλής 1998, Γιαννικοπούλου 1998, στο Φίλιου 2010) 

καθώς από πολύ μικρά εκτίθενται σε μια τεράστια γκάμα ερεθισμάτων γραπτού λόγου σε 

όλες  τις  μορφές  του.  Επομένως,  ήδη  από  πολύ  νωρίς  έχουν  εκφράσει  τους  προβληματι‐

σμούς τους, γύρω από το «τι λέει» κάποιο κείμενο που τα ενδιαφέρει άλλοτε έχουν πάρει 

απαντήσεις κι άλλοτε έχουν δώσει τις δικές τους ερμηνείες σχετικά με τη γραφή. Οι Ferreiro 

&  Teberosky  υποστηρίζουν  ότι  όταν  τα  παιδιά  ζουν  και  λειτουργούν  σε  ένα  περιβάλλον 

πλούσιο σε ερεθίσματα γραπτού λόγου, ωθούνται να προβληματίζονται και να κάνουν τις 

υποθέσεις τους γύρω από το γιατί το πώς και τι γράφουμε, εξασκούνται στην παρατήρηση 

των συμβόλων των γραμμάτων και μέσα από συγκρίσεις και ταυτίσεις καταφέρνουν να α‐
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ναγνωρίσουν ότι στο κάθε σύμβολο αντιστοιχεί ένα φώνημα. Ρόλος του ενηλίκου σε αυτή 

την περίπτωση είναι να πολλαπλασιάσει τα ερεθίσματα, δηλ. να αυξήσει το επίπεδο προσ‐

λαμβανόμενης πληροφορίας για το παιδί, ώστε σταδιακά να το οδηγήσει να αποκτήσει εν‐

διαφέρον γύρω από τους λόγους που γράφουμε και διαβάζουμε και να αισθανθεί και  το 

ίδιο μόνο του την ανάγκη να εκφραστεί μέσω της γραφής και της ανάγνωσης, ζητώντας να 

γράψει ή να διαβάσει λέξεις ή κείμενα με λειτουργική αξία για το ίδιο. Αυτή η στάση των 

παιδιών απέναντι στο γραπτό λόγο και στην εκμάθησή του είναι η απαρχή αποκωδικοποίη‐

σης του μηχανισμού της γραφής.  

 

Σε επίπεδο κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου υλοποιούνται οι παρακάτω στόχοι 

μέσα από το σύστημα: 

Αντίληψη  του  ρόλου  της  γραφής  και  δημιουργία  της  ανάγκης  έκφρασης  μέσα από αυτή. 

Αντιγραφή  λέξεων  με  λειτουργική  αξία  για  τα  ίδια  χρησιμοποιώντας  το  πληκτρολόγιο.  Ε‐

μπλοκή σε παιγνιώδεις δραστηριότητες ταύτισης γραμμάτων και λέξεων χρησιμοποιώντας 

στοιχεία αναφοράς επιτρέποντας  τους  να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση.  Κατανόηση 

του ότι οι διαφορετικές μορφές του λόγου αντιπροσωπεύονται από διαφορετικές μορφές 

γραπτών κειμένων. 

Επαφή με διαφορετικούς τρόπους καταγραφής του κάθε κειμενικού είδους μέσα από την 

παρατήρηση πολυτροπικών και  γλωσσικών  κειμένων,  επιλογή  του  τρόπου καταγραφής  ε‐

νός αποσπάσματος του ποιήματος και εντοπισμός ομοιοτήτων και διαφορών στους διαφο‐

ρετικούς  τρόπους  γραφής.  Αντίληψη  του  ρόλου  του  λόγου  σε  ένα  πολυτροπικό  κείμενο, 

αλλά και σε συνδυασμό με την εικόνα και τα υπόλοιπα στοιχεία, τη σημασία της επιλογής 

συγκεκριμένης γραμματοσειράς σε ένα πολυτροπικό ή μη,  κείμενο, κι επιπλέον στοιχείων 

πχ τύπος, μέγεθος, χρώμα γραμμάτων και παραγωγή του δικού τους «πολυτροπικού κειμέ‐

νου» με εικόνα, λόγο και ήχο. 

Τέχνη 

Μέσα από την απελευθερωτική δύναμη της τέχνης, επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή των 

παιδιών στην κατανόηση και παραγωγή καλλιτεχνικών δημιουργιών, με σκοπό την αισθητι‐

κή τους καλλιέργεια και την αυτοέκφρασή τους. Η τέχνη αντιμετωπίζεται ως εξισορροπητι‐

κός παράγοντας αντισταθμιστικής αγωγής ώστε να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον μάθησης 

πλούσιο σε πολιτισμικά ερεθίσματα, στο οποίο κεντρικό ρόλο παίζει η βίωση από μέρους 

των παιδιών  των επικοινωνιακών διαστάσεων της γλώσσας και η αλληλεπίδρασή τους με 

τις  ΤΠΕ.  Συγκεκριμένα μαθαίνουν  να  εκφράζονται  μέσα από παραδοσιακές  και ψηφιακές 

μορφές τέχνης,  έρχονται σε επαφή με έργα καλλιτεχνών και ενθαρρύνονται να παράγουν 

δικά τους, πειραματίζονται με διάφορες παραδοσιακές τεχνικές αλλά και μορφές ψηφιακής 

τέχνης για να δημιουργήσουν το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που θα τα εκφράζει. Επίσης μα‐

θαίνουν να εντοπίζουν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στα έργα που φτιάχνουν με τον 

παραδοσιακό τρόπο κι εκείνα που γίνονται με τη βοήθεια της τεχνολογίας, παίζουν και χα‐

λαρώνουν  ακούγοντας  μελοποιημένη  ποίηση  κινούμενα  στο  ρυθμό,  αντιλαμβανόμενα  τη 

διάσταση της μουσικής που δημιουργεί διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων, και 

τους απελευθερώνει καλλιεργώντας την ψυχή τους και αναπτύσσοντας την αντίληψή τους 

για τον κόσμο.  

 

929/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



ΤΠΕ 

Σε επίπεδο ΤΠΕ οι στόχοι συμπεριλαμβάνουν: 

 

Εξοικείωση με τη χρήση των ΤΠΕ και κατανόηση ότι η τεχνολογία παρέχει εργαλεία που έ‐

χουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες 

του για μάθηση, ενημέρωση, επικοινωνία, ψυχαγωγία, καλλιτεχνική έκφραση. 

 

Γνωρίζουν τις δυνατότητες της τεχνολογίας χρησιμοποιώντας εκπαιδευτικά λογισμικά που 

τα βοηθούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους μέσα από παιγνιώδεις δραστηριότητες. 

Πειραματίζονται και αξιοποιούν τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για την παραγωγή 

πολυτροπικών κειμένων στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους. 

 

Αντιλαμβάνονται ότι οι διάφορες συσκευές λειτουργούν και ανεξάρτητα και ως μέρη ενός 

ευρύτερου συνόλου συσκευών, που όταν συνδέονται μεταξύ τους δημιουργούν ένα μεγα‐

λύτερο δίκτυο συσκευών με περισσότερες δυνατότητες  τις οποίες ασκούνται να χρησιμο‐

ποιούν σωστά για την προσωπική τους ασφάλεια αλλά και για τη συντήρηση τους. 

 

Τέλος αντιλαμβάνονται ότι η τεχνολογία έχει τη δική της γλώσσα και εξοικειώνονται με α‐

πλούς όρους (αντιγραφή ,επικόλληση, αποκοπή, διαγραφή, αρχείο κλπ). 

 

Επίλογος 

 

Η παρούσα μελέτη περίπτωσης δείχνει πως είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν οι παραπάνω 

στόχοι με  την   υλοποίηση παρόμοιων λογισμικών με σαφή θεωρητικά πλαίσια αναφοράς 

καθώς η τεχνολογία παρέχει απεριόριστες δυνατότητες ως προς τα αποτελέσματα στην εκ‐

παιδευτική πράξη,  ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες. Η λογοτεχνία αποτελεί ένα πεδίο που προ‐

σφέρει  άπειρες  θεματικές  επιλογές  για αξιοποίηση από  τις  τεχνολογίες  του  ήχου  και  της 

εικόνας,  καθώς  η  οπτικοποίηση  του  περιεχομένου,  ο  καθορισμός  συγκεκριμένων  στόχων 

διδασκαλίας, και η διάδραση του χρήστη με το μέσο συμβάλλουν ώστε να πραγματοποιη‐

θεί η επίτευξη των μαθησιακών στόχων στο μέγιστο βαθμό.  

 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε ο «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας» καθώς απο‐

τελεί ένα κείμενο με πολύ μεγάλη λογοτεχνική αξία, γλωσσικά πλούσιο με ιδιαίτερο ρυθμό 

και μουσικότητα,  γεμάτο  εικόνες,  με προσωποποιημένους  χαρακτήρες,  γεγονός που προ‐

καλεί  οικειότητα  στα  παιδιά.  Ένα  τέτοιο  κείμενο  παρόλο  που  δεν  ανήκει  στο φάσμα  της 

παιδικής λογοτεχνίας εντούτοις φέρνει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το λόγο ενός με‐

γάλου ποιητή που το έργο του αποτελεί πολιτισμικό κεφάλαιο τεράστιας αξίας. Η διαλογική 

μορφή του κειμένου η προσωποποίηση του ήλιου των ανέμων και το στοιχείο του μικρού 

κοριτσιού  διαπιστώθηκε  ότι  βάζει  τα  παιδιά  στο  κλίμα  του  ποιήματος  πολύ  ευκολότερα 

από έναν μέσο  ενήλικα,  πράγμα αναμενόμενο αφού στη φάση  της προσυλλογιστικής πε‐

ριόδου  έντονο  στοιχείο  στη  σκέψη  του  νηπίου  είναι  ο  ανθρωπομορφισμός  που αποτελεί 

ένδειξη έμμεσου εγωκεντρισμού κατά τον Piaget (Παρασκευόπουλος 1984). 
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Κατασκευάζοντας μια ιστοσελίδα 

Μπιλιούρη Αργυρή   

Master   Διδακτικής Λογοτεχνίας, Εκπαιδευτικός ΠΕ70 

arbiliouri@sch.gr 

 

Περίληψη 

«Κατασκευάζω μια  ιστοσελίδα» με μαθητές Δημοτικού ακούγεται υπερβολικό. Κι όμως οι 

μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του 5ου Δημοτικού Σχολείου Ναυπλίου έστησαν τη δική τους ιστοσε‐

λίδα, μετατρέποντας ένα project Ιστορίας και Τοπικής Ιστορίας σε project ψηφιακού γραμ‐

ματισμού.  Η  υλοποίηση όλου  του  έργου πραγματοποιήθηκε  χάρη  στο  ζήλο  με  τον  οποίο 

εργάστηκαν  οι  μαθητές,  στην αγαστή συνεργασία  τους,  στην υπευθυνότητα που  έδειξαν, 

στην αξιοποίηση ποικίλων πηγών, στις δημιουργικές και καινοτόμες  ιδέες που σκέφτηκαν 

και εφάρμοσαν. Η δραστηριότητα αναπτύχθηκε σε δύο άξονες. Το θεωρητικό μέρος με τη 

συγκέντρωση των πληροφοριών και τη μελέτη τους και το δημιουργικό, όπου η γνώση απέ‐

κτησε προσωπική σφραγίδα εκφράζοντας το χαρακτήρα των μικρών δημιουργών. Αυτή α‐

κριβώς η μετατροπή των αποκτημένων γνώσεων σε μια άλλη μορφή προσαρμοσμένη στις 

προσλαμβάνουσες συγκεκριμένης ηλικίας μιλάει και για τη μεταγνωστική διάσταση αυτής 

της δραστηριότητας. Επίσης αποδεικνύεται ότι οι εφαρμογές του Η/Υ είναι ένα καλό μέσο 

για να παρουσιάσουμε ελκυστικά μια αξιόλογη εργασία, να τη δημοσιοποιήσουμε εύκολα 

σε ευρύ κοινό και να τη μοιραστούμε με άτομα με κοινά ενδιαφέροντα. 

Λέξεις – κλειδιά: project, ιστοσελίδα, τοπική ιστορία, πηγές, ψηφιακός γραμματισμός, κρι‐

τική σκέψη,  καινοτομία, πρωτοτυπία, δημιουργικότητα, συνεργασία, αξιολόγηση, partners 

in learning  

Εισαγωγή 

Είναι γνωστό ότι η μακροπρόθεσμη γνώση χτίζεται με την προσωπική εμπλοκή του εκπαι‐

δευόμενου στη μάθηση (Κολιάδης, 1997). Καθώς ο μαθητής αναζητά τη γνώση, τη μελετά, 

προβληματίζεται, συζητά, καταγράφει τις σκέψεις του για αυτήν, δημιουργεί νέα γνώση για 

τον  ίδιο και την κοινοποιεί δημιουργώντας νέα γνώση για τους άλλους. Κατά συνέπεια, η 

συγκεκριμένη γνώση αποκτά διάρκεια και ταυτόχρονα οι δεξιότητες, που καλλιεργήθηκαν, 

αξιοποιούνται σε ανύποπτο χρόνο σε ποικίλες εκφάνσεις της ζωής του ατόμου. 

Η  συνειδητοποίηση  από  κάθε  μαθητή  του  προσωπικού  τρόπου  κατάκτησης  της  γνώσης, 

δηλαδή να μάθει   πώς να μαθαίνει, είναι στόχος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η σωστή 

λειτουργία ενός project (Frey, 1986), με την απρόσκοπτη συμμετοχή των παιδιών, τη σωστή 

λειτουργία των ομάδων,  την υπευθυνότητα που απαιτεί, τον αναστοχασμό, την αυτοαξιο‐

λόγηση  (Κολιάδης,  2002)    της  συμμετοχής  και  του  έργου  και  την  ανατροφοδότηση,  που 

προϋποθέτει, είναι ένας καλός τρόπος, οι μαθητές να μάθουν να αναζητούν τη γνώση, να 

εκτιμούν τις δυνατότητές τους, να ρυθμίζουν τη συμπεριφορά τους, να αξιολογούν τον εαυ‐

τό τους και το έργο τους, να αυτοβελτιώνονται και να κοινωνικοποιούνται. Γενικά ο τρόπος, 

με  τον  οποίο  τα παραπάνω  γίνονται  εφικτά  στη  εκπαιδευτική  διαδικασία,  τροποποιείται, 

διαμορφώνεται συνεχώς  και βρίσκεται σε διαλεκτική σχέση  με τη δυναμική των μαθητών 
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της τάξης  (το κοινωνικοοικονομικό και οικογενειακό περιβάλλον,  τις δυνατότητες τους,  το 

χαρακτήρα  τους) ώστε να εφαρμοστεί η αποτελεσματικότερη πρακτική. 

Σύμφωνα με το ΑΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας της ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού, η διδακτέα 

ύλη αφορά στα νεότερα χρόνια της ελληνικής ιστορίας ξεκινώντας από την Επανάσταση του 

1821. Επίσης, ξεχωριστή θέση στο Βιβλίο του Μαθητή έχουν οι πηγές. Επιπρόσθετα, η προ‐

σέγγιση της  Ιστορίας μέσω της Τοπικής  Ιστορίας είναι μια νέα πρόταση στη διδακτική της 

Ιστορίας.  Επειδή η πόλη μας,  το Ναύπλιο,  έπαιξε   πρωτεύοντα ρόλο όταν  το νεοελληνικό 

κράτος ήταν στα σπάργανα‐ εδώ πάρθηκαν σημαντικές αποφάσεις, ήταν η πρώτη πρωτεύ‐

ουσα,  δέχθηκε  τον  πρώτο  Κυβερνήτη  και  τον  πρώτο  βασιλιά,  έζησε  δραματικές  στιγμές‐ 

επιλέξαμε να μελετήσουμε μέσα από τις πηγές, μια σημαντική προσωπικότητα, τον Καπο‐

δίστρια ώστε  να  αναδείξουμε  το  χαρακτήρα  του.  Γιατί  εκτός  του  γεγονότος  ότι  είναι  μια 

ξεχωριστή αλλά παραγνωρισμένη προσωπικότητα, εμπλέκεται συναισθηματικά με το χώρο, 

αφού κυβέρνησε και δολοφονήθηκε στο Ναύπλιο και επιπλέον υπάρχει πλούσιο πρωτόλειο  

υλικό (πηγές) για αυτόν για άντληση άμεσης πληροφορίας . 

Η αξιοποίηση εφαρμογών του υπολογιστή στη εργασία ήρθε αργότερα και ουσιαστικά δη‐

μιούργησε ένα δεύτερο σχέδιο εργασίας ψηφιακού γραμματισμού (Ράπτης, 2004), επέκτα‐

ση του αρχικού,  με τους δικούς του στόχους και μεθοδολογία. Τα προγράμματα και τα λο‐

γισμικά, που χρησιμοποιήθηκαν στη δημιουργία της ιστοσελίδας, βοήθησαν στην θεμελίω‐

ση των γνώσεων, στην ανάδειξη της δημιουργικότητας των μαθητών, στην υλοποίηση και‐

νοτόμου δράσης, στη διάδοση της γνώσης, ανέδειξαν τη μεταγνωστική διάσταση των σχε‐

δίων εργασίας και καλλιέργησαν την κριτική σκέψη των μαθητών. Άλλωστε η διαμόρφωση 

προβληματισμένου ενήλικα, ελεύθερα σκεπτόμενου ανθρώπου, ενεργού πολίτη, δημιουρ‐

γικού ατόμου, που αντιμετωπίζει στοχαστικά τα δρώμενα είναι το ζητούμενο του εκπαιδευ‐

τικού συστήματος. 

Οι πηγές 

Θα ήταν παράλειψη  να μην αναφερθεί  το  στάδιο  της  συγκέντρωσης  του υλικού  γιατί  με 

αυτό το εφόδιο στήθηκε η ιστοσελίδα. Όμως, η παρουσίαση της πορείας του σχεδίου εργα‐

σίας  θα επικεντρωθεί στα βασικά σημεία για να αφιερωθεί περισσότερος  χώρος στην κα‐

τασκευή της  ιστοσελίδας.  Στην  ιστοσελίδα είναι αναρτημένο το ημερολόγιο της εργασίας, 

όπου παρουσιάζεται λεπτομερώς η πορεία των εργασιών. 

Κατά τη διάρκεια αναζήτησης, συγκέντρωσης και μελέτης των πηγών, συζήτησης, καταγρα‐

φής και παραγωγής νέων κειμένων ακολουθήθηκε η πορεία ενός project. Επιλογή του θέ‐

ματος από το σύνολο της τάξης, υπογραφή συμβολαίου για τη ενεργό συμμετοχή τους και 

την ανάληψη ευθύνης ώστε να ολοκληρώνουν τις εργασίες στον ορισμένο χρόνο, χωρισμός 

σε ομάδες, καταγραφή της πορείας της εργασίας, ανάληψη αρμοδιοτήτων από κάθε ομά‐

δα, ορισμός συναντήσεων, παρουσίαση στην ολομέλεια της πορείας κάθε ομάδας, αξιολό‐

γηση και επέκταση της δράσης. Η πλειονότητα των μαθητών ήταν συνεπέστατη στις συνα‐

ντήσεις,  ιδιαίτερα  τις  απογευματινές,  που  ήταν  και  οι  περισσότερες,  και  στην  παράδοση 

του παραγόμενου υλικού. 

Οι πληροφορίες αναζητήθηκαν σε Βιβλιοθήκες (Δημοτική «Ο Παλαμήδης», Ιδιωτική Ανθός), 

τα  Γενικά  Αρχεία  του  Κράτους  (Ναυπλίου  και  Κέρκυρας),  το  Ίδρυμα  «Ιωάννης  Καποδί‐
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στριας», την Εθνική Πινακοθήκη, Μουσεία. Η βασική αναζήτηση περιελάμβανε πρωτότυπο 

υλικό (πηγές), επιστολές, δημόσια έγγραφα, πίνακες, αντικείμενα. Παράλληλα αναζητήθηκε 

η ερμηνεία από ερευνητές (άρθρα, συνεντεύξεις) ώστε η εξαγωγή συμπερασμάτων να είναι 

εμπεριστατωμένη, , ακριβής και η νέα πληροφορία αξιόπιστη και αντικειμενική. Η κάθε ο‐

μάδα παρήγαγε ένα κείμενο ή παρουσίαζε ένα αντικείμενο, προσαρμοσμένο στο επίπεδο 

(αντιληπτικό, γνωστικό, λεξιλογικό) της ηλικίας των μαθητών. Το τελικό κείμενο  περιελάμ‐

βανε και τη βιβλιογραφία που διάβασαν οι μαθητές ή τις  ιστοσελίδες που είχαν επισκεφ‐

θεί.  Φυσικά  ο  τρόπος  προσέγγισης,  κατανόησης,  ανάλυσης  μιας  πηγής,  συσχετισμού  και 

σύγκριση πηγών, εξοικείωση με αυτές και ανάγνωσης πίσω από τις γραμμές, είναι μια ερ‐

γασία με άλλη θεματική. 

Σε  αυτό  το  στάδιο  ιδιαίτερη μνεία  θα  γίνει  στη  χρησιμότητα  του Διαδικτύου  παρέχοντας 

ευκολία πρόσβασης στη γνώση, εξυπηρετώντας την επικοινωνία και καλλιεργώντας δεξιό‐

τητες  διαχείρισης της πληροφορίας. Η σύνδεση στο  Internet έδωσε τη δυνατότητα να δια‐

βάσουμε άρθρα που δεν υπήρχαν στη βιβλιογραφία γιατί ήταν πρόσφατα, ήταν άρθρα ε‐

φημερίδων ή ήταν εισηγήσεις σε συνέδρια. Μας πρόσφερε τη δυνατότητα να αντλήσουμε 

φωτογραφικό  υλικό,  το  οποίο  ήταν  ακατόρθωτο  να  βρίσκαμε  με  άλλο  τρόπο  (π.χ.  φωτο‐

γραφία του σπιτιού του Καποδίστρια στη Γενεύη). Επικοινωνήσαμε μέσω ηλεκτρονικού τα‐

χυδρομείου με φορείς, μουσεία, ιδρύματα, πρεσβείες ζητώντας τους έγγραφα, φωτογραφί‐

ες  αντικειμένων,  διευκρινίσεις  και  εύκολα,  άκοπα,  οικονομικά  είχαμε  πλούσιο  υλικό  στη 

διάθεσή μας.  

Ένας έντονος προβληματισμός, που αναδύθηκε από την πλούσια πληροφόρηση που προ‐

σφέρει το Διαδίκτυο και την πληθώρα των  πληροφοριών, ενυπόγραφων και μη, που παρέ‐

χει, είναι ποια είναι η έγκυρη πληροφορία και πως θα την ξεχωρίζει ένας χρήστης. Έτσι εξυ‐

πηρετήθηκε  ο  στόχος  αυτής  της  δραστηριότητας,  που  ήταν    η    καλλιέργεια  της  κριτικής 

στάσης απέναντι στην πληροφορία που λαμβάνεται από το Διαδίκτυο, η διαμόρφωση κρι‐

τηρίων για την επιλογή αξιόπιστων ιστοσελίδων, ο περιορισμός των άσκοπων και επικίνδυ‐

νων περιπλανήσεων στον ιστοχώρο. 

 Όλοι οι μαθητές αναζήτησαν πληροφορίες στο Internet,  σε ομάδες των έξι, με επιτήρηση 

και καθοδηγούμενη αναζήτηση. Το τμήμα Η/Υ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης επισκέφθηκαν εκ 

περιτροπής όλες οι ομάδες, ερευνώντας διαφορετικό θέμα η κάθε μια.  Για παράδειγμα η 

πρώτη ομάδα έχει ως εργασία να συντάξει τη βιογραφία του Καποδίστρια. Κείμενο αναφο‐

ράς  ήταν  η  βιογραφία  από  την  εγκυκλοπαίδεια  Υδρία. Μπροστά  σε  τρεις  υπολογιστές  οι 

μαθητές δούλευαν ανά δύο. Τρεις διαφορετικές ιστοσελίδες που είχαν την βιογραφία του 

προσώπου, πρόσφεραν πληροφορίες. Η ανάγνωση  των κειμένων γινόνταν παράλληλα. Οι 

τρεις ομάδες, συμβουλεύονταν  το κείμενο αναφοράς,  κρατούσαν σημειώσεις,  διαμόρφω‐

ναν, συμπλήρωναν ή παρέβλεπαν  το αρχικό κείμενο.  Επεσήμαιναν τα κοινά στοιχεία κάθε 

σελίδας,  συζητούσαν  την αναγκαιότητα  καταγραφής  των  επιπλέον πληροφοριών,  σχολία‐

σαν  τον  τρόπο  γραφής  και  παρουσίασης,  επέλεξαν    τον  τρόπο    γραφής  της  βιογραφίας  

(χρονολόγιο). Αναζητούσαν την αρχική πηγή των ιστοσελίδων ή τον κάτοχο της σελίδας και 

με  αυτό  το  κριτήριο  έκριναν  την  αξιοπιστία  των  πληροφοριών.  Σχολίαζαν  το  περιβάλλον 

των ιστοσελίδων. 
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Ότι η εφαρμογή απέδωσε καρπούς φάνηκε στην επόμενη αναζήτηση, η οποία έγινε προσε‐

κτικά.  Οι  μαθητές  έκαναν  στοχευμένες  αναζητήσεις,  έψαξαν  την  σχέση  του  παρόχου  της 

πληροφορίας με το θέμα, ανέτρεξαν στις πηγές που έδινε, έλεγξαν την εγκυρότητα διαβά‐

ζοντας   και δεύτερο κείμενο με παρόμοιο θέμα, και ως δημιουργοί, αργότερα, ήταν πολύ 

προσεχτικοί    με  το υλικό,  που ανάρτησαν οι  ίδιοι  στην  ιστοσελίδα  τους αναφέροντας  τις 

πηγές,  τις  ιστοσελίδες,  τους  φορείς,  που  τους  βοήθησαν  στο  έργο  τους.  

Πιστεύω ότι πραγματικά οι μαθητές είδαν τον Η/Υ, εκτός από παιχνίδι και άσκοπο σερφά‐

ρισμα, ως ένα χρήσιμο εργαλείο με πολλές δυνατότητες, το οποίο πρέπει να ελέγχουν κι όχι 

να τους επιβάλλεται. Έμαθαν να αξιοποιούν δύο πασίγνωστες εφαρμογές του υπολογιστή, 

την πληροφόρηση και την επικοινωνία,  για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Όταν έφτασε σε ένα ικανοποιητικό σημείο το συγκεντρωμένο υλικό, συζητήθηκε ο τρόπος 

παρουσίασης (π.χ. ένα έντυπο, μια εκδήλωση παρουσίασης). « Θα ήταν ωραίο, κυρία, να το 

ανεβάσουμε  στην  ιστοσελίδα  του  σχολείου»,  ήταν  η  πρόταση  των  μαθητών.  Επειδή  δεν 

είμαι η δασκάλα της τάξης, άρα δεν έχω το χρόνο της Ευέλικτης Ζώνης, ούτε καθηγήτρια 

Πληροφορικής  έχουμε  στο  σχολείο  για  να  αναλάβει  την  κατασκευή,  αρχικά  απώθησα  τη 

σκέψη. Ήρθε τότε στο σχολείο   μια προκήρυξη συμμετοχής στο διαγωνισμό της Microsoft 

Partners in Learning. Καθώς το σκέφθηκα καλύτερα, μπήκα στον πειρασμό να δοκιμάσουμε 

την κατασκευή μιας ξεχωριστής ιστοσελίδας με θέμα τον Ιωάννη Καποδίστρια και ότι προ‐

κύψει.  

Η ιστοσελίδα 

Προετοιμασία 

Η επιτυχία ενός δρώμενου, μιας δραστηριότητας,  ενός εκπονήματος, μιας διδασκαλίας έ‐

γκειται  στην  προσεχτική  προετοιμασία.  Έτσι  αναζήτησα  λογισμικά,  εφαρμογές  και  προ‐

γράμματα τόσο για την κατασκευή της ιστοσελίδας όσο και για τον εμπλουτισμό αυτής, τα 

οποία θα ήταν εύχρηστα για τους μαθητές, με ελκυστικό περιβάλλον, ή δυνατόν παρεχόμε‐

να  δωρεάν  και  προγράμματα  που  θα ήταν  χρήσιμα  στους  μαθητές  μελλοντικά.  Ήταν  μια 

χρονοβόρα διαδικασία,  ιδιαίτερα όταν υπήρχαν  τρία παρόμοια προγράμματα με  την  ίδια 

θεματική ή δεν προσφέρονταν δωρεάν.  Στη συνέχεια τα δοκίμασα για να μάθω τη χρήση 

τους και να επιλέξω τη μεθοδολογία παρουσίασής τους στους μαθητές (με διάλεξη, διερευ‐

νητικά,  καθοδηγούμενα).  Επέλεξα τα πιο περίπλοκα προγράμματα να τα παρουσιάσω και 

μετά να τα δουλέψουμε με πλήρη καθοδήγηση, τα μέτριας δυσκολίας προγράμματα προτί‐

μησα να εξηγήσω τη λειτουργία τους και να παρίσταμαι κατά την εφαρμογή τους και στα 

πιο απλά  οι μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους τη λειτουργία τους.  

Κατασκευή 

Η αναγγελία  της κατασκευής της  ιστοσελίδας και η συμμετοχή σε διαγωνισμό προκάλεσε 

δημιουργική αναστάτωση  στους μαθητές. Προηγήθηκε συζήτηση, όπου εξέφρασαν τις επι‐

θυμίες, τις ιδέες, τις προτάσεις τους για την γενική εικόνα, τα χρώματα, τα θέματα, τις κα‐

τηγορίες, το υλικό, το στόχο της ιστοσελίδας. Δημιουργήθηκε ένα σχεδιάγραμμα πάνω στο 

οποίο στηρίχτηκε η οργάνωση της ιστοσελίδας και ταξινομήθηκε το υλικό ώστε να εντοπι‐

στούν και να καλυφθούν οι ελλείψεις. Όλη η δουλειά έγινε απογευματινές ώρες σε υπολο‐
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γιστές και στο διαδραστικό του Σχολείου και κάθε δραστηριότητα δουλευόταν από διαφο‐

ρετική ομάδα. 

Σε αυτή την ενότητα θα αναφερθώ στη μεθοδολογία προσέγγισης, που επιλέχθηκε για κάθε 

ομάδα προγραμμάτων, την εφαρμογή και την ανταπόκριση των μαθητών και τους στόχους 

που επιτεύχθηκαν από κάθε δραστηριότητα. 

Η προσωπική αλλά και ομαδική αναζήτηση στο διαδίκτυο είχε διαμορφώσει στους μαθητές 

τα βασικά κριτήρια αξιόλογης μιας ιστοσελίδας, κριτήρια που εφάρμοσαν στην ιστοσελίδα 

τους. Η εγκυρότητα της  ιστοσελίδας είχε εξασφαλιστεί με τη χρήση πηγών, αξιόπιστης βι‐

βλιογραφίας και διασταύρωση πληροφοριών και την καταγραφή όλων των πηγών (βιβλία, 

ιστοσελίδες, άρθρα, συλλογές), που είχαν ανατρέξει οι μαθητές. Με αυστηρά κριτήρια και 

λογικές  αιτιολογήσεις  επέλεξαν  τη  μορφή  της  ιστοσελίδας  και  πρότειναν  πρωτότυπους 

τρόπους  εμπλουτισμού  της παρουσίασης    του περιεχομένου  της. Η  λογική οργάνωση  της 

δομής του περιεχομένου οδήγησε σε μια εύκολη περιήγηση. Ο μαθητές, έχοντας επισκεφ‐

θεί σελίδες παρομοίου θέματος, εντόπισαν τα στοιχεία που έλειπαν από αυτές  και θα εν‐

διέφεραν έναν μαθητή και τα συμπεριέλαβαν στη δική τους, π.χ. δραστηριότητες.  

Χαρακτηριστικό στοιχείο, λοιπόν, της ιστοσελίδας, ήταν η καινοτομία και η δημιουργικότη‐

τα. Οι μαθητές  δεν στόχευαν να επαναλάβουν χιλιοειπωμένες πληροφορίες αλλά να περι‐

γράψουν  με την ματιά ενός μαθητή, χωρίς λαϊκισμούς, το χαρακτήρα του πολιτικού αυτού 

άνδρα. Το πληροφοριακό υλικό προσεκτικά επιλεγμένο, προσαρμοσμένο στις προσλαμβά‐

νουσες μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου,  το οπτικό υλικό ελκυστικά παρουσιασμένο και 

το  αρχειακό  υλικό  διαμορφωμένο  για  ανάγνωση  συνέθεσαν  την  ιστοσελίδα.  Η  ιδιαίτερη 

μνεία στις πηγές, η παρουσίαση της πορείας του project, οι δραστηριότητες, που γεννήθη‐

καν στο χωνευτήρι της σκέψης των μαθητών και απευθύνονται σε συνομήλικους με κοινά 

ενδιαφέροντα, αποδεικνύουν τις δυνατότητες, τη φαντασία και την αξιοσύνη των μαθητών. 

Τα προγράμματα 

Η  επιλογή  των  λογισμικών,  προγραμμάτων  και  εφαρμογών  έγινε  με  το  σκεπτικό  να  μπο‐

ρούν οι μαθητές να τα αξιοποιήσουν και σε προσωπικό επίπεδο. Οι μαθητές έμαθαν πώς 

να αναζητούν προγράμματα, να αξιοποιούν  τα on line προγράμματα, στο διαδίκτυο, να τα 

συγκρίνουν, να κάνουν δοκιμαστική χρήση, να τα «κατεβάζουν» και να τα εγκαθιστούν αν 

αυτά παρέχονται δωρεάν, έμαθαν τους περιορισμούς στη χρήση των ημι‐δωρεάν προγραμ‐

μάτων (demo, περιορισμένες παροχές), έμαθαν πως αγοράζεται ένα πρόγραμμα και τι πρέ‐

πει να προσέχουν.   

Ο πίνακας,  που ακολουθεί,  περιλαμβάνει  τα προγράμματα που  χρησιμοποιήθηκαν με  τις 

διευθύνσεις που μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με μια σύντομη περιγραφή τους. Τα αστέρια 

δείχνουν τη δυσκολία εφαρμογής του κάθε προγράμματος. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

Adobe Reader  Παρουσίαση εγγράφων 

Animoto  Παρουσίαση συλλογής φωτογραφιών 

AutoCollage  Σύνθεση φωτογραφιών 

Centennia  Ιστορικοί χάρτες 
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Google maps  Ανάζητηση χαρτών 

Microsoft Office Publisher  Οργάνωση Ημερολογίου 

Microsoft PowerPoint  Δημιουργία παρουσιάσεων 

Puzzle on line  Κατασκευή puzzle 

SmartDraw  Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

Windows Movie Maker  Μορφοποίηση εικόνων, video 

Wordle  Σύννεφο λέξεων 

Wufoo  Δημιούργια φόρμας αξιολόγησης 

Yola  Browser κατασκευής ιστοσελίδων 

 

Μεθοδολογία 

Κατευθυνόμενη.  Για  τα  περίπλοκα  προγράμματα,  που  απαιτούσαν  ιδιαίτερες  δεξιότητες, 

όπως η χρήση του brower  κατασκευής της  ιστοσελίδας,  έγινε πρώτα επίδειξη και μετά οι 

μαθητές με πλήρη καθοδήγηση έστηναν την ιστοσελίδα. Σε Α΄ φάση ο εκπαιδευτικός έκανε 

έρευνα και δούλεψε  τα προγράμματα ώστε να γνωρίζει τη δυσκολία που έχουν. Σε δεύτερη 

φάση παρουσίασε στους  μαθητές  τα προγράμματα,  εξήγησε  τις  δεξιότητες  που απαιτού‐

νταν,  άνοιξε  ιστοσελίδες κατασκευασμένες με αυτά τα προγράμματα και άφησε τους μα‐

θητές να επιλέξουν τον πάροχο που θα ήθελαν  να χρησιμοποιήσουν με κριτήριο το περι‐

βάλλον που προσφέρει, την ευκολία ανάρτησης υλικού, το συνολικό μέγεθος των αναρτη‐

μένων  αρχείων,  τη  φιλοξενία  ή  τη  συμβατότητα  με  άλλες  εφαρμογές.  Στην  τελική φάση, 

που κράτησε καιρό, μορφοποιήθηκε η ιστοσελίδα, δημιουργήθηκαν οι σελίδες και αναρτή‐

θηκε το υλικό. Οι μαθητές αφού παρακολουθούσαν τη διαδικασία ανάρτησης , «ανέβαζαν» 

υλικό με την εποπτεία του εκπαιδευτικού.  

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής της ιστοσελίδας έγινε  λόγος για την προσφορά ενός web‐

site  στη διάδοση της πληροφορίας και τις προϋποθέσεις, που πρέπει να πληρεί: την ποικι‐

λομορφία, την εγκυρότητα και την πληρότητα,  για να είναι επισκέψιμο και ανταγωνιστικό. 

Ταυτόχρονα επισημάνθηκαν οι κίνδυνοι από την ανεξέλεγκτη ανάρτηση πληροφοριών, την 

παραπληροφόρηση και την εμπλοκή σε «περίεργες»  ιστοσελίδες. Έτσι οι μαθητές έχτισαν 

με υπευθυνότητα την ιστοσελίδα τους, μαθαίνοντας τους νόμους που διέπουν τον ιστοχώ‐

ρο και καλλιεργώντας την ηθική που πρέπει να χαρακτηρίζει τους χρήστες του Διαδικτύου. 

Ημι‐κατευθυνόμενη.  Υπάρχουν  λογισμικά με  ποικιλία  εφαρμογών,  όπως  το Hot Potatoes. 

Κάθε μία δραστηριότητα  ξεχωριστά οι μαθητές μπορούν να τη δουλέψουν, χάνονται όμως 

αν αντιμετωπίσουν όλο το λογισμικό ως μία εφαρμογή. Εκεί είναι απαραίτητη  η παρουσία 

του εκπαιδευτικού ο οποίος καθοδηγεί, εξηγεί, στηρίζει, δίνει διέξοδο, απλοποιεί τα προ‐

βλήματα και διασκεδάζει τις ανησυχίες. Αντιμετωπίζοντας τις εκπαιδευτικές, και όχι μόνο, 

εφαρμογές ως παιχνίδι οι μαθητές  τις προσεγγίζουν ανοιχτά,  χωρίς φόβο και με διάθεση 

πειραματισμού και τις κατανοούν ευκολότερα. 

Με αυτή την προσέγγιση,  οι μαθητές δημιούργησαν τις παρουσιάσεις, σε PowerPoint, και 

τις  εργασίες  δραστηριότητες  (σταυρόλεξο,  κρυπτόλεξο,  παιχνίδια  μνήμης,  αντιστοιχίσεις) 

σε Jclil και HotPotatoes.  
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Διερευνητική‐ Επίλυση προβλήματος. Τα  προγράμματα, που απαιτούσαν λίγες δεξιότητες, 

αφέθηκαν στους μαθητές να τα χρησιμοποιήσουν χωρίς καμία καθοδήγηση. Ο εκπαιδευτι‐

κός  διάβασε  τη δραστηριότητα,  που  έπρεπε  να  ετοιμάσουν,  και  τους παρέδωσε  τον Η/Υ, 

ανοιγμένο  στην  συγκεκριμένη  εφαρμογή.  Οι  μαθητές  δουλεύοντας  σε  ομάδα  των  τεσσά‐

ρων, παρέδωσαν το πολύ σε μία ώρα την εργασία τους. Η γλώσσα των προγραμμάτων  ή‐

ταν  στα  αγγλικά  και  παρόλα αυτά  λίγες φορές  ζητήθηκε  μεταφραστική  βοήθεια  από  τον 

εκπαιδευτικό.  

Έτσι δουλεύτηκαν τα προγράμματα: Animoto, SmartDraw, Wordle, Centennia, Puzzle. Δια‐

πιστώθηκε ότι  οι  μαθητές  έχουν  ιδιαίτερη  ευχέρεια στη  χρήση  των Η/Υ,  ακόμη  κι  αν  δεν 

έχουν εξοικειωθεί με αυτόν, αντιλαμβάνονται σε μικρό χρόνο τη λειτουργία των προγραμ‐

μάτων και δεν φοβούνται να δοκιμάζουν νέα πράγματα, με την προϋπόθεση ότι εργάζονται 

σε περιβάλλον ευχάριστο, εμπιστοσύνης, ήρεμο, ενθαρρυντικό.  

Συμπεράσματα 

Θα κλείσω   συνοψίζοντας τα βασικά σημεία, παρουσιάζοντας απόψεις και κάνοντας προ‐

τάσεις. 

Είμαι  δασκάλα  χωρίς  ιδιαίτερες  σπουδές  στις Νέες  τεχνολογίες.  Όμως  επειδή  η  εμπειρία 

μού έδειξε ότι προωθούν την μαθησιακή διαδικασία, αντιμετωπίζω τη χρήση των εφαρμο‐

γών του Η/Υ θετικά και τις αξιοποιώ εντάσσοντάς τες στην διδακτική πράξη. Έτσι δεν είναι 

οι  ιδιαίτερες  γνώσεις,  που δημιούργησαν αυτή  την  ιστοσελίδα,  αλλά  το μεράκι,  των παι‐

διών και το δικό μου, για κάτι πρωτότυπο, σύγχρονο, δημιουργικό  και η πίστη ότι τίποτα 

δεν είναι ακατόρθωτο αν το προσπαθούμε και το επιδιώκουμε.  

Η ολοκλήρωση και η επιτυχία μιας εργασίας είναι αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας , στην 

οποία  συμβάλλει  το  πνεύμα  συνεργασίας,  ο  καταμερισμός  αρμοδιοτήτων,  η  αξιοποίηση 

των ταλέντων, η ενθάρρυνση και η αποδοχή, το φιλικό κλίμα και η πίστη στον κοινό στόχο.  

Είναι συναρπαστικό, ακόμη και για μένα, σε πόσο μικρό χρονικό διάστημα κατασκευάστηκε 

η ιστοσελίδα. Πρωταρχικά έπαιξε ρόλο η καλή γνώση του θέματος (σχέδιο εργασίας μελέ‐

της των πηγών) και στη συνέχεια το σχέδιο εργασίας, της μύησης των μαθητών στον κόσμο 

της  κοινωνικής  δικτύωσης,  επιτεύχθηκε με  τον  καταμερισμό  των  εργασιών  ‐  κάθε  ομάδα 

δούλευε    μια  εφαρμογή αποτελεσματικότερα‐  και  την άμιλλα μεταξύ  των μαθητών ώστε 

όλοι μαζί να συμβάλλουν στη δημιουργία μιας πρωτότυπης, πολυτροπικής και προσεγμέ‐

νης ιστοσελίδας. 

Η  αξιολόγηση  όλου  αυτού  του  εγχειρήματος  ήταν  ποικιλόμορφη.  Αρχικά  οι  μαθητές  δη‐

μιούργησαν την παρουσίαση σε PP της ιστοσελίδας για την εκδήλωση δημοσιοποίησης της 

σελίδας στην τοπική κοινωνία. Σε αυτήν συνόψισαν την πορεία της δραστηριότητας, όρισαν 

τα σημαντικά σημεία, ανάδειξαν τα ουσιώδη σημεία της δουλειάς τους. Φυσικά παρουσία‐

σαν σε ενήλικο κοινό το σύνολο της δραστηριότητας. Επίσης έκαναν επίδειξη των εφαρμο‐

γών, που χρησιμοποίησαν, στους μαθητές άλλων τάξεων  του σχολείου σε μια Ημέρα Πα‐

ρουσίασης  των  Προγραμμάτων.  Τέλος  η  ιστοσελίδα  και  το  πρόγραμμα  έχει  αναρτημένες 

φόρμες αξιολόγησης, οι οποίες απευθύνονται στους επισκέπτες της σελίδας. 
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Αισιόδοξος στόχος είναι η ιστοσελίδα μας να γίνει δυναμική και διαδραστική, αναρτώντας 

σε αυτήν πρωτότυπο υλικό (άρθρα, δραστηριότητες), επειδή το θέμα αφορά όλους του Έλ‐

ληνες, από άλλα σχολεία που θα ήθελαν να συμβάλλουν στην επέκταση  της ιστοσελίδας, 

φυσικά με την αναφορά του ονόματος ή της ιδιότητας του δημιουργού. Θα μας βρείτε στη  

διεύθυνση: http://www.kapodistriasioannis.com  
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Κομήτες, πλανήτες και αστέρια: H χρήση του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο. 
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Περίληψη 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάσαμε τόσο στη δημιουργική επίλυση προβλη‐

μάτων, μέσω χειρισμού μιας ευρείας γκάμας νοητικών αναπαραστάσεων κατά την εφαρμο‐

γή διαθεματικών δραστηριοτήτων, όσο και στην εξερεύνηση των διδακτικών δυνατοτήτων 

του διαδραστικού πίνακα στο νηπιαγωγείο. Η εφαρμογή του προγράμματος πραγματοποι‐

ήθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου, συμμετείχαν 17 νήπια και ο χρόνος εφαρμογής του ήταν πε‐

ρίπου δύο μήνες. Μέσω του διαδραστικού πίνακα δόθηκε η ευκαιρία  : α)   αναπαραγωγής 

πολυτροπικών κειμένων (οπτικό και ακουστικό υλικό με τη μορφή εικόνων, είτε βίντεο, είτε 

μουσικών κομματιών), β) διαδικτυακής  σύνδεσης με ιστοσελίδες και γ)  εφαρμογής εκπαι‐

δευτικών λογισμικών. Ακολουθήσαμε την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση, καθώς τα παιδιά 

λειτουργούσαν σε ομάδες μεικτών ικανοτήτων ενεργοποιώντας τη ΖΕΑ σε επίπεδο ομάδας, 

ενώ ο ρόλος μας ήταν εμψυχωτικός και διαμεσολαβητικός. Τα παιδιά συμμετείχαν με ευ‐

χαρίστηση στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με τον διαδραστικό πίνακα. Αντι‐

λήφθηκαν αφηρημένες έννοιες των φυσικών επιστημών (βαρύτητα, απόσταση, μέγεθος), οι 

οποίες είναι δύσκολα προσεγγίσιμες στα παιδιά  της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας και 

παράλληλα εξοικειώθηκαν ευχάριστα με τις νέες τεχνολογίες. 

Λέξεις ‐ κλειδιά:  διαδραστικός πίνακας, νηπιαγωγείο, διαθεματική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Ο ανθρώπινος νους έχει την ικανότητα να παράγει νέα γνώση με βάση διαδικασίες συμπε‐

ρασμού,  πράγμα  που  επιτρέπει  τη  λύση  προβλημάτων  χωρίς  τις  άμεσες  δεσμεύσεις  της 

πραγματικότητας  (Κωσταρίδου‐Ευκλείδη,  1992).  Ένα  σημαντικό  μέρος  της  ανθρώπινης 

σκέψης  περιλαμβάνει  το  χειρισμό  των  νοητικών αναπαραστάσεων,  που  προκύπτουν  από 

την ομαδοποίηση των πληροφοριών σε έννοιες (Hayes, 1997). Τα νοητικά σχήματα (Κωστα‐

ρίδου‐Ευκλείδη, 1992)‐ αποτελούν τρόπους κωδικοποίησης με σημασιολογικό τρόπο, ενός 

ευρύτερου συνόλου δομημένων και σύνθετων πληροφοριών. Συγκεκριμένα, το αφηγηματι‐

κό σχήμα 'story schema' αποτελεί τη νοητική δομή που περιλαμβάνει το σύνολο των προσ‐

δοκιών για τον τρόπο με τον οποίο θα εκτυλιχθεί μια ιστορία  (Mandler, 1984). Βάσει, λοι‐

πόν,  του αφηγηματικού  σχήματος  'story  schema',  οργανώνεται  η  γνώση  για  τη  δομή  των 

ιστοριών  και  διευκολύνεται  η  κατανόηση,  η  παραγωγή  και  αναπαραγωγή  μιας  ιστορίας 

(Mandler, 1984). Έχει φανεί ότι η ανάλυση και οργάνωση των πληροφοριών στις ιστορίες με 

τη μέθοδο της γραμματικής των ιστοριών (ήρωες, τόπος, χρόνος, πρόβλημα και συναίσθη‐

μα  ήρωα,  δράση  και  λύση  του  προβλήματος)  βελτιώνει  την  αφηγηματική  ικανότητα  του 

παιδιού όσον αφορά στην κατανόηση, την παραγωγή και αναπαραγωγή ιστοριών (Hayward 

& Schneider, 2000 ∙ Χατζηγεωργιάδου & Αρβανιτίδου, 2008).  
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Οι  οπτικές  πληροφορίες  είναι  εξίσου  σημαντικές  για  το  γνωστικό  σύστημα,  ιδιαίτερα,  οι 

πληροφορίες για τη διάταξη και την κατεύθυνση στο χώρο (Κωσταρίδου‐Ευκλείδη, 1992). Η 

μονάδα αναπαράστασης  των οπτικών πληροφοριών είναι η νοερή εικόνα  (νοερή εικονική 

αναπαράσταση) (Κωσταρίδου‐Ευκλείδη, 1992). Οι νοερές εικόνες διατηρούν την πληροφο‐

ρία για τη μορφή και τη σχετική θέση των πραγμάτων στο χώρο, ενώ η κωδικοποίηση τους 

προϋποθέτει  πληροφορίες  σχετικά  με  το  μέγεθος,  το  σχήμα,  τον  προσανατολισμό  και  τη 

θέση του αντικειμένου στο χώρο.  Εξάσκηση της νοερής εικονικής αναπαράστασης μπορεί 

να πραγματοποιηθεί μέσω puzzles, ζωγραφικής απεικόνισης αντικειμένων από μνήμης, κα‐

τασκευών  στο  χαρτί  (χάρτες)  και  στο  χώρο  (πηλοπλαστική,  τουβλάκια)  (Κωσταρίδου‐

Ευκλείδη, 2001), καθώς και   δραστηριοτήτων που αφορούν στη χρήση των νέων τεχνολο‐

γιών. Ο διαδραστικός πίνακας έχει τους δικούς του τρόπους μορφοποίησης και παρουσία‐

σης της εικονικής πληροφορίας, υποστηρίζει αφενός την παρουσίαση και χρήση πολυτρο‐

πικού υλικού (εικόνες, μουσική, βίντεο), την απτική διάδραση σε μεγάλη επιφάνεια και πα‐

ράλληλα  ο συνδυασμός κειμένου, κινούμενων εικόνων, ήχου, βίντεο,  ελκύει και ενθουσιά‐

ζει τα παιδιά.  

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα εργαλείο, μέσω του οποίου κάθε ενημερωμένος εκ‐

παιδευτικός με το κατάλληλο λογισμικό μπορεί να ενθαρρύνει την αλληλεπίδρασή του με 

τα παιδιά αλλά  και  των παιδιών μεταξύ  τους.  Άλλωστε  έχει  καταδειχθεί  ότι  η  χρήση  των 

νέων τεχνολογιών ασκεί σημαντική επίδραση στα παιδιά (Kuzminsky, 2008), ενώ, η διδακτι‐

κή μεθοδολογία θα πρέπει να δημιουργεί τις απαραίτητες συνθήκες για την ενεργό συμμε‐

τοχή των μαθητών  (Ally, 2004). Σύμφωνα με τους Higgins  και συν.  (2005), ο διαδραστικός 

πίνακας, υπό παιδαγωγικές προϋποθέσεις, ενθαρρύνει τον μαθητή και τον δάσκαλο να συ‐

νεργάζονται  γύρω από  μια  μεγάλη  οθόνη.  Δημιουργεί  τις  κατάλληλες  συνθήκες  στον  δά‐

σκαλο να παρέχει «σκαλωσιές μάθησης» (scaffolding), καθώς και να προωθεί την εργασία 

στην ολομέλεια (Reed, 2001). Καθιστά, λοιπόν, τη διδασκαλία πιο παραστατική παρέχοντας 

κίνητρα  και  διευρύνοντας  τις  δυνατότητες  της  κλασικής  παρουσίασης  (Abrams 

&Haefner,1998. Bell, 2002).  

Ανάγοντας τα πιο πάνω ευρήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπου ζητούμενο είναι τα 

παιδιά να προσεγγίζουν βιωματικά, δημιουργικά και πολύπλευρα τη γνώση, είναι φανερό 

ότι ο διαδραστικός πίνακας μπορεί  να συμβάλλει σημαντικά στην αξιοποίηση  της  "Ζώνης 

Επικείμενης Ανάπτυξης" (Vygotsky, 1978).  Η ΖΕΑ είναι η απόσταση ανάμεσα στο πραγματι‐

κό επίπεδο διανοητικής ανάπτυξης και το επίπεδο της δυνητικής ανάπτυξης, όπως μπορεί 

να προσδιοριστεί μέσα από την επίλυση προβλημάτων με την καθοδήγηση του ενηλίκου ή 

τη συνεργασία με τους συνομήλικους  (Vygotsky, 1978). Πέρα, λοιπόν, από τη διδακτική ε‐

φαρμογή,  ο  διαδραστικός  πίνακας  μπορεί  να  αποτελέσει  αφορμή  και  μέσο  επικοινωνίας 

και  συνεργασίας  μεταξύ  των  μαθητών.  Αναπτύσσει  την  ευελιξία  και  τη  δημιουργικότητά 

τους στο πεδίο των νέων τεχνολογιών. Μαθαίνει στα παιδιά ότι με την κατάλληλη υποστή‐

ριξη μπορούν να προσεγγίσουν τη γνώση πολύπλευρα και ολιστικά. 

Σύμφωνα  με  το  ΔΕΠΠΣ  για  το Νηπιαγωγείο,  δίνεται  έμφαση  στην  ολιστική  αντίληψη  της 

γνώσης.  Η  διερεύνηση  θεμάτων  (θεματική  προσέγγιση)  (Helm & Katz, 2002)  ως  παιδοκε‐

ντρική μορφή σχολικής δράσης, ενεργεί βασιζόμενη στη διαμόρφωση και αξιοποίηση των 
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εσωτερικών κινήτρων στη μαθησιακή διαδικασία. Εντάσσει, επίσης, το παιδί σε μια δυναμι‐

κή ολιστικής συμμετοχής (συναισθηματική, διανοητική, κινητική, επικοινωνιακή).  

Μεθοδολογία 

Η εφαρμογή της θεματικής προσέγγισης μέσω της χρήσης διαδραστικού πίνακα πραγματο‐

ποιήθηκε  σε  τάξη  νηπιαγωγείου  (2ο  Πρότυπο  Πειραματικό  Νηπιαγωγείο,  ΑΠΘ).  Στο  πρό‐

γραμμα συμμετείχαν 17 νήπια και ο χρόνος εφαρμογής του ήταν περίπου δύο μήνες. Ακο‐

λουθήσαμε  την  ομαδοσυνεργατική προσέγγιση,  τα  παιδιά  λειτουργούσαν  σε  ομάδες  μει‐

κτών ικανοτήτων, δηλ. ομάδες νηπίων μαζί με μικρά νήπια (τρεις ομάδες τεσσάρων και μία 

ομάδα πέντε ατόμων) ενεργοποιώντας τη ΖΕΑ σε επίπεδο ομάδας, η οποία υποστηρίχτηκε 

με τη μαθητοκεντρική έμφαση, που δόθηκε από τον διευκολυντικό, εμψυχωτικό και διαμε‐

σολαβητικό ρόλο μας. Οι εργασίες των παιδιών, είχαν χαρακτήρα «ανοιχτού φύλλου εργα‐

σίας», ώστε να τους παρέχεται η ελευθερία να εκφραστούν δημιουργικά και ανάλογα με τις 

δυνατότητές τους.  

Μέσω του διαδραστικού πίνακα δόθηκε η ευκαιρία : α)  αναπαραγωγής πολυτροπικών κει‐

μένων  (οπτικό και ακουστικό υλικό με  τη μορφή είτε  εικόνων,  είτε βίντεο,  είτε μουσικών 

κομματιών), β) διαδικτυακής  σύνδεσης με ιστοσελίδες, γ)  εφαρμογής εκπαιδευτικών λογι‐

σμικών. Ο διαδραστικός πίνακας,  λοιπόν, στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρησιμοποιήθηκε 

ως: 1. εποπτικό μέσο, 2. μέσο διάδρασης σε διαδικτυακές εφαρμογές και εκπαιδευτικά λο‐

γισμικά και 3. μέσο αξιολόγησης των επιμέρους υλοποιημένων δράσεων.  

Στόχος 

Βασικοί στόχοι του προγράμματός μας ήταν τα παιδιά: α) να εξασκηθούν στη δημιουργική 

επίλυση προβλημάτων,  μέσω  χειρισμού μιας  ευρείας  γκάμας  νοητικών αναπαραστάσεων 

στα  πλαίσια  διαθεματικών  δραστηριοτήτων  και  β)  να  διερευνήσουν  τις  δυνατότητες  που 

προσφέρονται από τον διαδραστικό πίνακα στις οργανωμένες μαθησιακές εμπειρίες.  

Ανάπτυξη του προγράμματος 

Στη συνέχεια θα παρουσιάσουμε δράσεις από την εφαρμογή του προγράμματος. Ξεκινήσα‐

με την ενασχόλησή μας με το θέμα του διαστήματος πριν τη γιορτή των Χριστουγέννων με 

το  ερώτημα:  «Κομήτης  ή  άστρο  των  Χριστουγέννων;».  Βάσει  αυτού  του  ερωτήματος  πα‐

ρουσιάστηκαν οι δύο εκδοχές της απάντησης επιστημονική και θεολογική. Η συγκεκριμένη 

δραστηριότητα  κέντρισε  την περιέργεια  των παιδιών σχετικά με  το διάστημα‐σύμπαν  και 

αποτέλεσε την αφόρμηση του προγράμματος.  

1η Δράση 

Παρουσιάσαμε  στο  διαδραστικό  πίνακα,  φωτογραφίες  αστεριών,  αστεροειδών  και  κομη‐

τών, ώστε να απαντήσουμε στο αρχικό ερώτημα. Μπήκαμε στην ιστοσελίδα του European 

Space Agency που αφορά τα παιδιά ESA kids  http://www.esa.int/esaKIDSen/index.html και 

παρατηρήσαμε  διαφορετικά  είδη  ουράνιων  σωμάτων  αστέρια,  πλανήτες,  κομήτες  κ.τ.λ. 

Επόμενο βήμα ήταν τα παιδιά να αποτυπώσουν ζωγραφικά κομήτες σύμφωνα με τις φωτο‐
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γραφίες που παρατήρησαν. Με θέμα: «Ο νυχτερινός ουρανός»  τα παιδιά  ζωγράφισαν σε 

χαρτί αστέρια και κομήτες. 

2η Δράση 

Συνεχίζοντας την ενασχόληση μας με τους κομήτες, κατασκευάστηκε ομαδικά μία τρισδιά‐

στατη μορφή κομήτη με πεπεισμένο χαρτί και χαρτόνια, η οποία κρεμάστηκε ως άστρο των 

Χριστουγέννων. Η συγκεκριμένη κατασκευή βραβεύτηκε με το 3ο βραβείο από την ιστοσε‐

λίδα ESA kids http://www.esa.int/esaKIDSen/SEMYAWW1UBH_p_ag.html. Το συγκεκριμένο 

γεγονός ενθουσίασε τα παιδιά και το ενδιαφέρον τους για το διάστημα ενισχύθηκε. 

3η Δράση 

Στη συγκεκριμένη δράση τα παιδιά παρακολούθησαν στον διαδραστικό πίνακα το βίντεο‐

μουσικό  παραμύθι  της  Βασιλικής  Νευροκοπλή  «Το  κορίτσι  που  αγαπούσε  το  φεγγάρι» 

http://www.youtube.com/watch?v=64Qf6D6JNiA.  Αναλύσαμε  την  ιστορία  στα  συστατικά 

της σύμφωνα με την γραμματική των ιστοριών (ήρωες, τόπος‐χρόνος, πρόβλημα και συναί‐

σθημα του ήρωα, δράση του ήρωα, λύση προβλήματος και συναισθήματα του ήρωα, μετά 

τη λύση). Επόμενο βήμα ήταν τα παιδιά να αποτυπώσουν, ζωγραφικά, κάποιο από τα βασι‐

κά συστατικά της ιστορίας και να την αφηγηθούν ατομικά βάσει συγκεκριμένων ερωτήσεων 

(εξάσκηση  αφηγηματικού  σχήματος):  Ποιος  ήταν  ο  ήρωας;  Ποιος  ο  τόπος  και  ο  χρόνος; 

Ποιο ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε ο ήρωας και πως αισθάνθηκε; Ποια ήταν η δρά‐

ση του;  Πως λύθηκε το πρόβλημα και πως αισθάνθηκε ο ήρωας; Τα παιδιά απάντησαν με 

ζωγραφιά στο χαρτί και καταγράψαμε ατομικά τις απαντήσεις τους.  

4η Δράση 

Ζητήσαμε από τα παιδιά να φέρουν βιβλία ή πληροφορίες σχετικά με το διάστημα και το 

σύμπαν.  Η  ανταπόκριση  ήταν  μεγάλη,  επιλέξαμε  ένα  βιβλίο  και  διαβάσαμε  πληροφορίες 

για τους πλανήτες και την κίνηση τους (κυκλική γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον 

ήλιο). Επιστρέψαμε στον διαδραστικό πίνακα όπου τα παιδιά παρακολούθησαν ένα μουσι‐

κό βίντεο με τον τίτλο “Sonera” http://www.youtube.com/watch?v=DnNC8rrb6yc ,  το οποίο 

παρουσίαζε την κίνηση των πλανητών γύρω από τον ήλιο, γαλαξίες, νεφελώματα, κομήτες 

και μετεωρίτες.  

Τα παιδιά, αυθόρμητα μετά την παρακολούθηση του βίντεο, θέλησαν να αναπαραστήσουν 

κινητικά την κίνηση των πλανητών. Μία καρέκλα πήρε τη θέση του ήλιου και τα παιδιά κι‐

νούνταν γύρω από τον εαυτό τους και γύρω από τον «ήλιο». Εκείνη τη στιγμή η ιδέα ενός 

κινητικού παιχνιδιού με κανόνες προέκυψε,  επίσης αυθόρμητα, από τα παιδιά.  Ένα παιδί 

θα υποδυόταν τον ήλιο και τα υπόλοιπα τους πλανήτες, που θα γύριζαν γύρω του. Οι πλα‐

νήτες δεν έπρεπε να ακουμπήσουν ο ένας τον άλλο καθώς και τον ήλιο, αλλιώς θα καίγο‐

νταν και θα έβγαιναν από το παιχνίδι. 

Φάνηκε ότι τα παιδιά αντιλήφθηκαν έννοιες που απαιτούν αφηρημένη σκέψη καθώς αφο‐

ρούν ένα θέμα δύσκολα προσεγγίσιμο όπως αυτό του διαστήματος. Εκ των υστέρων μάθα‐

με ότι αρκετά παιδιά περιέγραψαν και συζήτησαν το βίντεο που είδαν με τους γονείς τους. 

Τίποτα,  λοιπόν,  δεν  είναι  πιο  εύγλωττο από μία  εικόνα ή  ένα βίντεο  ιδιαίτερα όταν προ‐
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σπαθούμε να διδάξουμε αφηρημένες έννοιες σε παιδιά της συγκεκριμένης ηλικιακής ομά‐

δας. 

5η Δράση 

Το επόμενο ερώτημα των παιδιών αφορούσε στον αριθμό και στην ονομασία των πλανη‐

τών του ηλιακού μας συστήματος. Μέσω του διαδραστικού πίνακα τα παιδιά παρατήρησαν 

σχετικές εικόνες τις οποίες ανιχνεύσαμε στο διαδίκτυο και πληροφορήθηκαν για τους πλα‐

νήτες  του συστήματός μας.  Επισκεφθήκαμε μία ακόμα φορά  την  ιστοσελίδα ESA kids  και 

παρακολουθήσαμε  βίντεο  για  τη  δομή  του  ηλιακού  μας  συστήματος 

http://www.esa.int/esaKIDSen/OurUniverse.html    Τα  παιδιά  αποτύπωσαν  ζωγραφικά  από 

μνήμης το ηλιακό σύστημα σε ανοιχτό φύλλο εργασίας και καταγράφηκαν ατομικά οι πλη‐

ροφορίες που είχαν συλλέξει από το βιβλίο, τις εικόνες και το βίντεο. 

6η Δράση 

Βλέποντας εικόνες με πυραύλους και αστροναύτες τα παιδιά δημιούργησαν ομαδικές συν‐

θέσεις με χαρτί (τεχνική κολλάζ) με θέμα: «Ελληνική αποστολή στη σελήνη». Σχεδίασαν τη 

μορφή ενός αστροναύτη, επιλέγοντας το πλαίσιο και έφτιαξαν κολλάζ σε χαρτόνια. Τα απο‐

τελέσματα της ομαδικής εργασίας τους ήταν εξαιρετικά.  

7η Δράση 

Στο  σημείο  αυτό,  δείξαμε  στα  παιδιά  εικόνες  πάλι  από  την  ιστοσελίδα  ESA  kinds 

http://www.esa.int/esaKIDSen/Starsandgalaxies.htm για να αντιληφθούν πως φαίνεται η γη 

από κάποιο άλλο πλανήτη. Δώσαμε τη δυνατότητα στα παιδιά να επιλέξουν τον τρόπο που 

θα απεικόνιζαν ένα δικό τους σύμπαν, είτε κατασκευάζοντας πλανήτες και αστέρια με πλα‐

στελίνη,  είτε  ζωγραφίζοντας με πινέλα  και  τέμπερες.  Τα αποτελέσματα  της  εργασίας  των 

παιδιών ήταν εντυπωσιακά. Οι συνδυασμοί των χρωμάτων και οι απεικονίσεις των παιδιών 

ήταν εξαιρετικές. 

8η Δράση 

Χρησιμοποιήσαμε  ξανά  τον διαδραστικό πίνακα αυτή  τη φορά ως μέσο καλλιτεχνικής  έκ‐

φρασης των παιδιών. Τα παιδιά σε ζεύγη ωθήθηκαν να δημιουργήσουν  μία σύνθεση ουρα‐

νίων σωμάτων. Οι επιλογές που χρησιμοποιήθηκαν στο πρόγραμμα της ζωγραφικής ήταν οι 

εξής: 

● Στυλό “pen” 

● “Colors and textures” 

● “Select pen width” 

● Φόντο “Change background color”. 

Τα παιδιά συζήτησαν νωρίτερα τι θα ζωγραφίσουν και μοίρασαν αρμοδιότητες. Ο διαδρα‐

στικός πίνακας τους έδωσε τη δυνατότητα να ζωγραφίσουν πρώτη φορά κάθετα σε μία με‐
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γάλη επιφάνεια. Επιπροσθέτως, τους παρείχε τη δυνατότητα να εφαρμοστεί η Ζώνη Επικεί‐

μενης  Ανάπτυξης  (Vygotsky,  1978)  στο  εσωτερικό  των  ζευγαριών.  Αποτέλεσε  κατάλληλο 

κίνητρο για να συνεργαστούν και να πραγματοποιήσουν ότι σκέφτηκαν.  

9η Δράση 

Δημιουργήσαμε μία ακροστιχίδα στον διαδραστικό πίνακα με θέμα το σύμπαν. Τα παιδιά 

την έλυσαν ομαδικά χρησιμοποιώντας το στυλό “pen” στο πρόγραμμα της ζωγραφικής. Στο 

τέλος, η ακροστιχίδα με θέμα το διάστημα αποθηκεύτηκε και εκτυπώθηκε. Κρεμάστηκε στη 

συνέχεια  στην «παρεούλα». Με  τη  συγκεκριμένη  διαδικασία,  τα  παιδιά  κατανόησαν  δύο 

ακόμα δυνατότητες που παρέχει ο διαδραστικός πίνακας, να γράφουν, να αποθηκεύουν και 

να εκτυπώνουν όσα έγραψαν. 

10η Δράση 

Αυτή η δράση ενθουσίασε πραγματικά τα παιδιά καθώς στο νηπιαγωγείο ήρθε ως επισκέ‐

πτης ένας αστροφυσικός – κοσμολόγος για να συζητήσει μαζί τους. Πριν την επίσκεψη του 

«ειδικού» καταγράψαμε τις απορίες των παιδιών σχετικά με το διάστημα και του τις παρα‐

δώσαμε για να συλλέξει το κατάλληλο υλικό (εικόνες, βίντεο) το οποίο θα παρουσίαζε στον 

διαδραστικό πίνακα. Τα παιδιά ήταν πολύ ανυπόμονα για τη συνάντηση και υποδέχτηκαν 

τον  επισκέπτη  με  ενθουσιασμό.  Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  συζήτησης  το  ενδιαφέρον  των 

παιδιών ήταν αμείωτο, οι απορίες που είχαν θέσει λύθηκαν συνοδευμένες από το κατάλλη‐

λο πολυτροπικό υλικό μέσω του διαδραστικού πίνακα. Πριν φύγει ο «ειδικός»  του παρα‐

δώσαμε ως ενθύμιο ένα βιβλίο που είχαν κατασκευάσει τα παιδιά με ζωγραφιές ουράνιων 

σωμάτων.  

11η Δράση 

Η  συγκεκριμένη  δράση  αποτέλεσε  και  το  κλείσιμο  του  προγράμματος.  Οργανώσαμε  μία 

μικρή έκθεση των εικαστικών δημιουργιών των παιδιών με τίτλο: «Εικαστικές δημιουργίες 

σχετικά με  το διάστημα»  και  την παρουσιάσαμε στα διπλανά τμήματα νηπιαγωγείου,  κα‐

θώς και στους γονείς των παιδιών. Εκθέσαμε τα εξής έργα των παιδιών: 

Α. Πως θα φαινόταν τα αστέρια, πλανήτες, κομήτες με ένα τηλεσκόπιο  (ζωγραφική με πινέ‐

λα και τέμπερες). 

Β. Το σύμπαν φτιαγμένο από πλαστελίνη. 

Γ. Τον κομήτη (βραβευμένη ομαδική τρισδιάστατη κατασκευή).  

Δ. Τα κολλάζ με θέμα: «Ελληνική αποστολή στη σελήνη». 

Ε.  Εκτυπωμένες  ζωγραφιές  των παιδιών από  τη δουλειά  τους σε  ζεύγη  στον διαδραστικό 

πίνακα με θέμα: «Ουράνια σώματα». 

Στ. Την εκτυπωμένη ακροστιχίδα. 
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Συμπεράσματα 

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα εστιάσαμε τόσο στη δημιουργική επίλυση προβλη‐

μάτων,  μέσω  χειρισμού  μιας  ευρείας  γκάμας  νοητικών  αναπαραστάσεων  (αφηγηματικό 

σχήμα,  νοερές εικόνες κτλ) στα πλαίσια διαθεματικών δραστηριοτήτων, όσο και στην εξε‐

ρεύνηση των δυνατοτήτων του διαδραστικού πίνακα κατά τη διδασκαλία στο νηπιαγωγείο. 

Τα παιδιά συμμετείχαν με  ευχαρίστηση στις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με 

τον διαδραστικό πίνακα και αφορούσαν στην επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων (παρα‐

κολούθηση βίντεο, παρατήρηση εικόνων, ακρόαση μουσικής) και εφαρμογή εκπαιδευτικών 

λογισμικών.  Αντιλήφθηκαν αφηρημένες έννοιες  των φυσικών επιστημών  (βαρύτητα, από‐

σταση, μέγεθος), οι οποίες είναι δύσκολα προσεγγίσιμες στα παιδιά της συγκεκριμένης ηλι‐

κιακής ομάδας. 

Ο διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο με μεγάλο εύρος εφαρμογών στα 

πλαίσια  του  αναλυτικού  προγράμματος,  καθώς  αποτελεί  σημαντικό  στοιχείο  ανάπτυξης 

των μαθησιακών κινήτρων στα παιδιά. Παρότι στην προσχολική αγωγή δεν είναι τόσο δια‐

δεδομένος,  ο  διαδραστικός  πίνακας  μπορεί  να  αποδειχθεί  εξαιρετικά  χρήσιμος  κατά  την 

ανάπτυξη  γνωστικών  δραστηριοτήτων.  Στο  σημείο  αυτό  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  ενώ  η 

χρήση του διαδραστικού πίνακα για καθαρά γνωστικούς σκοπούς είναι τεκμηριωμένη, ελά‐

χιστες αναφορές υπάρχουν σχετικά με τη χρήση του σε δραστηριότητες ελεύθερης έκφρα‐

σης. Το πρόγραμμα πλαισιώθηκε με δραστηριότητες οι οποίες ανέδειξαν την αξία της χρή‐

σης  του διαδραστικού πίνακα,  όχι  τόσο ως εργαλείο εποπτικής διδασκαλίας αλλά κυρίως 

ως εργαλείο ενίσχυσης της μαθησιακής διαδικασίας,  της κοινωνικής αλληλεπίδρασης,  της 

επικοινωνίας και της συνεργασίας. Καταδείχθηκε ότι η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται 

με την κατάλληλη παιδαγωγική εφαρμογή και χρήση ακόμα και στα πλαίσια του νηπιαγω‐

γείου.  

Μέσα από  την ακρόαση μουσικής,  την παρακολούθηση βίντεο ή εικόνων  ξεκινήσαμε  ένα 

ταξίδι  ερεθισμάτων και εμπειριών μαζί με  τα παιδιά.  Για  τους εκπαιδευτικούς, η συνεχής 

αναζήτηση σχετικού πολυτροπικού υλικού σχετικού με το θέμα, το οποίο θα προκαλούσε το 

ενδιαφέρον των παιδιών αποτέλεσε μια ευχάριστη πρόκληση. Η καταγραφή των αντιδρά‐

σεων των παιδιών κατά την εφαρμογή των δράσεων του προγράμματος ήταν αναγκαία και 

ευχάριστη, καθώς ήταν μία νέα εμπειρία όχι μόνο για τα παιδιά, αλλά και για τους παιδα‐

γωγούς.  

 Ο διαδραστικός πίνακας αποτέλεσε αφορμή και παράλληλα μέσο επικοινωνίας και συνερ‐

γασίας μεταξύ  των μαθητών. Η συναισθηματική οργάνωση  των παιδιών σημειώθηκε από 

τις παρατηρήσεις μας και τις καταγραφές. Οι  ομάδες των παιδιών με χρήση διαδραστικού 

πίνακα παρουσίασαν συνεργατικές αλληλεπιδράσεις, λεκτικά και σωματικά: σύρε το ποντί‐

κι, πάτησε το πινελάκι, να σου δείξω πώς να σβήνεις. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να αναφερ‐

θεί  η  διαπίστωση  ανάπτυξης  μεταγνωστικών  δεξιοτήτων,  από  τα  παιδιά,  σε  περιπτώσεις 

που μετέφεραν, λεκτικά, τις παρατηρήσεις τους και σε άλλες δραστηριότητες. 

Ανέπτυξε, λοιπόν,  την ευελιξία και τη δημιουργικότητά τους στο πεδίο των νέων τεχνολο‐

γιών,  ενώ παρείχε  τεράστιες δυνατότητες επεξεργασίας του εκάστοτε λογοτεχνικού βιβλί‐

ου. Όπως φάνηκε,  τα παιδιά έμαθαν πολύ γρήγορα να χρησιμοποιούν  το πρόγραμμα της 

946/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



ζωγραφικής, είτε για γραφή, είτε για καλλιτεχνική έκφραση. Παράλληλα αντιλήφθηκαν τις 

δυνατότητες αποθήκευσης, προβολής και εκτύπωσης  των έργων τους, οι οποίες   παρέχο‐

νται. Εξοικειώθηκαν, λοιπόν, ευχάριστα με τις νέες τεχνολογίες χωρίς να είναι αυτός ο πρω‐

τεύοντας στόχος του προγράμματος.  
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 Έξι θύματα Μοιραία κι Αναγκαία ‐ Η δίκη των  Έξι  
Μαθαίνοντας Ιστορία μέσα από τον Διαδραστικό Πίνακα 
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Περίληψη 

Η  εργασία  αυτή  αξιοποιεί  τις  Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών  στη  διδασκαλία 

της και στην πολυτροπική προσέγγιση της  γνώσης,  καθώς οι μαθητές μας  οδηγούνται στην 

κριτική αναζήτηση και τον χειρισμό  πληροφοριών με στόχο τη  διευκόλυνση της πρόσβασης 

στο υλικό μάθησης με οπτικοακουστικό υλικό, ppt και διαδραστικούς  χάρτες, όπως  και   στη 

συγκριτική αντιμετώπιση  των πρωταγωνιστών που κινούν  τα  νήματα  της  Ιστορίας, φωτίζο‐

ντας τις   αιτίες και τις συνέπειες των επιλογών και των πράξεών τους. 

 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση περιέχεται στην Ιστορία της Γ΄ Γυμνασίου και συγκεκρι‐

μένα στον Μικρασιατικό πόλεμο (1919‐1922), στην ενότητα «Εξελίξεις σε Ελλάδα και Τουρ‐

κία μετά τον Μικρασιατικό πόλεμο». Μελετούμε  τα πολιτικά λάθη κυβέρνησης‐ βασιλιά που 

ώθησαν τους στρατιωτικούς σε επαναστατικό κίνημα και την εντολή της επαναστατικής κυ‐

βέρνησης  να περάσουν από  έκτακτο στρατοδικείο  όσοι  κρίθηκαν υπεύθυνοι  για  την  κατα‐

στροφή. 

 

Λέξεις ‐ Κλειδιά: Διαδραστικός πίνακας, ΤΠΕ,  Περιπλάνηση στο Χώρο‐Χρόνο, ppt.   

 

Εισαγωγή 

 

Το σενάριο αυτό ακολουθεί το «Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για την Ιστορία» του  

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών‐ ΔΕΠΠΣ κ’ 

ΑΠΣ, 2003). Αφορμή και αφετηρία γι’ αυτήν  τη δράση αποτέλεσε   αυτό που συμβαίνει με τα 

περισσότερα  παιδιά,  να  απομνημονεύουν  δηλαδή    το  μάθημα  της  Ιστορίας.  Είναι  πολύ 

δύσκολο να αναλύσουν  ιστορικά γεγονότα, ιστορικές έννοιες, να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

και  να  επεξεργαστούν  εικονογραφικό  υλικό,  χάρτες  και  πηγές.      Η  κριτική  σκέψη  και  η 

ιστορική συνείδηση με αρκετή δυσκολία αναπτύσσεται κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες. (Παλιά‐

τσου Ο.,  2011) 

 

Αντίθετα, πολύ πιο εύκολα και με περισσότερο ενδιαφέρον χρησιμοποιούν τον υπολογιστή 

και το διαδίκτυο, αξιοποιώντας εφαρμογές ΤΠΕ. Με σκοπό να αφυπνίσουμε τους μαθητές με 

ελκυστικό ψηφιακό υλικό που μπορεί να αντληθεί κυρίως από το διαδίκτυο και τον διαδρα‐

στικό πίνακα, προτείναμε δραστηριότητες όπου οι  ίδιοι  ενεργούν αλλά και συνεργάζονται. 

Οι μαθητές κλήθηκαν να επιλέξουν, να ερμηνεύσουν και να συγγράψουν μια εργασία με το 

δικό τους τρόπο προσεγγίζοντας τη θεματική ενότητα μέσα από έρευνα που σχετίζεται με το 

χώρο, το χρόνο, τις πηγές και τα πρόσωπα που έδρασαν στο ιστορικό παρελθόν και να κατα‐

νοήσουν την ανθρώπινη δραστηριότητα ως παράγοντα επίδρασης πάνω στην εξέλιξή του. 
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 Προστιθέμενη αξία του σεναρίου που παρουσιάζεται σ’ αυτή την εργασία,  αποτελούν η α‐

ξιοποίηση του διαδραστικού πίνακα και η ένταξη σ’ αυτό εξωκειμενικών στοιχείων π.χ. φω‐

τογραφιών, χαρτών,  ιστορικών ντοκουμένων, με στόχο την απόκτηση μιας καλύτερα  αισθη‐

τοποιημένης κατανόησης  των  ιστορικών γεγονότων. Οι μαθητές αποκτούν  ιστορική γνώση,  

εμβαθύνουν στο αντίστοιχο μάθημα μέσα από   συνεργατικές δραστηριότητες   και προβλη‐

ματίζονται, καθώς η προσέγγιση γίνεται μέσα από πηγές διαφορετικής προέλευσης και εξω‐

κειμενικά στοιχεία. 

 

Ειδικοί επιδιωκόμενοι στόχοι 

 

Να κινητοποιήσουν οι μαθητές την κριτική‐ιστορική τους σκέψη κατά τη διάρκεια της προ‐

σέγγισης των ιστορικών πηγών. 

 

Να  εξοικειωθούν  με  την  ανάγνωση  χαρτών,  που  αισθητοποιούν  γεωγραφικές  περιοχές,  ά‐

γνωστες σε πολλούς από τους μαθητές. 

 

Να συνθέσουν την εμπειρία της ενεργητικής συμμετοχής, σε ένα γραπτό κείμενο ενταγμένο 

σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο.  

 

Να γνωρίσουν τα γεγονότα της ιστορικής περιόδου και τους βασικούς πρωταγωνιστές. 

 

Να προσπαθήσουν για την υλοποίηση καινοτόμων μεθόδων προσέγγισης της  ιστορικής με‐

λέτης, μέσω εξωκειμενικού υλικού και αξιοποίησης νέων τεχνολογικών μέσων. 

 

Να εξοικειωθούν με τη δημιουργική διερεύνηση της ιστορικής μνήμης μιας χρονικής περιό‐

δου και των ιστορικών γεγονότων που συντρέχουν σ’ αυτήν, με ψηφιακές εικόνες και φωτο‐

γραφίες, ψηφιακούς χάρτες, και υπερσυνδέσμους.  

 

Στόχος στη μαθησιακή διδασκαλία 

 

Στόχος μας η  ομαδοσυνεργατική οργάνωση  και  λειτουργία  της  εκπαιδευτικής  διαδικασίας. 

Ενθαρρύνεται  η  συμμετοχή  των  μαθητών  σε  εκπαιδευτικές  δραστηριότητες  και  γεγονότα, 

υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού.   

 

Οι μαθητές υποστηρίζονται στο να επικοινωνούν αυθόρμητα και ελεύθερα μεταξύ τους αλλά 

και με τον εκπαιδευτικό. Τα παιδιά θα πρέπει να ενεργοποιήσουν την ιστορική τους συνεί‐

δηση και να δομήσουν την πολιτιστική τους ταυτότητα, συνειδητοποιώντας τις δυνατότητες 

αλλά και τις αδυναμίες του έθνους μας.  

 

Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

 

Σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα:  Οι στόχοι της διδακτικής πρότασης ανταποκρίνονται στο 

ισχύον  Πρόγραμμα  της  διδασκαλίας  της  Ιστορίας  (Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο)  μέσα  από  τις 

σύγχρονες τάσεις της Διδακτικής της    Ιστορίας (Ματσαγγούρας, 1998; Μαυροκέφαλου κ.ά., 

2008),   έτσι ώστε ο μαθητής να κατανοήσει την εποχή του Μικρασιατικού πολέμου και των 
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πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα. Η διδασκαλία αυτή  με τροποποιήσεις μπορεί να ενταχθεί 

και  στη  Γ΄  Λυκείου  με  περισσότερες  λεπτομέρειες  και  εμβάθυνση,    για  να  αποτελέσει  μια 

προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης της Ιστορίας με το μάθημα της Πληροφορικής. 

 

Παιδαγωγική αξία του έργου – Σκεπτικό 

 

Οι μαθητές δεν ήσαν παθητικοί δέκτες και παίρνοντας πρωτοβουλίες  είχαν ευκαιρίες πρό‐

σβασης σε υψηλότερα γνωστικά αντικείμενα και δυνατότητα εφαρμογής πιο αναπτυγμένων 

δεξιοτήτων.     Και μόνο αυτή η συμμετοχή των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία απο‐

τέλεσε  κίνητρο  για  την  επίτευξη  υψηλότερων  προσδοκιών,  που  εμείς  πιστοποιήσαμε  στη 

συνέχεια, και  με μεγαλύτερη ευκολία εμπέδωσαν το υλικό του μαθήματος,  ακριβώς επειδή 

κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής διαδικασίας συμμετείχαν σε δραστηριότητές της (Παλιά‐

τσου Ο., Ρέντζιου Μ., 2011)  .  Όσο περισσότερες ευκαιρίες είχαν να συμμετάσχουν σ’ αυτή 

τη διαδικασία, τόσο περισσότερο συνειδητοποίησαν ότι οφείλουν να εμβαθύνουν στο γνω‐

στικό αντικείμενο και να καταγράψουν επιτυχή αποτελέσματα. 

 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

 

Τα τεχνολογικά μέσα (υλικό, λογισμικό, εργαλεία) που αξιοποιούνται:  

Α.  Διαδραστικός Πίνακας   ή  (εναλλακτικά)  Ικανός αριθμός  Σταθμών  Εργασίας  /  Υπολογι‐

στών (Ο αριθμός αυτός θα καθορίσει το μέγεθος των ομάδων) 

Σύνδεση στο Διαδίκτυο (internet) 

 

Β. Λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χώρο –Χρόνο»: οι μαθητές   σχεδιάζουν, απεικονίζουν με 

αναρτήσεις ετικετών και αποθηκεύουν ένα στιγμιότυπο στον χάρτη σχεδίασης.   Αυτό συνε‐

πάγεται  την  προσωπική  τους  εμπλοκή σε  δραστηριότητες απεικόνισης  της  εποχής  του Μι‐

κρασιατικού πολέμου και την εξοικείωσή τους με τα εργαλεία συγγραφής του λογισμικού. 

 

Γ.  Φυλλομετρητής (browser) 

 

Δ.  Επεξεργαστής Κειμένου (π.χ. MS Office Word, OpenOffice Writer) 

 

Ε.  Λογισμικό παρουσίασης (π.χ. MS Power Point, Open Office Impress) 

 

Προαπαιτούμενα και Διαδικασία Εφαρμογής 

 

Α.   Είναι αναγκαία η εξοικείωση των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη χρήση των νέων 

τεχνολογιών.  Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ είναι επιθυμητή. 

 

Β.   Απαιτείται καλή σχέση μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού. 

 

Γ.   Η σχετική ευελιξία στο ωρολόγιο πρόγραμμα επιτρέπει την κατάλληλη οργάνωση και έ‐

νταξη της δράσης σ’ αυτό. 

 

Δ.   Διδακτικό υλικό:  το Σχολικό Εγχειρίδιο 
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Ε.   Τάξη:   Γ΄ Γυμνασίου  

 

ΣΤ.  Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος:  4 διδακτικές ώρες σε αίθουσα με διαδραστικό πίνα‐

κα (Δ.Π) ή σε εργαστήριο πληροφορικής. 

 

Ζ.  Αριθμός μαθητών:  Υπάρχει η δυνατότητα να αξιοποιηθεί ολόκληρο το τμήμα μιας τάξε‐

ως. 

 

Προγραμματισμός ενεργειών ‐ Διαδικασίες 

 Α΄ Φάση (1 ώρα στην τάξη) 

 

Αφού δοθεί το γενικότερο πλαίσιο των γεγονότων με σκοπό να πετύχουμε μια πρώτη επαφή 

των μαθητών με το περιεχόμενο της ενότητας, ευαισθητοποιώντας τους και ταυτόχρονα διε‐

γείροντας το ενδιαφέρον τους,   προχωράμε στην επεξήγηση της όλης διαδικασίας   και στη 

διανομή ρόλων. 

 

Β΄ Φάση (1 ώρα – σε Δ.Π ή  εργαστήριο) 

 

Προσεγγίσεις  των  αισθητοποιημένων  ιστορικών  γεγονότων  με    αναλυτικές  αναφορές  στο 

μάθημα μέσα από το σχολικό εγχειρίδιο αλλά και τον διαδραστικό πίνακα (Δ.Π.),  με τη σύν‐

δεσή μας στην αντίστοιχη ενότητα  του ψηφιακού βιβλίου, με  τη χρήση μιας σύντομης πα‐

ρουσίασης  (power point),   αλλά και αξιοποιώντας  το λογισμικό «Περιπλάνηση στο Χώρο –

Χρόνο». Έτσι λοιπόν  στο στάδιο αυτό ο διδάσκων παρουσιάζει στοιχεία από τα ιστορικά γε‐

γονότα της εποχής του Μικρασιατικού Πολέμου και εμβαθύνει σε γεγονότα και καταστάσεις.  

 

  Γ΄ Φάση (1 ώρα ‐  σε Δ.Π  ή εργαστήριο) 

 

Στο  στάδιο αυτό οι μαθητές  χωρισμένοι σε ομάδες  επιχειρούν την ερμηνευτική προσέγγι‐

ση, μέσα από τις οδηγίες  που  υπάρχουν  στα  ηλεκτρονικά φύλλα  εργασίας,    που   βρί‐

σκονται σε κάθε σταθμό και σε έντυπη μορφή. 

 

Με βάση την παιδαγωγική αρχή της  αφόρμησης,  εισάγουμε τους μαθητές μας στην ιστοσε‐

λίδα    http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=315345      όπου  μελετούν  ολόκληρο    το  

άρθρο του κυρίου Ι. Μπασκόζου δημοσιευμένο στο Βήμα με τίτλο: ΄Εξι θύματα «μοιραία και 

αναγκαία». Η «δίκη των έξι» και η ακύρωση της θανατικής ποινής 90 χρόνια μετά. ΔΗΜΟ‐

ΣΙΕΥΣΗ: 19/02/2012, ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΞΙ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΤΟ 2008 

ΑΠΟ ΑΠΟΓΟΝΟ ‐ ΣΥΓΓΕΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΩΝ.  

 

Η 1η ΟΜΑΔΑ:  Συγκεντρώνει υλικό για τον χρονολογικό πίνακα  και πληροφορίες για τα γεγο‐

νότα που μας οδήγησαν εκεί και τα επεξεργάζεται  σε  διαδραστικό πίνακα ή στον υπολογι‐

στή,   συγκεντρώνοντας επιπρόσθετες πληροφορίες για   την   Μικρασιατική εκστρατεία. Επι‐

χειρεί τη μελέτη σχετικών χαρτών που παρουσιάζουν τις κινήσεις του στρατού και των αντι‐

πάλων του. Σχεδιάζουν στον διαδραστικό χάρτη του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χώρο‐ 

Χρόνο» τα γεωγραφικά όρια περιοχών που θα μας απασχολήσουν. Γίνεται σύνδεση των χρο‐

νολογιών με τη γραμμή του χρόνου. Οι μαθητές εντοπίζουν τις περιοχές αυτές και υλοποιούν 
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δραστηριότητες με τη βοήθεια των εργαλείων που προσφέρει το λογισμικό καταγράφοντας  

τα ιστορικά γεγονότα της εξέλιξης του πολέμου. 

 

 

 
 

Εικόνα 1:  Διαδραστκοί Χάρτες με το  Λογισμικό “Χώρο – Χρόνος” 

 

 

 

Εικόνα 2:   Το Χρονολόγιο σε Διαδραστικό Πίνακα (Δ.Π) 

. 

Ένας μαθητής με  την    ταυτόχρονη βοήθεια εκπαιδευτικού σε περίπτωση που υπάρχει   δυ‐

σκολία εξοικείωσης  με το λογισμικό,  αναλαμβάνουν το χειρισμό του διαδραστικού πίνακα.  

Το  Χρονολόγιο  που θα παραχθεί αποθηκεύεται, εκτυπώνεται και μοιράζεται  σε όλους τους 

μαθητές . Αν υπάρχει η δυνατότητα ο εκπαιδευτικός ανεβάζει το αρχείο στο δικτυακό τόπο 

του σχολείου,  ώστε οι μαθητές να έχουν πρόσβαση και από το σπίτι τους.   

 

 Η 2η ΟΜΑΔΑ:   Στη συνέχεια κατευθύνουμε το μάθημά μας   περισσότερο στην   καταγραφή 

των γεγονότων. Μεταφέρονται τα σχετικά χωρία από το σχολικό εγχειρίδιο του μαθήματος 

στον διαδραστικό πίνακα και εντοπίζονται τα βασικά του σημεία: α)το κίνημα του 1922  β) τα  

Αιτήματα του Κινήματος γ)το στρατηγείο του κινήματος στη Χίο  δ)η αλλαγή ηγεσίας και α‐

ποβίβαση στο Λαύριο   ε) η εγκατάσταση   επαναστατικής   κυβέρνησης από τους κινηματίες 

και  τμήματα  του  επαναστατημένου  στρατού  στην  Αθήνα.    Ζητούµε  από  τους  μαθητές  να  
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συλλέξουν    πληροφορίες  για  την ηγεσία  της  επανάστασης:  τον αρχηγό  της  Επαναστατικής 

Επιτροπής    Νικόλαο Πλαστήρα,  τον  Ελευθέριο  Βενιζέλο  που  του  ανατέθηκε  η  διεθνής  εκ‐

προσώπηση της χώρας, και τον πολιτικό σύμβουλο της επανάστασης Γεώργιο Παπανδρέου 

τον πρεσβύτερο. Οι  μαθητές  της  ομάδας αυτής προσπαθούν  να  κατανοήσουν  το  ρόλο  της 

προσωπικότητας στην Ιστορία και να φωτίσουν τη συμβολή  που αυτή  έχει στη διαμόρφωση 

των γεγονότων. 

 

    Πώς πετυχαίνουμε την καταγραφή γεγονότων στο διαδραστκό πίνακα αλλά κι άλλων   α‐

ποσπασμάτων από   σώματα κειμένων   που μας ενδιαφέρουν από το διαδίκτυο; Ανοίγουμε 

το λογισμικό του διαδραστικού πίνακα και επιλέγουμε από την εργαλειοθήκη το κουμπί για 

τη γραφή κειμένου καθώς και μία οποιαδήποτε γραμματοσειρά  πχ. Arial,  για να γράψουμε 

με  την  πένα  τον  τίτλο  του  μαθήματος.  Στη  συνέχεια    εισάγουμε  από  το ψηφιακό  σχολείο 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/ αποσπάσματα από το σχολικό εγχειρίδιο που υπάρχει σε 

μορφή pdf αρχείου. Αντιγράφουμε    το τμήμα, αφού το επιλέξουμε και  το ορίσουμε   με  τη 

βοήθεια  συγκεκριμένου πλήκτρου «Καταγραφή Στιγμιοτύπου Οθόνης». Με την πένα  «Επι‐

σήμανσης» ορίζουμε τα σημαντικότερα σημεία του μαθήματός μας. 

 

Η 3η ΟΜΑΔΑ: Ζητούµε από  τους µαθητές  να   βρουν   πληροφορίες   για   τα   λήµµατα:  Με‐

γάλη  Ιδέα,  Εθνικός  διχασµός  (Ελλάδα),  Κίνηµα  Νεότουρκων  (Τουρκία). 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/03.html.  Είναι η ομάδα που θα βοη‐

θήσει περισσότερο στη δημιουργία του ppt. 

 

 
 

Εικόνα3:  Καταγραφή γεγονότων  στο Διαδραστικό πίνακα(Δ.Π) 

 

Η 4η ΟΜΑΔΑ:   Ασχολείται με την ανακωχή των Μουδανιών (Οκτ. 1922) και με τους  Έλληνες 

πρόσφυγες. Στη συνέχεια συγκεντρώνει  οπτικοακουστικό υλικό της εποχής  από ιστοσελίδες 

για τη  Μικρασιατική εκστρατεία, από την αρχή της έως και την καταστροφική έκβασή της. 

 

Η 5η ΟΜΑΔΑ:   Η «δίκη των έξι»  (Νοέμ. 1922). Στην Ελλάδα η επαναστατική κυβέρνηση σύ‐

στησε έκτακτο στρατοδικείο  , για να καταλογιστούν ευθύνες για τη μικρασιατική καταστρο‐

φή. Συγκεντρώνει στοιχεία για τα πρόσωπα και το αποτέλεσμα της δίκης: Γεώργιον Χατζανέ‐

στην, Δημήτριον Γούναρην, Νικόλαον Στράτον, Πέτρον Πρωτοπαπαδάκην, Γεώργιον Μπαλτα‐

τζήν και Νικόλαον Θεοτόκην εις την ποινήν του Θανάτου, τους δε Μιχαήλ Γούδαν και Ξενο‐

φώντα Στρατηγόν εις την ποινήν των ισοβίων δεσμών. 
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Η 6η ΟΜΑΔΑ: Στις 13/20 Νοεμβρίου 1922   άρχισε στη Λωζάνη η Διεθνής Συνδιάσκεψη, που 

κατέληξε στις 24 Ιουλίου 1923 στην υπογραφή της οριστικής συνθήκης ειρήνης μεταξύ Συμ‐

μάχων  και  Τουρκίας   http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/general/gallery/index.html  .  Κατευ‐

θύνουμε τους μαθητές   να εντοπίσουν  με την ανατροπή της Συνθήκης των Σεβρών ποια ε‐

δάφη χάνει η Ελλάδα. Συνεπώς σχεδιάζουν στον διαδραστικό χάρτη του λογισμικού «Περι‐

πλάνηση στο Χώρο‐ Χρόνο» και συγκρίνουν   τις Συνθήκες Νεϊγύ ‐ Σεβρών  με  της Λωζάνης, 

για να εντοπίσουν  τα «χαμένα» εδάφη. 

 

Δ΄ Φάση (1 ώρα στην τάξη) 

 

Οι μαθητές παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους στην τάξη. Για να διερευνηθεί 

αν επιτυγχάνονται οι στόχοι της δράσης , θεωρούμε απαραίτητη τη διενέργεια της συνολικής 

/διορθωτικής αξιολόγησης (Βadman, 1990). Με τη διαφορετική αυτή προσέγγιση επιχειρού‐

με τη συμμετοχή όλων των μαθητών στη διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας και την  εξοικεί‐

ωσή τους με τις ΤΠΕ. 

Επίλογος 

 

Η δράση αυτή εισήγαγε στο σχολείο μας την πρακτική της χρήσης των ΤΠΕ, στο πλαίσιο της 

αναγνωρισμένης παιδαγωγικής τους προσέγγισης. Χρήσιμο εργαλείο στην «εξέλιξη» του σε‐

ναρίου ήταν το πλάνο εργασίας..  Με τη δημιουργική αυτή δράση, αποκτήθηκαν γνώσεις με 

ευχάριστο τρόπο και ταυτόχρονα καλλιεργήθηκαν δεξιότητες. 

 

 Συνεπώς οι δυνατότητες του Διαδραστικού Πίνακα μπορούν να υποστηρίξουν τη διδακτική 

διαδικασία   σε πολλά επίπεδα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την κατάλληλη οργάνωση του 

περιεχομένου και το διαμοιρασμό πληροφοριών, έτσι ώστε να ενισχύεται και να ενθαρρύνε‐

ται  η  συμμετοχή  και  η  αλληλεπίδραση  των  μαθητών  (Αναστασιάδης  Π.,  Μικρόπουλος  Α.,  

Σοφός Α.,  Φραγκάκη Μ., 2011). 
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1η  ΟΜΑΔΑ: 

1.  Να τοποθετηθούν εν συντοµία τα γεγονότα (Πίνακας 1.)    στον «Χρόνο»  πάνω στον 

διαδραστικό πίνακα  (Δ .Π ) .   

 

1920   Ο Βενιζέλος δέχεται δολοφονική επίθεση στο Παρίσι 

Άνοιξη  Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει την Ανατολική Θράκη. 

 

Καλοκαίρι  Ο ελληνικός στρατός προελαύνει καταλαμβάνοντας μία ζώνη εδα‐

φών πολύ μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη, σύμφωνα με τη συν‐

θήκη των Σεβρών . 

Ο Σουλτάνος αποδέχεται τη συνθήκη των Σεβρών . Ο Κεμάλ όμως 

την απορρίπτει. 

Νοέμβριος  Ήττα των Φιλελευθέρων στις εκλογές . 

Δεκέμβριος  Ο Κωνσταντίνος επανέρχεται στην Ελλάδα 

   

1921        Μάρτιος  Ο Κεμάλ υπογράφει συμφωνία συνεργασίας με τη Σοβιετική Ένωση. 

Ο Κεμάλ υπογράφει συμφωνία με την Γαλλία και την Ιταλία. 

Καλοκαίρι  Τα ελληνικά στρατεύματα φτάνουν ως τον ποταμό Σαγγάριο έχοντας  

όμως μεγάλες  απώλειες. 

Οκτώβριος  Ο Κεμάλ υπογράφει μία ακόμη συμφωνία με τη Γαλλία. 

1922   

Μάρτιος  Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου μαζί με έξι συνεργάτες του δημοσι‐

εύουν  το «Δημοκρατικό Μανιφέστο» 

13 Αυγούστου  Πραγματοποιείται η τελική τουρκική επίθεση. Το ελληνικό μέτωπο 

καταρρέει. 

27 Αυγούστου  Οι κεμαλικοί μπαίνουν στη Σμύρνη. Ακολουθεί ο εμπρησμός της πό‐

λης και η σφαγή των Ελλήνων και Αρμενίων κατοίκων της. 

Σεπτέμβριος  Στις αρχές του Σεπτεμβρίου ξεσπάει κίνημα στη Χίο και τη Μυτιλήνη 

Οκτώβριος  Η Ελλάδα αποδέχεται την ανακωχή των Μουδανιών και παραχωρεί 

957/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



την Ανατολική Θράκη. 

Νοέμβριος  Ολοκληρώνεται η εκκένωση της Ανατολικής Θράκης από τον ελληνι‐

κό στρατό και τον ελληνικό πληθυσμό. 

Πραγματοποιείται η «δίκη των έξι» 

1923   

Ιανουάριος  Υπογράφεται η ελληνοτουρκική σύμβαση ανταλλαγής πληθυσμών . 

Φεβρουάριος  Η επαναστατική κυβέρνηση παραχωρεί εδάφη σε γηγενείς ακτήμο‐

νες και πρόσφυγες . 

Υιοθετείται το Γρηγοριανό ημερολόγιο 

Καλοκαίρι 

Αύγουστος 1923 

Ξεσπούν εργατικές απεργίες εξαιτίας των χαμηλών αποδοχών των 

εργαζομένων   και σύσταση εκτάκτων στρατοδικείων κατά των απερ‐

γών 

24 Ιουλίου  Υπογράφεται η συνθήκη της Λοζάνης   

Οκτώβριος  Γίνεται προσπάθεια ανατροπής της επαναστατικής κυβέρνησης, η 

οποία αποτυγχάνει. Αποτυχημένο φιλοβασιλικό κίνημα  Γαργαλίδη ‐ 

Λεοναρδόπουλου 

 όπου ήταν υποκινητής ο μετέπειτα δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς. 

Δεκέμβριος  Διεξάγονται εκλογές από τις οποίες απέχουν οι φιλοβασιλικοί. 

 

Πίνακας 1:  Χρονολόγιο 

 

2.  Να καταγραφούν τα σύνορα της Ελλάδας και της ευρύτερης περιοχής με το τέλος του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου και αργότερα το 1920 με τη Συνθήκη των Σεβρών με τη βοήθεια του 

λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χώρο‐ Χρόνο».  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2η  ΟΜΑΔΑ: 

 3.  Στις 12 Σεπτεμβρίου  1922 ο βασιλιάς Κωνσταντίνος Α' καταφεύγει στην Ιταλία. Η Επανα‐

στατική Επιτροπή (με αρχηγό τον Νικόλαο Πλαστήρα) ανέθεσε τη διεθνή εκπροσώπηση της 

Χώρας στον Ελευθέριο Βενιζέλο. Να συγκεντρώσετε  υλικό για  τα ιστορικά πρόσωπα της ε‐

ποχής, τον πολιτικό σύμβουλο της επανάστασης Γεώργιο Παπανδρέου τον πρεσβύτερο. 

 http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/02.html‐

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/people/03.html 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/people/05.html  

3η  ΟΜΑΔΑ: 

4.      Να  βρεθούν   πληροφορίες  για   τα  λήµµατα:  Μεγάλη   Ιδέα,  Εθνικός διχασµός (Ελ‐

λάδα), Κίνηµα Νεότουρκων (Τουρκία). 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/language/index.html 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/domestic_policy/facts/05.html 

http://www.ime.gr/chronos/13/gr/foreign_policy/facts/03.html 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4η  ΟΜΑΔΑ: 

5.    Με βάση τα ιστορικά δεδομένα (Πίνακας 2) που σας δίνονται και έχοντας υπόψη ότι κα‐

τά  τον  ιστορικό  Γ.  Γιανουλόπουλο    η ανταλλαγή πληθυσμών ήταν «τραγική  [...]  αλλά  και  η  

πλέον συμφέρουσα λύση»  να σχολιάσετε αυτή τη θέση . 

Η ανταλλαγή μειονοτήτων που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυ‐

σμών. Μετακινήθηκαν από τηΜικρά Ασία στην Ελλάδα 1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι, χριστια‐

νικού θρησκεύματος και από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000 Έλληνες υπήκοοι, μουσουλ‐

μανικού θρησκεύματος. Η θρησκεία αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή. Μετα‐

ξύ των ανταλλάξιμων περιελαμβάνονταν επίσης οι Έλληνες του Πόντου, αλλά και τουρκόφω‐

νοι  Έλληνες,  όπως  τουρκόφωνοι  Πόντιοι  και  Καραμανλήδες,  καθώς  και  ελληνόφωνοι  μου‐

σουλμάνοι ,όπως οι Βαλαάδες της Δυτικής Μακεδονίας. Μαζί με τους Έλληνες, πέρασε στην 

Ελλάδα  και  αριθμός  Αρμενίων  και  Συροχαλδαίων. 

Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Έλληνες κάτοικοι της νομαρχίας της Κωνσταντινούπολης 

(οι 125.000  μόνιμοι  κάτοικοι  της Κωνσταντινούπολης,  των Πριγκηπονήσων και  των περιχώ‐

ρων, οι οποίοι ήταν εγκατεστημένοι πριν από τις 30 Οκτωβρίου 1918) και οι κάτοικοι της Ίμ‐

βρου και της Τενέδου (6.000 κάτοικοι), ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν 110.000 Μουσουλμάνοι 

της Δυτικής Θράκης. 

Πίνακας 2:  για την ερώτηση 5  

6. Να διαβάσετε το κείμενο  (Πίνακας 3) καθώς και το σχόλιο που ακολουθεί να καταγράψε‐

τε συνοπτικά  τα συμπεράσματά σας: «Το διπλωματικό παρασκήνιο  των  επόμενων ημερών 

αποτελεί  ένα  από  τα  μελανότερα  σημεία  της  Ελληνικής  εξωτερικής  πολιτικής.  Η  Ελληνική 

κυβέρνηση  εγκαταλείπει  τους Έλληνες Μικρασιάτες στην τύχη τους φροντίζοντας μόνο για 

τη μεταφορά των αρχών και όσων στρατιωτών κατάφερναν να φθάσουν στα παράλια. 
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Η  διαταγή   «Στρατόν  σώσατε,  πολίτας  εγκαταλείψατε»,  άνοιξε  το  δρόμο  σε  μια  ανελέητη 

σφαγή των Ελληνικών πληθυσμών από τον οργανωμένο Τουρκικό στρατό και  τους Τσέτες  ‐

ατάκτους  του Τουρκικού στρατού. Με πρόσχημα τα αντίποινα σε  λεηλασίες και βιαιοπραγί‐

ες που έγιναν από Έλληνες στρατιώτες σε Τουρκικά χωριά κατά τη διάρκεια της προέλασης 

στη Μικρά Ασία, χιλιάδες Έλληνες σφαγιάστηκαν και  ολόκληρα χωριά αφανίστηκαν από τον 

χάρτη. 

Πίνακας 3: για την ερώτηση 6 

7.    Να  συγκεντρωθεί και να καταγραφεί  το υλικό  από τις ιστοσελίδες που δίνονται παρα‐

κάτω μέσω του υπολογιστή: 

Με  την συνδιάσκεψη Μουδανιών   Οκτώβριος 1922,  έχουμε  την παράδοση  της Ανατολικής 

Θράκης στους Τούρκους.  Επιπλέον στη  συνδιάσκεψη Μουδανιών   γίνεται η συνάντηση του  

Τούρκου στρατηγού  Ινονού και  του      Γάλλου αντιπροσώπου Μπουιγιόν.  Τον Νοέμβριο  του  

1922  έχουμε τον ξεριζωμό του ελληνισμού της Ανατολικής Θράκης . 

Επίσης από: 

http://www.greektube.org/content/view/44297/2/Εκπομπή «η μηχανή του χρόνου»  

http://www.youtube.com/watch?v=KawoNOB3Ds8 Μικρασιατική εκστρατεία – η αρχή  

http://www.youtube.com/watch?v=6XXjG6PtVMQ    Επίθεση έως την Άγκυρα 1921  

http://www.youtube.com/watch?v=s53nnHtKA0w     Μικρασιατική Καταστροφή  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5η  ΟΜΑΔΑ: 

8.     Αφού επεξεργαστείτε τις παρακάτω πηγές  (Πίνακας 4) αλλά και τις     πληροφορίες που 

σας δίνονται μέσω διαδικτύου να καταγράψετε όσα γνωρίζετε για τη Δίκη των έξι. 

 Νοέμβριος 1922  "δίκη  των  έξι"  όπου  παραπέμφθηκαν  σε  έκτακτο  στρατοδικείο  με 

την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας οι: 

 Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός την περίοδο 

1921 ‐ 1922 

 Πέτρος  Πρωτοπαπαδάκης,  υπουργός  οικονομικών  στις  κυβερνήσεις  Γούναρη  και 

πρωθυπουργός το 1922 

 Νικόλαος Στράτος, πρωθυπουργός το 1922 (για μερικές ημέρες μόνον) και υπουργός 

Εσωτερικών το 1922 

 Γεώργιος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτο‐

παπαδάκη  
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 Νικόλαος Θεοτόκης,  υπουργός στρατιωτικών στις  κυβερνήσεις  Γούναρη και Πρωτο‐

παπαδάκη  

 Γεώργιος Χατζανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής 

Θράκης 

 Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος ε.α. και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρω‐

τοπαπαδάκη  

 Ξενοφών Στρατηγός, υποστράτηγος ε.α. και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και 

Πρωτοπαπαδάκη. 

Στις 15 Νοεμβρίου, 7.15 π.μ., ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθωναίος διάβασε την τελική ετυμη‐

γορία του δικαστηρίου: 

Εν «Εν ονόματι του Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου Β' το Έκτακτον Στρατοδικείον συσκεφ‐

θέν κατα νόμον, κηρύσσει παμψηφεί τους μεν Γεώργιον Χατζανέστην, Δημήτριον Γούναρην, 

Νικόλαον Στράτον, Πέτρον Πρωτοπαπαδάκην, Γεώργιον Μπαλτατζήν και Νικόλαον Θεοτόκην 

εις την ποινήν του Θανάτου. Τους δεΜιχαήλ Γούδαν και Ξενοφώντα Στρατηγόν εις την ποινήν 

των ισοβίων δεσμών. Διατάσσει την στρατιωτικήν καθαίρεσιν των Γεωργίου Χατζανέστη, αρ‐

χιστρατήγου,  Ξενοφώντος  Στρατηγού,  υποστρατήγου  και Μιχαήλ  Γούδα,  υποναυάρχου  και 

επιβάλλει  αυτούς  τα  έξοδα  και  τέλη.  Επιδικάζει  παμψηφεί  χρηματικήν    αποζημίωσιν  υπέρ 

του Δημοσίου κατά του Δ. Γούναρη δραχμών 200 χιλιάδων, Ν. Στράτου δραχμών 335 χιλιά‐

δων, Γ. Μπαλτατζή και Ν. Θεοτόκη δραχμών 1 εκατομμυρίου και Μ. Γούδα δραχμών 200 χι‐

λιάδων. Εγκρίθη, απεφασίσθη και  εδημοσιεύθη εν Αθήναις τη 15η Νοεμβρίου 1922 

     Ο πρόεδρος‐ο Γραμματέας   Α. Οθωναίος‐ Ιωάννης Πεπόνης 

Πίνακας 4:  για την ερώτηση 8 

9.    Ποιο το δικό σας προσωπικό σχόλιο αφού διαβαστεί  και η παρακάτω παράγραφος; 

 

Ήταν πραγματικά προδότες οι τρεις πρωθυπουργοί, οι δύο υπουργοί και ο ένας στρατηγός 

που  καταδικάσθηκαν  στην  εσχάτη  των  ποινών  για  εθνική  προδοσία;    Ή  μήπως  δεν  ήταν;» 

«Όχι, δεν πιστεύω ότι υπήρξαν προδότες της πατρίδας τους. Υπήρξαν τραγικά θύματα, εξί‐

σου  τραγικά  με  τους  πρόσφυγες,  αλλά  θύματα,  όχι  θύτες»  

http://www.istorikathemata.com/2013/04/After‐the‐trial‐of‐the‐six.html    επιβεβαιώνει  ο 

Βασίλης Τζανακάρης – ΔΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑ, σελ.728.  

 

Πίνακας 5:  για την ερώτηση 9 

10.   Δύο πολιτικά αντίθετες εφημερίδες σχολιάζουν: Χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που 

συγκεντρώσατε  ποιες  παρατηρήσεις και   συμπεράσματα αποκομίσατε  για το ρόλο του υ‐

ποκειμενικού στοιχείου στη  συγγραφή του ιστορικού γίγνεσθαι; Ποιες είναι οι προσωπικές 

σας εκτιμήσεις; 
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«είμεθα απολύτως βέβαιοι ότι οι συγκροτούντες το Στρατοδικείον, αποκομίζουν την εντύπω‐

σιν ότι δικάζουν άνδρας οι οποίοι με υπερτάτην αυταπάρνησιν, με θυσίαν παντός πολιτικού 

συμφέροντος,  με  πάσαν  αυτών  την ψυχικήν  δύναμιν,  αφιέρωσαν  την  ύπαρξίν  των  εις  την 

υπηρεσίαν της Πατρίδος. Είναι αύτη βαθεία ημών πεποίθησις, ην αι απολογίαι των δικαζομέ‐

νων διεπίστωσαν. Εις την ψυχήν και την συνείδησιν των δικαστών είμεθα βέβαιοι ότι θα ε‐

γεννήθη η απόλυτος πεποίθησις ότι απέναντι αυτών έχουν άνδρας, επί των ημερών των ο‐

ποίων εσημειώθη μία μεγάλη ατυχία, αλλ' από την πολιτείαν τούτων λείπει παντελώς ο δό‐

λος».  

εφημερίδα Καθημερινή, 10 Νοεμβρίου 1922 (Αντιβενιζελική)  

 

Πίνακας 6:  για την ερώτηση 10 

 «Το  θέαμα  των  κατηγορουμένων  εις  τα  εδώλιά  των  είναι  φρικτόν.  Έχουν  πάρει  έκφρασιν 

που προκαλεί τον οίκτον. Όπως εις όλους τους εγκληματίας, τους λείπει το θάρρος των πρά‐

ξεών των. Έχουν λιποψυχήσει προ της ευθύνης. Και όμως είναι οι  ίδιοι που εκυβερνούσαν  

αγέρωχοι  επάνω  εις  τα  ερείπια  ...  Πυρέσσει  ο  κ.  Γούναρης  εις  την  κλινικήν,  ενώ αφικνείτο 

λίαν ευδιάθετος εξ Εσπερίας το ίδιο βράδυ που τα όργανά του εδολοφόνουν τον Καβαφάκην. 

Έχει ημικρανίαν ο κ. Γούδας, ενώ ήτο λαλίστατος όταν συνεννοείτο με πενήντα Τούρκους α‐

διακόπως ημέρας και νυκτός! Τρέμει ο κ. Στράτος, ενώ εξωρμούσεν ηρωικώς κατά της Κων‐

σταντινουπόλεως.  Κλονίζεται  ο  κ.  Ξ.  Στρατηγός,  ενώ  ακράτητος  διέτασσε  προέλασιν  πέραν 

του Σαγγαρίου. Μελαγχολεί ο κ. Χατζανέστης, ενώ εχόρευε την παραμονήν της εκκενώσεως. 

Τρομάζει ο κ. Πρωτοπαπαδάκης, ενώ ήτο άτρομος προ του οικονομικού χάους. Σωριάζεται ο 

κ. Θεοτόκης,  ενώ ατσαλάκωτος προητοιμάζετο δια  το  τσάι  της Αγκύρας.  Συγκινείται ακόμη 

και ο κ. Μπαλτατζής, ενώ παρέδιδεν ατάραχος τα πάντα εις τον εχθρόν».  

εφημερίδα Ελεύθερον Βήμα, 13 Νοεμβρίου 1922 (Βενιζελική)  

 

Πίνακας 7:  για την ερώτηση 10 

6η  ΟΜΑΔΑ: 

11.       Στις 24 Ιουλίου 1923 έχουμε την υπογραφή της  Συνθήκης της Λοζάνης . Με βάση τα 

νέα δεδομένα  ποια εδάφη έχασε η Ελλάδα  μετά την ανατροπή της Συνθήκης των Σεβρών; 

Ποια η σημασία της συνθήκης της Λοζάνης για την Ελλάδα, την Τουρκία αλλά και την ευρύ‐

τερη περιοχή των Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου; 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

12.       Να αποτιμήσετε την κίνηση της ελληνικής επαναστατικής κυβέρνησης να προχωρήσει 

αμέσως σε διανομή γαιών(Πίνακας 8). Ποιοι  λόγοι υπαγόρευσαν αυτή  την απόφαση; Ποια 

ήταν η σημασία της; 
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Μετά την υπογραφή στη Λωζάνη της Σύμβασης για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών 

μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας (30 Ιανουαρίου 1923) και μπροστά στο πελώριο πρόβλημα της 

προσφυγικής αποκατάστασης, παραμερίστηκε στις 14 Φεβρουαρίου το τελευταίο εμπόδιο 

που απέμενε για την αναγκαστική απαλλοτρίωση των τσιφλικιών: η συνταγματική απαίτηση 

να προηγείται «πλήρης» αποζημίωση των γαιοκτημόνων. Μετά την αναστολή της σχετικής 

διάταξης, όχι μόνο επιτρεπόταν η κατάληψη των ιδιοκτησιών και πριν από την καταβολή α‐

ποζημιώσεων αλλά και η ίδια η αποζημίωση έγινε σε κρατικές ομολογίες 30ετούς διάρκειας 

(που γρήγορα απαξιώθηκαν). Άρχισε έτσι η άμεση απαλλοτρίωση και διανομή γαιών είτε σε 

πρόσφυγες είτε σε γηγενείς ακτήμονες, που επρόκειτο να ολοκληρωθεί κατά το μεγαλύτερο 

μέρος της σε τρία μόλις χρόνια. 

Γ. Μαυροκορδάτος, «Μεταξύ δύο πολέμων, πολιτική ιστορία 1922‐1940», Ιστορία του νέου 

ελληνισμού, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2003, τόμ. 7ος, σ. 10. 

    Η επαναστατική κυβέρνηση προχωρά στη διανομή γαιών 

Πίνακας 8:  για την ερώτηση 12 
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Μαθαίνω μαθηματικά παίζοντας! 
  

Κάβουρα Δέσποινα 
Καθηγήτρια Μαθηματικών‐Μουσικό σχολείο Χίου 

despkavoura@sch.gr 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει μία δίωρη διδασκαλία στο μάθημα "άθροισμα ακεραίων" και 

"άθροισμα πολλών παραγόντων", της Α΄ γυμνασίου. Είναι μία προσπάθεια να ανακαλύψουν 

οι μαθητές παίζοντας και συνεργαζόμενοι σε ανομοιογενείς ομάδες, τον τρόπο με τον οποίο 

προσθέτουμε δύο ή περισσότερους  ακέραιους αριθμούς. Στον διαδραστικό πίνακα  εμφανί‐

ζεται ως φόντο μία σκάλα. Στη μέση έχει ένα πλατύσκαλο, πάνω στο οποίο βρίσκονται  τέσ‐

σερις ήρωες, που  μπορούν να ανεβοκατεβαίνουν (εικόνα 1). Ο Καραγκιόζης, το Κολλητήρι, 

ο Μπάρμπα‐Γιώργος και ο σερ Διονύσιος περιμένουν τα παιδιά να τους μετακινήσουν. Έχω 

επίσης τυπώσει κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Από τη μία πλευρά έχουν φωτογραφία την εί‐

σοδο  του σχολείου μας  και από  την άλλη οι  κίτρινες  γράφουν  "ανεβαίνω    κάποιο αριθμό 

από σκαλοπάτια" ενώ οι κόκκινες προτείνουν να κατεβούν οι ήρωες σκαλοπάτια (εικόνα 2). 

Τα παιδιά έχοντας ως ταμπλό του παιχνιδιού το διαδραστικό πίνακα, παίζουν με τις κάρτες,  

μετακινούν  τους ήρωες  και  τελικά ανακαλύπτουν  τον κανόνα  της πρόσθεσης ακέραιων α‐

ριθμών. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: άθροισμα ακεραίων,  άθροισμα πολλών παραγόντων,  Α ΄ Γυμνασίου, λο‐

γισμικό geogebra 

 

Θεωρητικό πλαίσιο ‐ καινοτομίες ‐ προστιθέμενη αξία 

Το παιδί μπορεί  να διδαχθεί  κάθε αντικείμενο σε οποιαδήποτε ηλικία, αρκεί  να  του προ‐

σφερθεί με μία μορφή κατάλληλη και αποτελεσματική. Το παιχνίδι επίσης είναι ένα μέσο 

εξερεύνησης και  επινόησης, που επιτρέπει στο παιδί  να οδηγηθεί  χωρίς  ιδιαίτερο κόστος 

και κίνδυνο στην ανακάλυψη των γνώσεων ή των  δεξιοτήτων του  (Bruner 1973). Ο Gange 

επίσης πιστεύει ότι η διδασκαλία δεν είναι μία μετάδοση πληροφοριών, αλλά μία ενεργο‐

ποίηση των δυνάμεων του μαθητή. 

 

Η καλύτερη επομένως μορφή διδασκαλίας  για ένα παιδί δεν είναι τίποτε άλλο από το παι‐

χνίδι, που αποτελεί την ποιο ευχάριστη και δημιουργική στιγμή για αυτό. Το παιχνίδι απο‐

τελεί ένα ισχυρό εσωτερικό κίνητρο για τα παιδιά, τα ενεργοποιεί και αυξάνει το ενδιαφέ‐

ρον τους για τη συμμετοχή και την επίτευξη του στόχου. Επίσης η αξιοποίηση επιλεγμένων 

παιχνιδιών,  ιδίως παιχνιδιών με κάρτες, μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας θετικής 

σχέσης με τα μαθηματικά. Θεωρητικοί και ερευνητές μελετώντας το παιχνίδι από ποικίλες 

κοινωνιολογικές,  ψυχολογικές  και  εκπαιδευτικές  οπτικές,    διαπιστώνουν  ότι  οι  διάφορες 

μορφές του παιχνιδιού ενισχύουν θετικά και άλλες ανθρώπινες ψυχικές και κοινωνικές λει‐

τουργίες, όπως τη δημιουργικότητα, την έκφραση συναισθημάτων, την εκτόνωση ψυχολο‐

γικών πιέσεων,  την  επικοινωνία  κ.α.  Το παιχνίδι,  τέλος,  είναι  μια δραστηριότητα η οποία 
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απορροφά  το  ενδιαφέρον  των  παικτών  και  επικεντρώνει  τη  σκέψη  και  τα  συναισθήματα 

τους στο πεδίο του παιχνιδιού.  

 

Τα παιχνίδια λοιπόν μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό πεδίο μέσα από το οποίο τα 

παιδιά έρχονται σε επαφή με μαθηματικές έννοιες. Οι μαθηματικές έννοιες που σχηματίζο‐

νται μέσα στο πλαίσιο του παιχνιδιού μπορούν να αποτελέσουν τη βάση πάνω στην οποία 

θα  οικοδομηθούν  οι  σχολικές  μαθηματικές  γνώσεις.  Ο Vygotsky  θεωρεί  το  παιχνίδι  ανα‐

γκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του παιδιού και περιγράφει το παιχνίδι ως μια Ζώνη Επι‐

κείμενης Ανάπτυξης, όπου τα παιδιά κινητοποιούνται στην μάθηση με την βοήθεια και την 

εμπειρία  των  ενηλίκων.  Οι  κοινωνικές  αλληλεπιδράσεις  που  αναπτύσσονται  στο  πλαίσιο 

του παιχνιδιού δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα, 

να τολμούν, να δοκιμάζουν, να γνωρίζουν τον εαυτό τους και τους άλλους και να χρησιμο‐

ποιούν διάφορους τρόπους για την επίλυση καταστάσεων (Bennett, Wood & Rogers, 1997). 

 

Με βάση  τις  κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης και συγκεκριμένα  τον κοινωνικό εποι‐

κοδομητισμό (Vygotsky) και τον κονστρουκτιβισμό ο μαθητής δεν είναι απλός δέκτης πλη‐

ροφοριών, αλλά ερευνητής και παραγωγός πληροφοριών. Με βάση λοιπόν τις συγκεκριμέ‐

νες  θεωρίες,  η  ενεργή συμμετοχή  του    στην μαθησιακή διαδικασία  (αυτοκαθοδηγούμενη 

μάθηση), η ανάπτυξη της δημιουργικής,  διαισθητικής και κριτικής σκέψης και η ανάπτυξη 

εσωτερικών κινήτρων είναι κάποια από τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν 

στη μαθησιακή διαδικασία. Ο μαθητής πρέπει να αποκτήσει "μεταγνωστική ικανότητα", να 

"μαθαίνει πώς να μαθαίνει". 

 

Στην παραδοσιακή διδασκαλία ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές τον τρόπο που 

βρίσκουμε το άθροισμα δύο ή περισσότερων ακεραίων σαν μία διαδικασία τελείως θεωρη‐

τική και αφηρημένη, που δεν έχει καμία σχέση με τη ζωή, τα ενδιαφέροντα και το καθημε‐

ρινό περιβάλλον του μαθητή. Οι διαπιστώσεις επίσης των δυσκολιών που υπάρχουν, για τη 

μετάβαση  από  τις  αυθόρμητες  έννοιες  στις  μαθηματικές,  από  το  βίωμα  στην  συμβολική 

πράξη καταδεικνύουν πόσο απαραίτητη είναι η σύνδεση των μαθηματικών με τη  ζωή και 

τις  καθημερινές  πρακτικές  των  παιδιών.  Αναδεικνύουν  τη  σημαντικότητα  των  εναλλαγών 

στις διδακτικές πρακτικές και την αξιοποίηση του παιχνιδιού ως μέσου για τη συγκρότηση 

της γνώσης. 

 

Αυτοί είναι κάποιοι από τους λόγους που επικρατεί στα περισσότερα παιδιά και αργότερα 

στους ενήλικες μία "μαθηματικοφοβία", απέχθεια   για τα μαθηματικά,  τα οποία θεωρούν 

ένα  άχρηστο κουραστικό και άσχετο με την  καθημερινή τους ζωή, μάθημα.   Παίζοντας ό‐

μως και συνδέοντας το μάθημα με απλά καθημερινά τους πράγματα, όπως ένα παιχνίδι με 

κάρτες,  καταφέρνουν  να  το  κατανοήσουν  καλύτερα  και    να  δουν  τη  χρησιμότητα  και  τη 

σπουδαιότητα  του.  Έτσι η αδιαφορία αντικαθίσταται από  το  ενδιαφέρον,  δημιουργώντας  

θετική  στάση απέναντι στο μάθημα. 

 

Τα μαθηματικά προκειμένου να έχουν ανθρώπινη αξία πρέπει να συνδέονται με την πραγ‐

ματικότητα,  να είναι κοντά στις εμπειρίες  των παιδιών και να σχετίζονται με καταστάσεις 

της καθημερινότητάς τους. Καθότι είναι μια ανθρώπινη δραστηριότητα,   μαθαίνεται μέσα 

από την πράξη και η κοινωνική αλληλεπίδραση που υπάρχει στα πλαίσια της ομάδας, βοη‐
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θάει  τους μαθητές  να αναπτύξουν διαφόρων μορφών    δεξιότητες.   Όταν οι  μαθητές βρί‐

σκονται  σε  καταστάσεις  να  «κάνουν»  μαθηματικά,  δουλεύουν  πάνω  σε  προβλήματα  με 

προσωπικό  νόημα  γι‘  αυτούς,  αναπτύσσουν  μαθηματική  σκέψη  αναλογιζόμενοι,  συζητώ‐

ντας μεταξύ  τους  και  επιχειρηματολογώντας,  δομώντας δικά  τους  νοήματα  για  να  εξηγή‐

σουν ή να αποδείξουν τη λύση, έχοντας πάντα ως στόχο τη μάθηση. 

 

Όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα πετύχουμε με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Μα‐

τσαγγούρας, 2003)  σε  συνδυασμό με  το παιχνίδι. Με  τον  τρόπο αυτό  κινητοποιούνται  οι 

μαθητές, μεγιστοποιούν τον χρόνο εμπλοκής τους στη μαθησιακή διαδικασία  και γίνονται 

ερευνητές,  οι  οποίοι  ανακαλύπτουν  μόνοι  τους  στα  πλαίσια  της  ομάδας  το  αντικείμενο 

προς μάθηση. Μέσα στην ομάδα επίσης, τα άτομα ξεπερνούν τα ατομικά τους όρια, συζη‐

τούν, ανταλλάσουν πληροφορίες, εξάγουν συμπεράσματα, ανατροφοδοτούν και στηρίζουν 

ο ένας τον άλλο. Υπάρχουν σχέσεις αλληλεξάρτησης, και η επιτυχία σε ένα έργο εξαρτάται 

από την ατομική και ομαδική επιτυχία των μελών της. Ακόμα και οι αδιάφοροι και χαμηλοί 

μαθητές ενεργοποιούνται, αφού παίρνουν ρόλους ανάλογους με τις δυνατότητες τους και  

νιώθουν την ικανοποίηση ότι μπορούν να τα καταφέρουν. 

 

Με τη βοήθεια επίσης της δυναμικότητας του λογισμικού  geogebra, σε συνδυασμό με το 

παιχνίδι  με  τις  κάρτες,  έχουμε  μία    εποικοδομιστική  διαδικασία  κατασκευής  της  γνώσης, 

στη οποία οι μαθητές  δοκιμάζουν, πειραματίζονται, υποθέτουν, ανακαλύπτουν, κατασκευ‐

άζουν εικασίες και βγάζουν συμπεράσματα. Ο μαθητής ανακαλύπτει μόνος του τη γνώση, 

παίζοντας με  τους συμμαθητές  του.  Έτσι  μετατρέπεται  η  διαδικασία  της μάθησης  σε  ένα 

ευχάριστο πεδίο έρευνας και πειραματισμού και με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ενθουσιά‐

ζονται και αποκτούν ενδιαφέρον για τα μαθηματικά,  κάτι που δεν   προσφέρει η παραδο‐

σιακή διδασκαλία με τα συμβατικά μέσα. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Ως προς  τα μαθηματικά: Οι μαθητές πρέπει  να γνωρίζουν  την  έννοια  του ακέραιου αριθ‐

μού, των  πρόσημων, τις έννοιες "ομόσημοι και ετερόσημοι", την απόλυτη τιμή ακεραίου.  

 

Απαιτούμενα βοηθητικά εργαλεία 

 Φύλλα  εργασίας    τα  οποία  δίνονται  από  τον  εκπαιδευτικό,  με  σκοπό  να  καθοδη‐

γούν  το μαθητή στη διερεύνηση  των διαφόρων ερωτημάτων και  την εξαγωγή κα‐

τάλληλων συμπερασμάτων. 

 Κάρτες για το παιχνίδι. 

Στόχοι: 

Μαθησιακοί:  

 Να γνωρίζουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο προσθέτουμε δύο ακέραιους α‐

ριθμούς και να μπορούν να τον χρησιμοποιούν στους υπολογισμούς τους. 

 Να γνωρίζουν οι μαθητές τον τρόπο με τον οποίο προσθέτουμε πολλούς ακέραιους 

αριθμούς και να μπορούν να τον χρησιμοποιούν στους υπολογισμούς τους. 

Κοινωνικοπολιτικοί: 

 Οι μαθητές μέσα στην ομάδα στην οποία ανήκουν, πρέπει να μπορούν να συνεργά‐

ζονται με τα υπόλοιπα μέλη, να συζητούν τις παρατηρήσεις τους, να εκφράζουν ε‐
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λεύθερα τη γνώμη τους,  να την τεκμηριώνουν    και  να μπορούν να την παρουσιά‐

σουν στις υπόλοιπες ομάδες. 

 Οι μαθητές να είναι ικανοί  να επεξεργάζονται τα δεδομένα ενός προβλήματος, να 

τα συνδέουν μεταξύ τους, να διατυπώνουν κανόνες, να αποκτήσουν  γενικά κριτική 

σκέψη (μεταγνώση). 

Πλαίσιο εφαρμογής 

 Σε  ποιους  απευθύνεται: Το  σενάριο  πρόκειται  να  εφαρμοστεί  σε  μαθητές  Α΄  γυ‐

μνασίου, στα μαθήματα  "πρόσθεση ακεραίων και άθροισμα πολλών παραγόντων", 

που βρίσκονται στο 7ο κεφάλαιο του σχολικού βιβλίου της Α΄ τάξης .  

 Χρόνος υλοποίησης: 2 διδακτικές ώρες 

 Χώρος υλοποίησης: Το σενάριο πρόκειται να διεξαχθεί στην αίθουσα διδασκαλίας, 

στην οποία υπάρχει διαδραστικός πίνακας και στον υπολογιστή είναι φορτωμένο το 

λογισμικό geogebra. 

 

Ενεργοποίηση  της τάξης ‐ Κατανομή ρόλων 

Το σενάριο πραγματοποιείται στην αίθουσα διδασκαλίας, στην οποία υπάρχει διαδραστι‐

κός πίνακας. Οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ανομοιογενείς ομάδες των τεσσάρων ατό‐

μων η κάθε μία ( το συγκεκριμένο τμήμα είχε 16 μαθητές). Εκεί ο κάθε μαθητής  αναλαμβά‐

νει  ένα ρόλο,  ο οποίος  εναλλάσσεται  σε  κάθε διαφορετική δραστηριότητα. Ο  ένας    είναι 

γραμματέας‐συμπληρώνει το φύλλο εργασίας. Ένας δεύτερος κινεί τον ήρωα στον διαδρα‐

στικό πίνακα. Ο τρίτος τραβάει κάρτες από τη στοίβα και ο τέταρτος γράφει κάθε μία περί‐

πτωση στον πίνακα. Όλοι μαζί αποφασίζουν για τα διάφορα συμπεράσματα που τους  ζη‐

τιούνται στο φύλλο εργασίας. Μέσα   στην ομάδα,  οι μαθητές παύουν να είναι παθητικοί 

αποδέκτες  και με  τη βοήθεια  του δυναμικού λογισμικού  και  του παιχνιδιού,  γίνονται συ‐

νεργάτες και ερευνητές, ανακαλύπτοντας την γνώση  (κονστρουκτιβισμός)  . 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός  ελέγχει τα συμπεράσματα 

των μαθητών,  διευκολύνει την ερευνά τους (όπου νομίζει ότι χρειάζεται ή αν του ζητηθεί), 

προκαλεί  συζητήσεις  μέσα  στην  τάξη  και    γενικεύει  τα  συμπεράσματα  κάποιων  ομάδων 

όταν αυτά είναι χρήσιμα για την παρακάτω πορεία και διερεύνηση των μαθητών. Μετά από 

το τέλος της κάθε δραστηριότητας, επίσης, ο εκπαιδευτικός συντονίζει την επικοινωνία ό‐

λων των ομάδων και βοηθάει στη γενίκευση των συμπερασμάτων . 

 

Φάσεις υλοποίησης ‐ το παιχνίδι 

Υπάρχουν  δύο στοίβες  από  κάρτες(σχήμα 2).  Κάποιες  κίτρινες  και  κάποιες  κόκκινες.  Στην 

πρώτη δραστηριότητα  η κάθε ομάδα παίρνει δύο κάρτες από τη στοίβα με τις κίτρινες (ά‐

θροισμα ορόσημων‐ θετικών)  . Στη συνέχεια συζητούν οι ομάδες τη συγκεκριμένη δραστη‐

ριότητα  που  τους  ζητιέται  στο φύλλο  εργασίας,  βγάζουν  συμπεράσματα  και  κάθε  μία  τα 

παρουσιάζει στις υπόλοιπες. Σηκώνεται ένας μαθητής από την κάθε ομάδα στη σειρά, και 

κινεί στο διαδραστικό πίνακα τον ήρωα της ομάδας του, περιγράφοντας στη φυσική γλώσ‐

σα την αντίστοιχη κίνηση. Στη συνέχεια ένας άλλος γράφει στον πίνακα την κίνηση αυτή με 

τη  βοήθεια  πρόσθεσης  ακεραίων,  αντιστοιχίζοντας  το  ανεβαίνω  με  το  πρόσημο  +  και  το 

967/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



κατεβαίνω με  το  πρόσημο  ‐  .Το  διάστημα που  η  κάθε  ομάδα  εργάζεται  στο  διαδραστικό 

πίνακα, οι υπόλοιπες  παρατηρούν και διορθώνουν πιθανά λάθη των συμμαθητών τους, με 

σκοπό, ύστερα από την παρατήρηση 4 περιπτώσεων, να μπορέσουν να βγάλουν το αναμε‐

νόμενο συμπέρασμα‐κανόνα. 

Αφού  ολοκληρώσουν  τη  διαδικασία  όλες  οι  ομάδες,  κι  ενώ  στον  πίνακα  υπάρχουν    ήδη 

γραμμένες 4 προσθέσεις με θετικούς αριθμούς, γίνεται κάτι αντίστοιχο με τους αρνητικούς. 

Δηλαδή παίρνει η κάθε ομάδα δύο κάρτες από τη στοίβα με τις κόκκινες (άθροισμα ορόση‐

μων‐ αρνητικών) και μετακινούν πάλι τους ήρωες ανάλογα με τις εντολές των καρτών. Στο 

τέλος της πρώτης δραστηριότητας και μέσα από τη συζήτηση καταλήγουν στον τρόπο που 

γίνεται η πρόσθεση δύο ομόσημων ακεραίων. 

Στη  δραστηριότητα 2  κάνουν  κάτι  αντίστοιχο  αλλά  παίρνοντας  τώρα  μία  κόκκινη  και  μία 

κίτρινη κάρτα (άθροισμα  ετερόσημων). Με την ίδια διαδικασία καταλήγουν στο συμπέρα‐

σμα  για  το  άθροισμα  ετερόσημων  αριθμών.  Στη  συγκεκριμένη  δραστηριότητα  μπορεί  να 

τύχει να εμφανιστεί και άθροισμα αντίθετων ( εμένα μου έτυχε σε μία ομάδα να τραβήξουν 

κάρτες με αντίθετους  αριθμούς). Τότε βγάζουν το συμπέρασμα ότι το άθροισμα των αντί‐

θετων ισούται με μηδέν. 

Σε  επόμενη  διδακτική ώρα,  αφού  έχω  ανακατέψει  όλες  τις  κάρτες  (κόκκινες  και  κίτρινες 

μαζί)   η κάθε ομάδα με  τη σειρά, παίρνει  τόσες κάρτες όσες χρειάζονται για να φτάσει ο 

ήρωας  στο πάνω‐πάνω σκαλοπάτι, δηλαδή στο +9. Ένας μαθητής κινεί τον ήρωα και ένας 

άλλος γράφει στον πίνακα την παράσταση που προκύπτει καθώς ανεβοκατεβαίνει ο ήρωας, 

γράφοντας το νούμερο από  το σκαλοπάτι που βρίσκεται μετά από  κάθε κίνηση του, 

 π.χ  

 

 

Με τον τρόπο αυτό βρίσκουν το άθροισμα πολλών αριθμών .Προσπαθώντας να βρουν έναν 

διαφορετικό τρόπο για να γίνει συντομότερα η πρόσθεση, αναμένω από τους μαθητές να 

προτείνουν (πράγμα που έγινε) ο ήρωας να ανέβει πρώτα όλα τα σκαλοπάτια (άρα να προ‐

σθέσει όλους τους θετικούς) και στη συνέχεια να κατέβει όλα αυτά που του προτείνουν οι 

υπόλοιπες κάρτες που τράβηξαν ( δηλαδή να προσθέσει όλους τους αρνητικούς και τα δύο 

αθροίσματα να τα αφαιρέσουν). 

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από την πρώτη ομάδα, ανακατεύονται ξανά όλες οι κάρ‐

τες και επαναλαμβάνεται   η  ίδια διαδικασία από την   δεύτερη,   την τρίτη και την τέταρτη 

ομάδα. Οι πράξεις της κάθε ομάδας παραμένουν μέχρι το τέλος στον πίνακα και παρατη‐

ρώντας 4 περιπτώσεις τα παιδιά βγάζουν τα συμπεράσματα τους.  

Η ομάδα που θα φτάσει ή θα πλησιάσει  το πάνω‐πάνω σκαλοπάτι,  δηλαδή το +9  είναι η 

νικήτρια. Αν δύο ή περισσότερες  ομάδες φτάσουν στο +9, νικήτρια είναι αυτή που χρειά‐
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στηκε τις λιγότερες κάρτες. Με το παιχνίδι αυτό τα παιδιά διασκεδάζοντας βρίσκουν έναν 

τρόπο για να υπολογίσουν το άθροισμα πολλών ακεραίων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Το φόντο του παιχνιδιού 

 

 
Εικόνα 2: Οι κάρτες 

Αξιολόγηση 

Αυτό  που σε αρχικό στάδιο ενθουσίασε τα παιδιά ήταν ο χώρος από το οικείο τους περι‐

βάλλον.  Είδαν την είσοδο του σχολείου τους σε   παιχνίδι με κάρτες και  την  ίδια τους την 

αυλή σε ταμπλό. Οι σκάλες είχαν μόνο 9 σκαλοπάτια και το πλατύσκαλο ήταν  πάνω πάνω 

στην είσοδο του κτιρίου. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Photoshop έκανα μοντάζ, προσθέ‐

τοντας άλλα 9  σκαλοπάτια   πάνω από  το πλατύσκαλο  και  έφτιαξα  το  ταμπλό  του παιχνι‐

διού.   Τα παιδιά σχολίασαν το μοντάζ που είχα κάνει και ξεκίνησαν το φύλλο εργασίας με 

πολύ κέφι για διασκέδαση και μαθηματικά (δύο πράγματα που συνήθως το ένα δε συμβα‐

δίζει με το άλλο).  Εκτελούσαν με πολύ προσοχή αυτά που τους ζητούσε το φύλλο εργασίας 

και συνεργάστηκαν εντυπωσιακά στις ομάδες τους, έχοντας ο καθένας από ένα ρόλο, κάτι 

που μου απέδειξε ότι πέτυχα τους κοινωνικοπολιτικούς μου στόχους. Σταματούσαν και συ‐

ζητούσαν με τους συμμαθητές τους, κάθε φορά τα αποτελέσματα που είχαν παρατηρήσει 

και  έβγαλαν  εντυπωσιακά  εύκολα  τα  συμπεράσματα  και  τον  κανόνα  για  το πως προσθέ‐

τουμε δύο ομόσημους ή ετερόσημους ακεραίους, χωρίς καμία βοήθεια από μένα, πράγμα 

που ομολογώ ότι δεν περίμενα. Ακόμη και αδιάφοροι ή χαμηλοί σε βαθμολογία μαθητές 

ενδιαφέρθηκαν και κατάλαβαν την πρόσθεση των ακεραίων. Όταν σε παρακάτω μαθήματα 

είχαν να κάνουν προσθέσεις τους άκουγα να μουρμουράνε "ανεβαίνω‐ανεβαίνω, άρα ανε‐

βαίνω, άρα πρόσθεση ή κατεβαίνω‐ κατεβαίνω άρα πάλι πρόσθεση, ή ανεβαίνω‐κατεβαίνω 

άρα αφαίρεση".  Σε  κάποιες ομάδες έτυχαν αντίθετοι αριθμοί,  π.χ. ανέβα 2  και  κατέβα 2, 

οπότε έβγαλαν αμέσως το συμπέρασμα ότι δύο αντίθετοι αριθμοί έχουν άθροισμα μηδέν. 
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Την  επόμενη διδακτική ώρα που ήταν η στιγμή να προχωρήσουμε στο άθροισμα πολλών 

παραγόντων,  εκεί  πλέον  δεν  μπορώ  να  περιγράψω  τον  ενθουσιασμό  τους.  Κι  αυτό  γιατί 

υπήρχε παιχνίδι, με κανόνες και νικητή.   Στο τέλος κάθε διδακτικής ώρας μοιράστηκε στις 

ομάδες των μαθητών ένα φύλλο αξιολόγησης με απλές ασκήσεις εμπέδωσης. Η ευκολία και 

η ταχύτητα με την οποία το απάντησαν και μάλιστα σωστά, αποδεικνύει ότι οι μαθησιακοί 

στόχοι που είχα θέσει στην αρχή επιτεύχθηκαν με επιτυχία. 

Φύλλο  εργασίας 

Άθροισμα  ακεραίων 

Ανοίξτε το αρχείο Geogebra με όνομα "άθροισμα ακεραίων" που υπάρχει στην επιφάνεια 

εργασίας. Βλέπετε σκάλες, πάνω στις οποίες περιμένουν στο πλατύσκαλο, για να ανέβουν ή 

να κατέβουν: ο Καραγκιόζης, το Κολλητήρι, Ο Μπάρμπα‐ Γιώργος και ο Σερ‐ Διονύσιος. Κά‐

θε μία ομάδα διαλέγει από μία φιγούρα. Οι ήρωες βρίσκονται στο πλατύσκαλο,  το οποίο 

θεωρούμε ότι είναι  το μηδέν. 

1η διδακτική ώρα 

1η Δραστηριότητα 

Τραβήξτε δύο κάρτες από τη στοίβα με  τις  κίτρινες.  Κινήστε  τον ήρωα σας με βάση αυτό 

που λένε οι κάρτες και περιγράψτε στη φυσική γλώσσα αυτό που σας έτυχε να κάνετε. 

Ανεβαίνω  …………………..  σκαλοπάτια και στη συνέχεια ανεβαίνω ………….…… ακόμα. Βρέθη‐

κα στο ………………….  σκαλοπάτι  ……………….. από το πλατύσκαλο. Μεταφράστε την παραπά‐

νω έκφραση από τη φυσική γλώσσα στη μαθηματική (με τη βοήθεια πρόσθεσης ακεραίων), 

θεωρώντας  το  «ανεβαίνω»  με  το  πρόσημο ……………..  και  το  «κατεβαίνω»  με  το  πρόση‐

μο…………………………… . 

Στη συνέχεια τραβήξτε δύο κάρτες από τη στοίβα με τις κόκκινες. Κινήστε τον ήρωα σας με 

βάση αυτό που λένε οι κάρτες και περιγράψτε στη φυσική γλώσσα αυτό  που σας έτυχε να 

κάνετε. …………………..…………………   σκαλοπάτια και στη συνέχεια ………….   ………….…… ακόμα.  

Βρέθηκα στο ………………….  σκαλοπάτι ……………….. από το πλατύσκαλο.  

Μεταφράστε  την  παραπάνω  έκφραση  από  τη  φυσική  γλώσσα  στη  μαθηματική, 

…………………………………………………………………………………. 

Συζητήστε με την ομάδα σας τα συμπεράσματα σας και συμπληρώστε την παρακάτω πρό‐

ταση:  Για  να  προσθέσω  δύο  ομόσημους  αριθμούς …………………………..  τις  απόλυτες  τιμές 

τους και στο αποτέλεσμα βάζω το …………………  πρόσημο. 

2η Δραστηριότητα 

Τραβήξτε μία κάρτα από τη στοίβα με τις κίτρινες και μία από τη στοίβα με τις κόκκινες. Κι‐

νήστε τον ήρωα σας με βάση αυτό που λένε οι κάρτες και περιγράψτε στη φυσική γλώσσα 

αυτό  που  σας  έτυχε  να  κάνετε.   ………………   …………………..    σκαλοπάτια  και  στη  συνέχεια 

…………..……  ….…… .  Βρέθηκα στο ………………….  σκαλοπάτι ……………….. από το πλατύσκαλο. 
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Μεταφράστε την παραπάνω έκφραση από τη φυσική γλώσσα στη μαθηματική (με τη βοή‐

θεια    πρόσθεσης  ακεραίων),  θεωρώντας  το «ανεβαίνω»  με  το  πρόσημο ……………..  και  το 

«κατεβαίνω» με το πρόσημο…………………………… . ……………………………………………………………… 

Συζητήστε με  την ομάδα σας  τα συμπεράσματα σας    και συμπληρώστε  το παρακάτω συ‐

μπέρασμα:  Για  να  προσθέσω δύο  ετερόσημους  αριθμούς …………………………..  τις  απόλυτες 

τιμές τους και στο αποτέλεσμα βάζω το πρόσημο ……………………………………………………. 

2η διδακτική ώρα 

3η Δραστηριότητα 

Ανακατέψτε τις κίτρινες με τις κόκκινες κάρτες. Τραβήξτε τόσες κάρτες όσες σας χρειάζονται 

για να ανέβει ο ήρωας σας στο πάνω‐πάνω σκαλοπάτι, δηλαδή στο 9ο πάνω από το πλατύ‐

σκαλο, ή σε ένα κοντινό σε αυτό.  Αν χρειαστεί να το ξεπεράσω έχασα. Μεταφράστε από τη 

φυσική γλώσσα στη μαθηματική τις εντολές που σας δίνουν οι κάρτες, με τη βοήθεια πρό‐

σθεσης ακεραίων  (πολλών παραγόντων):  (……)+(……)+………+………+………+……………………………  

Κινήστε κάθε φορά τον ήρωας σας και βρείτε σε ποιο σκαλοπάτι σταμάτησε.  Άρα η παρα‐

πάνω παράσταση είναι  ίση με………   Νικήτρια είναι η ομάδα που έχει φτάσει ή βρίσκεται 

ποιο  κοντά στο +9.  Αν  έχουν φτάσει ακριβώς στο 9  δύο ή περισσότερες ομάδες  νικήτρια 

είναι αυτή που για να φτάσει χρειάστηκε να τραβήξει τις λιγότερες κάρτες. Σκεφτείτε έναν 

τρόπο  με  τον  οποίο  μπορούμε  να  κάνουμε  πρόσθεση  πολλών  ακεραίων  αριθμών: 

………………………………………………………... Συζητήστε με την ομάδα σας τα συμπεράσματα σας.  

Προέκταση της εφαρμογής και σε άλλους τομείς/αντικείμενα της σχολικής μονάδας: 

Θα μπορούσαν οι μαθητές να ξεκινήσουν οι ίδιοι τη δημιουργία του παιχνιδιού. Στα πλαί‐

σια του μαθήματος της τεχνολογίας ή της αισθητικής αγωγής θα μπορούσαν οι μαθητές να 

τραβήξουν οι ίδιοι τις απαραίτητες φωτογραφίες και στη συνέχεια στο μάθημα της πληρο‐

φορικής να τις επεξεργαστούν με κατάλληλο λογισμικό, επεξεργασίας φωτογραφιών όπως 

το Photoshop ή το Paint‐Net.Στη συνέχεια να τις εκτυπώσουν σε φωτογραφικό χαρτί και στο 

μάθημα της τεχνολογίας ή της αισθητικής αγωγής να κατασκευάσουν τις κάρτες. Θα μπο‐

ρούσαν  επίσης  να φτιάξουν άλλες  κάρτες  για οποιοδήποτε μάθημα  του αναλυτικού προ‐

γράμματος ήθελαν, ώστε να το παρουσιάσουν με μορφή παιχνιδιού.  

Στο μάθημα της πληροφορικής με τη βοήθεια του λογισμικού Geogebra μπορούν να κατα‐

σκευάσουν το ταμπλό του παιχνιδιού. Καταρχήν πρέπει να βρουν στο διαδίκτυο φωτογρα‐

φίες από φιγούρες‐ήρωες που τους αρέσουν  (τον Καραγκιόζη ή οποιεσδήποτε άλλες). Θα 

μπορούσαν ακόμη να σχεδιάσουν οι  ίδιοι  τις φιγούρες με το λογισμικό της  ζωγραφικής ή 

στα πλαίσια του μαθήματος των καλλιτεχνικών. Στη συνέχεια και αφού έχουν βάλει ως φό‐

ντο τη φωτογραφία που θέλουν, να περάσουν με τη βοήθεια των εργαλείων του λογισμικού 

τις φωτογραφίες από τους ήρωες, κάνοντας τις να κινούνται κατακόρυφα. Θα μπορούσαν 

ακόμη να  το  επενδύσουν μουσικά,  ή  και  να ηχογραφήσουν  εντολές που  να  τους δίνει  το 

ίδιο το παιχνίδι καθώς κινούν τους ήρωες. 

Επίσης,  στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  γλώσσα,  θα  μπορούσαν  να  συζητήσουν  και  να 

βρουν οδηγίες για το παιχνίδι, ή ακόμα  να βελτιώσουν το συγκεκριμένο για να διδαχτεί σε 
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επόμενες τάξεις. Θα μπορούσαν ακόμη  και να το επεκτείνουν σε άλλα μαθήματα των μα‐

θηματικών ή μη . 
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Μαθαίνω την Ελληνική Γλώσσα, μια ηλεκτρονική τάξη αξιοποιώντας το MOODLE 

 
Καϊάφα‐Φωτίου Μαριάνθη1, Καραγιώργου Γλυκερία2, Μακροζωνάρη Δήμητρα3, Σπανού 

Μαρία4,6, Σούλιου Χρύσα5 

1,2,3,4,5Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, 6 Εκπαιδευτικός, Μουσικό 
Σχολείο Πειραιά             1 2 glyka_karageorgou@yahoo.gr   3demimak_21@msn.com  4 

mmspanou@gmail.com 5 

 

Περίληψη 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  σχεδίαση  μιας  ολοκληρωμένης  και  λειτουργικής 

ψηφιακής  τάξης που απευθύνεται σε  Έλληνες Ομογενείς ηλικίας 12‐15  ετών με σκοπό  τη 

βελτίωση χρήσης της νεοελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον 

Α2  επίπεδο  γνώσης  της  νεοελληνικής  γλώσσας,  για  την  παρακολούθηση  των  μαθημάτων 

και ο μέγιστος αριθμός αυτών εκτιμάται στους 30.Η παρούσα η‐τάξη φιλοξενεί πέντε ψη‐

φιακά,  με  το  επίπεδο  δυσκολίας  να  ανεβαίνει  σε  κάθε  επόμενο  μάθημα.  Καθένα  έχει  τη 

δική του θεματική ενότητα, εστιάζοντας σε δικό του λεξιλόγιο και γραμματική. Η διάρκεια 

ολοκλήρωσης όλων των μαθημάτων υπολογίζεται στις 10 εβδομάδες. Για την σχεδίαση αυ‐

τής χρησιμοποιείται το διδακτικό μοντέλο της Τask‐Based Learning (TBL), ενώ για τις ομαδι‐

κές δραστηριότητες η συνεργατική τεχνική Jigsaw II.Για τη μεταφορά των μαθημάτων αξιο‐

ποιείται το Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Τάξεων (ΣΔΗΤ) ΜOODLE, το οποίο παραμε‐

τροποιείται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του διδακτικού μοντέλου που επιλέχθη‐

κε για την εκμάθηση της νεοελληνικής γλώσσας. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ηλεκτρονική τάξη, MOODLE, Task‐Based Learning 

Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία προτείνονται πέντε πρότυπα εκπαιδευτικά σενάρια που σχεδιάστη‐

καν με σκοπό τη δημιουργία των ψηφιακών μαθημάτων της ηλεκτρονικής τάξης στο MOO‐

DLE. Όλα τα μαθήματα ακολουθούν το ίδιο διδακτικό μοντέλο, καθώς και κοινή συνεργατι‐

κή  τεχνική,  για  τις  ομαδικές  εργασίες.  Καθώς,  η  μάθηση  παρέχεται  μόνο  εξ  αποστάσεως 

λαμβάνονται υπόψη σημαντικές παράμετροι αυτής της μορφής εκπαίδευσης κατά τη σχε‐

δίαση των ψηφιακών μαθημάτων στο MOODLE, αλλά και στη συνολική λειτουργία της εν 

λόγο η‐τάξης. Τα κριτήρια της επιτυχούς ολοκλήρωσης των μαθημάτων δεν είναι αυστηρά 

καθώς η συγκεκριμένη ηλεκτρονική τάξη προτείνεται μονάχα για τη βελτίωση του επίπεδου 

γνώσης  της  νεοελληνικής  γλώσσας  των  παιδιών  των  ομογενών  και  όχι  για  την  απόκτηση 

κάποιου πτυχίου ή επικύρωσης του επιπέδου γνώσης. Στόχος είναι η βελτίωση από επίπεδο 

Α2‐σύμφωνα με  τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς  Γλωσσομάθειας 

(CECR)‐σε επίπεδο Β1. Για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων κάθε μαθήματος και την α‐

ποτίμηση επίτευξης των στόχων αυτών, υιοθετείται η αρχή Constructive Alignment Principle 

του  John B.Biggs. Καθ  ’όλη τη διάρκεια των ψηφιακών μαθημάτων παρέχεται αξιολόγηση 

και ανατροφοδότηση στους μαθητές για τξ πορεία τους σε αυτά. 
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Περιγραφή Εκπαιδευτικού Προβλήματος 

Σκοπός της ηλεκτρονικής τάξης είναι να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά ομογενών οικογε‐

νειών,   να γνωρίσουν και να βελτιώσουν τη χρήση της νεοελληνικής γλώσσας και να ξεπε‐

ραστούν εμπόδια που προκύπτουν από τη δομή και λειτουργία μιας παραδοσιακής τάξης.  

Καθώς τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε μεγάλα αστικά 

κέντρα,  η  δυνατότητα  παρακολούθησης  μαθημάτων  καθίσταται  αδύνατη  για  ένα  μεγάλο 

πλήθος  Ελλήνων ομογενών.  

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι δημιουργούνται από τη μελέτη του εκπαιδευτικού προβλήματος. Ο 

καθορισμός των στόχων ακολουθεί την  αναθεωρημένη ταξινομία του Bloom. 

Γνωστική περιοχή (cognitive domain) 

Οι μαθητές θα πρέπει: να ανακαλέσουν λέξεις και γλωσσικές δομές (Remember), να κατα‐

νοήσουν  διάφορα  γραμματικά  φαινόμενα  ή  λέξεις  μέσα  από  παραδείγματα  και  εικόνες 

(Understand), να χρησιμοποιούν τον γραπτό και τον προφορικό λόγο (Apply), να αναλύουν 

γραμματικά φαινόμενα, να αποδομούν το υλικό τους και να το ανασυνθέτουν αποφασίζο‐

ντας ποια μέρη είναι σχετικά μεταξύ τους και με την αποστολή τους (Analyze), να συγκρί‐

νουν και να αξιολογούν τα ευρήματά τους, ώστε να παράγουν το τελικό προϊόν και να ελέγ‐

χουν τα λάθη τους (Evaluate), να συνθέτουν τις γνώσεις τους, γραμματικές και λεξιλογικές, 

για να παράγουν έργο, προφορικό ή γραπτό (Create). 

Ψυχοκινητική περιοχή (psychomotor domain). 

Οι  μαθητές  θα  πρέπει:  να  συνεργάζονται  και  να  αναλαμβάνουν  ευθύνη  στα  πλαίσια  της 

ομάδας, ώστε να συμβάλλουν δημιουργικά στις Ομαδικές Εργασίες και στις συζητήσεις, να 

αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, προσληπτικές και παραγωγικές ώστε να κατανοούν 

και να παράγουν  προφορικό και γραπτό λόγο. 

Συναισθηματική περιοχή (affective domain) 

Οι μαθητές θα πρέπει: να αποκτήσουν επίγνωση των γλωσσικών δομών, να καταστούν υ‐

πεύθυνοι  διαχειριστές  της  μάθησής  τους,  να  κατανοήσουν  την αξία  της  επικοινωνίας  για 

την επίτευξη του γλωσσικού τους στόχου.   

Εκπαιδευτική προσέγγιση: Task‐Based Learning (TBL)  

Για  το  σχεδιασμό  των πρότυπων  Εκπαιδευτικών  Σεναρίων υιοθετήθηκαν  οι  αρχές  της  εκ‐

παιδευτικής προσέγγισης Task‐Based Learning (TBL), η οποία αποτελεί ένα αποτελεσματικό 

εργαλείο  στη  διδασκαλία  της  γλώσσας,  καθώς  είναι  προσανατολισμένη  στη  μαθησιακή 

διαδικασία και παρέχει στους μαθητές τα επιθυμητά κίνητρα μάθησης. 

Το διδακτικό μοντέλο TBL ανήκει στο ευρύτερο πεδίο της Communicative Language Teach‐

ing.   Αποτελεί μία από τις νεότερες μεθόδους μάθησης, σύμφωνα με την οποία η γλώσσα 
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μαθαίνεται ως αποτέλεσμα της δημιουργίας διαφόρων ειδών αλληλεπιδραστικών διαδικα‐

σιών στη μαθησιακή διαδικασία, εμπλέκοντας τους μαθητές σε διαδραστικές εργασίες και 

δραστηριότητες. 

Το διδακτικό μοντέλο TBL εστιάζει στη δημιουργία επικοινωνιακής αλληλεπίδρασης με στό‐

χο να επιτευχθεί αρχικά η ανάπτυξη της ευχέρειας (fluency) στη χρήση της γλώσσας και έ‐

πειτα η καλλιέργεια της ακρίβειας (accuracy).  

Η TBL αποτελείται από τρείς διαδοχικές φάσεις, προδραστηριότητα (pre‐task), κύκλος δρα‐

στηριοτήτων (task cycle), εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία (language focus).  

Προδραστηριότητα (pre‐task) 

Στη φάση αυτή, ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές το θέμα (Task) που πρόκειται 

να διεκπεραιώσουν, το στόχο των δραστηριοτήτων και ενεργοποιεί λέξεις και φράσεις σχε‐

τικές με το θέμα. Επίσης, στη φάση αυτή δίνονται οδηγίες για το κυρίως θέμα της εργασίας 

και γίνονται οι απαραίτητες ομαδοποιήσεις των μαθητών.  

Κύκλος δραστηριοτήτων (task cycle) 

Στην κύρια φάση,  οι μαθητές,  χωρισμένοι σε ομάδες,  έχουν  την  ευκαιρία  να  ενεργοποιή‐

σουν και να χρησιμοποιήσουν τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις τους. Η κύρια φάση αποτελείται 

από τρία επιμέρους στάδια: 

 (α) Διεκπεραιωτική δραστηριότητα (task) : 

Η επεξεργασία του θέματος εργασίας είναι η δραστηριότητα αυτή καθ’ αυτή και οι μαθητές 

έχουν  την  ευκαιρία  να  χρησιμοποιήσουν όποιους  γλωσσικούς πόρους  έχουν στη διάθεσή 

τους δουλεύοντας ομαδο‐συνεργατικά, με τον εκπαιδευτικό να έχει ρόλο καθοδηγητή προ‐

ωθώντας έτσι την αυτενέργεια των μαθητών του. 

 (β) Σχεδιασμός (planning): 

Στο στάδιο του σχεδιασμού, οι μαθητές συνεργάζονται για να προετοιμάσουν μια προφορι‐

κή ή γραπτή αναφορά που θα παρουσιάζει στις υπόλοιπες ομάδες τον τρόπο που αντιμε‐

τώπισαν το θέμα εργασίας και  τα ευρήματά τους, με  τον εκπαιδευτικό να έχει ρόλο σύμ‐

βουλος γλώσσας, βοηθώντας τους μαθητές να βελτιώσουν την έκφρασή τους και να διορ‐

θώσουν τα λάθη τους. 

  (γ) Αναφορά (report):  

Το στάδιο αυτό αποτελεί τη φυσική κατάληξη του κύκλου δραστηριοτήτων, κατά τη διάρ‐

κεια του οποίου το αποτέλεσμα της συνεργασίας, γραπτό ή προφορικό, κοινοποιείται στα 

υπόλοιπα μέλη της τάξης.  
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Εστίαση σε γλωσσικά στοιχεία (language focus)‐Ανάλυση και Πρακτική 

Στην τρίτη και τελευταία φάση, η έμφαση δίνεται στη γλωσσική μορφή και χρήση γραμμα‐

τικών φαινομένων  και  αποτελείται  από  δύο στάδια,  την Ανάλυση  και  την Πρακτική.  Στην 

ανάλυση,  ο  εκπαιδευτικός διορθώνει  λάθη που έχουν γίνει  σχετικά με  τη  γραμματική,  τα 

λεξικολογικά στοιχεία και τις σημασιολογικές έννοιες κατά τη διάρκεια της φάσης του Σχε‐

διασμού και της Αναφοράς, ενώ το στάδιο της Πρακτικής διεκπεραιώνονται δραστηριότητες 

επίγνωσης  (consciousness‐raising),  ώστε  οι  μαθητές  να  συνειδητοποιήσουν  τις  διάφορες 

μορφές της γλώσσας που έχουν ήδη συναντήσει στα προηγούμενα στάδια.  

Συνεργατική τεχνική  Jigsaw 

Η  ενορχήστρωση  των  ομαδικών  δραστηριοτήτων  στα  μαθήματα  της  ηλεκτρονικής  τάξης 

που σχεδιάστηκε, στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, ακολουθεί τη συνεργατική στρατη‐

γική Jigsaw II. Η jigsaw είναι ένα είδος συνεργατικής εμπειρίας και μάθησης που αναπτύσ‐

σει τόσο κοινωνικούς όσο και ακαδημαϊκούς στόχους. Επιπλέον, φαίνεται να ενσωματώνει 

τα βασικά συστατικά της συνεργατικής μάθησης δηλαδή τη θετική αλληλεξάρτηση, την αλ‐

ληλεπίδραση  μεταξύ  των  ατόμων,  την  ατομική  υπευθυνότητα,  την  ανάπτυξη  κοινωνικών 

δεξιοτήτων και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της ομάδας.  

Σύμφωνα  με  αυτήν,    αρχικά  το  μαθησιακό  περιεχόμενο  χωρίζεται  σε  υποκατηγορίες  και 

αντίστοιχα  οι  μαθητές  διακρίνονται  σε  ομάδες  ισάριθμες  με  τον  αριθμό  των  υποκατηγο‐

ριών που έχουν οριστεί. Σε αυτές τις ομάδες αναλαμβάνουν ρόλο «ειδικού/expert» σε κάθε 

υποκατηγορία, σχηματίζοντας με τον τρόπο αυτό τις ομάδες ειδικών/expert groups. Παράλ‐

ληλα,  οι  εκπαιδευόμενοι συγκροτούν μικρές  ευρύτερες ομάδες  jigsaw  ή home groups,  σε 

κάθε μία από τις οποίες συμμετέχει ένας ειδικός από κάθε προηγούμενη ομάδα ειδικών. 

Σκοπός  είναι,  αφού μελετηθεί  κάθε  υποκατηγορία  του μαθησιακού περιεχομένου στις  ο‐

μάδες  ειδικών,  να  συγκροτηθούν  οι  ομάδες  jigsaw  στις  οποίες  οι «ειδικοί»  καλούνται  να 

«διδάξουν» τους συμμαθητές τους, ο καθένας το ζήτημα που μελέτησε. Στο τέλος, σε επί‐

πεδο  ολομέλειας,  οι  εκπαιδευόμενοι  συζητούν,  λύνουν  απορίες,  αποτιμούν  την  εμπειρία 

της συνεργατικής διαδικασίας και αξιολογούνται πλέον και σε ατομικό επίπεδο.  

Παραμετροποιήσεις του Moodle για την λειτουργία της ηλεκτρονικής τάξης 

Με σκοπό  την αξιολόγηση  των μαθητών στη συγκεκριμένη ηλεκτρονική  τάξη παραμετρο‐

ποιείται το σύστημα βαθμολόγησης με τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι του 

Διδακτικού Μοντέλου Task‐Based learning (TBL), για την εκμάθηση και βελτίωση της νεοελ‐

ληνικής γλώσσας. Αρχικά, ορίστηκαν οι ομάδες συναρμολόγησης και εμπειρογνωμόνων για 

κάθε  μάθημα:  Jigsaw1,  Jigsaw2,  Jigsaw3,  Experts1,  Experts2,  Experts3.  Δημιουργήθηκαν  

αντίστοιχα και έξι groupings με κάθε group να αντιστοιχίζεται στην αντίστοιχη grouping κα‐

τηγορία,  καθιστώντας  έτσι  δυνατή  την  απομόνωση  και  την  ακολουθία  μαθησιακών  δρα‐

στηριοτήτων, για κάθε ομάδα χωριστά. Στη συνέχεια, αφού επιλέχθηκε το γραμματικό φαι‐

νόμενο που επιδιώκει κάθε ηλεκτρονικό μάθημα να διδάξει, σχεδιάστηκε καθένα από αυτά 

βάση  των φάσεων  του διδακτικού μοντέλου  της TBL.  Τα MOODLE activities  και  resources 

επιλέχθηκαν ώστε να εξυπηρετούν τους στόχους του κάθε μαθήματος (γνωστικούς, ψυχο‐
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κινητικούς, συναισθηματικούς) και τον τύπο του task που καλούνται οι μαθητές να φέρουν 

εις πέρας. Έπειτα, ορίστηκε ο τρόπος αξιολόγησης και βαθμολόγησης των μαθητών για κά‐

θε  μάθημα,  χρησιμοποιώντας  την  αρχή  ευθυγράμμισης  επιδιωκόμενων  αποτελεσμάτων‐

δραστηριοτήτων,  Constructive  Alignment  Principle.  Τα  επιδιωκόμενα  αποτελέσματα  πα‐

ρουσιάζονται  στο MOODLE  με  τη  μορφή  outcomes,  τα  οποία  αντιστοιχίζονται  μετέπειτα 

στις αντίστοιχες δραστηριότητες των μαθημάτων της ηλεκτρονικής τάξης.  

Δίνεται ενδεικτικά το gradeook ενός μαθητή του μαθήματος με τίτλο «Ταξιδεύοντας σε άλ‐

λη Γη σε άλλα μέρη» (Πίνακας 1). 

 

Πίνακας 1 

Αξιοποίηση της Αρχής Constructive Alignment Principle 

Κατά τον σχεδιασμό της ψηφιακής τάξης υιοθετήθηκε η αρχή της κονστρουκτιβιστικής ευ‐

θυγράμμισης  (Constructive  Alignment),  το  ευθυγραμμισμένο  τρίπτυχο:    «Αποτελέσματα 

Μάθησης  ‐ Μαθησιακές και Διδακτικές Δραστηριότητες – Αξιολόγηση».  Γίνεται μια ευθυ‐

γράμμιση των στόχων του μαθήματος με τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα  (outcomes) που 

έχουν τεθεί για όλα τα μαθήματα. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα χωρίζονται σε Γνωστικά 

και Δεξιότητες. Τα γνωστικά χωρίζονται στις 4 βασικές κατηγορίες εξέτασης του επιπέδου 

γλωσσομάθειας.  

Γνωστικά 

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα 

 

Writing 

Ο.1Χρήση  Λεξιλογίου στην παραγωγή γραπτού λόγου 

Ο.2Υπαρξη Δομής στην παραγωγή γραπτού λόγου 

Ο.3Χρήση Γραμματικών  Φαινομένων  στην παραγωγή γραπτού λόγου 
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Ο.4Χρήση Συντακτικών Φαινομένων  στην παραγωγή γραπτού λόγου 

Speaking 

Ο.5Ευχέρεια στην παραγωγή προφορικού  Λόγου 

Ο.6Ακρίβεια στην παραγωγή προφορικού  Λόγου 

0.7Χρήση εύρους λεξιλογίου στην παραγωγή προφορικού  Λόγου 

Listening 

Ο.8Κατανόηση Προφορικού Λόγου 

Reading 

Ο.9Κατανόηση   Λεξιλογίου στην πρόσληψη γραπτού λόγου 

Ο.1ΟΚατανόηση Δομής στην πρόσληψη  γραπτού λόγου 

Ο.11Κατανόηση  Γραμματικών  Φαινομένων  στην πρόσληψη γραπτού λόγου 

Ο.12 Κατανόηση Συντακτικών Φαινομένων  στην πρόσληψη γραπτού λόγου 

 

 

Ο.15Πρόταση Ιδεών και Απόψεων Στόχος: Δημιουργικότητα και Κριτική Σκέψη 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες 

Για την δημιουργία των ηλεκτρονικών μαθημάτων, επιλέχθηκαν οι εξής θεματικές ενότητες: 

«Παρουσιάζω τον εαυτό μου και την οικογένεια μου στους άλλους», «Ταξιδεύοντας σε άλ‐

λη Γη σε άλλα μέρη», «Για φαγητό και για ψώνια στην πόλη», «Κριτικές κινηματογραφικών 

ταινιών», «Υγεία και διατροφή». Για τις ανάγκες της παρούσας η‐τάξης, η ολοκλήρωση κάθε 

προηγούμενου μαθήματος τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχεια στα επόμε‐

να μαθήματα. Παρακάτω παρουσιάζονται ενδεικτικά οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες που 

συντελούν το μάθημα με τίτλο: «Ταξιδεύοντας σε άλλη Γη σε άλλα μέρη».  (Πίνακας 2) 

Επιδιωκόμενα Αποτελέσματα Δεξιοτήτων 

Ο.13Συμβολή στις Ομαδικές ΕργασίεςΣτόχος: Συνεργατικότητα 

Ο.14Συμμετοχή σε ΣυζητήσειςΣτόχος: Επικοινωνία 

Τελικό Παραδοτέο 

 

Η δημιουργία ενός ταξιδιωτικού οδηγού σε μορφή εννοιολογικού 

χάρτη, για Έλληνες τουρίστες που επιθυμούν να επισκεφτούν κάποια 
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πόλη της Ευρώπης. 

Εισαγωγή 

(Pre‐Task Phase) 

Δραστηριότητες 

και Πόροι Του 

Moodle που χρη‐

σιμοποιήθηκαν 

 

Moodle Activities 

 

     ‐Βασικό λεξιλόγιο μαθήματος: Οι 

μαθητές έρχονται σε επαφή με ταξι‐

διωτικούς όρους, στους οποίους μπο‐

ρούν να ανατρέχουν καθ’ όλη τη διάρ‐

κεια του μαθήματος Ο.1 

       ‐Διάλογος για κρατήσεις: Οι 

μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο, 

όπου παρουσίαζεται ένας διάλογος 

μεταξύ δύο ατόμων που 

προγραμματίζουν ένα ταξίδι.Έπειτα 

απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης 

Ο.8 

      ‐Εισαγωγή Τηλεδιάσκεψη 

Μαθήματος: Οι μαθητές γνωρίζουν τη 

δασκάλα/δάσκαλο του μαθήματος και 

γίνεται εισαγωγή στος στόχους του 

συγκεκριμένου μαθήματος Ο.5,Ο.8 

      ‐Ερωτηματολόγιο σχετικά με τη 1η 

διάλεξη: Οι μαθητές καλούνται να 

δώσουν ανατροφοδότηση σε σχέση με 

τη 1η εισαγωγική διάλεξη με τη μορφή 

ερωτηματολογίου   Ο.10 

Moodle Resources 

 

   ‐Περιγραφή και Δομή Μα‐

θήματος: Παρουσίαζεται η 

δομή του του μαθήματος, ο 

τρόπος χωρισμού των ομά‐

δων σε μορφή ρέοντος κει‐

μένου 

Ο.9 

       

       

 

 

 

Η Βασική Αποστο‐

λή 

(Task‐Cycle) 

Δραστηριότητες 

και Πόροι Του 

Moodle που 

Moodle Activities 

      ‐Τηλεδιάσκεψη για κάθε ομάδα 

ειδικών: Κάθε ομάδα ειδικών 

συγκεντρώνονται σε μια 

προγραμματισμένη ημερομηνία 

καλούνται να συγκεντρωθούν ώστε να 

ανταλλάξουν απόψεις σε σχέση με το 

αντικείμενο τους. Η παρουσία του 

εκπαιδευτικού δεν είναι 

απαραίτητηΟ.5,Ο.8,Ο.14,Ο.15 

     ‐Chat για κάθε ομάδα ειδικών:   

Moodle Resources 

    ‐Περιγραφή Αποστολής: 

Ο.8,Ο.10 

 

   ‐Ένα Παράδειγμα Τουρι‐

στικού Οδηγού: 

Ο.9,Ο.10,Ο.11,Ο.12 

 

          ‐Ανακοινώνονται οι 
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χρησιμοποιήθηκαν 

 

Task  

και 

Planning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Report   

Συζητούν σχετικα με την ειδικότητά 

τους Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 

     ‐Forum για κάθε ομάδα ειδικών:  

Συζητούν σχετικα με την ειδικότητά 

τουςΟ.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 

    ‐Wiki για κάθε ομάδα ειδικών:  

Συλλογή πληροφοριών για την 

ειδικότητά 

τουςΟ.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.13,Ο.15 

     ‐Τελικό παραδοτέο ομάδα ειδικών 

σε μορφή παρουσίασης: 

 Ο.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.13,Ο.15 

Ομάδες Ειδικών και Jigsaw: 

Ο.10 

 

   ‐Περιγραφή Καθηκόντων 

για κάθε ομάδα ειδικών: 

Ο.10  

 

 

 

Moodle Activities 

              ‐Chat για κάθε ομάδα 

JigsawΟ.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 

              ‐Forum για κάθε ομάδα Jig‐

sawΟ.1,Ο.2,Ο.3,Ο.4,Ο.10,Ο.14 

            ‐Τηλεδιάσκεψη για κάθε ομάδα 

JigsawΟ.5,Ο.8,Ο.14,Ο.15 

          ‐Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη 

από κάθε ομάδα Jigsaw Ο.1,Ο.2, 

Ο.8,Ο.15 

 

Moodle Resources 

 

       ‐Δίνεται ένα παράδειγμα 

εννοιολογικού χάρτη κοινό 

για όλες τις ομά‐

δεςΟ.9,Ο.10,Ο.11,Ο.12 

 

               ‐ Τελικό παραδοτέο ομάδα jigsaw σε μορφή παρουσίασης 

Ο.1,Ο.2, Ο.8,Ο.15,Ο.13                               

              ‐ Κάθε ομάδα Jigsaw παρουσιάζει το τελικό της παραδοτέο, 

δηλαδή την ιστορία που δημιούργησε στην Τηλε‐διάσκεψη όπου συμ‐

μετέχουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι και ο εκπαιδευτικός: O.5‐O.7 

 

Γλωσσικά Φαινό‐

μενα 

Analysis 

 

 

            ‐Οι μαθητές μπορούν να θέτουν ερωτήσεις και να α‐

νταλλάξουν απόψεις σχετικά με την τελευταία τηλεδιάσκε‐

ψη, τη παρουσίαση των εργασιών Ο.1.,Ο.2,Ο.9,Ο.10,Ο.14 
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(Language Focus) 

Δραστηριότητες 

και Πόροι Του 

Moodle που χρη‐

σιμοποιήθηκαν 

 

              ‐Οι μαθητές απαντούν σε ανώνυμο ερωτηματολόγιο 

σχετικά με τις αποστολές ώστε να συλλέξει πληροφορίες ο 

εκπαιδευτικός με σκοπό την βελτίωσή 

τουςΟ.9,Ο.10,Ο.11,Ο.12 

           ‐Γίνεται μία τελευταία τηλεδιάσκεψη με σκοπό την 

επανάληψη του μαθήματος και την εισαγωγή τους στην ε‐

πόμενη φάση, Γλωσσικά Φαινόμενα.Ο.5,Ο.6,Ο.7,Ο.8,Ο.14 

Practice:    

Moodle Activities 

            ‐Κοίζ εξοικείωσης με έννοιες που 

χρησιμοποιήθηκαν στη διάρκεια του 

μαθήματος  

Ο.9, Ο.11,Ο.12 

              ‐Εξετάζονται παρανοήσεις σε 

σχέση με γραμματικά φαινόμενα, λεξι‐

λόγιο  καθώς επίσης συντάσσουν τη 

δική τους έκθεση στο τέ‐

λοςΟ.9,Ο.11,Ο.12,Ο.3,Ο.4 

‐Οι μαθητές ηχογραφούν τη 

φωνή τους διαβάζοντας ένα κείμενο 

δοσμένο από τον εκπαιδευτι‐

κόΟ.5,Ο.6,Ο.7 

‐Οι μαθητές ανεβάζουν το ηχο‐

γραφημένο μήνυμα  

Ο.5,Ο.6,Ο.7 

 

         Moodle Resources 

            ‐ Κανόνες χρήσης 

τροπικών επιρρημάτων, 

προθέσεων και του χρόνου 

του Μέλλοντα  

Ο.11,Ο.12 

 

Τρόπος Αξιολόγη‐

σης  

Οι δραστηριότητες (moodle activities) που βαθμολογούνται είναι: 

              ‐Κουίζ εξοικείωσης με έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν στη 

διάρκεια του μαθήματος 

              ‐ γραμματικά φαινόμενα, λεξιλόγιο  καθώς επίσης σύνταξη της 

δική τους έκθεση στο τέλος 

           ‐ ηχογραφημένο μήνυμα  
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Πίνακας 2 

 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, προτείνεται ο σχεδιασμός μια ψηφιακής τάξης με την αξιοποίηση 

του MOODLE, για εφήβους Έλληνες Ομογενείς, με σκοπό τη βελτίωση χρήσης της νεοελλη‐

νικής  γλώσσας.  Το MOODLE  παραμετροποείται ακολουθώντας αρχές  του Διδακτικού Μο‐

ντέλου TBL και της συνεργατικής τεχνικής Jigsaw. Η ψηφιακή τάξη που σχεδιάστηκε ξεπερ‐

νά εμπόδια που προκύπτουν στη δομή και λειτουργία μιας παραδοσιακής τάξης δίνοντας 

την ευκαιρία της συμμετοχής μαθητών σε αυτήν, ανεξαρτήτου τόπου και χρόνου.  
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Μεταπτυχιακές Φοιτήτριες στο ΠΜΣ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης  

και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
 

 

Περίληψη 

 

Η διδασκαλία  των Φυσικών  Επιστημών  στο  δημοτικό  σχολείο  έχει  διαφοροποιηθεί  με  τη 

χρήση των νέων τεχνολογιών, οι οποίες επιτρέπουν στον υπολογιστή να ενταχθεί στη διδα‐

σκαλία συμπληρώνοντας τις παραδοσιακές πρακτικές. Στην παρούσα εργασία, προτείνεται 

ένα  ενδεικτικό σχέδιο διδασκαλίας με  χρήση πολυμέσων,  έντυπου  και ψηφιακού υλικού, 

κατά τα πρότυπα του ψηφιακού σχολείου, με βάση τους στόχους που προτείνονται από το 

Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις εναλλακτικές  ιδέες  των μαθη‐

τών σχετικά με το θέμα. Η ενότητα που έχει επιλεγεί προέρχεται από τα Φυσικά της ΣΤ’ τά‐

ξης του Δημοτικού Σχολείου και έχει  τίτλο «Το κυκλοφορικό σύστημα». Παρατίθενται επί‐

σης οι βασικές αρχές σχεδίασης και εισαγωγής στη μαθησιακή διαδικασία του έντυπου υλι‐

κού και των πολυμεσικών στοιχείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που δίνονται από τις 

εκδόσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά και τις προτάσεις της εγχώριας και διεθνούς 

βιβλιογραφίας. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: νέες τεχνολογίες, πολυμέσα, διδασκαλία φυσικών επιστημών, αρχές σχε‐

δίασης έντυπου και ψηφιακού υλικού 

 

Εισαγωγή 

 

Καθώς στην εργασία μας γίνεται συχνά αναφορά στη χρήση πολυμέσων, είναι απαραίτητο 

να δώσουμε στον όρο κάποιον ορισμό, καθώς είναι δυνατό να σημαίνει διαφορετικά πράγ‐

ματα για τον καθένα. Ο Mayer (2001) ορίζει τα πολυμέσα απλά, ως το υλικό που περιλαμ‐

βάνει λέξεις και απεικονίσεις. Ως λέξεις εννοούνται οι γραπτές αλλά και οι προφορικές, ενώ 

στις απεικονίσεις συμπεριλαμβάνονται οι στατικές εικόνες, τα γραφήματα, οι φωτογραφίες, 

οι χάρτες και τα βίντεο. 

 

Θεωρίες ενσωμάτωσης των πολυμέσων 

Η εισαγωγή των πολυμέσων στην εκπαιδευτική διαδικασία βασίζεται στη θεωρία ύπαρξης 

δύο τύπων κωδικοποίησης της πληροφορίας. Ο Paivio (1986) πρότεινε τη θεωρία της διπλής 

κωδικοποίησης, σύμφωνα με την οποία ο κάθε άνθρωπος διαθέτει δύο ανεξάρτητα μεταξύ 

τους συστήματα, το λεκτικό και το μη λεκτικό. Θεμελιώδης θέση της θεωρίας αυτής είναι το 

ότι ο άνθρωπος μαθαίνει καλύτερα όταν έρχεται αντιμέτωπος με πληροφορίες που αναπα‐

ρίστανται και οπτικά και σημασιολογικά. Πρόκειται για δύο ανεξάρτητους τρόπους κωδικο‐

ποίησης,  που  και  οι  δύο  βοηθούν  στην  ανάκληση  του  προς  αφομοίωση  υλικού.  Παρόλα 

αυτά, δεν προτείνεται συγχώνευση των δύο κωδίκων. Αντίθετα, η πληροφορία που συγκε‐
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ντρώνεται από τα δύο κανάλια είναι αυτή που τελικά συγχωνεύεται στην ανθρώπινη μνήμη 

(Clark & Paivio, 1991). 

 

Νωρίτερα,  οι Baddeley  και Hitch  (1974)  είχαν προτείνει  το μοντέλο  της εργαζόμενης μνή‐

μης, το οποίο επίσης έκανε διαχωρισμό του λεκτικού και του οπτικού τρόπου κωδικοποίη‐

σης. Εδώ, όμως, ο λεκτικός κώδικας έδινε μεγαλύτερη σημασία στις φωνολογικές παρά στις 

σημασιολογικές πληροφορίες. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, η βραχύχρονη μνήμη δεν πα‐

ρουσιάζει ενιαία δομή, αλλά αποτελείται από τρία υποσυστήματα, το φωνολογικό κύκλω‐

μα, το σύστημα οπτικο‐χωρικής αποτύπωσης και το κεντρικό σύστημα ελέγχου. Ο Baddeley 

(2000)  πρόσθεσε  στη  θεωρία  του  την  επεισοδιακή μνήμη,  ένα μνημονικό  σύστημα με  τη 

δυνατότητα να ενοποιεί πληροφορίες διαφόρων τύπων (Schuler et al., 2011).  

 

Αρχές σχεδίασης πολυμέσων 

Στο βιβλίο του ο Mayer (2001) αναφέρεται σε επτά βασικές αρχές που διέπουν τη σχεδίαση 

των πολυμέσων και την εισαγωγή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίες έχουν προ‐

κύψει μέσα από έρευνες. Αρχικά, αναφέρει πως οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν έ‐

χουμε συνδυασμό γραπτού λόγου και εικόνας, ενώ παίζει ρόλο και η χωρική γειτνίαση αυ‐

τών στο χαρτί ή την οθόνη. Όσο πιο κοντά εμφανίζονται οι εικόνες στο κείμενο με το οποίο 

σχετίζονται, τόσο καλύτερα είναι τα μαθησιακά αποτελέσματα. Ακόμη, η μάθηση επηρεά‐

ζεται και από το χρόνο κατά τον οποίο παρουσιάζονται τα πολυμέσα ˙ είναι αποτελεσματι‐

κότερο  οι  απεικονίσεις  να  εμφανίζονται  ταυτόχρονα με  το  κείμενο,  παρά  το  ένα μετά  το 

άλλο.  Σύμφωνα  με  την  τέταρτη  αρχή,  τα  παιδιά  μαθαίνουν  καλύτερα  όταν  αποκλείονται 

από τη σχεδίαση του υλικού οι άσχετες λέξεις,  εικόνες και ήχοι,  ενώ είναι πολύ αποτελε‐

σματικότερο τα βίντεο ή οι κινούμενες εικόνες να συνοδεύονται από αφήγηση, παρά από 

υπότιτλους ή κείμενο προβαλλόμενο στην οθόνη. Σε μια μετεξέλιξη της παραπάνω αρχής, 

διαπιστώνεται πως οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα όταν συνυπάρχουν εικόνα και αφήγη‐

ση μόνο, παρά όταν προστίθεται σ’ αυτά και κείμενο προβαλλόμενο στην οθόνη. Τέλος, η 

τελευταία  αρχή  σχεδίασης  πολυμέσων  διασαφηνίζει  πως  αυτά  έχουν  καλύτερα  αποτελέ‐

σματα σε όσους μαθητές χαρακτηρίζονται πιο αδύναμοι, παρά στους πιο δυνατούς. 

 

Προδιαγραφές σχεδίασης υλικού 

 

Το έντυπο υλικό 

Η συγγραφή έντυπου υλικού είναι  ιδιαίτερα συχνή  κατά  την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι 

δάσκαλοι πολύ συχνά προβαίνουν στη δημιουργία τέτοιου υλικού, το οποίο μπορεί να πε‐

ριλαμβάνει  βοηθητικά  πληροφοριακά  κείμενα,  ασκήσεις  ή  άλλες  εργασίες  που  βοηθούν 

τους μαθητές στην κατανόηση του εκάστοτε μαθήματος. 

 

Τα κείμενα που χρησιμοποιούνται στα έντυπα υλικά αποτελούν βασικό φορέα νοηματοδό‐

τησης. Γι’ αυτό πρέπει να είναι κατανοητά από τους μαθητές, η μακρο‐δομή τους να γίνεται 

απόλυτα σαφής στους μαθητές, να υπάρχει γλωσσική συνοχή και νοηματική συνεκτικότητα, 

ενώ η δομή και η σύνδεση προτάσεων και παραγράφων να είναι σύμφωνη με τα γλωσσο‐

λογικά πρότυπα (Ματσαγγούρας & Χέλμης, 2003). Με λίγα λόγια το κείμενο πρέπει να ικα‐

νοποιεί κάποιες κειμενογλωσσικές προδιαγραφές. Βέβαια, η κατανόηση δεν σημαίνει απα‐

ραίτητα ότι εξασφαλίζει και τη μάθηση (Kintsch, 1986). Για να συνδυάσουμε την κατανόηση 
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με τη μάθηση σε ένα κείμενο θα πρέπει αυτό να είναι και παιδαγωγικό. Με άλλα λόγια, θα 

πρέπει να είναι ελκυστικό για τον αναγνώστη, να κεντρίζει το ενδιαφέρον του, το ύφος του 

να συμβαδίζει με την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τη νοοτροπία του, να χρησιμοποιεί οικείο 

λεξιλόγιο  και  να  επεξηγεί  τους  επιστημονικούς  όρους.  Οι Aderson  και Armbruster  (1984) 

χαρακτήρισαν τέτοιου είδους κείμενα ως «κείμενα που σέβονται τον αναγνώστη» και πρό‐

τειναν τρεις επικοινωνιακούς στόχους που θα πρέπει να πληρούν. Αυτοί είναι οι εξής:   

1. Δομή (structure):  Ο λόγος θα πρέπει να οργανώνεται με τον τέτοιο τρόπο ώστε να 

εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τον επικοινωνιακό στόχο. 

2. Συνεκτικότητα και Συνοχή (Coherence και cohesion): Οι σχέσεις ανάμεσα στις ιδέες 

θα πρέπει να είναι  ξεκάθαρες, ώστε να υπάρχει λογική σύνδεση και «ροή νοήμα‐

τος» από τη μια ιδέα στην επόμενη.  

3. Καταλληλότητα  προς  τον  αναγνώστη  (audience  appropriateness):  Το  κείμενο  θα 

πρέπει να ανταποκρίνεται στο γνωστικό και γλωσσικό κεκτημένο και στα ενδιαφέ‐

ροντα των αναγνωστών. 

 

Οι  παιδαγωγικές  αλλά  και  οι  κειμενογλωσσικές  προδιαγραφές  ενός  έντυπου  υλικού  δεν 

αρκούν,  καθώς αυτό θα πρέπει πρωτίστως  να στηρίζεται στο  ισχύον Ενιαίο Πλαίσιο Προ‐

γράμματος  Σπουδών  (ΕΠΠΣ),  να αναφέρεται  στο περιεχόμενό  του  και  να συμβάλλει  στην 

επίτευξη των σκοπών του, καθώς και των γενικότερων σκοπών της εκπαίδευσης, όπως αυ‐

τοί ισχύουν στη σχολική νομοθεσία και την κυρίαρχη παιδαγωγική ιδεολογία (Ματσαγγού‐

ρας & Χέλμης, 2003). 

 

Η εικόνα 

Σε  αντίθεση  με  τα  σχολικά  εγχειρίδια  του  παρελθόντος,  τα  κείμενα  που  παρουσιάζονται 

πλέον στους μαθητές είναι πολυτροπικά, περιέχουν εικόνες διαφορετικών τύπων, οι οποίες 

συμπληρώνουν  το  νόημα  του  γραπτού  λόγου  δίπλα στον  οποίο  παρατίθενται.  Οι  εικόνες 

μεταδίδουν  «μηνύματα  χαμηλού  πληροφοριακού  φορτίου,  αλλά  υψηλής  επικοινωνιακής 

συχνότητας και εμβέλειας» (Κωνσταντινίδου‐ Σέμογλου, 2005) και  συνιστούν ένα μέσο με 

ιδιαίτερη  αξία  για  την  εκπαίδευση.  Άλλωστε,  οι  έρευνες  της  γνωστικής ψυχολογία  έχουν 

καταδείξει πως οι εικόνες αποτυπώνονται στη μνήμη καλύτερα και για περισσότερο καιρό, 

ενώ όταν συγχωνεύονται με τις γραπτές πληροφορίες, βοηθούν στην απομνημόνευση και 

αυτών. 

 

Ως εικόνες εννοούμε τις φωτογραφίες, τα διαγράμματα, τα σκίτσα, τις γελοιογραφίες κτλ., η 

ερμηνεία  των  οποίων  δεν  είναι  εύκολη,  απαιτεί  κόπο  και  επηρεάζεται  από  το  υπόβαθρο 

του εκάστοτε ατόμου. Προκειμένου η διαδικασία αποκωδικοποίησής τους να γίνει ευκολό‐

τερη,  το περιεχόμενό  τους θα πρέπει  να  χαρακτηρίζεται από σαφήνεια  και  συγκεκριμένη 

δομή, αλλά και σωστή οργάνωση της πληροφορίας. Επίσης, πρέπει να είναι συγκεκριμένες, 

αναπαριστώντας πιο εύγλωττα αυτό που θέλει να περιγράψει  το κείμενο, αλλά και να το 

βοηθούν  να  αποκτήσει  εσωτερική  συνάφεια.  Οι  απεικονίσεις  οφείλουν  να  διευκολύνουν 

τον αναγνώστη να κατανοήσει ένα σύνθετο περιγραφικό κείμενο, ειδικά στις Φυσικές Επι‐

στήμες, καθώς και να συνδέει έννοιες άγνωστες για το μαθητή με άλλες που ήδη αναγνωρί‐

ζει  και  του είναι περισσότερο οικείες  (Britton et al., 1993).  Σε  τεχνικό επίπεδο, οι  εικόνες 

πρέπει να έχουν το κατάλληλο μέγεθος, αλλά και απλό, καθαρό σχέδιο. 
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Το χρώμα 

Όπως και οι εικόνες, έτσι και τα χρώματα, χρησιμοποιούνται στα κείμενα που προορίζονται 

για το μαθητικό κοινό προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις διαδικασίες μάθησης αλλά και να 

βελτιώσουν  την  αισθητική  τους  εικόνα.  Όσον  αφορά  στην  ποσότητα  των  χρωμάτων  που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν, έχει παρατηρηθεί πως, από τη μία, εμφανίζονται δυσκολίες 

όταν  χρησιμοποιούνται  πάρα  πολλά  χρώματα,  ενώ,  από  την  άλλη,  δεν  συνιστάται  και  η 

χρήση λίγων χρωμάτων για την εισαγωγή πολλών εννοιών. Η καλύτερη αντίθεση δημιουρ‐

γείται όταν έχουμε μαύρο χρώμα πάνω σε λευκό χαρτί. Όταν υπάρχει φόντο έντονου χρώ‐

ματος ή το κείμενο είναι τυπωμένο πάνω σε κάποια εικόνα, υπάρχει κίνδυνος ακόμα και να 

ελαττωθεί η αναγνωσιμότητα του κειμένου. Τέλος, τα έντονα χρώματα και τα πολλά διακο‐

σμητικά στοιχεία είναι πιθανό να αποσπάσουν την προσοχή του αναγνώστη όταν βρίσκο‐

νται πολύ κοντά στην περιφέρεια του οπτικού πεδίου του κειμένου. Γενικότερα, μπορούμε 

να πούμε πως η χρήση χρώματος δεν κρίνεται θετικά όταν γίνεται χωρίς να συντρέχει ιδιαί‐

τερος λόγος (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τόμος ΙΙ, 1999). 

 

Το power point 

Πολλοί συχνά οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν παρουσιάσεις Power Point στη διδασκαλία 

τους, η σχεδίαση των οποίων θα πρέπει να διέπεται από κάποιους κανόνες. Αρχικά,  ιδιαί‐

τερη προσοχή θα πρέπει να δίνουμε στο στυλ, το χρώμα και το μέγεθος της γραμματοσει‐

ράς έτσι ώστε η παρουσίασή μας να είναι ευδιάκριτη από τους μαθητές. Το στυλ sans serif 

και  το μέγεθος γραμματοσειράς από 24  και πάνω,  χρησιμοποιείται  ευρέως σε παρουσιά‐

σεις και εγγυάται την αναγνωσιμότητα.  Για να είναι το κείμενο ευδιάκριτο θα πρέπει ο δη‐

μιουργός να συνυπολογίσει και το χρώμα του φόντου ώστε να παρέχει ικανοποιητική αντί‐

θεση. Η επιλογή ενός σκουρόχρωμου κειμένου πάνω σε ένα ανοιχτόχρωμο φόντο συμβάλ‐

λει  στην  αναγνωσιμότητα,  ενώ  θα  πρέπει  να  αποφεύγεται  η  χρήση  πολύπλοκων φόντων 

καθώς αποσπά την προσοχή του κοινού. 

 

Συνιστάται η  χρήση ενός περιγραφικού τίτλου ή υπότιτλου, στο πάνω μέρος κάθε διαφά‐

νειας, στοιχισμένου στο κέντρο, για να βοηθήσουμε το κοινό να παρακολουθήσει την πα‐

ρουσίαση.   Ο λόγος πρέπει να είναι συνοπτικός με όσο το δυνατό λιγότερες λέξεις, καθώς 

τα  μακροσκελή  κείμενα  είναι  ιδιαίτερα  κουραστικά  για  το  κοινό.  Στην  περίπτωση  που 

χρειάζεται να προσθέσουμε περισσότερα συνεχίζουμε σε μια δεύτερη διαφάνεια. Αποφεύ‐

γουμε να στριμώχνουμε πολλές πληροφορίες σε μία διαφάνεια. Η χρήση εφέ και ήχων με‐

τάβασης μπορούν να κάνουν μια παρουσίαση πιο εντυπωσιακή, ωστόσο καλό είναι να εί‐

μαστε φειδωλοί στη χρήση τους αφού μπορεί να αποσπάσουν την προσοχή του κοινού α‐

κόμα και να αποβούν ενοχλητικές. Μάλιστα, προτείνεται να επιλέγεται το ίδιο κάθε φορά 

εφέ μετάβασης από την μία διαφάνεια. Με αυτό τον τρόπο η παρουσίασή αποκτά μια ενό‐

τητα και γίνεται πιο ελκυστική για το κοινό. Η επιλογή των κατάλληλων γραφικών είναι  ι‐

διαίτερα σημαντική. Γενικότερα, η επιλογή εικόνων που βρίσκονται έτοιμες στο clip art δεν 

προτείνεται καθώς μπορεί να είναι ακατάλληλες και άσχετες με το περιεχόμενο της παρου‐

σίασής μας. Τα αυθεντικά γραφικά που μπορούμε να εντοπίσουμε σε αφθονία στο διαδί‐

κτυο αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο στην μετάδοση του μηνύματος (Smaldino et al., 2008). 
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Το βίντεο 

Όσο η τεχνολογία και τα πολυμέσα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο, πολλοί δάσκα‐

λοι χρησιμοποιούν το βίντεο σε κάθε του μορφή στις σχολικές αίθουσες, ένα πολυμέσο που 

μπορεί να απευθύνεται σε διάφορους τύπους μαθητών, αλλά και να χρησιμοποιηθεί ανε‐

ξάρτητα από το μοντέλο διδασκαλίας που έχει επιλεγεί (Σολομωνίδου, 1999). Όπως όλα τα 

μέσα που  χρησιμοποιούνται  για  τη  διδασκαλία  στη  σχολική  τάξη,  έτσι  και  η  επιλογή  του 

κατάλληλου βίντεο πρέπει να γίνεται με βάση ορισμένα κριτήρια. Αρχικά, οι πληροφορίες 

που περιέχει πρέπει  να είναι ακριβής  και  επιστημονικά ορθές.  Καθώς  το βίντεο συνήθως 

συνοδεύεται από αφήγηση, η γλώσσα και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνται σε αυτή είναι 

καλό να συνάδουν με την ηλικία και το γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών που το παρακο‐

λουθούν.  Η  δομή  του  είναι αναγκαίο  να  είναι απλή  και  κατανοητή,  να μην μπερδεύει  το 

μαθητικό κοινό στο οποίο απευθύνεται,  ενώ  το περιεχόμενό  του πρέπει  να είναι υψηλής 

ποιότητας.  Βασική προϋπόθεση για  την αποτελεσματική  εισαγωγή ενός βίντεο στη μαθη‐

σιακή διαδικασία είναι να παρουσιάζεται σε ρυθμό που επιτρέπει την παρακολούθησή του 

από όλους τους μαθητές. 

 

 

Παρουσίαση της διδασκαλίας 

 

Ενότητα 1: « Ένας ακούραστος μυς‐ η καρδιά» 

Χρονική Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Υλικά: Φύλλα εργασίας, εικόνες, power point, ηλεκτρονικός υπολογιστής, προτζέκτορας 

 

Αφόρμηση:    Για  να  εισάγουμε  τους  μαθητές  στην  ενότητα,  διατυπώνουμε  ερωτήσεις 

αναφορικά με τις αρχικές τους ιδέες. Κάποιες ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες:  

 Ποια είναι η θέση της καρδιάς στο σώμα μας; 

 Η καρδιά μας χτυπάει πάντοτε με τον ίδιο ρυθμό; 

 Σε τι  χρησιμεύει η καρδιά στον άνθρωπο; 

Τις απαντήσεις των μαθητών τις καταγράφουμε στον πίνακα έτσι ώστε μετά το πέ‐

ρας του μαθήματος να διαπιστώσουμε ποιες από αυτές είναι σωστές και ποιες άλλαξαν. 

 

Επαφή με νέα γνώση: Στο στάδιο αυτό μοιράζουμε στους μαθητές ένα φύλλο εργα‐

σίας όπου απεικονίζεται το ανθρώπινο σώμα. Τους ζητάμε να εντοπίσουν εκείνα τα σημεία 

του σώματος όπου μπορούν να νιώσουν το σφυγμό τους και έπειτα να τα σημειώσουν στο 

ανθρώπινο σώμα του φύλλου εργασίας. Μόλις τελειώσουν οι ομάδες παρουσιάζουν τα συ‐

μπεράσματά τους στην τάξη και γίνεται ανατροφοδότηση. 

Εν συνεχεία,  γίνεται προβολή δύο  εικόνων.  Στην πρώτη εικόνα απεικονίζονται  κά‐

ποια  παιδιά  που  περπατούν  και  στη  δεύτερη  παιδιά  που  τρέχουν.  Ρωτάμε  τους  μαθητές 

ποιος πιστεύουν ότι  είναι ο ρυθμός  των  χτύπων  της  καρδιάς σε  κάθε περίπτωση.  Επαλη‐

θεύουν τις απαντήσεις τους μετρώντας τους δικούς τους σφυγμούς σε κατάσταση ηρεμίας 

και επί τροχάδην και σημειώνουν τις απαντήσεις τους και τα συμπεράσματά τους σε επό‐

μενη άσκηση του ίδιου φύλου εργασίας. 

Έπειτα,  προβάλλουμε  μία  παρουσίαση power point  όπου  περιγράφονται  τα  μέρη 

της καρδιάς, ο καρδιακός παλμός, τα συστατικά του αίματος, το καρδιογράφημα καθώς και 

την αξία της αιμοδοσίας. Για να γίνει κατανοητή, ελκυστική και να κεντρίσει το ενδιαφέρον 
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των μαθητών η παρουσίαση περιέχει  πληθώρα  εικόνων,  σχημάτων  καθώς  και animation. 

Συνίσταται η διακοπή της παρουσίασης μετά την ολοκλήρωση κάθε υποενότητας προκειμέ‐

νου οι μαθητές να διατυπώνουν απορίες.  

 

Εμπέδωση της νέας γνώσης: Ύστερα από την παρουσίαση και την επεξήγηση όλων 

των εννοιών του μαθήματος προχωράμε στην εμπέδωση και επεξεργασία της νέας γνώσης. 

Για να γίνει αυτό μοιράζουμε στους μαθητές φύλλο εργασίας το οποίο περιέχει δυο ασκή‐

σεις.  Στην  πρώτη  άσκηση  οι  μαθητές  καλούνται  να  συμπληρώσουν  ατομικά  τα  μέρη  της 

καρδιάς καθώς και τη ροή του αίματος ενώ στην  τελευταία οι μαθητές καλούνται να ανα‐

γνωρίσουν σε μια εικόνα τα συστατικά του αίματος. 

 

Ενότητα 2: «Η μικρή και η μεγάλη κυκλοφορία»  

Χρονική Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Υλικά: Φύλλα εργασίας, βίντεο, εικόνες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορας, εφαρμο‐

γή glogster.  

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

 Να μπορούν να κατονομάζουν τα μέρη της καρδιάς. 

 Να έχουν κατανοήσει τα συστατικά του αίματος 

 Να μπορούν να εξηγήσουν τη λειτουργία του αναπνευστικού συστήματος. 

 

Αφόρμηση: Αρχικά, προτού προχωρήσουμε στην νέα ενότητα, θα κάνουμε κάποιες 

ερωτήσεις στους μαθητές για να διαπιστώσουμε αν έχουν εμπεδώσει τις γνώσεις της προη‐

γούμενης ενότητας. Έπειτα, για να εισάγουμε τους μαθητές στην νέα ενότητα θα κάνουμε 

κάποιες ερωτήσεις όπως και στην προηγούμενη ενότητα τις οποίες και θα γράψουμε στον 

πίνακα. Κάποιες ενδεικτικά είναι οι ακόλουθες: 

 Με ποιο τρόπο πιστεύετε ότι κυκλοφορεί το αίμα στο σώμα μας; 

 Πώς νομίζετε ότι βοηθάει η καρδιά σε αυτό; 

 Τι ρόλο νομίζετε ότι διαδραματίζει το αναπνευστικό σύστημα στη διαδικασία; 

 

Επαφή με τη νέα γνώση: Έπειτα από την διατύπωση των απόψεων και των αρχικών 

ιδεών των μαθητών σχετικά με την κυκλοφορία του αίματος προχωράμε στην εισαγωγή της 

νέας γνώσης με την προβολή ενός βίντεο. Το βίντεο αυτό περιγράφει παραστατικά τη λει‐

τουργία  του  κυκλοφορικού  συστήματος  ενώ  γίνεται  και  ταυτόχρονη  περιγραφή  του  στα 

ελληνικά. Ακολουθούν κάποιες ερωτήσεις και διατυπώνονται τυχόν απορίες από τους μα‐

θητές. Στη συνέχεια, προβάλουμε στους μαθητές τρεις εικόνες όπου απεικονίζονται άτομα 

που υιοθετούν  στάσεις  ζωής  που βλάπτουν  τη  λειτουργία  της  καρδιάς.  Εμπλέκουμε  τους 

μαθητές σε μια δομημένη συζήτηση όπου τους ζητάμε να σχολιάσουν τις φωτογραφίες και 

να αναφέρουν προσωπικά βιώματα.  

 

Εμπέδωση της νέας γνώσης: Για την εμπέδωση της νέας γνώσης δίνεται στους μα‐

θητές ένα φύλλο εργασίας με δύο δραστηριότητες. Στην πρώτη άσκηση οι μαθητές πρέπει 

να απαντήσουν σε  ένα  ερώτημα σχετικά με  τη μικρή  και  τη μεγάλη  κυκλοφορία  ενώ στη 

δεύτερη να χρωματίζουν σε μια εικόνα με το ανθρώπινο σώμα τις αρτηρίες και τις φλέβες 

καθώς και να περιγράψουν με δικά τους λόγια τη λειτουργία του κυκλοφορικού συστήμα‐
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τος. Μετά, οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν μία αφίσα μέσω της εφαρμογής glogster 

(www.glogster.com). Εδώ οι μαθητές δουλεύουν σε ζευγάρια και στοχεύουν στη δημιουρ‐

γία μιας αφίσας που θα προάγει τον υγιεινό τρόπο ζωής. Για την καθοδήγησή τους μοιρά‐

ζουμε στους μαθητές ένα φύλλο με οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.  
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Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει το σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων 32 μαθητών της Γ' 

τάξης  του  3ου  Γυμνασίου  Ναυπάκτου  στο  πλαίσιο  του  ευρύτερου  τρίπτυχου  πολιτιστικού 

προγράμματος  με  τίτλο  «Περί_δι@β@_ΖΩ  τη  Ναύπακτο,  Αγαπώ  &  Προβάλλω  τον  τόπο 

μου»  το σχολικό έτος 2012  ‐ 2013. Η προβολή της πόλης της Ναυπάκτου ως ταξιδιωτικού 

προορισμού  στην  εκπαιδευτική  κοινότητα  και  στην  κοινωνία  επετεύχθη  διττά˙  μέσω  της 

διασχολικής επικοινωνίας με το 3ο Γυμνάσιο Βόλου αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τηλε‐

διάσκεψης και μέσω των αναρτήσεων των εργασιών των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό 

ιστολόγιο http://peridiavazw.blogspot.gr/. Στο πλαίσιο εφαρμογής της μεθόδου Project με 

τρόπο ομαδοσυνεργατικό και φθίνουσα καθοδήγηση από την εκπαιδευτικό αξιοποιήθηκαν 

διδακτικά από τους μαθητές ψηφιακά εργαλεία του παγκόσμιου Ιστού 2.0 για την εκπόνη‐

ση των μαθησιακών δραστηριοτήτων τους.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: μέθοδος Project, φθίνουσα καθοδήγηση, ομαδοσυνεργατική μέθοδος, τη‐

λεκπαίδευση, ιστολόγιο. 

Εισαγωγή 

Η «Μάθηση με τη μέθοδο Project» (Project based Learning) εδράζεται στην ανακαλυπτική 

μάθηση  (Bruner, 1960)  και  εστιάζει  στις  παιδαγωγικές  αρχές  του  «μαθαίνω  πράττοντας» 

(learning by doing) και «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» (learning how to  learn) (Dewey, 1980). 

Συνδέεται με τα προσωπικά βιώματα των μαθητών  (Χρυσαφίδης, 2000).   Διακρίνεται από 

παιδοκεντρικό χαρακτήρα περιορίζοντας τις δασκαλοκεντρικές τάσεις. Χαρακτηρίζεται από 

ευελιξία στις μαθησιακές διεργασίες και έλλειψη στατικότητας. Επιτυγχάνει τη μάθηση και 

τη  διαχείριση  αυθεντικών  καταστάσεων  μέσω  φυσικών  συνθηκών  κοινωνικής  αλληλεπί‐

δρασης  κατά  τον  Vygotsky  (Hogg &  Vaughan,  2010)  στο  πλαίσιο  μιας  ομάδας  πρακτικής 

(cooperative learning) με απώτερο σκοπό την αυτονόμηση των μαθητών. Στην εκπαιδευτική 

πραγματικότητα αφορά  το σχεδιασμό και  την περάτωση ενός συγκεκριμένου έργου  (Μα‐

τσαγγούρας, 2011˙ Frey, 1986). Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση η μέθο‐

δος Project εφαρμόζεται κατεξοχήν σε προγράμματα πολιτιστικά, αγωγής υγείας, περιβαλ‐

λοντικής εκπαίδευσης, αγωγής σταδιοδρομίας και eTwinning, Comenius, Leonardo Da Vinci 

και στις ερευνητικές εργασίες του Λυκείου. 

Αποσκοπώντας στην περαιτέρω ανάπτυξη της διαπροσωπικής και ενδοπροσωπικής νοημο‐

σύνης  των  συμμετεχόντων  μαθητών  ως  κριτικά  σκεπτόμενων  ανθρώπων  «μέσα  από  την 

έρευνα, τη μελέτη, την ανάδειξη και την προώθηση στοιχείων πολιτισμού» (ΥΠΔΒΜΘ, 2011) 

προκρίνεται  το  συγκεκριμένο  πολιτιστικό  Project.  Εκπονείται  από  7  ομάδες 4‐5  μαθητών 
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της τρίτης τάξης Γυμνασίου. Είναι μεγάλης διάρκειας, πέντε μηνών. Εντάσσεται στα σύνθε‐

τα  (complex),  εφόσον  οι  μαθησιακές  δραστηριότητες  κάθε φορά  είναι  περισσότερες  από 

μία και αντιμετωπίζονται υπό διαφορετικές οπτικές  (Nithya, 2011). Με κριτήριο το σκοπό 

της υλοποίησής του κατηγοριοποιείται στα «Project διερεύνησης ενός ζητήματος». Λαμβά‐

νοντας υπόψη το τελικό παραγόμενο προϊόν,  την κατασκευή με ψηφιακά εργαλεία του  Ι‐

στού 2.0 ενός ιστολογίου ως μέσου διαδικτυακής επικοινωνίας, εντάσσεται και στα "Project 

κατασκευών  και  άλλων  δράσεων"  (Ματσαγγούρας,  2011˙  Frey,  1986).  Όσον  αφορά  τον 

βαθμό παρέμβασης του εκπαιδευτικού ακολουθεί το μοντέλο της φθίνουσας καθοδήγησης 

(fading scaffolding), σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήματα και οι μα‐

θητές  επιλέγουν  τα  βήματα  και  τις  δράσεις  της  έρευνας,  τις  οποίες  ολοκληρώνουν με  τη 

διακριτική παρώθηση  και  εμψύχωση  του  εκπαιδευτικού,  όταν  κρίνεται αναγκαίο  (Hmelo‐

Silver, Duncan & Chinn, 2007).   

Στόχοι της εργασίας  

Οι στόχοι  της συγκεκριμένης πρότασης  εναρμονίζονται με  το Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο 

Προγράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Τοπικής 

Ιστορίας για το Γυμνάσιο και με τη σχετική εγκύκλιο για το σχεδιασμό και την υλοποίηση 

προγραμμάτων  σχολικών  δραστηριοτήτων  στην  κατηγορία  πολιτιστικών  θεμάτων  (Υ‐

ΠΔΒΜΘ, 2011). Συγκεκριμένα, επιδιώκεται, μέσω της ανάληψης δράσεων για την προβολή 

της πόλης της Ναυπάκτου ως ταξιδιωτικού προορισμού εκδρομών σχολικού ή/ και ευρύτε‐

ρου ενδιαφέροντος και  για  την ανάδειξη ορισμένων πτυχών της φυσιογνωμίας  της πόλης 

συγχρονικά και διαχρονικά, οι συμμετέχοντες να ωφεληθούν πολλαπλά σε επίπεδο γνώσε‐

ων,  δεξιοτήτων και στάσεων που οι  ίδιοι  καλούνται  να αποκτήσουν,  να αναπτύξουν ή  να 

μετασχηματίσουν αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της μαθησιακής διεργασίας (Courau, 2000).  

Αναλυτικά,  επιδιώκεται  οι  μαθητές  να  γνωρίσουν  καλύτερα  την  ιστορική  και  πολιτιστική 

κληρονομιά της πόλης τους και να προβάλουν ορισμένες από τις φυσικές ομορφιές και ό‐

ψεις της σύγχρονης ζωής της. Να αναζητήσουν από έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές υλικό 

και να το αντιμετωπίσουν με τρόπο κριτικό και διαθεματικό (Κουτσογιάννης, 2010). Σε επί‐

πεδο  κοινωνικής αλληλεπίδρασης  να  εμπεδώσουν  το πνεύμα σεβασμού  και  συνεργασίας 

στα όρια  τόσο της ομάδας  τους,  της ολιγομελούς και  της ευρύτερης, όσο και εκείνης  του 

συνεργαζόμενου σχολείου. Στο πλαίσιο του ψηφιακού ‐ τεχνολογικού γραμματισμού (ό.π.) 

να εξοικειωθούν με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων (ιστολόγιο, λογισμικά παρουσίασης, 

διαδραστικές αφίσες, σύννεφα λέξεων,   πίνακες ανακοινώσεων, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, 

λογισμικό τηλεδιασκέψεων). Παράλληλα, να αντιμετωπίσουν τις ενταγμένες σε προσαρμο‐

σμένα εκπαιδευτικά σενάρια ΤΠΕ ως εργαλείο προώθησης της μάθησης (Μισιρλή & Κόμης, 

2011). Να ξεπεράσουν την όποια τεχνοφοβία, αν υφίσταται, ή τυχόν ενδοιασμούς ή φόβους 

κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων.  

Φάσεις ανάπτυξης του Project 

Σχεδιασμός και οργάνωση των εργασιών 

Στην πρώτη φάση διάρκειας συνολικά δυο διδακτικών ωρών διατυπώθηκε αρχικά το θέμα 

αδρομερώς από την εκπαιδευτικό προκειμένου να προκληθεί η έγερση του ενδιαφέροντος 
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των μελών της ομάδας σε αυθεντικές συνθήκες (Χρυσαφίδης, 2000). Ως αφόρμηση και πα‐

ράλληλα  μελλοντική  προοπτική  αξιοποιήθηκε  η  πανελλήνιου  βεληνεκούς  διασχολική  κα‐

μπάνια «Αγαπώ και προβάλλω τον τόπο μου,  Τα σχολεία φωτογραφίζουν τον τόπο τους» 

στην  ψηφιακή  διαδραστική  πλατφόρμα  «ΠΑΙΔΙΑ  ΠΑΜΕ  ΕΛΛΑΔΑ»  στη  διεύθυνση 

http://schools‐go‐greece.gr. Με ανάληψη πρωτοβουλιών από τους μαθητές προσδιορίστη‐

κε σαφέστερα ο σκοπός  του Project,  η προβολή  των διαστάσεων  της πόλης που θα μπο‐

ρούσαν να λειτουργήσουν ως κίνητρο ώστε να αποτελέσει πόλο έλξης επισκεπτών με ιστο‐

ρικό, θρησκευτικό, φυσιολατρικό ή άλλο ενδιαφέρον, και οι επιμέρους στόχοι. Εφαρμόστη‐

κε η διδακτική τεχνική της ιδεοθύελλας, ώστε να καταγραφούν οι  κατηγορίες που θα απο‐

τελούσαν τα υποκείμενα διερεύνησης κατά την υλοποίηση. Οι  ίδιοι οι μαθητές κατέληξαν 

στην  ιστορία,  στις  σημαίνουσες  προσωπικότητες  της  πόλης,  στην  αρχιτεκτονική  κληρονο‐

μιά, στην καθημερινή ζωή και το φυσικό τοπίο της πόλης.   

Στη δεύτερη φάση διάρκειας δυο διαδοχικών διδακτικών ωρών συγκροτήθηκαν οι ομάδες 

εργασίας. Οι 32 μαθητές σχημάτισαν 7 ανομοιογενείς ομάδες 4‐5 μαθητών με κριτήρια το 

φύλο τους, το βαθμό εξοικείωσής τους με τον υπολογιστή αλλά και την ανομοιογένεια όσον 

αφορά τη σχολική επίδοση, ώστε όλοι οι συμμετέχοντες μέσω της μέγιστης δυνατής αυτε‐

νέργειας εντός της ομάδας τους να επιτύχουν το ανώτερο επίπεδο οργάνωσης της μάθησης 

(Ματσαγγούρας, 2011). Στη συζήτηση που ακολούθησε κάθε ομάδα επέλεξε την κατηγορία 

που ενδιαφερόταν να διερευνήσει βιωματικά και συγκεκριμενοποίησε τα ερευνητικά ερω‐

τήματα. Παράλληλα καθορίστηκε ο τρόπος και ο ρυθμός της εργασίας, η σειρά των παρου‐

σιάσεων, η συνολική διάρκεια του Project και η μορφή των τελικών προϊόντων.  

Στην  τρίτη φάση παρουσιάστηκαν από την εκπαιδευτικό  τα ψηφιακά εργαλεία που θα α‐

ξιοποιούσαν  οι  μαθητές,  διαμοιράστηκαν  οδηγίες  ηλεκτρονικά  και  ακολούθησε  πρακτική 

εξάσκηση,  σε  τρεις  μεμονωμένες  διδακτικές  ώρες.  Επιλέχθηκαν  το  wordle 

(http://www.wordle.net/)  για  σύννεφα  λέξεων,  το edu glogster  (http://edu.glogster.com/) 

για  διαδραστικές  αφίσες,  οι  διαδικτυακοί  πίνακες  ανακοινώσεων  padlet 

(http://padlet.com/), το skype για τηλεδιασκέψεις. Δόθηκαν κωδικοί που δημιουργήθηκαν 

στον «καθηγητικό»  λογαριασμό  του edu glogster,  ώστε  οι  συμμετέχοντες  να μπορούν  να 

αλληλεπιδρούν συνεργατικά. Επισημάνσεις δόθηκαν ακόμα και για τα περισσότερο οικεία 

στους μαθητές, όπως οι διευρυμένες δυνατότητες  του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και το 

power point, εφαρμογές που είχαν ήδη αξιοποιηθεί για την εκπόνηση εργασιών στο γνω‐

στικό αντικείμενο της Πληροφορικής σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Χρόνος διατέθη‐

κε  και  στη  χρονογραμμή  timetoast  (http://www.timetoast.com/)  για  γραμμική  αναπαρά‐

σταση  της  εξελικτικής  πορείας  των  εργασιών  του  προγράμματος,  το  vuvox 

(http://www.vuvox.com/)  για  την  οργάνωση  του φωτογραφικού  υλικού  και  το  SlideBoom 

(http://www.slideboom.com/) για διαδικτυακή αποθήκευση και διαμοιρασμό αρχείων πα‐

ρουσίασης powerpoint.  

Υλοποίηση των εργασιών και ολοκλήρωση του Project 

Κάθε ομάδα εργάστηκε συλλογικά έχοντας αναλάβει έναν θεματικό άξονα της επιλογής της 

και υπηρετώντας τους διατυπωμένους στόχους. Η έρευνα περιλάμβανε τρία βασικά στάδια. 

Προηγήθηκε η συλλογή των πληροφοριών εκτός σχολικού ωραρίου. Μέσω διερεύνησης το 

υλικό προήλθε από διάφορες πηγές,  έντυπες ή διαδικτυακές,  οι οποίες αντιμετωπίζονταν 
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κριτικά. Ακολούθησε η καταγραφή, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη των πληροφοριών από τα 

μέλη κάθε ομάδας.  Έπειτα στα διαλείμματα ενημέρωσης και στα διαλείμματα ανατροφο‐

δότησης πραγματοποιούνταν η παρουσίαση των εργασιών ενώπιον των 32 συμμετεχόντων 

του προγράμματος, ώστε μέσω της συλλογικής συζήτησης, ανατροφοδότησης να προκύψει 

η σύνθεση των διαστάσεων και η οριστική μορφή των μαθησιακών δραστηριοτήτων.  

Όλα τα μέλη κάθε ομάδας αναλάμβαναν να παρουσιάσουν από κοινού  την τελική μορφή 

των εργασιών τους στο αντίστοιχο τμήμα από το 3ο Γυμνάσιο Βόλου μέσω τηλεδιάσκεψης 

στο πλαίσιο της διασχολικής επικοινωνίας αξιοποιώντας τις δωρεάν παροχές της εφαρμο‐

γής skype. Πραγματοποιήθηκαν τέσσερεις τηλεδιασκέψεις στις οποίες παρουσιάστηκαν «Η 

σύγχρονη Ναύπακτος και η ζωή των εφήβων της» ‐από δυο ομάδες‐ «Το λιμάνι της Ναυπά‐

κτου», «Η Ναυμαχία της Ναυπάκτου (7‐10‐1571)», «Δημήτριος Παπαχαραλάμπους, ο μεγά‐

λος  ευεργέτης  της  Ναυπάκτου»  (Εικόνα  1).  Προετοιμάστηκαν  αλλά  δεν  παρουσιάστηκαν 

λόγω της ημερομηνίας λήξης του διδακτικού έτους που ακύρωσε την εξ αρχής προγραμμα‐

τισμένη πέμπτη τηλεδιάσκεψη «Το κάστρο της Ναυπάκτου» και «Οι εκδηλώσεις της πόλης 

για τις Απόκριες 2013». 

 

Εικόνα 1: Χρονογραμμή τηλεδιασκέψεων 

Οι επιμέρους εργασίες ήταν οι εξής. Οι μαθητές καλούνται αρχικά να συνθέσουν ένα προ‐

σωπικό  πολυτροπικό  κείμενο  ανάλογα  με  το  θέμα  τους  αξιοποιώντας  ένα  λογισμικό  πα‐

ρουσίασης. Στη συνέχεια να κατασκευάσουν ένα σύννεφο λέξεων με τους βασικούς όρους 

της παρουσίασης τους (Εικόνα 2).   

 

Εικόνα 2: Σύννεφο λέξεων 
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Τέλος,  να  επιλέξουν από  το υλικό  τους  τα στοιχεία που κρίνουν αναγκαίο  να συμπεριλά‐

βουν σε μια πολυμεσική διαδραστική αφίσα (Εικόνα 3). Ορισμένες ομάδες επέλεξαν ως υ‐

ποστηρικτικό υλικό να δημιουργήσουν βίντεο από φωτογραφίες ή να αξιοποιήσουν κάποιο 

ήδη έτοιμο, για την προώθηση των στόχων του Project.  

 

Εικόνα 3: πολυμεσική Διαδραστική αφίσα 

Η κοινοποίηση των εργασιών κάθε ομάδας για πολλούς μαθητές αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο 

συμμετοχής και δράσης. Δεν αφορούσε ως αποδέκτες μόνο τους συμμαθητές στο πλαίσιο 

πολιτιστικού προγράμματος ή  το συνεργαζόμενο σχολείο μέσω  τηλεδιασκέψεων.  Επιπρό‐

σθετα, απευθυνόταν και στο σύνολο της μαθητικής κοινότητας του 3ου Γυμνασίου Ναυπά‐

κτου και στην τοπική κοινωνία μετά το πέρας του προγράμματος και ασφαλώς στη διευρυ‐

μένη  εκπαιδευτική  κοινότητα  μέσω  των  δημοσιεύσεων  στο  ιστολόγιο 

http://peridiavazw.blogspot.gr/  διασφαλίζοντας  έτσι  και  τη  διάχυση  «καλών  πρακτικών» 

(Ματσαγγούρας, 2011). 

Αξιολόγηση του Project 

Για την διερεύνηση του βαθμού επίτευξης των στόχων που αναφέρθηκαν σε προηγούμενη 

ενότητα, υλοποιήθηκε διαμορφωτική αξιολόγηση. Το δείγμα της αποτέλεσαν η εκπαιδευτι‐

κός και οι 32 μαθητές της Γ' τάξης του 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου που συμμετείχαν στο πο‐

λιτιστικό πρόγραμμα.  Εργαλεία συλλογής δεδομένων ήταν η παρατήρηση από  την  εκπαι‐

δευτικό της συμμετοχής, του ενδιαφέροντος και των πρωτοβουλιών κάθε μαθητή, η συζή‐

τηση κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων ενημέρωσης και ανατροφοδότησης και τα αναρ‐

τημένα σχόλια των μαθητών στους διαδικτυακούς πίνακες ανακοινώσεων. 

Μετά  την ολοκλήρωση  της διαμορφωτικής αξιολόγησης ακολούθησε η  τελική.  Αυτή απο‐

σκοπούσε στην αυτο‐αξιολόγηση της προσωπικής συμβολής στη λειτουργία της ομάδας και 

στην ετερο‐αξιολόγηση από το σύνολο των συμμετεχόντων τόσο της τελικής εργασίας όσο 

και  της  λειτουργικότητας  του σεναρίου, ώστε  να  γίνουν οι αναγκαίες  βελτιώσεις ως ανα‐

τροφοδότηση για την επόμενη φορά.  Για το σκοπό αυτό αξιοποιήθηκαν δυο εργαλεία˙  τα 

αυτοαναφορικά σχόλια των μαθητών στους διαδικτυακούς πίνακες ανακοινώσεων σχετικά 

με τα οφέλη που αποκόμισαν και τα εμπόδια που συνάντησαν και ένα γραπτό ερωτηματο‐

λόγιο με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου. Και στα δυο οι μαθητές συμμετείχαν α‐
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νώνυμα, ώστε να διασφαλιστεί η μεγαλύτερη δυνατή ειλικρίνεια στις απαντήσεις τους. Για 

τη μέτρηση των μεταβλητών στις ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούσαν τη διατύπωση 

απόψεων σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια χρησιμοποιήθηκε η πεντάβαθμη κλίμακα Lik‐

ert (πάρα πολύ, πολύ, αρκετά, λίγο, καθόλου). Κριτήρια για τη διατύπωση των ερωτημάτων 

αποτέλεσαν η ανταπόκριση στους αρχικούς στόχους (γνωστικούς, παιδαγωγικούς, τεχνολο‐

γικούς), η εξελικτική πορεία μάθησης, η πληρότητα των εργασιών, η αποτελεσματική αξιο‐

ποίηση των ψηφιακών εργαλείων, η λειτουργικότητα των ομάδων, η τελική παρουσίαση, η 

επίδραση στους μαθητές τόσο μαθησιακά και συναισθηματικά, όσο και σε επίπεδο επικοι‐

νωνίας σχέσεων και στάσεων ζωής (Μάγος, 2007˙ Κόκκος, 2005).   

Από την επεξεργασία των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν ήταν σαφές ότι το ενδιαφέρον 

της πλειοψηφίας των μαθητών οφειλόταν στην αίσθησή τους ότι η συμμετοχή τους στο Pro‐

ject συνέβαλλε στην ανάπτυξη των προσωπικών τους  ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Θεώρη‐

σαν το έργο της προβολής της πόλης επωφελές τόσο στους ίδιους όσο και στην τοπική κοι‐

νωνία και ανταποκρινόμενο σε αυθεντικές βιωματικές συνθήκες δεδομένης και της σύγχρο‐

νης  οικονομικής  πραγματικότητας.  Εμπλούτισαν  τις  γνώσεις  τους  για  την  τοπική  ιστορία, 

την πολιτιστική κληρονομιά και τη γεωγραφία. Προσπάθησαν να βελτιώσουν την ικανότητα 

παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Την προσοχή τους κέντριζε η συνεργασία με‐

ταξύ τους αλλά και με άγνωστους, έστω αρχικά, συνομηλίκους τους. Στο πλαίσιο των ομά‐

δων λειτούργησαν σε  ικανοποιητικό βαθμό συλλογικά, διαχειρίστηκαν προβληματικές κα‐

ταστάσεις και εκτίμησαν τη διαφορετικότητα. Επέδειξαν σεβασμό στη δράση των «άλλων» 

και στις τηλεδιασκέψεις και στη δια ζώσης συνάντηση στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής στην 

πόλη και στο συνεργαζόμενο σχολείο του Βόλου. Ανακοίνωσαν τις εργασίες τους σε όλους 

τους αποδέκτες με αυτοπεποίθηση και σταδιακά μειούμενο άγχος. Ανέλαβαν πρωτοβουλί‐

ες και συμμετείχαν σε δράσεις όπως η διασχολική εκστρατεία «Αγαπώ και προβάλλω τον 

τόπο μου, Τα σχολεία φωτογραφίζουν τον τόπο τους» (Εικόνα 4).   

 

Εικόνα 4: Συμμετοχή σε διασχολική δράση 

Εκπόνησαν πρωτότυπες εργασίες με διαδικτυακά λογισμικά  τα οποία έμαθαν να αξιοποι‐

ούν σε  ικανοποιητικό βαθμό χωρίς  ιδιαίτερα προβλήματα. Ως προς την προστιθέμενη μα‐

θησιακή αξία των επιλεγμένων εφαρμογών του παγκόσμιου Ιστού 2.0 διαπίστωσαν τα εξής: 

 Το Wordle για τη δημιουργία σύννεφων λέξεων ως γνωστικό εργαλείο διευκόλυνε 

τη  μάθηση  μέσω  της  οπτικοποίησης  των  πληροφοριών  και  της  δημιουργικής  έκ‐
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φρασης των ιδεών των μαθητών. Συνέβαλε στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. 

Βοήθησε και στην παραγωγή συνοπτικού γραπτού λόγου μέσω του ελέγχου της συ‐

χνότητας εμφάνισης των λέξεων ‐ βασικών εννοιών στα αρχικά εκτενή κείμενα των 

παιδιών. 

 Το edu glogster ως καινοτόμο μαθησιακό περιβάλλον εργασίας προκάλεσε το έντο‐

νο ενδιαφέρον των μαθητών εξαιτίας της δυνατότητας ενσωμάτωσης κειμένου, ή‐

χου, βίντεο, εικόνων, γραφικών και υπερσυνδέσμων σε διαδραστικές αφίσες. Ευνό‐

ησε  την  ομαδοσυνεργατική  επεξεργασία  του  πολυμεσικού  κειμένου.  Προσέθετε 

έναν περισσότερο βιωματικό και παράλληλα παιγνιώδη χαρακτήρα στη μάθηση. 

  οι διαδικτυακοί πίνακες ανακοινώσεων padlet αξιοποιήθηκαν ως μέσα ανατροφο‐

δότησης σε όλες  τις φάσεις  του προγράμματος.  Και η διαμορφωτική  και η  τελική 

αυτό‐αξιολόγηση και ετερο‐αξιολόγηση κάθε μαθητή προωθήθηκαν με τις αναρτή‐

σεις επώνυμων σχολίων με τα οποία μεταξύ άλλων ζητούσαν τη βοήθεια των συμ‐

μαθητών τους, επαινούσαν τις προσπάθειες τους, πρότειναν λύσεις, παρείχαν ενη‐

μέρωση. 

Συμπεράσματα 

Σαφώς και σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος υπήρξαν προβλήματα που είτε αφορού‐

σαν τις διαπροσωπικές σχέσεις είτε την πορεία της μάθησης είτε τεχνολογικής φύσεως ζη‐

τήματα.  Συγκεκριμένα,  υπήρξε αρχικά  κάποια δυστοκία στην οργάνωση  των  ομάδων,  κα‐

θώς ορισμένοι μαθητές επιθυμούσαν να ενταχθούν σε ομάδες της επιλογής τους χωρίς να 

τηρούν  τα  κριτήρια  που  προαναφέρθηκαν.  Τρεις  μαθητές  από  διαφορετικές  ομάδες  εξέ‐

φρασαν τη δυσανασχέτησή τους, επειδή επωμίστηκαν περισσότερους ρόλους από αυτούς 

που τους αναλογούσαν. Δεν έλειψαν και τρεις περιπτώσεις  μαθητών με φυγόπονες ή ακό‐

μα  και  διασπαστικές  τάσεις.  Μια  ομάδα  επέδειξε  αδυναμία  στην  τήρηση  του  χρονοδια‐

γράμματος και στην παράδοση των εργασιών της με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση στις 

μεταξύ τους σχέσεις. Στην πορεία προέκυψε και ένα «ζευγάρωμα» δυο μαθητών που επι‐

χείρησαν να αγνοήσουν τα υπόλοιπα μέλη της ίδιας ομάδας. Η ελλιπής εξοικείωση περιο‐

ρισμένου αριθμού μαθητών με τις ΤΠΕ ήταν ένα γεγονός που αντιμετωπίστηκε εξ αρχής με 

πρακτική εξάσκηση και επίλυση αποριών σε συνεργασία και με τους διδάσκοντες της πλη‐

ροφορικής.  

Οι  δυσκολίες  ξεπεράστηκαν  σταδιακά  βάσει  του  κοινά  διαμορφωμένου  και  αποδεκτού 

συμβολαίου συνεργασίας μεταξύ μαθητών και διδάσκουσας, με συζήτηση και συμβιβαστι‐

κό πνεύμα. Επιλύθηκαν εντός της ομάδας με κατά πρόσωπο χειρισμούς κυρίως από τα ίδια 

τα παιδιά όπως η έκφραση ανησυχίας ή δυσαρέσκειας για συγκεκριμένες συμπεριφορές. Η 

εκπαιδευτικός  αξιοποίησε  περισσότερο  τεχνικές  ενεργητικής  ακρόασης  και  σε  μικρότερο 

βαθμό επιχειρηματολογία ή μη λεκτικές ενέργειες  (Courau, 2000).  Έχοντας γνώση της δυ‐

ναμικής του συνόλου αλλά και των ιδιαιτεροτήτων των μονάδων λειτούργησε ως «απούσα» 

φίλη αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη της στην αυτενέργεια των μαθητών, ως εξωτερικός 

αντικειμενικός σχολιαστής και ως εμψυχωτής αξιοποιώντας την επιβράβευση και  την ψυ‐

χολογική  ενθάρρυνση.  Παρείχε  επεξηγήσεις  και ανατροφοδότηση.  Επαγρυπνούσε  για  την 
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τήρηση των υποχρεώσεων και χρονοδιαγραμμάτων και για τη διασφάλιση της ομαλότητας 

της διαδικασίας και επενέβαινε, όταν κρινόταν αναγκαίο (Κόκκος, 2005· Θεοφιλίδης, 2002).   

Στο πλαίσιο του τελικού απολογισμού ήταν σαφές ότι η επιτυχία του προγράμματος οφεί‐

λεται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων ο εθελοντικός χαρακτήρας και η αυτοορ‐

γάνωση των ομάδων, η ανάδειξη των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων των μαθητών, ο 

εξ αρχής οργανωμένος αλλά παράλληλα ευέλικτος προγραμματισμός των εργασιών και των 

στόχων, η μεθοδολογική διαφοροποίηση από την  παραδοσιακή δασκαλοκεντρική οπτική, ο 

ρόλος  της  εκπαιδευτικού,  ο αμοιβαίος σεβασμός,  η  διάθεση  χρόνου,  η  διαθεματική προ‐

σέγγιση και η συνεργασία με διδάσκοντες άλλων ειδικοτήτων, η αναγνώριση της ατομικής 

συνεισφοράς στο πλαίσιο μιας ομάδας με κοινούς στόχους. 
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Μια διακειμενική ανάγνωση του Μ. Αναγνωστάκη με τη βοήθεια των ΤΠΕ 
«Στο παιδί μου…. Μιλώ………» 

 
Παπαντωνίου Ελένη  
Εκπαιδευτικός ΠΕ02  

MA ICT in Education, Επιμορφώτρια στις ΤΠΕ,  
epapant@sch.gr  

 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια διδακτική πρόταση για το μάθημα Κείμενα της 

Νεοελληνικής  Λογοτεχνίας  της  Γ  Γυμνασίου  για  την  ενότητα Μεταπολεμική  και  Σύγχρονη 

Λογοτεχνία και ειδικά για το έργο του Μανώλη Αναγνωστάκη.  Η προσπάθεια που έγινε, σε 

μια συνειδητή διαφοροποίηση με την επικρατούσα τάση στη συγγραφή διδακτικών σενα‐

ρίων για τη λογοτεχνία με τη βοήθεια των ΤΠΕ, εστίασε στο ίδιο το κείμενο και στην ανάδει‐

ξη του περιεχομένου, της πρόθεσης και της πρότασης του ποιητή αλλά και στον αθέατο, με 

την πρώτη ανάγνωση, διάλογο που γίνεται ανάμεσα στο ποιητικό κείμενο με άλλα ποιήμα‐

τα  του  ίδιου  δημιουργού  ή  άλλων  δημιουργών  σε  παράλληλο  ή  διαφορετικό  χωροχρόνο 

(Τίτος Πατρίκιος, Λουκιανός). Οι ΤΠΕ αναδεικνύονται σε εργαλείο συγκριτικής ανάγνωσης  

διαφορετικών  ‘κειμένων’    και  ανάδειξης  των  διακείμενων,  των  σημείων  δηλαδή  επαφών 

αυτών  των  κειμένων.  Με  άλλα  λόγια,  στην  παρούσα  διδακτική  πρόταση  τα  ηλεκτρονικά 

μέσα και πληροφοριακά εργαλεία αξιοποιούνται με στόχο όχι τόσο στην προβολή του περι‐

κείμενου  (ιστορικό πλαίσιο, πνευματικά ρεύματα, εργογραφία, βιογραφία, πραγματολογι‐

κά στοιχεία), όσο στην διαμεσολάβηση για την κατανόηση του ίδιου του ποιητικού λόγου 

και του πλέγματος των σχέσεων που υπάρχουν ανάμεσα σε διαφορετικά κείμενα προς μια 

διακειμενική ανάγνωση.  

 

Λέξεις  κλειδιά:    ποιητικό  πρόσταγμα,  ιστορική  αλήθεια  ‐  ηθικό  χρέος,  διακειμενικότητα, 

πολυτροπική ερμηνευτική προσέγγιση, μεταπολεμική γενιά, γενιά της ήττας, παρρησία.   

 

 

Εισαγωγή 

 

Συνήθως με τη βοήθεια του διαδικτύου οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συλλέγουν πληρο‐

φορίες  που  συνθέτουν  το  περικειμενικό/εξωκειμενικό  πλαίσιο    της  διδασκαλίας,  ενώ  ο 

σκληρός  πυρήνας  του  μαθήματος  παραμένει  άθικτος  από  την  τεχνολογία.  Το  κείμενο,  η 

γλώσσα, το σώμα της λογοτεχνίας υποχωρεί στο βάρος μιας  ιστορικοφιλολογικής προσέγ‐

γισης που σε μερικές περιπτώσεις περισσότερο απομακρύνουν από την αισθητική απόλαυ‐

ση της λογοτεχνίας παρά βοηθούν στην ουσιαστική της προσέγγισή.  Χωρίς να παραγνωρί‐

ζεται η σημασία του ιστορικου‐κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο γεννήθηκε ο ποιητικός 

λόγος του Μ. Αναγνωστάκη, με το παρόν διδακτικό σενάριο προτείνεται μια σφαιρική ερ‐

μηνευτική προσέγγιση με αφορμή  τη διδασκαλία του ποιήματος «Στο Παιδί μου» από το 

σχολικό  εγχειρίδιο  της  γ’  γυμνασίου «Κείμενα  της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας»  και  επιχει‐

ρείται η παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης η οποία υλοποιείται μέσω ενός ολιγόωρου 

διδακτικού σεναρίου, έχει όμως ταυτόχρονα τη δυναμική μιας εκτενέστερης διαθεματικής 

ερευνητικής εργασίας.   
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Γνωστικοί και Διδακτικοί Στόχοι  

 

Οι μαθητές/τριες καλούνται:  

 

 Να δουν την λογοτεχνία ως πολιτιστικό προϊόν, άρρηκτα δεμένο με την εποχή στην 

οποία παράχθηκε. Η λογοτεχνία είναι το μέσο με το οποίο συνδιαλεγόμαστε με άλλες επο‐

χές, άλλους ανθρώπους, άλλες καταστάσεις ζωής, άρα μέσω αυτής και της αρωγής των ΤΠΕ 

(ψηφιακά αφιερώματα σε video, ηχητικά αρχεία αναγνώσεων, φωτογραφίες, σχετκοί δια‐

κτυακοί τόποι) οι μαθητές διευκολύνονται να εντοπίζουν και να αναγνωρίζουν τις αξίες και 

τις ιδέες που ενυπάρχουν στα λογοτεχνικά κείμενα. Καλούνται να κατανοήσουν ‘ότι οι πολι‐

τισμικές αξίες σχετίζονται με το χώρο, το χρόνο και την κοινωνική ομάδα που τις παράγει, 

είναι  επομένως προσδιορισμένες  ιστορικά,  γεγονός που δικαιολογεί  τη σχετικότητα αλλά 

και την ποικιλία τους’ ( Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας 

και Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, 2011).  Πιο συγκεκριμένα, λοιπόν, οι μαθητές/τριες διευκο‐

λύνονται στο:   

‐ Να κατανοήσουν με βάση ποια γνωρίσματα‐κριτήρια εντάχθηκε η ποίηση του  Ανα‐

γνωστάκη στη σχολή των ποιητών της μεταπολεμικής γενιάς και της γενιάς της ήττας. 

‐ Στο να συντελεσθεί η πνευματική  τους συνάντηση, ως  γενιάς  του σήμερα,  με  την 

μεταπολεμική γενιά, τις αξίες της και ειδικότερα με την προσωπικότητα και τον στοχασμό 

του Μανώλη Αναγνωστάκη. 

‐ Στο να διευρυνθεί το πολιτιστικό τους υπόβαθρο με γνώσεις, πληροφορίες, εικόνες, 

ακούσματα και εμπειρίες που θα τους/τις βοηθήσουν να ερμηνεύσουν και να κατανοήσουν 

σε βάθος το ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο.  

 

 Να  εντοπίσουν,  μέσω  της  προβολής  παράλληλων  κειμένων,  τα  σημεία  διαλόγου‐

συνομιλίας του εξεταζόμενου ποιητικού δημιουργήματος με άλλα δημιουργήματα  λόγου, 

ποιητικού ή μη. Μελετώντας ομοειδή ή ομόθεμα κείμενα, δύνανται να αποκτήσουν σφαιρι‐

κότερη αντίληψη της  εποχής,  της κυρίαρχης  ιδέας και  της λογοτεχνικής έκφρασης  της γε‐

νιάς που εξετάζεται  (Αποστολίδου, 2002).   Εξάλλου η διακειμενικότητα λειτουργεί ως ένα 

εργαλείο ανάγνωσης όπου ο αναγνώστης ανάλογα με το βαθμό επάρκειας ή ενδιαφέροντος 

καλείται να ανασυστήσει ένα μεγάλο μέρος του πνευματικού ορίζοντα που δηλώνεται έμ‐

μεσα από τα διακείμενα (Ζ.Ι. Σιαφλέκης, 1989).  

 

 Να αποδομήσουν το κείμενο, εντοπίζοντας κρίσιμα λεκτικά‐νοηματικά σύνολα και 

λέξεις –κλειδιά που αποκαλύπτουν τη γλωσσική και νοητική κατασκευή του. 

 

Παιδαγωγική Προσέγγιση  

 

Βασική μέριμνα στο σενάριο που προτείνω είναι  να δημιουργήσουμε ένα παιδαγωγικά εν‐

διαφέρον  και δημιουργικά απαιτητικό περιβάλλον μάθησης στο οποίο  ενθαρρύνεται η  ε‐

νεργός εμπλοκή και συμμετοχή των παιδιών. Οι διδακτικές πρακτικές που παρουσιάζονται  

ενθαρρύνουν την ενεργοποίηση και αυθεντικοποίηση της μαθητικής συμμετοχής (Ματσαγ‐

γούρας Γ., 2008). Σε αυτό συμβάλλει σημαντικά η χρήση  πολλαπλών εκπαιδευτικών τεχνι‐

κών αλλά και τεχνολογικών μέσων π.χ ενθάρρυνση της συμμετοχής σε συζητήσεις, παρατή‐

ρηση, εμπλοκή σε πρακτικές δραστηριότητες, καταιγισμός ιδεών, ομαδοσυνεργατική μέθο‐
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δος, χρήση ΤΠΕ για συνδυασμό διαφορετικών σημειωτικών μέσων για μετάδοση πληροφο‐

ρίας και επικοινωνίας μηνυμάτων (οπτικο‐ακουστικό υλικό).  Έτσι συντίθεται ένα πολυτρο‐

πικό  περιβάλλον  για  μια  πολυτροπική  και  όχι  μονοτροπική  ερμηνευτική  προσέγγιση,  για 

μια  όσο  γίνεται  πιο  δημιουργική  ανάγνωση    του  ποιητικού  κειμένου.  Άλλωστε,  ‘όταν  θέ‐

λουμε να μελετήσουμε και να αναλύσουμε ένα κείμενο σήμερα, δεν εστιάζουμε μόνον στα 

γλωσσικά του στοιχεία αλλά εξίσου και στα μη‐γλωσσικά. Εδώ είναι που η έννοια της πολυ‐

τροπικότητας είναι πολλαπλώς χρήσιμη. Ο όρος χρησιμοποιείται όταν αναγνωρίσουμε ότι 

τα  μηνύματα  ενός  κειμένου  (λ.χ.  σε  σχολικό  βιβλίο  ή  σε  κινηματογραφική  ταινία),  ενός 

graffiti ή μιας διαφήμισης, τα οποία μπορούν να κατανοηθούν από τους φυσικούς του απο‐

δέκτες  ,  δομούνται  με  τη  γλώσσα  (γραπτή  και  προφορική),  την  εικόνα,  τις  κιναισθητικές 

πράξεις  (χειρονομίες,  κινήσεις, πόζες,  χειρισμός αντικειμένων)  κλπ.  Κάθε κείμενο,  λοιπόν, 

σύμφωνα με τη θεωρία της πολυτροπικότητας είναι ένα πολλαπλό σύστημα τρόπων’  (Χο‐

ντολίδου Ελένη, 1999).  

 

Μέσα από αυτό το πρίσμα, λοιπόν, η όλη μεθοδολογία προσέχθηκε να έχει μαθητοκεντρικό 

προσανατολισμό  και  να  ευνοεί  ή  να  προϋποθέτει  την  κριτική  ικανότητα  από  τους  μαθη‐

τές/τις μαθήτριες.  Σύμφωνα με την κοινωνική ψυχολογία του Vygotsky (Vygotsky, 1988) και 

τις εφαρμογές της στην διδασκαλία και μάθηση, κατά τη διάρκεια του σεναρίου διεγείρεται 

η φυσική διάθεση του μαθητή/τριας για διερεύνηση, εμβάθυνση και μάθηση και επιδιώκε‐

ται  (μέσα  από  τις  βοηθητικές  ερωτήσεις  και  τα  φύλλα  εργασίας)  η  σταδιακή  εξοικείωσή 

του/της με  τα  λογοτεχνικά  κείμενα  και  το περικείμενο  και  η  διευκόλυνση  της  κατανόησή 

τους (σταδιακά μειούμενη βοήθεια προς το μαθητή –Ζώνη Επικείμενης Ανάπτυξης).  

 

Επιπρόσθετα,  στο  παρόν  σενάριο  δόθηκε  προσοχή  στις  προασλαμβάνουσες  παραστάσεις 

των μαθητών ως προαπαιτούμενο για την επιτυχή διδασκαλία νέας γνώσης: ο/η εκπαιδευ‐

τικός  πριν  την  κυρίως  διδασκαλία  λαμβάνει  τα  μέτρα  του  (φάση  αφόρμησης‐

κινητοποίησης) ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στο νέο υλικό και την υφιστάμενη 

δομή  των  γνώσεων  του  μαθητή/τριας  (Ausubel, 1978),  προσπαθώντας  να  διευρύνει  τους 

πολιτιστικούς ορίζοντες  των μαθητών/τριών,  να δημιουργήσει  μια  νέα  κοινή  γνώση μέσα 

στην ομάδα και να διεγείρει το ενδιαφέρον της για το νέο υλικό.  Η γνώση οικοδομείται πά‐

νω στην προϋπάρχουσα γνώση και αναδομείται με βάση  τον  ιδιαίτερο προσωπικό  τρόπο 

πρόσληψης, επεξεργασίας και αφομοίωσης των νέων γνωσιακών δεδομένων από τον κάθε 

μαθητή/τρια (Piaget, 1978).  

 

Συνακόλουθα,  με  το  παρόν  σενάριο  τίθενται  οι  εξής  επιμέρους  παιδαγωγικοί  στόχοι  για 

τους/τις  μαθητές/τριες:  

 Να ενδυναμώσουν την αυτοπεποίθηση τους να δίνουν προσωπική ερμηνεία στα λογο‐

τεχνικά κείμενα.  

 Να αναπτύξουν τις κριτικές και συνθετικές  ικανότητές τους με χτίσιμο κειμένων πολυ‐

μεσικά παρουσιασμένων.  

 Να αναπτύξουν νέες μορφές συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μέσα από την ομαδοσυ‐

νεργατική μέθοδο.   

 Να υιοθετήσουν μια πιο ενεργητική και ουσιαστική συμμετοχή στο μάθημα.  
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Οργάνωση σε ομάδες  

 

Χωρίζουμε σε  τρεις  έως  τέσσερις ομάδες  τεσσάρων ατόμων  (ανάλογα με  τον αριθμό  των 

μαθητών/τριών) φροντίζοντας η σύνθεση κάθε ομάδας να είναι κατά το δυνατόν μεικτή και 

‘δίκαιη’  από  πλευράς  ικανότητας,  εξοικείωσης με  τους Η/Υ,  εθνικότητας,  φύλου ή άλλων 

κοινωνικών χαρακτηριστικών. Αυτό αποκλείει το σχηματισμό των ομάδων από τους ίδιους 

τους μαθητές με τρόπο μη λειτουργικό. Αντίθετα, επιδιώκεται να υπάρξει η μέγιστη δυνατή 

αξιοποίηση  των  δυνατοτήτων  και  γνώσεων  των  μελών  και  της  αλληλεπίδρασης  μεταξύ 

τους, ώστε να προκύψουν οφέλη για όλους. Κατανέμονται ρόλοι και αποστολές κάθε φορά 

στα μέλη, ανάλογα με το τι ορίζει κάθε στάδιο εργασίας, ενώ ορίζεται ένα σταθερός εκπρό‐

σωπος από κάθε ομάδα. Ο/Η καθηγητής/τρια εξηγεί στους μαθητές τους στόχους του σε‐

ναρίου, περιγράφει αδρομερώς τις φάσεις των δραστηριοτήτων του, τονίζει την αξία έκβα‐

σης σε ένα  τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα – προϊόν και συνάπτει  ένα συμβόλαιο με  τους 

μαθητές του/της για τις υποχρεώσεις τους, τον τρόπο δουλειάς που θα ακολουθήσουν αλ‐

λά και δεσμεύεται από πλευράς του/της για την παροχή βοήθειας και υποστήριξης στο έρ‐

γο τους. Τέλος, φροντίζει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου οι ομάδες να μην εί‐

ναι αποκομμένες αλλά να διαπλέκονται μεταξύ τους.  

 

 

Βήματα εφαρμογής του σεναρίου  

 

1η  διδακτική ώρα ‐ ΑΦΟΡΜΗΣΗ 

Όσο κι αν θέλουμε να «συνομιλήσουμε» με το συγγραφέα ενός κειμένου, αυτό κατορθώνε‐

ται στις περιπτώσεις που υπάρχει προηγούμενο, έχει δηλαδή στοιχειοθετηθεί ήδη μια σχέ‐

ση ανάμεσα στο συγκεκριμένο συγγραφέα και τον αναγνώστη, επειδή γνωρίζονται από άλ‐

λους «δρόμους» ή, το συνηθέστερο, επειδή ο αναγνώστης έχει ήδη διαβάσει άλλα κείμενα 

του συγγραφέα. (Αποστολίδου Β. 2002‐2004). Έτσι, με λογισμικό παρουσίασης και βιντεο‐

προβολέα  ο/η  εκπαιδευτικός  επιχειρεί  να  ‘μυήσει’  τους  μαθητές  στον  κόσμο  του  ποιητή 

Μανώλη Αναγνωστάκη, αξιοποιώντας το οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό της ΕΡΤ και στη 

συνέχεια, επιλεγμένες ιστοσελίδες για τη ζωή και το έργο του. Η πρώτη διδακτική ώρα χω‐

ρίζεται σε δύο θεματικά‐χρονικά μέρη:  

 

Α) στην Α΄ ενότητα με προβολή μέρους ή ολόκληρου του αφιερώματος από το παρακάτω 

video:  

http://www.ert‐archives.gr/V3/public/pop‐view.aspx?tid=7307&tsz=0&act=mMainView  :  Η 

ΔΕ ΠΟΛΙΣ ΕΛΑΛΗΣΕΝ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ‐ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ σε σκηνοθεσία του Γιάννη 

Σμαραγδή (να δοθεί έμφαση στο τελευταίο τμήμα της εκπομπής ‘Θεσσαλονίκη 1969 μ.χ.’). 

Μετά την πρώτη αυτή επαφή των μαθητών με την προσωπικότητα και τον ποιητικό στοχα‐

σμό του Αναγνωστάκη, οι μαθητές καλούνται να καταγράψουν σε ένα έντυπο ή ηλεκτρονι‐

κό φύλλο εργασίας (ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) τις πρώτες εντυπώσεις και σκέψεις τους απ’ 

όσα είδαν και άκουσαν γύρω από τους παρακάτω κύριους άξονες: 

 Τι εμπνέει τον ποιητή. 
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 Σε ποια γενιά ανήκει – προσπάθεια χρονικού προσδιορισμού. 

 Ποιο  το κυρίαρχο συναίσθημα που βιώνουν οι  ίδιοι/ίδιες ακούγοντας  την ποίησή 

του. 

 Ποιες εικόνες συγκράτησαν από το video που προβλήθηκε. 

 

Ο καθηγητής/τρια ενθαρρύνει τα παιδιά η καταγραφή των σκέψεών τους να είναι όσο πιο 

αυθόρμητη γίνεται, σχεδόν ‘αυτόματη’, ακολουθώντας πάνω στο χαρτί τους (ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ) τη τεχνική του καταιγισμού ιδεών.  

 

Β) στην Β’ ενότητα με  ανατροφοδότηση,  επεξεργασία στοιχείων και σύνθεση. 

  

Τα παιδιά ανακοινώνουν  στην  ολομέλεια αυτά  που σημείωσαν.  Γίνεται  ανατροφοδότηση 

από τον/την εκπ/κό και, σε προαιρετική βάση, προς επαλήθευση/διασταύρωση των πρώ‐

των πληροφοριών που συγκεντρώθηκαν, ακολουθεί η επίσκεψη ή παρουσίαση της παρα‐

κάτω ιστοσελίδας από τον/την εκπ/κό: http://www.sansimera.gr/biographies/174 ( Βιογρα‐

φία και φωτογραφία του ποιητή).  Από την ιστοσελίδα αυτή ο/η εκπ/κος μπορεί να περάσει 

επιλεκτικά τα κυριότερα σημεία των πληροφοριών από τη ζωή και το έργο του σε διαφά‐

νειες  λογισμικού  παρουσίασης  (π.χ. PPT).  Πάντως,  όπως  και  να’  χει,  η  παρουσίαση  αυτή 

ενδείκνυται να είναι χρονικά σύντομη σε αυτή τη φάση, γιατί προέχει η κινητοποίηση των 

μαθητών. 

 

Οι μαθητές, ατομικά ως τώρα, συμπληρώνουν τυχόν παραλείψεις στα φύλλα τους ή διορ‐

θώνουν λάθη. Σε αυτό το χρονικό σημείο όμως κρίνεται κατάλληλο να χωριστούν σε ομά‐

δες, οπότε τα μέλη κάθε ομάδας ενώνουν τα φύλλα εργασίας τους σε ένα κοινό στόχο: οι 

μαθητές  ανταλλάσσουν  απόψεις,  αλληλοσυμπληρώνουν  στοιχεία,  ένα  μέλος  καταγράφει 

όσα συγκεντρώνονται στον επεξεργαστή κειμένου και συνθέτει ένα πρωτόλειο κείμενο, το 

οποίο αποθηκεύεται για να χρησιμοποιηθεί σε μεταγενέστερη φάση του σεναρίου. (για τις 

ανάγκες του σεναρίου ονομάζουμε το αρχείο αυτό Αναγνωστάκης.doc)  

 

2η διδακτική ώρα  

(Δίνεται το ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α που είναι κοινό για όλες τις ομάδες) 

 

Ο/Η  εκπαιδευτικός,  από  το  δικτυακό  τόπο  του  Σπουδαστηρίου  Νέου  Ελληνισμού 

(http://www.snhell.gr/)  και  ειδικότερα  από  το  Ανθολόγιο  Αναγνωσμάτων,  προβάλλει  την 

παρακάτω  ιστοσελίδα απ’ όπου μπορούμε να διαβάσουμε  το ποιητικό κείμενο  ‘Ποιητική’  

και  να ακούσουμε  τον  ίδιο  τον ποιητή να απαγγέλει  το ποίημά του  (O Mανόλης Aναγνω‐

στάκης διαβάζει Aναγνωστάκη, Διόνυσος 1977) από ηχητικό αρχείο.  

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=21&author_id=1&page=anthology  

 

Πριν ακουστεί η απαγγελία, ο/η εκπαιδευτικός θέτει στους μαθητές το ερώτημα: 

1. Ποιο  είναι  το  βασικό  πρόσταγμα  της Ποιητικής  του Αναγνωστάκη;  Να  εντοπίσετε 

τους στίχους μέσα στο ποίημα. 

Και αφού ακουστεί η απαγγελία, ο/η εκπαιδευτικός προχωρά με τα ακόλουθα διερευνητικά 

ερωτήματα προς όλη την ομάδα των μαθητών. 
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2. Τι μπορεί να σημαίνουν οι στίχοι αυτοί («Σαν π ρ ό κ ε ς πρέπει να καρφώνονται οι 

λέξεις. Να μην τις παίρνει ο άνεμος»).  (Σε αυτό το σημείο μπορεί ο/η διδάσκων/ουσα να 

προχωρήσει σε καταιγισμό ιδεών για να κινητοποιήσει τη σκέψη και τη φαντασία των μα‐

θητών.) 

3. Διαβάστε  το  ποίημα  του  βιβλίου  (Αναγνωστάκης,  ‘Στο  παιδί  μου’,  σελ.222).  Σε 

ποιους στίχους βλέπετε να εφαρμόζεται περισσότερο η προτροπή της Ποιητικής;  

(Απάντηση: «Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι…….του μαθαίνω Ονό‐

ματα σαν προσευχές…….»). 

 

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κάθε ομάδας σε εύλογο χρονικό διάστημα – που έχει 

τεθεί  εξαρχής  από  τον/την  διδάσκοντα/διδάσκουσα,  οι  εκπρόσωποι  των  ομάδων  συνα‐

ντιούνται  για  να  συγκρίνουν  από  τα  φύλλα  εργασίας  τους  (Φύλλο  Εργασίας  Α)  το  υλικό 

τους, να αλλάξουν ή να προσθέσουν πληροφορίες. Μετά γυρίζουν στις ομάδες τους, ανοί‐

γουν το έγγραφο  ‘Αναγνωστάκης.doc’  και προσθέτουν μια παράγραφο με όσα σκέφτηκαν 

και συμπέραναν μέσα από αυτή τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.  

 

 

3 και 4η διδακτική ώρα 

Δίνεται ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β που είναι κοινό για όλες τις ομάδες.  

 

Από τη βιντεοπύλη youtube, στη διεύθυνση :  

http://www.youtube.com/watch?v=ICZ3GYJCj2A&feature=related 

οι μαθητές παρακολουθούν από το αρχείο της οικογένειας του Αναγνωστάκη ένα video στο 

οποίο ο ποιητής ακούγεται να απαγγέλει το ποίημα  ‘Στο παιδί μου’. Ταυτόχρονα έχουν α‐

νοιχτά τα (σχολικά) βιβλία τους στην αντίστοιχη σελίδα. 

 

 
 

 Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει  τη σύνδεση με  την προηγούμενη ώρα. Η δραστηριότητα 

ξεκινά από τους στίχους εκείνους του ποιήματος που αποτελούσαν την απάντηση 

στην  τελευταία  ερώτηση  του  προηγούμενου  βήματος‐διδακτικής  ώρας:  «Λέω  το 

σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι», ενώ τώρα από τον βιντεοπροβο‐

λέα εμφανίζεται ένα απόσπασμα από το έργο «Πως δει ιστορίαν συγγράφειν» του 

Λουκιανού (βλ. εικόνα). (Βέβαια ανάλογα με τις τεχνικές δυνατότητες αυτό μπορεί 

να προσαρμοστεί αναλόγως π.χ να υπάρχει ως αρχείο ανοιχτό στις οθόνες των Η/Υ 

των μαθητών ή και να δοθεί σε φωτοτυπία).   

 

 Σε κάθε ομάδα τίθενται τα εξής ερωτήματα (Φύλλο Εργασίας Β): 
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  «Λέω το σκύλο σκύλο, το λύκο λύκο, το σκοτάδι σκοτάδι»: Ποιες άλλες παροιμιώδεις φρά‐

σεις χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη για να αποδώσουμε παρόμοιο νόημα; Υποστη‐

ρικτικά, μπορείτε να δείτε και το κείμενο στην οθόνη.   

Πιθανές απαντήσεις:  

 Λέω τα «σύκα» «σύκα» και τη «σκάφη»  «σκάφη». 

 Τα λέω έξω απ’ τα δόντια. 

 Δεν μασάω τα λόγια μου 

 Λέω τα πράγματα με τα’ όνομά τους. 

 

  Ποιαν αντίληψη εκφράζουν οι φράσεις που συγκεντρώσατε;  

 

 Στο κείμενο του Λουκιανού χρωματίστε (ή επιλέξτε ή βρείτε ώστε να επιλέξουμε και με το 

διαδραστικό  πίνακα,  εφόσον  διατίθεται)  λέξεις  και  φράσεις  που φωτίζουν  το  νόημα  των 

προηγούμενων φράσεων που βρήκατε.  

Λέξεις που καταγράφονται:  άφοβος, αδέκαστος, ελεύθερος, παρρησίας, αληθείας φίλος 

 

‐  Προσθέστε και τις εξής:  ακριβολογία, τόλμη, απερίφραστος.  

Αν  δεν  κατανοείτε  ακριβώς  τη  σημασία  τους  αξιοποιείστε  το  Λεξικό  της Ν.Ελληνικής  του 

Τριανταφυλλίδη από την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας:  

http://www.greek‐language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html  

 

 Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία, προσπαθήστε να απαντήσετε στην ερώτηση του βι‐

βλίου (σελ. 223) «Πως ορίζεται η αλήθεια στο ποίημα του Αναγνωστάκη; Ποια στοιχεία κα‐

τοχυρώνουν την ηθική αξία της;»  

 

Ο Λουκιανός στο κείμενό του μιλάει για το ηθικό χρέος του ιστορικού. Ο Αναγνωστάκης μι‐

λάει για το ηθικό χρέος ποιών; Απέναντι σε ποιους;  

 

Στη συνέχεια, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή (στην οθόνη τους ή από τον βιντεοπροβολέ‐

α) δίνεται ως παράλληλο κείμενο το ποίημα ‘Οφειλή’ του Τίτου Πατρίκιου. Ο/Η εκπ/κός θε‐

τει το εξής ερώτημα:  

 

 Υπάρχει ηθική‐δεοντολογική και ποιητική συγγένεια ανάμεσα στα δύο ποιήματα; Πως φαί‐

νεται αυτό; Εντοπίστε τους σχετικούς στίχους.  

 

Οι μαθητές καταγράφουν όσα σκέφτονται ως απαντήσεις. Όταν τελειώσουν με όλα τα ερω‐

τήματα του φύλλου εργασίας οι εκπρόσωποι των ομάδων κάνουν ολιγόλεπτη σύσκεψη για 

να διασταυρώσουν  τα στοιχεία  τους και επιστρέφοντας στις ομάδες  τους προχωρούν στο 

επόμενο βήμα:  

 

 Στο ‘Αναγνωστάκης.doc’ να προσθέσετε μια νέα παράγραφο στην οποία να συμπυκνώνετε 

τα πορίσματα αυτής της δραστηριότητας (με βάση όσα καταγράψατε στο φύλλο εργασίας 

σας).  
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5η και 6η διδακτική ώρα 

Δίνονται ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Γ κ Δ ( το Γ στις δύο ομάδες και το Δ στις άλλες δύο) 

 

Στην πρώτη μεταπολεμική γενιά ποιητών, από τους οποίους οι περισσότεροι έχουν χαρα‐

κτηριστεί ως πολιτικοί,  στρατευμένοι  ποιητές,  ενώ  κάποιοι  έχουν  ενταχθεί  στη  ‘γενιά  της 

ήττας’, κυρίαρχο ρόλο παίζουν τα νεανικά τους βιώματα από τον πόλεμο του ’40, την κατο‐

χή, την αντίσταση και τις εμφύλιες συγκρούσεις που ακολούθησαν. Το έργο αυτών των ποι‐

ητών διατρέχεται από τον κοινωνικό προβληματισμό τους και πολλές φορές η οπτική τους 

επηρεάζεται από την ιδεολογικο‐πολιτική τους ταυτότητα.  

 

Στην παρούσα φάση οι μαθητές καλούνται να διευρύνουν κάπως το πεδίο τους και να έρ‐

θουν  σε  επαφή  με  το  γενικότερο  ιστορικό  και  πολτικοκοινωνικό  πλαίσιο  στο  βαθμό  που 

επηρεάζει την ποιητική και ηθική στάση του ποιητή (Μαν. Αναγνωστάκη). Για τα λόγο αυτό 

κρίνεται ωφέλιμο  να μελετηθεί ως παράλληλο  κείμενο  ένα άλλο,  πολύ  γνωστό  και  μελο‐

ποιημένο από τον Μ. Θεοδωράκη ποίημα του ποιητή, το «Μιλώ». Υπό το πρίσμα των νέων, 

εξωκειμενικών  πληροφοριών  που  θα  συλλέξουν  και  θα  καταγράψουν  και  με  τη  βοήθεια 

των φύλλων  εργασίας  και  τις  αναλυτικές  οδηγίες  δραστηριοτήτων  που  τους  δίνονται,  θα 

εστιάσουν την προσοχή τους στους στίχους του ποιήματος : 

                                 ………………… 

                                 Του δείχνω με το χέρι τους κακούς, του μαθαίνω 

                                 Ονόματα σαν προσευχές, του τραγουδώ τους νε‐ 

                                  κρούς μας. 

 

                                 Α, φτάνει πια! Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα 

                                           Παιδιά. 

 

Αρχικά, δίνονται τα φύλλα εργασίας (Γ και Δ) στις ομάδες (με τη σειρά που κάθονται οι μα‐

θητές τα  ίδια φύλλα εργασίας μοιράζονται σε κάθε δεύτερη ομάδα, ώστε να μην γειτνιά‐

ζουν  ομάδες  με  ίδια φύλλα  εργασίας)  και  ο/η  καθηγητής/τρια  ζητά από  τα παιδιά  να  τα 

διαβάσουν και να ρωτήσουν για επίλυση τυχόν αποριών.  

 

Στη συνέχεια, από τη βιντεοπύλη youtube, στη διεύθυνση :  

http://www.youtube.com/watch?v=KOndLCkPXOY&feature=related όλοι οι μαθητές ακούνε 

με τη φωνή του Αντώνη Καλογιάννη το ποίημα ‘Μιλώ’, ενώ μοιράζεται από τον/την εκπαι‐

δευτικό το ποιητικό κείμενο και σε φωτοτυπία σε όλες τις ομάδες ως τμήμα του υλικού που 

θα επεξεργαστούν. Το συγκεκριμένο video εκτός από τη λυρικότητα και τον συναισθηματι‐

κό χρωματισμό που προσδίδει με το τραγούδι του, εμφανίζει εικόνες και φωτογραφίες που 

σχετίζονται άμεσα με την εποχή της γενιάς του Αναγνωστάκη και φωτίζουν έτσι το ιστορικο‐

κοινωνικό πλαίσιο. Το εποπτικό υλικό θα αξιοποιηθεί από τους μαθητές είτε ως πηγή, είτε 

ως βάση για νέες αναζητήσεις στο διαδίκτυο (μέσω Google) ώστε να διερευνηθούν οι πολυ‐

τροπικές αναφορές και νύξεις του video σε πρόσωπα και καταστάσεις των πολύπαθων χρό‐

νων του ’40 και του ’50. Οι ομάδες επεξεργάζονται το υλικό τους και απαντούν στα ερωτή‐

ματα που τους τίθενται σε σχέση με τα δύο ποιήματα του Μ.Αναγνωστάκη ( Στο παιδί μου – 
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Μιλώ). Στο ‘Αναγνωστάκης.doc’ προσθέτουν, επίσης, μια άλλη παράγραφο που συμπυκνώ‐

νει τα όσα διαπίστωσαν και κατανόησαν σε αυτή τη φάση του σεναρίου. 

 

Τελικό μαθησιακό προϊόν  

 

Οι  μαθητές/τριες  καλούνται  να  συνδέσουν  τις  επιμέρους  παραγράφους  από  κάθε  φάση 

υλοποίησης  του  σεναρίου  και  να  παρουσιάσουν  ένα  τελικό  κείμενο  (Αναγνωστάκης.doc) 

κατά προτίμηση πολυτροπικό, που εκτός από το γραπτό λόγο, δηλαδή, θα ενσωματώνει και 

πολυμεσικό υλικό που θα υποστηρίζει το κείμενο. Τα τελικά πολυτροπικά κείμενα των ομά‐

δων, που θα αποτελέσουν και ένα κρίσιμο κριτήριο αξιολόγησής τους,  μπορούν στη συνέ‐

χεια να αναρτηθούν στο ιστολόγιο της τάξης ή του σχολείου.  

 

Αξιολόγηση  

 

Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου είναι  δια‐

μορφωτική  και  τελική.  Διαμορφωτική,  γιατί  ο/η  διδάσκων/ουσα  έχει  τη  δυνατότητα  της 

εποπτείας και ελέγχου της διαδικασίας σε κάθε ενότητα εφαρμογής του σεναρίου,  καθώς 

οι μαθητές/τριες, εμπλέκονται διαδοχικά σε διάφορες ατομικές και ομαδικές δραστηριότη‐

τες και ως συντονιστής της όλης διαδικασίας μπορεί να παρατηρεί την ποιότητα συμμετο‐

χής των παιδιών, ατομικής και ομαδικής από :  

‐  τις αντιδράσεις και  τις παρατηρήσεις  των μαθητών/τριών κατά το χειρισμό των δραστη‐

ριοτήτων 

‐ την ικανότητα επαρκούς ανταπόκρισης στα ζητούμενα 

‐ την επίτευξη των μαθησιακών/διδακτικών στόχων (σε ποιο βαθμό κατανοούν τον ποιητι‐

κό‐ηθικό προβληματισμό και τον αξιακό κόσμο του ποιητή, πως αλληλοσυμπληρώνονται τα 

εξεταζόμενα  ποιητικά  κείμενα)  μέσα  από  τις  προφορικές  και  γραπτές  απαντήσεις  τους‐

παρουσιάσεις στην ολομέλεια  

‐ τη λειτουργία, συνεργασία και απόδοση των ομάδων 

Η αξιολόγηση είναι και τελική διότι οι μαθητές και οι ομάδες τους κρίνονται από την παρα‐

δοτέα εργασία τους, η οποία είναι αποτέλεσμα μιας σταδιακής, δυναμικής αλλά και ομα‐

δοσυνεργατικής διαδικασίας συγγραφής, καθώς το κείμενο γράφεται μέσα από συνέχειες 

που σχετίζονται με τα ζητούμενα της κάθε ενότητας υλοποίησης του σεναρίου. Η ποιότητα 

της δουλειάς κάθε ομάδας κρίνεται τελικά με τα εξής κριτήρια: 

‐ τον τρόπο και το βάθος πρόσληψης των ποιητικών κειμένων 

‐ την παρουσίαση τους στο κοινό (ύφος – γλώσσα – περιεχόμενο) 

‐  τον  τρόπο που  τα διάφορα  τμήματα  της  εργασίας ενοποιήθηκαν ώστε να δημιουργηθεί 

ένα συνεχές κείμενο με νοηματική και γλωσσική συνοχή 

‐ τη μορφή και παρουσίαση του τελικού κειμένου ως πολυτροπικού ‘κειμένου’ 

‐ το πόσο καλά συνεργάστηκαν τα μέλη της κάθε ομάδας και ποια η συμβολή του κάθε μέ‐

λους στην επίτευξη του τελικού στόχου. Οι επιμέρους εργασίες των μελών των ομάδων για 

τη διαμόρφωση του τελικού κειμένου μπορούν να αποτυπωθούν ως εξής: τα μέλη μπορούν 

να έχουν διακριτούς ρόλους  οι οποίοι αναγράφονται  στο ολοκληρωμένο πια πόνημά τους 

(παραδοτέο)  είτε στο τέλος ή με την  ‘Εισαγωγή Σχολίου’  του κειμενογράφου  (αναφέρεται 

π.χ. ποιος/ποιοι απαντούν σε τι, ποιοι κατέγραψαν, ποιος/α/ποιοι έκαναν την τελική γλωσ‐

σική επιμέλεια και σύνθεση με τις αναγκαίες   διορθώσεις, ποιος βρήκε τις εικόνες, τις εν‐
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σωμάτωσε στο κείμενο ή έκανε τη μορφοποίηση) με αποτέλεσμα να φαίνεται το όνομα του 

κάθε συντελεστή και το είδος της παρέμβασης που έκανε στο κείμενο.  

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Α΄ 

 

1. Ποιο είναι το βασικό πρόσταγμα της Ποιητικής του Αναγνωστάκη; Να εντοπίσετε τους 

στίχους μέσα στο ποίημα. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να σημαίνουν οι στίχοι αυτοί ;  τι εννοεί ο ποιητής;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.  Διαβάστε  το  ποίημα  του  βιβλίου  (Αναγνωστάκης,  ‘Στο  παιδί  μου’,  σελ.222).  Σε  ποιους 

στίχους βλέπετε να εφαρμόζεται περισσότερο η προτροπή της Ποιητικής;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Β’  

 

1.  «Λέω  το  σκύλο  σκύλο,  το  λύκο  λύκο,  το  σκοτάδι  σκοτάδι»:  Ποιες  άλλες  παροιμιώδεις 

φράσεις χρησιμοποιούμε στην καθομιλουμένη για να αποδώσουμε παρόμοιο νόημα; Υπο‐

στηρικτικά, μπορείτε να δείτε και το κείμενο στην οθόνη (Λουκιανός).   

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2.  Ποιαν αντίληψη εκφράζουν οι φράσεις που συγκεντρώσατε;  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.   Στο κείμενο του Λουκιανού χρωματίστε / επιλέξτε λέξεις και φράσεις που φωτίζουν το 

νόημα των προηγούμενων φράσεων που βρήκατε.  

 

‐  Προσθέστε και τις εξής:  ακριβολογία, τόλμη, απερίφραστος.  

Αν  δεν  κατανοείτε  ακριβώς  τη  σημασία  τους  αξιοποιείστε  το  Λεξικό  της Ν.Ελληνικής  του 

Τριανταφυλλίδη από την Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας:  

http://www.greek‐language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html  

 

4. Με  βάση  και  τα  παραπάνω  στοιχεία,  προσπαθήστε  να  απαντήσετε  στην  ερώτηση  του 

βιβλίου  (σελ. 223) «Πως ορίζεται η αλήθεια στο ποίημα του Αναγνωστάκη; Ποια στοιχεία 

κατοχυρώνουν την ηθική αξία της;»  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. Ο Λουκιανός στο κείμενό του μιλάει για το ηθικό χρέος του ιστορικού. Ο Αναγνωστάκης 

μιλάει για το ηθικό χρέος ποιών; Απέναντι σε ποιους;  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Διαβάστε το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου ‘Οφειλή’. Υπάρχει ηθική‐δεοντολογική και ποιη‐

τική συγγένεια ανάμεσα στα ποιήματα: (‘Στο παιδί μου’ και ‘Οφειλή’ του Τίτου Πατρίκιου)  ; 

Πως φαίνεται αυτό; Εντοπίστε τους σχετικούς στίχους.  

 

7.   Στο  ‘Αναγνωστάκης.doc’ να προσθέσετε μια νέα παράγραφο στην οποία να συμπυκνώ‐

νετε τα πορίσματα αυτής της δραστηριότητας (με βάση όσα καταγράψατε στο φύλλο εργα‐

σίας σας).  

 

Γ ΄ 

 

 

Από τη βιντεοπύλη youtube, στη διεύθυνση :  

http://www.youtube.com/watch?v=KOndLCkPXOY&feature=related 

ακούτε  το ποίημα ‘Μιλώ’.  

 

 Προσέξτε τις φωτογραφίες – εικόνες που εναλλάσσονται  

 Κρατήστε σημειώσεις ανάλογα με τις ερωτήσεις που σας τίθενται παρακάτω 

 Κάνετε συγκριτική μελέτη των δύο ποιημάτων 

 

1. Ποιες νομίζετε ότι είναι οι συνθήκες ζωής που έχει στο νου του ο ποιητής;  

 

2.  Ιστορικά γεγονότα: στο video υπάρχουν νύξεις και αναφορές σε  ιστορικά πρόσωπα και 

γεγονότα  της μεταπολεμικής περιόδου στην  Ελλάδα.  Αφού  τα  εντοπίσετε,    βρείτε πληρο‐

φορίες  γι  αυτά  μέσω  αναζήτησης  στο  διαδίκτυο.  Προσοχή:  θέλουμε  τόσες  πληροφορίες 

όσες αρκούν να καταλάβουμε το κλίμα της εποχής. 

 

(ενδεικτικό χρονολόγιο από την «Ανεμόσκαλα» 

 

 http://www.greek‐

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/timeline.html?cnd_id=2 ) 

 

3.  «Πρέπει να λέμε την αλήθεια στα παιδιά». Ποια η αλήθεια και ποια τα ψέματα; 

 

4. Ποιοι είναι οι κακοί («του δείχνω με το χέρι τους κακούς»);  

 

5.  Ποια τα πράγματα που πρέπει να λέμε με τα’ όνομά τους;  

 

 

Δ ΄ 

 

Από τη βιντεοπύλη youtube, στη διεύθυνση :  

http://www.youtube.com/watch?v=KOndLCkPXOY&feature=related 
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ακούτε  το ποίημα ‘Μιλώ’.  

 

 Προσέξτε τις φωτογραφίες που εναλλάσσονται  

 Κρατήστε σημειώσεις ανάλογα με τις ερωτήσεις που σας τίθενται παρακάτω 

 Κάνετε συγκριτική μελέτη των δύο ποιημάτων 

 

1.  Καταγράψτε  τις  εικόνες  που  παρατηρείτε  . Με  ποιες  ιστορικές  καταστάσεις  μπορεί  να 

συσχετίζονται;  

 

(ενδεικτικό χρονολόγιο από την «Ανεμόσκαλα»  

http://www.greek‐

language.gr/digitalResources/literature/tools/concordance/timeline.html?cnd_id=2 ) 

 

2. Ποια ιδεολογία κρύβεται πίσω από την αφήγηση των εικόνων; 

     Ή τι μας λένε οι εικόνες αυτές, τι μας διδάσκουν;  

 

3. Όσα βλέπετε έχουν σχέση με τα παραμύθια;  

 

4. Βρίσκετε συνδέσεις ανάμεσα στις λέξεις του «Μιλώ» και στις εικόνες του video;  

     Υπογραμμίστε τις λέξεις και φράσεις στο κείμενό σας. 

 

5. Ποια είναι τα Ονόματα που ‘του μαθαίνω σαν προσευχές’ (Στο παιδί μου);   

 

6. Ποιοι οι νεκροί που τραγουδά;  
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ποθέσεις για την κατανόηση ενός κειμένου. Κίνητρα. Κλειδιά και Αντικλείδια. Επιμορφωτικό 

Υλικό  για  την  Εκπαίδευση  των  Μουσουλμανοπαίδων,  2002‐2004.  

http://www.kleidiakaiantikleidia.net/book12/.   

 

2.  Αποστολίδου,  Β.  (2002).  Λογοτεχνία  και  ιδεολογία:  το  ζήτημα  των αξιών  κατά  τη διδα‐

σκαλία  της  λογοτεχνίας.  Στο  Λογοτεχνία  και  Εκπαίδευση,  επιμ.  Αποστολίδου  κ.α..  Αθήνα: 
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θήνα.  

 

4. Σιαφλέκης, Ζ.Ι. (1989). Επίδραση και Διακειμενικότητα στη συγκριτική έρευνα της λογοτε‐

χνίας.   Περιοδικό «Σύγκριση», Τεύχος 1, Απρίλιος 1989, σελ.19. Εκδόσεις της Ελληνικής Ε‐

ταιρείας  Γενικής  και  Συγκριτικής  Γραμματολογίας.  Ανακτημένο  στις  19‐04‐2013  από 

http://gcla.phil.uoa.gr/newfiles/syngrisi1/1.siaflekis.pdf  
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5. Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας στο 

Γυμνάσιο.  Πράξη «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο πρόγραμμα σπουδών, στους 

Άξονες Προτεραιότητας 1,2,3, ‐Οριζόντια Πράξη».  σελ.22 , Αθήνα 2011.  

 

6. Χοντολίδου, Ελένη (1999). Εισαγωγή στην έννοια της πολυτροπικότητας. Γλωσσικός Υπο‐

λογιστής. Περιοδική έκδοση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τόμος 1. Ανακτημένο  από 

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/periodiko1st/thematikes/print/3/index.htm  

 

Ξένη Βιβλιογραφία 

 

1.  Ausubel,  P.  David    (1978)  .  In  Defense  of  Advance Organizers:  A  Reply  to  the  Critics. 

Review  of  Educational  Research.  Vol.  48,  No.  2  (Spring,  1978),  pp.  251‐257.  Published 

by: American Educational Research Association   Ανακτημένο από την ηλεκτρονική διεύθυν‐

ση:  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/1170083?uid=2&uid=4&sid=21102205593207  

 

2. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological processes. 

Cambridge,MA: Harvard University Press. 

 

3. Vygotsky, L.S. (1988). Σκέψη και Γλώσσα. Μτφρ. Α. Ρόδη. Αθήνα, Γνώση (α΄ έως 1934).  
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Μια διδακτική πρόταση για τάξεις με πολυπολιτισμική σύνθεση με τη χρήση ΤΠΕ 
 

          
Καψάλη Μαργαρίτα   Κολίτσα Χρυσούλα   Χειλάκη Αγγελική 

Φιλόλογος  Ιστορικός‐Νηπιαγωγός Δασκάλα 
makapsa@yahoo.gr  chrisa30@msn.com  xilakiag@gmail.com 

 

 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα τρίωρο σχέδιο εργασίας με θέμα τη «Διατρο‐

φή» που δύναται σε μικτή τάξη με αλβανόφωνους μαθητές με τη χρήση νέων τεχνολογιών. 

Βασικός σκοπός της παρέμβασης είναι η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών, ώστε να προ‐

αχθεί ο διάλογος και η συνεργασία στη σχολική τάξη, παράλληλα με την ενίσχυση της μη‐

τρικής γλώσσας και την καλλιέργεια ενός κλίματος αποδοχής των στοιχείων της πολιτισμι‐

κής ταυτότητας των αλλόγλωσσων μαθητών με τη συνδρομή ΤΠΕ. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: διατροφή, διαπολιτισμικός, σχέδιο διδασκαλίας, ΤΠΕ 

 

Εισαγωγή 

 

Την τελευταία εικοσαετία η μαζική είσοδος οικονομικών μεταναστών στη χώρα μας, καθώς 

και ο επαναπατρισμός Ελλήνων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, είχαν ως απο‐

τέλεσμα τη διαμόρφωση μιας νέας πραγματικότητας. Η Ελλάδα από χώρα αποστολής μετα‐

ναστών μετατράπηκε σε χώρα υποδοχής, με συνέπεια τη διαμόρφωση μίας νέας πολυπολι‐

τισμικής  πραγματικότητας  που  άλλαξε  σημαντικά  τη  δημογραφική  σύνθεση  πολλών  σχο‐

λείων και περιοχών. 

 

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι το σχολείο διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ομαλή 

ένταξη των μεταναστών στην Ελλάδα. Η εκπαίδευση αποτελεί το δίαυλο για την ένταξη των 

αλλοδαπών και των παλιννοστούντων στην ελληνική κοινωνία. Το έργο των εκπαιδευτικών 

συνιστά καθοριστικό παράγοντα στη διαμόρφωση της διαπολιτισμικής φυσιογνωμίας των 

σχολικών μονάδων και επομένως, η επιμόρφωσή της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα 

που σχετίζονται με τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης κρίνεται απαραίτητη. (Μηλί‐

γκου, 1997). Παράλληλα, η αναγκαιότητα της εισαγωγής των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση προκύπτει ως επιτακτική ανάγκη καθώς η χρήση τους 

αποκτά εκτός από γνωστικές και κοινωνικές διαστάσεις. 

 

Μεθοδολογία 

 

Είναι  γεγονός ότι ο παραδοσιακός  τρόπος διδασκαλίας δεν δύναται  να ανταποκριθεί στις 

ανάγκες  ενός  αλλόγλωσσου  μαθητικού  κοινού.  Η  μεθοδολογία  οφείλει  να  ακολουθεί  τις 

νέες  διδακτικές  προσεγγίσεις,  να ανταποκρίνεται  στην  πραγματικότητα  της  τάξης  και  πα‐

ράλληλα να επιτρέπει τη δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος προσαρμοσμένο στις 

σημερινές απαιτήσεις (Δούβλη Γ, 2004). Η ανάπτυξη της κοινωνικο‐πολιτισμικής ικανότητας 

των μαθητών δύναται να επιτευχθεί αποτελεσματικότερα μέσα σε σύγχρονα περιβάλλοντα 
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μάθησης  που  περιλαμβάνουν  τις  νέες  τεχνολογίας  (Κατσιμαλή  &  Κωστούλα‐Μακράκη, 

2001). 

Αυτό συμβαίνει διότι δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε πραγματικές περι‐

στάσεις επικοινωνίας μέσω της δημιουργίας κοινοτήτων πέρα και πάνω από εθνικά σύνο‐

ρα.  Επιπλέον  προωθούν  την  ενεργό  συμμετοχή  προσφέροντας  νέες  μορφές  πολιτισμικής 

έκφρασης (Buckinghamm, 2004). 

 

Για τη διδακτική παρέμβαση που παρουσιάζεται παρακάτω υιοθετήθηκαν ως εκπαιδευτικές 

μέθοδοι και τεχνικές: 

 ο καταιγισμός ιδεών, η συμμετοχική δηλαδή διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποί‐

ας  οι  μαθητές  ανακαλούν  συνειρμικά  προϋπάρχουσες  αντιλήψεις  και  προβαίνουν  σε 

ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα. 

 η  χρήση  ΤΠΕ.  Ως  Τεχνολογίες  Πληροφορίας  και  Επικοινωνιών  (ΤΠΕ)  εννοούμε  τις 

μεθόδους, τις εφαρμογές και τα προϊόντα της σύγχρονης επιστήμης και τεχνολογί‐

ας, που αφορούν στη συγκεκριμένη συγκέντρωση και ηλεκτρονική κωδικοποίηση  , 

επεξεργασία,  ταξινόμηση,  επιλεκτική  και  συνδυαστική  ανάσυρση,  διακίνηση  και 

διάχυση  ,  γνωστοποίηση  και  μελέτη  της  όποιας  πληροφορίας  σε  κάθε  της  μορ‐

φή(μέσο),  κειμένου,  αριθμού,  γραφήματος,  ήχου,  εικόνας,  βίντεο.  (Παπασταματί‐

ου, 2008) 

 η συνεργατική μάθηση που περιλαμβάνει μικρές ομάδες μαθητών που δουλεύουν 

μαζί για να πετύχουν ένα κοινό μαθησιακό στόχο μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων 

βασιζόμενοι σε μια διαδικασία αλληλεξάρτησης. Τα μέλη άλλωστε της κάθε ομάδας 

πρέπει να κατανοήσουν ότι τόσο η αποτυχία όσο και η επιτυχία μοιράζεται εξίσου 

σε όλους. Γι αυτό το λόγο ο καθένας χωριστά θα πρέπει να συνεισφέρει το καλύτε‐

ρο δυνατό για την επίτευξη του στόχου της ομάδας, αλλά της ατομικής του επιτυχί‐

ας.  

 η ολιστική προσέγγιση (Goodman, 1986 & Routman, 1988) που στηρίζεται στην αρ‐

χή ότι όλες οι γλωσσικές δεξιότητες  (ακουστική κατανόηση, ομιλία, ανάγνωση και 

γραφή)  αναπτύσσονται  συγχρόνως  και  ότι  ένα παιδί  μαθαίνει  να  διαβάζει  και  να 

γράφει  όταν  υπάρχει  ανάγκη  να  κατανοήσει  τον  κόσμο  και  να μεταδώσει  κάποιο 

μήνυμα. Σύμφωνα με την ολιστική προσέγγιση, η ανάγνωση και η γραφή πρέπει να 

προκαλούν το ενδιαφέρον του παιδιού, να είναι σχετικές με τα βιώματά του και να 

αφορούν  σε  αυθεντικές  καταστάσεις  και  όχι  σε  τεχνικές  ιστορίες  επικεντρωμένες 

στην ορθή γραμματική και την τέλεια δόμηση των προτάσεων  (Baker, 2001). Αυτό 

δε σημαίνει ότι η διδασκαλία της δομής της γλώσσας παραμελείται. Απλά, το παιδί 

ενθαρρύνεται να εκφράσει τις ιδέες του χωρίς να του δημιουργείται άγχος με συνε‐

χείς διορθώσεις (Μητακίδου, 2001). 

 το παιχνίδι ρόλων, όπου οι ρόλοι  ταυτίζονται με εκείνες  τις καταστάσεις όπου θα 

βρεθούν εκτός σχολικής τάξης. 

 

Διδακτικός σχεδιασμός 

 

Ομάδα στόχος : Γ Δημοτικού 

Μάθημα: Γλώσσα 

Διδακτική ενότητα: Φαγητά και τρόφιμα από την Ελλάδα και τον κόσμο‐ Υγιεινή διατροφή. 
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Eγχειρίδιο : Εμείς και οι άλλοι, βιβλίο μαθητή, σελ. 42‐43 και 48‐55 

Το συγκεκριμένο βιβλίο δεν εντάσσεται στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου αλλά εκ‐

πονήθηκε  στο  πλαίσιο  του  προγράμματος  Παιδεία  Ομογενών  από  το  Πανεπιστήμιο  της 

Κρήτης. 

 

Σκοπός 

Η δημιουργία ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στη γλωσσική ανάπτυξη 

κυρίως των αλλόγλωσσων μαθητών με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών 

 

Γενικοί στόχοι 

Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που να προάγουν το διάλογο στην τάξη 

Η επαφή με τον πολιτισμό άλλων χωρών  

Η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων 

Η χρήση και αξιοποίηση του Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ενεργός συμμετοχή στη μάθηση στο πλαίσιο της ομάδας 

Η άσκηση της δημιουργικής σκέψης και φαντασίας 

Η αντίληψη των ομοιοτήτων ανάμεσα στη γλώσσα υποδοχής και σε άλλες γλώσσες  

 

Ειδικοί στόχοι 

Η μάθηση να προκύψει ως αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και συνεργασίας 

Η αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο ως μέσο  ενίσχυσης  της  συνεργατικής μάθησης 

και ενίσχυσης των διαπροσωπικών σχέσεων 

Η επαφή με τις διατροφικές συνήθειες άλλων χωρών 

Η μύηση στη σημασία της υγιεινής διατροφής 

Η γνωριμία με τις κατηγορίες των τροφών 

Εφαρμογή σχεδίου διδασκαλίας 

Απαραίτητα υλικά: κάρτες με φαγητά, μικρές σημαίες, φωτογραφίες, κόλλα, χαρτόνι, προ‐

τζέκτορας (για power‐point), υπολογιστές, σύνδεση στο διαδίκτυο 

Οργάνωση χώρου: θρανία τοποθετημένα σε σχήμα Π 

 

Πρώτη διδακτική ώρα 

 

Α΄ Φάση: Αφόρμηση, ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης 

 

Οι μαθητές καλούνται να ζωγραφίσουν το αγαπημένο τους φαγητό και να το παρουσιάσουν 

στην ολομέλεια της τάξης, αιτιολογώντας με μία λέξη την προτίμησή τους. Οι απαντήσεις 

των μαθητών καταγράφονται στον πίνακα με τη χρήση εννοιολογικού χάρτη  

 

Β΄ Φάση: Παρουσίαση της διδακτέας ενότητας 

 

Μέσω power‐point παρουσιάζονται εικόνες τροφών (γάλα, σοκολάτες, γλυκά, πίτσα), πολ‐

λές από τις οποίες έχουν αναφερθεί προηγουμένως, και ζητείται από τους αλλόγλωσσους 

μαθητές να εκφέρουν τις λέξεις στη γλώσσα τους. Στη φάση αυτή με τη βοήθεια του google 
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translatior (www.translate.google.gr) οι μαθητές πειραματίζονται σε δυάδες αναζητώντας 

λέξεις σχετικές με τη διατροφή που μοιάζουν στις δύο γλώσσες (π.χ. τομάτα‐domate, μπα‐

νάνα‐banane)  Στη  συνέχεια  ενθαρρύνονται  να  εκφράσουν  τις  απόψεις  τους  για  το  ποιες 

από  τις  τροφές  θεωρούν  υγιεινές/ανθυγιεινές  καθώς  και  για  συνέπειες  που  αυτές  έχουν 

στην  υγεία.  Κατόπιν,  σε  ένα  χαρτόνι  με  δύο  στήλες,  οι  μαθητές  ομαδοποιούν  τις  τροφές 

σημειώνοντας τις λέξεις και στις δύο γλώσσες.  

 

Γ΄ Φάση: Εμπέδωση καινούριας γνώσης 

 

Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μία ομάδα παριστάνει τις υγιεινές  τροφές και η 

άλλη τις ανθυγιεινές. Η κάθε ομάδα χρησιμοποιώντας την τεχνική της παντομίμας καλείται 

να παρουσιάσει συνέπειες της κατανάλωσης των τροφών που αντιπροσωπεύει. Για παρά‐

δειγμα η ομάδα των ανθυγιεινών τροφών αναπαριστά τις συνέπειες στα δόντια, ενώ η άλλη 

αναπαριστά ένα υγιές και γεμάτο ενέργεια παιδί. Η ομάδα που δίνει τις περισσότερες σω‐

στές απαντήσεις, κερδίζει. Οι απαντήσεις γράφονται στον πίνακα και συμπληρώνονται εν‐

δεικτικά, ύστερα από υπόδειξη των μαθητών. Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος από κάθε ο‐

μάδα  παρουσιάζει  τα  αποτελέσματα.  Το  κομμάτι  αυτό  ανατίθεται  στους  αλλόγλωσσους 

μαθητές, προκειμένου να εξασκηθούν στην παραγωγή προφορικού λόγου.  

 

Δεύτερη διδακτική ώρα 

 

Α΄ Φάση: ενεργοποίηση προηγούμενης γνώσης 

 

Παρουσιάζονται μέσω power‐point οι κατηγορίες των τροφών (όσπρια, λαχανικά, φρούτα). 

Η ονομασία των κατηγοριών δεν υπάρχει στην προβολή, ώστε να γίνει εμφανές ποιες από 

αυτές  δεν  είναι  γνωστές,  κυρίως  στους  αλλόγλωσσους.  Οι  απαντήσεις  εκμαιεύονται  στα‐

διακά από τους μαθητές και συμπληρώνονται από τον εκπαιδευτικό. 

 

Β΄ Φάση: Παρουσίαση της διδακτέας ενότητας 

 

Γίνεται συζήτηση για τα κυριότερα τρόφιμα της κάθε κατηγορίας, ποιες τροφές περιλαμβά‐

νει, ποιες κατηγορίες είναι υγιεινές και ποιες ανθυγιεινές. Οι λέξεις που είτε εκμαιεύονται 

από τους μαθητές, είτε υπαγορεύονται από τον εκπαιδευτικό γράφονται στον πίνακα. Στη 

συνέχεια,  οι  μαθητές  χωρίζονται  σε  δυάδες.  Κάθε  δυάδα αντιπροσωπεύει  μία  κατηγορία 

τροφίμων  (για παράδειγμα φρούτα, κρεατικά). Από ένα πλήθος τροφών σε κάρτες που υ‐

πάρχουν σκόρπιες σε όλα τα θρανία καλούνται να διαλέξουν τις τροφές που ανήκουν στη 

δική τους ομάδα. Η ομάδα που βρίσκει πιο γρήγορα τις κάρτες, κερδίζει. Έπειτα, για καλύ‐

τερη εμπέδωση καλούνται να συμπληρώσουν ατομικά το παρακάτω φύλλα εργασίας. 
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Φύλλο εργασίας 1 

 

Άσκηση 1 

Να συμπληρώσετε τον πίνακα με τις λέξεις που βρίσκονται στο κουτάκι 

 

φασόλια, μακαρόνια, φακές, γιαούρτι, γάλα, τομάτες, μπανάνες, πορτοκάλι, 

τυρί, σαρδέλες, μαρούλι, καλαμαράκια 

λαχανικά  ζυμαρικά  φρούτα  όσπρια  γαλακτοκομικά  ψαρικά 

           

           

           

           

 

Άσκηση 2 

Να διαγράψετε τη λέξη που δεν ταιριάζει στην κατηγορία 

 

Φρούτα   το μήλο, το μανταρίνι, η μπανάνα, το καλαμαράκι 

Γαλακτοκομικά  το γάλα, το γιαούρτι, η σοκολάτα, το βούτυρο 

Κρέατα  το αρνί, ο κιμάς, η γαλοπούλα, το καρπούζι, το χταπόδι 

Λαχανικά  το σκόρδο, το κρεμμύδι, η πιπεριά, η μπριζόλα 

 

 

Γ’ Φάση: Εμπέδωση καινούριας γνώσης 

 

Ολοκληρώνοντας τη δίωρη διδακτική παρέμβαση τα παιδιά καλούνται να παίξουν ένα παι‐

χνίδι ρόλων με αφόρμηση το παρακάτω σενάριο:  

«Ήταν κάποτε ένα παιδί που του άρεσε να τρώει ανθυγιεινές τροφές. Μια μέρα δεν ένιωθε 

καθόλου καλά και οι γονείς του αποφάσισαν να επισκεφτούν το γιατρό. Ο γιατρός αφού το 

εξέτασε το ρώτησε που πονάει, τι είχε φάει, αν ήπιε γάλα. Στη συνέχεια το συμβούλεψε να 

τρώει περισσότερα φρούτα και λαχανικά.»  

 

Τα παιδιά χωρίζονται σε δυάδες προκειμένου να δραματοποιήσουν μία επίσκεψη στο για‐

τρό  και  κινητροδοτούνται  να  παράγουν  ολοκληρωμένους  διαλόγους  και  να  χρησιμοποιή‐

σουν τόσο το θεματικό λεξιλόγιο που διδάχθηκαν, όσο και το κατάλληλο επικοινωνιακά για 

τη  συγκεκριμένη  περίσταση,  δίνοντας  έμφαση  στον  τρόπο  που  χαιρετάμε,  που  δίνουμε 

συμβουλές, κτλ.  

 

3η διδακτική ώρα 

Μεταφορική σημασία του ρήματος «τρώω» 

Ως αφόρμηση δίνονται στους μαθητές οι φράσεις «έφαγα το φαγητό μου» και «έφαγα ξύ‐

λο» προκειμένου να προβληματιστούν για τη μεταφορική χρήση του ρήματος τρώω. Κατό‐

πιν καλούνται να μαντέψουν τη μεταφορική σημασία του ρήματος «τρώω», όπως αυτή α‐

πεικονίζεται  στις  εικόνες  του  λογισμικού  παρουσιάσεων  (power‐point).  Για  την  καλύτερη 
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εξάσκηση‐εμπέδωση η δραστηριότητα ολοκληρώνεται με ασκήσεις που σχετίζονται με  τη 

μεταφορική χρήση του ρήματος. 

Διαπολιτισμική προσέγγιση της νέας γνώσης 

 

Με τη βοήθεια του power‐point παρουσιάζεται στα παιδιά το φωτογραφικό υλικό του Peter 

Menzel  (www.authorstream.com/Presentation/FranJLte‐377796‐comida‐peter‐menzel‐

hundry‐planet‐food‐meals‐entertainment‐ppt‐powerpoint), που δείχνει τις διατροφικές συ‐

νήθειες ανθρώπων διαφορετικών χωρών και τα χρήματα που δαπανούν κατά μέσο όρο για 

τη διατροφή. Στη συνέχεια τα παιδιά καλούνται να εντοπίσουν τις χώρες αυτές στον παγκό‐

σμιο χάρτη με τη βοήθεια του google earth.  

 

Έπειτα,  η  κάθε ομάδα διαλέγει  τυχαία μια σημαία αναλαμβάνοντας  να εκπροσωπήσει  τη 

χώρα και να ετοιμάσει μία παρουσίαση, δημιουργώντας ένα πολυτροπικό κείμενο στον υ‐

πολογιστή με  τη χρήση του προγράμματος power‐point. Πιο συγκεκριμένα η παρουσίαση 

τους πρέπει να περιλαμβάνει ένα σύντομο κείμενο με τις διατροφικές συνήθειες της χώρας, 

φωτογραφίες από αναζήτηση στο google και ένα βίντεο από το youtube με μουσική και ει‐

κόνες της κάθε χώρας. Κατόπιν, οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις χώρες τους 

και  ακολουθεί  συζήτηση  για  τις  εντυπώσεις  τους,  ποιας  χώρας  οι  διατροφικές  συνήθειες 

ταιριάζουν με τις δικές τους προτιμήσεις και ποιες χώρες τρέφονται πιο υγιεινά.  

 

Συμπεράσματα 

 

Με την εφαρμογή του παραπάνω σχεδίου διδασκαλίας επιδιώκεται οι μαθητές να διαμορ‐

φώσουν θετική στάση για την εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από καινούρια περιβάλλοντα 

μάθησης με τη χρήση των ΤΠΕ. Τους δίνεται επίσης η ευκαιρία να αναπτύξουν πρωτοβουλί‐

ες, να πιστέψουν στις δυνατότητές τους και να νιώσουν χαρά και ικανοποίηση. Παράλληλα, 

με την ομαδοσυνεργατική μάθηση επιτυγχάνεται η καλύτερη επικοινωνία και επαφή μετα‐

ξύ  των  μαθητών  αποκτώντας  θετική  στάση  για  τη  μαθησιακή  διαδικασία.  Η  συνεργασία 

αυτή δρα επικουρικά στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στους ελληνόγλωσ‐

σους και αλλόγλωσσους μαθητές με σκοπό την ένταξή τους στην πραγματικότητα της τάξης, 

μέσα από την ισότιμη συμμετοχή στη διαδικασία της μάθησης και τη βελτίωση της επαφής 

με το διδάσκοντα. 
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Ο «τοίχος» είχε τη δική τους ιστορία 
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Εκπαιδευτικός ΠΕ19 

MSc 
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)  στη  διδακτική 

της  Ιστορίας  συμβάλλει  στην  ενεργητική,  ανακαλυπτική,  συνεργατική μάθηση,  καλλιεργεί 

δεξιότητες  κριτικού,  ψηφιακού  γραμματισμού  και  ενεργοποιεί  την  πολυπρισματική  προ‐

σέγγιση των ιστορικών ζητημάτων, καθώς προσφέρει στους μαθητές πρόσβαση σε πλούσιο 

ιστορικό και αρχειακό υλικό. Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Γ΄ Γυμνασίου και με 

στόχο  τη  διερεύνηση  του Oλοκαυτώματος  των  Εβραίων  της  Ελλάδας  και  ειδικότερα  των 

Εβραίων της Θεσσαλονίκης,   προτείνεται ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας  (project) με α‐

ξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών αποτυπώνονται σε έναν 

«τοίχο», με τη μορφή ιστολογίου (blog) και σε βίντεο που περιλαμβάνει τα πιο σημαντικά 

χαρακτηριστικά του Ολοκαυτώματος των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Μέσα από τη μελέτη 

του Ολοκαυτώματος  των Ελλήνων Εβραίων και των τραγικών συνεπειών του, επιδιώκεται 

να κατανοήσουν οι μαθητές τις επιπτώσεις της κατάχρησης εξουσίας από τα φασιστικά κα‐

θεστώτα και να ευαισθητοποιηθούν στις αξίες  του σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμά‐

των, της ειρήνης και της ελευθερίας.  

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ολοκαύτωμα, Εβραίοι, Θεσσαλονίκη, νέες τεχνολογίες, Ιστορία 

Εισαγωγή 

Οι  σύγχρονες  θεωρίες  μάθησης  όπως  ο  εποικοδομισμός,  η  ανακαλυπτική  μάθηση  και  οι 

κοινωνικοπολιτισμικές  θεωρήσεις  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.,  20003)  υποστηρίζουν  τη  μετατόπιση  ενδια‐

φέροντος από τη διδασκαλία στη μάθηση, τη μάθηση ως αποτέλεσμα συμμετοχής σε κοι‐

νωνικές ομάδες και την ανάπτυξη της αυτονομίας του μαθητή σε αυθεντικά εκπαιδευτικά 

περιβάλλοντα.  

Η  αξιοποίηση  των  Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και  Επικοινωνίας  (Τ.Π.Ε.)  στη  διδακτική 

της ιστορίας συμβάλλει στη μετάβαση από τη δασκαλοκεντρική στη μαθητοκεντρική διδα‐

σκαλία,  προάγει  την  ενεργητική  μάθηση  και  ευνοεί  την  πολυπρισματική  προσέγγιση  των 

ιστορικών ζητημάτων. Παράλληλα, αναπτύσσει την κριτική σκέψη και την αυτενέργεια του 

μαθητή,  καθώς παρέχει  δυνατότητες  πρόσβασης  σε ψηφιακές  βιβλιοθήκες,  πολυφωνικές 

και πολυτροπικές  ιστορικές πηγές, αρχειακό υλικό και  εξασφαλίζει  κατάλληλο μαθησιακό 

πλαίσιο ώστε ο ίδιος να ερευνά, να αξιολογεί, να διατυπώνει ερωτήματα και να αποφασίζει 

για  τις  επιλογές  του είτε ατομικά είτε στο πλαίσιο συνεργατικών σχημάτων  (Μαυροσκού‐

φης, 2008). Σημαντικά θεωρούνται, επίσης, η αφομοίωση και ο μετασχηματισμός των πλη‐

ροφοριών από το μαθητή και η τελική σύνθεσή τους που οδηγεί σε παραγωγή δικών του, 

πλέον, απλών ή πολυτροπικών κειμένων. 
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Ως μέσο επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, οι  Τεχνολογίες  της Πληροφορίας και Επικοι‐

νωνίας  ενισχύουν  τη  συνεργασία,  την  ανταλλαγή  απόψεων  στο  στενό  και  στο  ευρύτερο 

σχολικό περιβάλλον,  τον ενδοσχολικό  και διασχολικό διάλογο, δημιουργώντας κοινότητες 

μάθησης. Τα ψηφιακά μέσα που βοηθούν τους μαθητές να κατανοούν και να εμβαθύνουν 

στο  γνωστικό  αντικείμενο,  να  «μαθαίνουν  πώς  να  μαθαίνουν»  και  να  αναπτύσσονται  σε 

προσωπικό, κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο είναι πολλά και ποικίλα  (Κυνηγός & Δημα‐

ράκη,  2002).  Ενδεικτικά  αναφέρονται  ο  επεξεργαστής  κειμένου  (word),  το  λογισμικό  πα‐

ρουσίασης (PowerPoint), το διαδίκτυο, η χρονογραμμή και οι εννοιολογικοί χάρτες,   το βί‐

ντεο,  το Wiki,    το    ιστολόγιο  (blog),  οι  τοποθεσίες  κοινωνικής  δικτύωσης,  όπως  είναι  το 

YouTube, το Facebook και οι εκπαιδευτικές διαδικτυακές κοινότητες (forums). 

 

Το Ολοκαύτωμα στα διδακτικά βιβλία Ιστορίας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

 Σχέδιο εργασίας 

Για το Ολοκαύτωμα,  το οποίο αποτελεί μελανό σημείο στην παγκόσμια  ιστορία, σύντομες 

είναι οι αναφορές στο διδακτικό βιβλίο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας της Γ΄ Γυμνα‐

σίου και περιορίζονται σε ένα γραπτό παράθεμα με τίτλο «Πεθαίνοντας στο Άουσβιτς:  το 

Ολοκαύτωμα των Εβραίων» και σε μία σειρά της ενότητας  «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος» του 

βιβλίου: «Κοινός παρονομαστής οι διώξεις εναντίον των Εβραίων και των Ρομά (τσιγγάνοι), 

που  εξοντώθηκαν  μαζικά»  (ενότ. 46,  σ. 127).  Επίσης,  σύντομη  αναφορά  γίνεται  και  στην 

ενότητα «Τα αποτελέσματα του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου και η Ίδρυση του Οργανισμού Η‐

νωμένων Εθνών», όπου διαβάζουμε ότι «Αναμφίβολα, όμως, τα πρωτεία της φρίκης πρέπει 

να αποδοθούν στη ναζιστική Γερμανία:  τα στρατόπεδα εξόντωσης, οι θάλαμοι αερίων,  τα 

φρικιαστικά πειράματα των Ναζί «γιατρών του θανάτου» σε αιχμαλώτους, τα βασανιστήρια 

και οι μαζικές  εκτελέσεις αμάχων ως αντίποινα  και η  γενοκτονία  των  Εβραίων θα αποτε‐

λούν για πάντα σύμβολα του απόλυτου εγκλήματος σε βάρος του ανθρώπου», ενώ δίνεται 

και  μια  διαθεματική  δραστηριότητα  σχετική  με  τα  ναζιστικά  στρατόπεδα  συγκέντρωσης 

(ενότ. 49, σ.σ. 135‐136). Το Βιβλίο του Καθηγητή στην ενότητα «Η Ελλάδα και τα Βαλκάνια 

αμέσως μετά  τους Βαλκανικούς πολέμους»  παραθέτει πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό  για 

την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης,  ενώ στην ενότητα για  το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο 

αρκείται  στο  σχολιασμό  του παραθέματος  του  βιβλίου  (ενότ. 30,  σ. 87).  Το Ολοκαύτωμα 

εξετάζεται σε ικανοποιητικό βαθμό στο αντίστοιχο βιβλίο της Γ΄Λυκείου.  

Εκτιμώντας πως σημαντική επιδίωξη του σύγχρονου σχολείου αποτελεί η διαμόρφωση κα‐

τάλληλων εκπαιδευτικών συνθηκών που συμβάλλουν στην καλλιέργεια των αξιών του σε‐

βασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της ελευθερίας και με βασικό σκο‐

πό να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές όσον αφορά τις παραπάνω αξίες, ώστε να αποφευ‐

χθούν στο μέλλον τέτοιου είδους εγκλήματα κατά του ανθρώπου, θεωρήθηκε χρήσιμο να 

μελετηθεί το Ολοκαύτωμα  των Ελλήνων Εβραίων, οι οποίοι υπέστησαν βάναυση καταπά‐

τηση της αξιοπρέπειάς τους και οδηγήθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, σε καταναγκα‐

στικά έργα, αλλά και σε βίαιο θάνατο, στη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. 

Οι οργανωμένες εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, με  ιστορία δύο και πλέον χιλιετιών, υ‐

πέστησαν συντριπτικό πλήγμα από τις συνέπειες του Ολοκαυτώματος.  Ιδιαίτερα η Θεσσα‐

λονίκη αποτελεί ειδική περίπτωση, γιατί λίγες πόλεις υπήρχαν στην Ευρώπη με τόσο μεγά‐
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λο ποσοστό εβραϊκού πληθυσμού. Στην πόλη αυτή αναπτύχθηκε η πολυπληθέστερη εβραϊ‐

κή κοινότητα της Ελλάδας, η οποία γνώρισε μια μεγάλη περίοδο ακμής και είναι μια από τις 

εβραϊκές κοινότητες  της Ευρώπης που καταστράφηκαν ολοκληρωτικά κατά  το Ολοκαύτω‐

μα, καθώς το 94% των μελών της εξοντώθηκαν.  

Mε το δεδομένο αυτό, στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας που διδάσκονται οι μαθη‐

τές στη  Γ΄  Γυμνασίου ή στο πλαίσιο  της  Τοπικής  Ιστορίας που διδάσκεται στην  ίδια  τάξη, 

προτείνεται να μελετηθεί το Ολοκαύτωμα των Εβραίων της Ελλάδας και ειδικότερα των Ε‐

βραίων της Θεσσαλονίκης, με την εκπόνηση σχεδίου εργασίας (project) και την αξιοποίηση 

των Τ.Π.Ε. 

Στόχοι του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας είναι οι μαθητές να αναπτύξουν την ιστορική 

σκέψη και την  ιστορική συνείδηση  (Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., 2003), να γνωρίσουν τη ζωή των 

Εβραίων στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του 20ού αιώνα, να ενημερωθούν για το Ολοκαύτω‐

μα και  ιδιαίτερα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης και για τις συνέπειές του, να ευαισθητο‐

ποιηθούν και να προβληματιστούν για τη χρήση  και κατάχρηση της εξουσίας από τα φασι‐

στικά  καθεστώτα  και  για  τις  ευθύνες ατόμων  και  εθνών σε περιπτώσεις παραβίασης  των 

ανθρώπινων  δικαιωμάτων  και    γενοκτονιών,  να  ερευνήσουν  για άλλα  ολοκαυτώματα  και 

γενοκτονίες που σχετίζονται με τους Έλληνες, αλλά και άλλους λαούς. Επιπλέον, επιδιώκε‐

ται οι μαθητές να ασκηθούν στη διαθεματική ολιστική προσέγγιση της γνώσης και να ανα‐

πτύξουν δεξιότητες κριτικής σκέψης,  τεχνικές δεξιότητες με  την κατάλληλη χρήση ψηφια‐

κών εργαλείων, κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες, δεξιότητες κλασικού, ψηφιακού, 

κριτικού, οπτικοακουστικού γραμματισμού και, γενικότερα, δεξιότητες πολυγραμματισμού 

(Lemke, 1998, Cope & Kalantzis, 2000, McMichael, 2007, Κουτσογιάννης, 2008, Kress, 2003).  

Τελικό  προϊόν  του  σχεδίου  εργασίας  είναι  η  δημιουργία  ενός  ιστολογίου  (blog)  ως  «τοί‐

χου», στον οποίο αναρτώνται τα αποτελέσματα της έρευνας των μαθητών και ενός βίντεο 

που  συνθέτει  δημιουργικά  τα  πιο  σημαντικά  χαρακτηριστικά  του Ολοκαυτώματος  των  Ε‐

βραίων της Θεσσαλονίκης, με κυρίαρχο σύνθημα «Ποτέ ξανά».  

Το σχέδιο εργασίας είναι διαθεματικό, με εμπλεκόμενα μαθήματα την Ιστορία, τη Νεοελλη‐

νική  Γλώσσα,  τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας,  τη  Γεωγραφία,  την Πληροφορική,  τα 

Καλλιτεχνικά και τη Μουσική. Η εκπόνησή του ξεκινά με τη διδασκαλία του κειμένου 9, ως 

κειμένου αφόρμησης από την 3η ενότητα του βιβλίου της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνα‐

σίου  «Είμαστε  όλοι  ίδιοι.  Είμαστε  όλοι  διαφορετικοί»  και  επεκτείνεται  στη  διάρκεια  του 

σχολικού έτους. 

Δημιουργούνται έξι ομάδες εργασίας των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και προσδιορίζονται το 

αντικείμενο και οι πηγές διερεύνησης των ομάδων, με φύλλα εργασίας. Οι μαθητές διαβά‐

ζουν μαρτυρίες, ερευνούν γραπτό και οπτικοακουστικό υλικό, παράγουν δικά τους κείμενα 

και  δημιουργούν  πολυτροπικές  παρουσιάσεις  με  τη  βοήθεια  του  επεξεργασή  κειμένου 

(word), του λογισμικού παρουσίασης (power point) και προγράμματος δημιουργίας βίντεο. 

Στην αρχή δίνεται κοινή δραστηριότητα για όλους τους μαθητές με στόχο να γνωρίσουν τα 

βασικά στοιχεία του Ολοκαυτώματος και ιδιαίτερα των Εβραίων της Θεσσαλονίκης. Στη συ‐

νέχεια, οι μαθητές εργαζόμενοι συνεργατικά με διαφορετικά φύλλα εργασίας θα ερευνή‐

σουν, θα συγκεντρώσουν και θα μελετήσουν ιστορικά στοιχεία για τις ισραηλιτικές κοινότη‐

τες στην Ελλάδα πριν και μετά το Ολοκαύτωμα, για το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότη‐
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τας της Θεσσαλονίκης και για τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από τον πόλεμο, 

προκειμένου να τους γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν, μελετώντας το κοινωνικοπολι‐

τισμικό πλαίσιο, ότι ήταν άνθρωποι όπως όλοι και όχι ανώνυμα θύματα. Επίσης, θα συνει‐

δητοποιήσουν  το μέγεθος  της προσβολής  της αξιοπρέπειας  και  της  καταπάτησης  των αν‐

θρωπίνων δικαιωμάτων των Εβραίων, καθώς και τις απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσής τους 

στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης  και θα  κατανοήσουν  τα συναισθήματα  των επι‐

ζώντων  και  τις  αλλαγές  που  επήλθαν  στην  εβραϊκή  κοινότητα  της Θεσσαλονίκης  μετά  το 

Ολοκαύτωμα. Η εργασία κλείνει με μια ακόμη κοινή δραστηριότητα – βίντεο, το οποίο στό‐

χο έχει να ευαισθητοποιήσει και να συμβάλει ώστε να μη διαπραχθούν ποτέ ξανά τέτοιες 

πράξεις από ανθρώπους σε ανθρώπους. 

Όλο το υλικό της έρευνας αναρτάται στον «τοίχο», δηλαδή σε ένα ιστολόγιο (blog) με αυτήν 

την ονομασία, που δημιουργείται για το σκοπό αυτόν και περιλαμβάνει τις εξής θεματικές 

ενότητες: Ολοκαύτωμα, εβραϊκές κοινότητες στην Ελλάδα, η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσα‐

λονίκης,  λογοτεχνικά  έργα,  ταινίες/βίντεο/ντοκυμαντέρ,  φωτογραφικό/εικαστικό  υλικό, 

βιβλία/άρθρα, ιστοσελίδες/σύνδεσμοι, τραγούδια, καθώς και το βήμα έκφρασης των μαθη‐

τών, όπου οι ίδιοι οι μαθητές θα δημιουργήσουν και θα αναρτήσουν κείμενα, πεζά και ποι‐

ητικά με θέμα το Ολοκαύτωμα, θα γράψουν εντυπώσεις από την έρευνά τους, θα εκφρά‐

σουν τις σκέψεις τους και θα δώσουν τα δικά τους μηνύματα. Το τελικό βίντεο μπορεί να 

κοινοποιηθεί  σε  ευρύτερο  κοινό  στο  YouTube.  Οι  μαθητές  μέσω Wiki  επεξεργάζονται  τα 

κείμενα, ανταλλάσσουν απόψεις για το υλικό τους και μπορούν να επικοινωνήσουν με άλ‐

λους μαθητές σε διαδικτυακές κοινότητες ανοιχτής συζήτησης (forums) και να τους ενημε‐

ρώσουν για την εργασία τους. 

Φύλλα εργασίας 

Κοινές δραστηριότητες  

1.  Μελετήστε το κείμενο 9 [Ο διωγμός των Εβραίων της Θεσσαλονίκης από τους Ναζί] του 

βιβλίου  της  Νεοελληνικής  Γλώσσας.  Απαντήστε  στις  ερωτήσεις  που  ακολουθούν:  α)Πόσο 

ήταν το ποσοστό των Εβραίων επί του συνολικού πληθυσμού της Θεσσαλονίκης στις παρα‐

μονές του Β΄ παγκόσμιου πολέμου;  β)Ποια ήταν η συμβολή των Εβραίων στη ζωή της Θεσ‐

σαλονίκης;  

2. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών που περιέχει την Οικουμενική Διακή‐

ρυξη  των Δικαιωμάτων  του Ανθρώπου και διαβάστε στην  τάξη  το προοίμιο και  τα άρθρα 

της διακήρυξης: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=grk.  

3. Στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα http://www.greek‐language.gr/greekLang/index.html 

δώστε στο Λεξικό Νεοελληνικής Κοινής τη λέξη «Ολοκαύτωμα». Αποθηκεύστε την ερμηνεία. 

4. Δώστε στη μηχανή αναζήτησης http://www.google.gr/ τη φράση «Εγκυκλοπαίδεια Ολο‐

καυτώματος».   Μελετήστε τη σελίδα που θα εμφανιστεί πατώντας τον υπερσύνδεσμο «Το 

Ολοκαύτωμα». Απαντήστε στα ερωτήματα που ακολουθούν, για να ενημερώσετε στη συνέ‐

χεια  τους συμμαθητές σας: α) Πού αναφέρεται ο όρος «Ολοκαύτωμα»;  β)  Στο κείμενο υ‐

πάρχει η ερμηνεία για τη λέξη Ολοκαύτωμα στην αρχαία ελληνική γλώσσα. Να συγκρίνετε 

την ερμηνεία αυτή με την ερμηνεία που προέκυψε από την αναζήτηση στην Πύλη για την 

Ελληνική Γλώσσα. δ) Για ποιο λόγο οι Γερμανοί δημιούργησαν τα στρατόπεδα συγκέντρω‐

σης; ε) Πώς εξόντωναν τους Εβραίους οι Ναζί; στ) Για ποιες άλλες εθνικότητες ή κοινωνικές 

ομάδες επέβαλαν οι Ναζί πολιτική εξόντωσης; ζ) Ποιο ήταν το ποσοστό του συνολικού πλη‐

θυσμού των Εβραίων που εξοντώθηκαν από τους Ναζί στο Ολοκαύτωμα; 
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5. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/. Α‐

ντλώντας πληροφορίες δημιουργήστε μια χρονογραμμή με τα σημαντικότερα γεγονότα του 

Ολοκαυτώματος της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 

1η ομάδα. Ισραηλιτικές Κοινότητες στην Ελλάδα 

1.Στην ιστοσελίδα: 

http://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=298&Itemid=105 «Οι 

Εβραίοι της Ελλάδος», δίνεται σύντομο ιστορικό για τις ισραηλιτικές κοινότητες στην Ελλά‐

δα. Δημιουργήστε έναν πίνακα με τις ασχολίες των μελών τους και τον πληθυσμό τους πριν 

και μετά το Ολοκαύτωμα. 

2.  Συγκεντρώστε  τίτλους  βιβλίων/άρθρων  και  ιστοσελίδες/συνδέσμους  που  αναφέρονται 

στο Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Διαβάστε το βιβλίο του Πρίμο Λέβι «Εάν αυτό είναι ο άν‐

θρωπος» και παρουσιάστε το στην τάξη σας  (Διαθεματική δραστηριότητα από το σχολικό 

βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, σ. 136, διασκευασμένη). 

2η ομάδα. Η ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη πριν τον πόλεμο  

1. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες: 

http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/color_map

.pdf,http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/chara

cters.pdf,http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after

_the_rain.asp. Μέσα από  χάρτη  της Θεσσαλονίκης με  τις  εβραϊκές περιοχές,  από  κείμενα 

βασισμένα σε μαρτυρίες που περιγράφουν τη ζωή των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη πριν τον 

πόλεμο και δίνουν πληροφορίες για διαφορετικές πτυχές της ζωής τους και παρατηρώντας 

πορτραίτα τους, μελετήστε τη ζωή των Εβραίων της Θεσσαλονίκης πριν από τον πόλεμο και 

δώστε  τα  σημαντικότερα  στοιχεία  (συνοικίες,  οικογένεια,  εκπαίδευση,  ασχολίες  κ.ά.)  με 

πολυτροπική παρουσίαση  (power point). Πληροφορίες  για  τους Εβραίους  της Θεσσαλονί‐

κης  μπορείτε  να  βρείτε  και  στην  ιστοσελίδα  του  Εβραϊκού  Μουσείου  Θεσσαλονί‐

κης http://www.jmth.gr/index.html. 

2. Συγκεντρώστε φωτογραφικό/εικαστικό υλικό και παρουσιάστε στην τάξη σας αυτά που 

σας έκαναν εντύπωση. 

3η ομάδα. Το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης  

1. Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:  

http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf.  σελ.2/26,    άρθρο  «Να 

εντείνουμε τις προσπάθειες για την ενίσχυση της μνήμης» του Δαυίδ Σαλτιέλ, προέδρου της 

ισραηλιτικής  κοινότητας  Θεσσαλονίκης    και  http://www.jct.gr/holocaust.php    ισραηλιτική 

κοινότητα Θεσσαλονίκης «To Ολοκαύτωμα». 

Δείτε τα βίντεο «Οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης ‐ Γερμανική Κατοχή» από το αρχείο ΕΡΤ και 

«Διωγμοί  Εβραίων  από  τη  Θεσσαλονίκη»  της  Δημοτικής  Τηλεόρασης  Θεσσαλονίκης 

(TV100).(http://www.youtube.com/watch?v=_O1_O6hUJbw,http://www.youtube.com/watc

h?v=jLb3yhhzWUY). Αντλώντας πληροφορίες, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση 

(power point) για το Ολοκαύτωμα της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. 

 2. Συγκεντρώστε λογοτεχνικά έργα, πεζά και ποιητικά, με θέμα το Ολοκαύτωμα της εβραϊ‐

κής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Διαβάστε 5 ποιήματα από την ελληνική ποιητική ανθο‐

λογία  για  το  Ολοκαύτωμα  των  Εβραίων  της  Ελλάδας  (http://blo.gr/5wl)  ή  αποσπάσματα 
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από άλλα λογοτεχνικά έργα και παρουσιάστε  τα στην  τάξη σας,  εκφράζοντας εντυπώσεις 

και συναισθήματα που σας προκαλούν. 

4η ομάδα. Ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

1.  Στην  ιστοσελίδα:  http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf 

(Μαρτυρολόγιο εβραϊκού ελληνισμού, σ. 27/3), διαβάστε τις καταθέσεις των Ιάκωβου Χα‐

νταλί  και Όρο Αλφανταρή  και  καταγράψτε  τη  συμπεριφορά  των Ναζί  και  τις  αντιδράσεις 

που πρόσβαλλαν και εξευτέλιζαν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια των Εβραίων τόσο στη συγκέ‐

ντρωση στην πλατεία Ελευθερίας το «Μαύρο Σάββατο» όσο και κατά τη μεταφορά τους στα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αξιοποιώντας και σχετικές φωτογραφίες που συνοδεύουν αυτά 

και  τα  υπόλοιπα  κείμενα  του  μαρτυρολογίου  και  φωτογραφίες 

(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after_the_rai

n.asp) από την περίοδο της ναζιστικής κατοχής δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση 

(power point). 

2.  Συγκεντρώστε έγγραφα της εποχής  του Ολοκαυτώματος, π.χ. πιστοποιητικά, φοιτητικές 

κάρτες, άρθρα εποχής (http://www.ushmm.org/wlc/el/media_list.php?mediatype=dc), 

καρτέλες ταυτότητας (http://www.ushmm.org/wlc/el/media_list.php?mediatype=id), 

αντικείμενα  που  βρέθηκαν  (http://www.ushmm.org/wlc/el/media_list.php?mediatype=af) 

και όποιο άλλο σχετικό υλικό μπορείτε να βρείτε και παρουσιάστε στην τάξη σας αυτά που 

σας έκαναν εντύπωση και θα μπορούσαν να αποτελούν πηγές για ιστορική διερεύνηση. 

5η ομάδα. Στρατόπεδα συγκέντρωσης 

1.  Επισκεφθείτε  την  ιστοσελίδα:  http://digitalschool.minedu.gov.gr  Ιστορία  του  Νεότερου 

και Σύγχρονου Κόσμου  (Γ΄ Λυκείου),  κεφάλαιο Ε΄ «Ο Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος»  (σ.130)  και 

αντιγράψτε το χάρτη των κυριότερων ναζιστικών στρατοπέδων συγκέντρωσης στη Γερμανία 

και στην κατεχόμενη Ευρώπη.  

Πηγαίνετε στην ιστοσελίδα: http://el.wikipedia.org , αναζητήστε «ναζιστικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης»,  δείτε το χάρτη με τα κυριότερα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης στην 

Ευρώπη, τα έτη 1943‐1944 και διαβάστε τις σχετικές πληροφορίες. 

Στην  ιστοσελίδα:  http://www.makthes.gr/filestore/docs/Afieromata/EBRAIOIlow.pdf.  

(Μαρτυρολόγιο  εβραϊκού  ελληνισμού,  27/3),  διαβάστε  τις  καταθέσεις  των  Σύλια  Σεβή, 

Μπιενβενίδα Μάνο και Νίνα Άντζελ και εστιαστείτε τις οδυνηρές εμπειρίες που βίωσαν ως 

κρατούμενοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Καταρτίστε έναν κατάλογο των  στρατοπέδων 

συγκέντρωσης. Συνθέστε ένα κείμενο και, αξιοποιώντας το χάρτη και σχετικές φωτογραφίες 

που συνοδεύουν τα κείμενα του μαρτυρολογίου, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσί‐

αση (power point). 

2.  Συγκεντρώστε  τίτλους  ταινιών/βίντεο/ντοκυμαντέρ σχετικών με  το Ολοκαύτωμα  των Ε‐

βραίων. Δείτε την ταινία του Ρομπέρτο Μπενίνι «Η ζωή είναι ωραία»και παρουσιάστε την 

στην  τάξη σας  (Διαθεματική δραστηριότητα από το σχολικό βιβλίο Νεότερη και Σύγχρονη 

Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, σ. 136, διασκευασμένη). 

6η ομάδα. Μεταπολεμική περίοδος. Η εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης μετά το Ολο‐

καύτωμα  

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: 

http://www.hri.org/culture97/gr/eidika_programmata/koinothtes/jewish_community/  

και μελετήστε τα στοιχεία που δίνονται για την ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης στην 

περίοδο  μετά το Ολοκαύτωμα και στην εποχή μας.  

1025/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Δείτε  φωτογραφίες από τη μεταπολεμική περίοδο 

(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/after_the_rai

n.asp) και, αξιοποιώντας όλα τα παραπάνω, δημιουργήστε μια πολυτροπική παρουσίαση 

(power point) για την ισραηλιτική κοινότητα Θεσσαλονίκης στη μεταπολεμική περίοδο. 

2. Συγκεντρώστε τραγούδια που σχετίζονται με το Ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ακούστε το 

τραγούδι  «Περίμενέ  με  Θεσσαλονίκη»  (http://www.youtube.com/watch?v=_qV7T4jBFFQ 

Yehuda Poliker ‐ Wait for me, Thessaloniki), το οποίο τραγουδούσαν επιζώντες Εβραίοι της 

Θεσσαλονίκης  κατά  την  επιστροφή  τους  στην  πόλη  και  διαβάστε  τους  στίχους «Ένα  τρα‐

γούδι μετά τη βροχή» 

(http://www.yadvashem.org/yv/en/education/languages/greek/lesson_plans/pdf/song.pdf).

Μιλήστε στην τάξη σας για τα συναισθήματα των επιζώντων, όπως διαφαίνονται μέσα από 

τα τραγούδια. 

Κοινές δραστηριότητες  

α) Ο όρος «γενοκτονία» (genocide) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1944 προκειμένου 

να περιγράψει  την εξόντωση των Εβραίων από τους Ναζί.  Σήμερα ο όρος αυτός χρησιμο‐

ποιείται  και  για  άλλα  εγκλήματα  στην  ιστορία  της  ανθρωπότητας.  Αναζητήστε  στο  διαδί‐

κτυο στοιχεία και αναφέρετε παραδείγματα  (Ερώτηση από τη σχετική ενότητα στη σελίδα 

133 του σχολικού βιβλίου Ιστορίας της Γ΄ Λυκείου, διασκευασμένη).  

β)Δημιουργήστε βίντεο με φωτογραφίες που θα επιλέξετε από το υλικό που συγκεντρώσα‐

τε, οι οποίες αναφέρονται στην περίοδο της ειρηνικής ζωής στη Θεσσαλονίκη πριν τον πό‐

λεμο, στη διάρκεια του πολέμου και στην περίοδο μετά τον πόλεμο.  Το βίντεο κλείνει με 

ένα δικό σας μήνυμα, που θα είναι και ο τίτλος του βίντεο. Επιλέξτε και τη μουσική επένδυ‐

ση. 

Στις  δραστηριότητες  του  σχεδίου  εργασίας  περιλαμβάνονται  επισκέψεις  σε  συνοικίες  της 

πόλης  όπου  κατοικούσαν  Εβραίοι,  στο  Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης,  στο  Εβραϊκό Νε‐

κροταφείο  και  Μνημείο  Ολοκαυτώματος  στο  προάστιο  της  Σταυρούπολης,  στο  Μνημείο 

Ολοκαυτώματος στην πλατεία γύρω από τις οδούς Νέας Εγνατίας, Παπαναστασίου και Κλε‐

άνθους.στην Πλατεία Εβραίων Μαρτύρων, στο κέντρο της πόλης.  

Επίλογος 

Το σχέδιο εργασίας μπορεί να προσαρμοστεί για κάποια άλλη από τις εβραϊκές κοινότητες 

της Ελλάδας που χάθηκαν στο Ολοκαύτωμα, ανάλογα με τον τόπο κατοικίας των μαθητών 

και να επεκταθεί σε άλλα ναζιστικά εγκλήματα, όπως αυτά στα Καλάβρυτα και στο Χορτιά‐

τη. 

Με την αξιοποίηση των ψηφιακών προγραμμάτων και εργαλείων διαμορφώνεται μαθητο‐

κεντρικό, υποστηρικτικό και δυναμικό περιβάλλον μάθησης και δημιουργείται το κατάλλη‐

λο υπόβαθρο για να αναπτύξουν οι μαθητές δεξιότητες πολυγραμματισμού,  χρήσιμες για 

τις  σχολικές  δραστηριότητες,  ώστε  να  ανταποκρίνονται  σε  ακόμη  πιο  σύνθετες  εργασίες 

στις επόμενες εκπαιδευτικές βαθμίδες, αλλά και στην καθημερινή τους ζωή.  

Η ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία προτείνεται τόσο στο ισχύον Πρόγραμμα Σπου‐

δών του Γυμνασίου όσο και στα Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, στο πλαίσιο της λο‐

γικής  των  πολλαπλών  διδακτικών  μέσων  και  υλικών  και  της  διαμόρφωσης  δημιουργικού 

περιβάλλοντος μάθησης.  
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Ο ρόλος του Διαδικτύου και τα περιβάλλοντα των Τ.Π.Ε. κατά την υλοποίηση της ερευνη‐
τικής εργασίας με θέμα: «Η ενδυμασία άλλοτε και τώρα» στην Α’ τάξη 

 του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής 
 

Δρ. Παπαναστασίου Ασπασία  
Φιλόλογος, Καθηγήτρια στη  Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

aspa_papanastasiou@yahoo.com 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να παρουσιαστεί   ο ρόλος του διαδικτύου   και των 

περιβαλλόντων των Τ.Π.Ε. στην υλοποίηση της διαθεματικής ερευνητικής εργασίας «Το έν‐

δυμα άλλοτε και τώρα» της  Α’   τάξης  του 1ου ΕΠΑ.Λ. Αγίας Παρασκευής, κατά το σχολικό 

έτος 2012‐13, και να αναδειχθούν ως σημαντικά μέσα πρακτικής ψηφιακού γραμματισμού 

(μέσο  για  ανάγνωση,  συγγραφή,  επικοινωνία).Οι  μαθητές,  εργαζόμενοι  ομαδικά,  συγκέ‐

ντρωσαν ιδέες και πληροφορίες από το διαδίκτυο  για να διατυπώσουν τα ερευνητικά  τους 

ερωτήματα και  να συντάξουν το ερευνητικό ερωτηματολόγιό τους. Στη συνέχεια  κατέγρα‐

ψαν τα δεδομένα τους σε λογισμικό επεξεργαστή κειμένου, τα επεξεργάστηκαν  με λογιστι‐

κά φύλλα, αναπαρέστησαν και παρουσίασαν τη νέα γνώση  με λογισμικά παρουσίασης.  

 

Λέξεις‐ κλειδιά: ερευνητική εργασία, διαδίκτυο, επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, 

λογισμικό παρουσίασης 

 

                       Καθιέρωση των ερευνητικών εργασιών 

 

Οι ερευνητικές εργασίες θεσμοθετήθηκαν  από τον Σεπτέμβριο του 2011 ως «διακριτή ενό‐

τητα του Προγράμματος Σπουδών» της Α’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. με υπουργική απόφαση    (Υ.Α. 

113182 /Γ2 /30‐9‐2011). Ανατίθενται,  ως «πρώτη ανάθεση», σε δύο καθηγητές διαφορετι‐

κών  μαθημάτων,  οι  οποίοι  συνδιδάσκουν  σε  ένα  συνεχόμενο  δίωρο  και  τα  θέματά  τους  

επιδιώκεται  να  ανταποκρίνονται  στα  ενδιαφέροντα  των  μαθητών,  ώστε  να  τους      εμπλέ‐

κουν   σε   διαδικασίες διερεύνησης. Η χρονική διάρκεια τους κυμαίνεται από τέσσερις μή‐

νες έως και ένα έτος.  

 

Η ένταξη των project στο ωρολόγιο πρόγραμμα βασίζεται στη φιλοσοφία του Nέου σχολεί‐

ου,  σύμφωνα με  την  οποία  οι  μαθητές  αντιμετωπίζονται ως  μικροί «διανοούμενοι»,  επι‐

στήμονες και ερευνητές. Οι ερευνητικές εργασίες δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 

κινούνται έξω από το αναλυτικό πρόγραμμα, να αφήνουν πίσω τους τη στεγνή απομνημό‐

νευση,  να  ακολουθούν   τα  ερευνητικά βήματα σε θέματα της επιλογής τους, να αποφασί‐

ζουν για το τελικό προϊόν της εργασίας τους και να ασκούνται στη διεπιστημονική προσέγ‐

γιση των ζητημάτων που τους απασχολούν (Καπανιάρης & Παπαδημητρίου  2012. Ματσαγ‐

γούρας 2011.  ΥΠΔΒΜΘ, 2011). 

 

Ρόλος  του  διδάσκοντα  στο  μάθημα  αυτό  είναι  να  οργανώνει  διδακτικές  δραστηριότητες, 

κατά τις οποίες ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να εκφραστεί, να διερευνήσει και να αλλη‐

λεπιδράσει με το περιβάλλον του προκειμένου να οικοδομήσει τη γνώση του. Ο καθηγητής, 
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δηλαδή, εμψυχώνει και υποβοηθά τους μαθητές του  στο πλαίσιο της ζώνης της επικείμε‐

νης ανάπτυξης (Vygotsky, 1978). 

 

       Οι φάσεις της ερευνητικής εργασίας 

 

Ο καθηγητής Ματσαγγούρας (Ματσαγγούρας, 2011)  ορίζει εννέα φάσεις διερεύνησης  της 

ερευνητικής εργασίας  που μπορούν να ομαδοποιηθούν σε α)  φάσεις ερευνητικής φύσεως, 

όπως η διατύπωση του προβλήματος, η συλλογή και   επεξεργασία των δεδομένων, η δια‐

τύπωση και ο σχολιασμός των συμπερασμάτων και σε β)   φάσεις οργάνωσης και διεξαγω‐

γής των κοινωνικών δράσεων για συγκεκριμένο έργο, όπως είναι η διατύπωση κοινού σκο‐

πού, ο προγραμματισμός των δράσεων και η κατανομή ρόλων, η υλοποίηση του έργου, οι 

συζητήσεις σε επίπεδο ομάδας και ολομέλειας του τμήματος ενδιαφέροντος. Έτσι, οι μαθη‐

τές,  συνεργαζόμενοι,  κατορθώνουν  να  αξιοποιούν  έννοιες,  διαδικασίες  και  μεθοδολογίες 

που έχουν διδαχθεί στο πλαίσιο των διδασκομένων μαθημάτων (Kellett, 2005. Κουτσογιάν‐

νης, 2010α). 

 

      Η ερευνητική εργασία στο 1ο ΕΠΑ.Λ.  Αγ. Παρασκευής 

 

Στο  1ο  ΕΠΑ.Λ.  Αγ.  Παρασκευής,  όπου  υπηρετώ,  ο  μαθητικός  πληθυσμός  ανδροκρατείται 

(κατά 90% περίπου), καθώς οι ειδικότητες που προσφέρονται είναι κατεξοχήν «ανδρικές»: 

Μηχανικοί Αυτοκινήτων, Ηλεκτρολόγοι, Ψυκτικοί, Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστημάτων και Δικτύων.  Τις ειδικότητες, όμως,    του τομέα Πληροφορικής και  του τομέα 

Οικονομίας και Διοίκησης  τις επιλέγουν  και οι κοπέλες. Ένα ερευνητικό θέμα, λοιπόν, για 

την ενδυμασία, που απασχολεί κυρίως τις γυναίκες, δεν φαίνεται να είναι το πιο προσφιλές 

για τους μαθητές μας. Συνδέεται, όμως, με μια ενδιαφέρουσα ενότητα στην  Έκθεση – Έκ‐

φραση Α΄Λυκείου, τα «Θέματα για την ενδυμασία και τη μόδα» και μπορεί να συσχετισθεί 

γενικότερα με τις Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες, την   Τέχνη και   τον Πολιτισμό, 

το  Περιβάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη. Έτσι, μετά την έγκριση του Συλλόγου Διδασκό‐

ντων, 14  μαθητές μας  το  επέλεξαν  και απετέλεσαν  την ομάδα ενδιαφέροντος: 11  αγόρια 

και 3  κορίτσια,  τα  οποία    τέθηκαν    επικεφαλής  των  τριών υποομάδων  εργασίας  που συ‐

γκροτήθηκαν  και έλαβαν τα ονόματα: Adidas, Τα επίσημα Ρούχα, SNAP. 

 

Στις πρώτες συναντήσεις μας, κι ενώ αναζητούσαμε δεδομένα για το θέμα μας, προκειμέ‐

νου να διατυπώσουμε τα ερευνητικά μας ερωτήματα,  οι μαθητές μας χρησιμοποίησαν  το 

πεδίο «εικόνες»  της μηχανής αναζήτησης  της google, (http://www.google.com)  με ζητού‐

μενο τα «ρούχα». Το διαδίκτυο ομολογουμένως αποτελεί βασική πηγή εικονογραφικού υ‐

λικού  και  ένα  σημαντικό  εργαλείο  ανασύστασης  όψεων  του  γνωστού  κόσμου  (Γιάννου, 

2010). Eπέλεξαν εικόνες ενδυμασίας που θεωρούσαν In  (αποδεκτές) και Out (απαράδεκτες, 

ανεπίτρεπτες)  και  προσπάθησαν  να  τις  περιγράψουν  γραπτώς  συγκρίνοντάς  τες  μεταξύ 

τους. Τα μέλη κάθε ομάδας έγραφαν διαδοχικά τα κείμενά τους σε μία σελίδα επεξεργαστή 

κειμένου (Writer) του Open Office (Καπανιάρης & Παπαδημητρίου, 2012) που είναι εγκατε‐

στημένο στους Η/Υ του σχολείου μας, τις συζητούσαν  μεταξύ τους και κατέληγαν στο κοινό 

κείμενο που θα παρουσίαζαν στην ολομέλεια    και στη συνέχεια θα  τις συμπεριλάμβαναν   

στην ερευνητική  έκθεσή μας (Ματσαγγούρας, 2011: η έβδομη φάση υλοποίησης). Η ομάδα 
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SNAP, για παράδειγμα,   δημιούργησε   ένα   πολυτροπικό   κείμενο (Κουτσογιάννης, 2010α) 

με  σκίτσα χιουμοριστικά, εικόνες ενδυμάτων και  την παρακάτω περιγραφή: 

 

Τα  IN:    ‐Τα  παπούτσια  κάνουν  όλο  το 

concept του ντυσίματος. 

Τα OUT:  ‐Σε  καμιά  περίπτωση  δεν  φοράμε 

αθλητικό υπόδημα σε βραδινή έξοδο! 

‐Το μαλλί παίζει μεγάλο ρόλο στο styling 

και δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή σε προϊ‐

όντα μαλλιών. 

‐ Όχι (too much) όγκος στο μαλλί 

–  Το  τσαντάκι,  τα  κοσμήματα,  τα  διαλέ‐
γουμε με βάση το υπόδημα. 

‐Το μακιγιάζ δεν πρέπει να είναι υπερβολικό   

σε σημείο που πηγαίνει το βλέμμα. 

– Προσέχουμε τους συνδυασμούς χρωμά‐
των. 

‐ Δεν φοράμε ποτέ ριγέ με πουά! 

– Το  πεντικιούρ  είναι  απαραίτητο  με  τα  
“Peep toes” . 

‐ Ποτέ πέδιλα με κάλτσες! 

– Η εξωτερική εμφάνιση δεν είναι το παν.  ‐Δεν φοράμε φαρδύ πάνω ή κάτω. 

– Δημιουργούμε το δικό μας στυλ!  ‐Τα πολλά χρυσαφικά δεν είναι  εμφανίσιμα 

 

Ο  γραπτός  λόγος,  λοιπόν,  διαμόρφωσε  το πλαίσιο  της άποψής  των μαθητών μας,  ενώ οι 

εικόνες που αντλήθηκαν   από το διαδίκτυο απετέλεσαν  την αναπαράσταση του   βασικού 

περιεχομένου που ήθελαν να αποδώσουν. 

 

        Ψηφιακός Γραμματισμός 

 

Στα πλαίσια των βασικών αρχών της σύγχρονης παιδαγωγικής που αξιοποιεί η μέθοδος pro‐

ject,  την ανακαλυπτική μάθηση, δηλαδή,  την αυτορυθμιζόμενη μάθηση και  την αλληλεπί‐

δραση, την ζωντανή και αυθεντική σύνδεση του σχολείου με τη ζωή (Μανικάρου, 2012) ε‐

πιστρατεύσαμε ξανά το διαδίκτυο, προκειμένου να λειτουργήσει συμπληρωματικά  και  να  

προσφέρει στους μαθητές μας ιδέες και πληροφορίες για το προς διερεύνηση θέμα,  ώστε  

να τεθούν με σαφήνεια  τα ερευνητικά  ερωτήματα (Καπανιάρης & Παπαδημητρίου, 2012. 

Ματσαγγούρας, 2011:  κυρίως η δεύτερη φάση διερεύνησης). 

 

Αξίζει  να σημειωθεί πως οι 13 από  τις 18  συναντήσεις μας πραγματοποιήθηκαν σε Εργα‐

στήριο Πληροφορικής του σχολείου μας, γεγονός που μας επέτρεψε να χρησιμοποιήσουμε 

αποτελεσματικά  τις  ΤΠΕ.  Για  να  προσδιορισθεί  ο  τρόπος  επεξεργασίας  του  θέματος  μας  

μελετήσαμε  ηλεκτρονικά την  πρόταση της συναδέλφου Κατερίνας Μπαζίγου, με τίτλο: «Τα 

ρούχα μας ..αυτοί οι άγνωστοι!» (Μπαζίγου, 2011) στην ολομέλεια του τμήματος ενδιαφέ‐

ροντος.  Οι  μαθητές  μας  πρότειναν  να  αξιοποιήσουμε  αρκετές  ενότητες    του  άρθρου  της  

συναδέλφου, όπως  όσες αναφέρονται στην καταναλωτική σχέση μας με τα ρούχα. Το ερω‐

τηματολόγιο που δημιουργήθηκε και στη συνέχεια προωθήθηκε στη σχολική κοινότητα βα‐

σίστηκε κυρίως στα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα: α)  ‐Ποια είναι η προσωπική σχέση 

των μαθητών μας με τα ρούχα;   β) ‐Ποια είναι   τα   πρότυπα  και  η  νεανική  κουλτούρα  

που  αναδεικνύονται  μέσα  από  τα  ρούχα;  γ) ‐Ποια είναι  τα στάδια πριν και μετά την κα‐

τανάλωση των ρούχων; δ) –Εκφράζει το ντύσιμο  την προσωπικότητα του ατόμου; 
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Τα ερωτήματα αυτά προήλθαν κι από τη μελέτη παρόμοιων ερωτηματολογίων άλλων σχο‐

λείων που οι μαθητές μας εντόπισαν  στο διαδίκτυο και θεώρησαν ότι τους εξέφραζαν (Μα‐

τσαγγούρας,     2011,   τρίτη φάση:     υλοποίηση     Δράσεων   από   υποομάδες   για   Συλλογή 

Δεδομένων),  όπως για παράδειγμα  το online  ερωτηματολόγιο  των  ιδιωτικών Εκπαιδευτη‐

ρίων «Θεμιστοκλής» στον Πειραιά που αξιοποιεί φόρμες του Google Docs  (Καπανιάρης & 

Παπαδημητρίου, 2012). Οι πληροφορίες,  με  τον  τρόπο αυτό,  αξιοποιήθηκαν δημιουργικά  

και οι μαθητές  μας καλλιέργησαν τη συνθετική τους σκέψη και την κριτική τους ικανότητα. 

Η μάθηση προέκυψε, λοιπόν, μέσω της συμμετοχής, όπως υποστήριζε ο Dewey (learning by 

doing) (Cope & Kalantzis, 2003. Κουτσογιάννης, 2010α ). 

 

Απαντημένο Δείγμα του ερωτηματολογίου μας (214 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια)  

 

1)Γιατί είναι απαραίτητο να φοράμε ρούχα; 

  α  για προστασία από τις καιρικές συνθήκες    (159) 

  β. επειδή ντρεπόμαστε τους άλλους ανθρώπους    (43) 

  γ. επειδή δεν νιώθουμε άνετα με το σώμα μας και θέλουμε να το καλύπτουμε   (43) 

  δ. (άλλο)   π.χ. ‐για να δείχνουμε πιο όμορφοι ανάλογα με το look μας 

  2) Συνήθως:            α. Αγοράζετε τα ρούχα σας ή  (171) 

         β. Φοράτε ό,τι σας ράβουν/ δίνουν/χαρίζουν  οι άλλοι;    (43) 

3) Γιατί αγοράζετε καινούρια ρούχα; 

α. επειδή φθείρονται τα παλιά    (103)  β.  επειδή μεγαλώνω και  δε  μου κάνουν πια  (95)                  

γ. επειδή αλλάζει η μόδα  (65)   δ. επειδή με τις αγορές  χαίρομαι  και νιώθω καλύτερα  (51) 

ε. (άλλο)       π.χ. –χτίζω τη δική μου προσωπικότητα/ style 

 4) Ποιο είναι το κυριότερο κριτήριο για  να αγοράσετε ένα ρούχο; 

α. η τιμή του   ( 77),            β. η φίρμα του   (44),               γ. να μού ταιριάζει  (113)    

δ. να αρέσει στους / στις φίλους / ‐ες μου   (13),            ε. το υλικό κατασκευής του  ( 19)    

στ. (άλλο)   π.χ. ‐ να νοιώθω άνετα φορώντας το 

 5) Επηρεάζεται από τα ΜΜΕ η επιλογή ή η αγορά του ντυσίματός σας: Ναι  (58)  Όχι (154) 

6) Όταν αγοράζετε ένα ρούχο , εξετάζετε το υλικό κατασκευής του;  Ναι  (189)    Όχι   (25) 

7) Ποια είναι η αγαπημένη σας πρώτη ύλη κατασκευής ρούχων; 

α. βαμβάκι     (127)     β. λινάρι    (17)      γ. μετάξι    (37)   δ. συνθετικό  (45)      

ε.  (άλλο)   π.χ.  ‐δεν με νοιάζει, αρκεί να αντέχει 

……………………………….. 

10) Γνωρίζετε ότι πολλά είδη που εισάγονται από το εξωτερικό κατασκευάζονται από ελ‐

ληνικές πρώτες ύλες;   Ναι   (107)    Όχι      (104) 

11)  Γνωρίζετε  ποιο  είναι  το  αριθμητικό  πρόθεμα  –  κωδικός  για  τα  ελληνικά  προϊόντα;   

ΟΧΙ    (164)              Αν ναι, τότε ποιο είναι; ΝΑΙ, 520      (44) 

12)Σας επηρεάζει στην επιλογή σας η πληροφορία ότι οι συνθήκες εργασίας στις βιομη‐

χανίες  του αναπτυσσόμενου κόσμου είναι απάνθρωπες κυρίως για  τα παιδιά‐  εργάτες;    

Ναι    (109)    Όχι     (94) 

13) Πιστεύετε ότι η παγκόσμια βιομηχανία ένδυσης και υπόδησης συντελεί στο οικολογι‐

κό πρόβλημα του πλανήτη; Ναι    (101)            Όχι    ( 99) 

14) Γνωρίζετε τι είναι τα οικολογικά και τα ανακυκλώσιμα είδη ένδυσης;  

Ναι (106)          Όχι    (105) 
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15) Τι κάνετε τα παλιά σας ρούχα; α.τα πετάω (49) β. τα χαρίζω  (124)  γ. τα μεταποιώ (23)     

δ. τα ανταλλάσσω με φίλους/φίλες μου   (28)    ε. (άλλο) π.χ. ‐ Ανακύκλωση 

16)Πιστεύετε πως τα ρούχα εκφράζουν την προσωπικότητα μας;  Ναι (144)  Όχι(52) 

 

Η σύνταξη του ερευνητικού εργαλείου, του ερωτηματολογίου, μάς απασχόλησε σε δύο συ‐

ναντήσεις και η επεξεργασία (απαντήσεις 214 μαθητών του σχολείου μας που το συμπλή‐

ρωσαν)‐ η   υλοποίηση, δηλαδή της τέταρτης φάσης   κατά Ματσαγγούρα‐    (Καπανιάρης & 

Παπαδημητρίου, 2012.  Ματσαγγούρας 2011) σε τέσσερις. 

 

Αρχικά,  τα  στοιχεία  που  προέκυψαν,  καταγράφηκαν  σε  αρχεία  επεξεργαστή  κειμένου 

(Writer) του Open Office, κατά το δυνατόν ισοκατανεμημένα σε κάθε ομάδα (οι  20 πρώτες  

ερωτήσεις: ανά 6‐7‐7).   Η επεξεργασία  των δεδομένων, στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε 

σε λογιστικά φύλλα  Calc του Open Office. Η κάθε ομάδα των 5, 5 και 4ων μαθητών εργάστη‐

κε ανά δύο ή τρεις στους Η/Υ του εργαστηρίου και  τα στατιστικά αποτελέσματα απεικονί‐

στηκαν με την αισθητική της καθεμιάς, σε γραφήματα πίτας ή γραμμής (Μανικάρου, 2012). 

Διαπιστώσαμε, έτσι, πως τα λογιστικά φύλλα έχουν εξαιρετικές δυνατότητες στη στατιστική 

επεξεργασία δεδομένων και τη γραφική τους αναπαράσταση κι επιπλέον δίνουν την ευκαι‐

ρία  στους  μαθητές  μας  να  αναδείξουν  τη  δημιουργικότητά  τους  (Abramovitch &  Sugden, 

2005). Οι συνεργαζόμενοι μαθητές μας, επίσης, ανταλλάσσοντας απόψεις και σχολιάζοντας 

τα  δεδομένα  τους  καλλιέργησαν  τις  διαπροσωπικές  τους  σχέσεις    και  ικανοποίησαν  την 

παιδαγωγική  αρχή  της  ομαδικής  συνεργασίας  (Ματσαγγούρας,  2000.  Ματσαγγούρας  , 

2011). 

 

 
Δείγμα γραφήματος της ομάδας «Τα επίσημα ρούχα» 

 

 

Οι   απαντήσεις  ανοιχτού τύπου στις  δύο  τελευταίες  ερωτήσεις του ερωτηματολογίου μας  

(‐Πιστεύετε ότι «τα ράσα   κάνουν τον παπά»;  (ότι δηλαδή είμαστε ό,τι φοράμε) και γιατί; 

Και‐ Ποιο είναι για σας το ιδανικό ντύσιμο;) αφού καταγράφηκαν σε επεξεργαστή κειμένου 

από  τους μαθητές μας  εκ περιτροπής,    ερευνήθηκαν ποιοτικά  και  επειδή ο αριθμός  τους 

ήταν μεγάλος και οι απαντήσεις ποίκιλαν,  προτιμήσαμε να επιλέξει και να αναδείξει η κάθε 

ομάδα τις απαντήσεις που την εξέφραζαν με τον τρόπο που επιθυμούσε. Έτσι, παρουσιά‐

στηκαν  δραματοποιημένοι  διάλογοι  ή  εικαστικά  έργα  που  κατέγραφαν  τις  επιλογές  της  

κάθε υποομάδας η πέμπτη φάση υλοποίησης κατά Ματσαγγούρα) (Ματσαγγούρας, 2011). 

Το συλλογικό κείμενο της κάθε ομάδας   γράφτηκε κατόπιν διαπραγμάτευσης, κατά την ο‐
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ποία οι μαθητές μας συζήτησαν και το   εκδοτικό μέρος του εγχειρήματος (χρήση γραμμα‐

τοσειράς και μεγέθους γραμμάτων, μέγεθος φωτογραφιών και  

θέση στη σελίδα, χρήση χρώματος  (Νικολαϊδου, 2010). 

 

Η ολοκλήρωση  της φάσης αυτής συνέπεσε με το τέλος του α’ τετραμήνου και ακολούθησε 

η παρουσίαση των εργασιών των ομάδων  στην Ολομέλεια  του τμήματος (η έκτη φάση της 

ερευνητικής  εργασίας)  (Ματσαγγούρας,  2011)  με  τη  βοήθεια  του  κεντρικού  Η/Υ  και  του 

προβολέα. 

 

       Οι δράσεις κατά το β’ τετράμηνο 

 

Κατά το β΄ τετράμηνο συνεχίσαμε την έρευνα του θέματός μας    με πολλαπλούς τρόπους. 

Παρακολουθήσαμε  σε  video  μέσω    του  You  Tube  (http://  www.  youtube.  com/ 

watch?v=s9NIYfyAwBE)   αποσπάσματα  από  τη  γαλλική  σειρά:   «L’ Histoire du Look» που 

αναφέρεται στην ιστορία του ενδύματος διαχρονικά και στη συνέχεια οι μαθητές μας κλή‐

θηκαν  να  καταγράψουν  ηλεκτρονικά  με  συντομία  τις  εντυπώσεις  τους  (πόσο  μοιάζουν  ή 

διαφέρουν οι επιλογές των ανθρώπων ανά τις εποχές). Γενικά, η ρευστότητα του κειμένου 

που γράφεται με επεξεργαστή κειμένου είναι εξαιρετικής σημασίας, καθώς τα κείμενα επι‐

δέχονται  διαρκώς  βελτιώσεις  και  επανεξετάσεις    και  απελευθερώνουν  τους  μαθητές  μας 

που ασχολούνται πια  με την ουσία των γραπτών τους κι όχι με τις συμβάσεις που υπαγό‐

ρευαν οι περιορισμοί της παραδοσιακής τεχνολογίας. Η διαδικασία  παραγωγής λόγου, με 

τον τρόπο αυτό, όχι μόνον απλουστεύεται αλλά βρίσκεται πιο κοντά και στον τρόπο σκέψης 

του ανθρώπου(Κουτσογιάννης, 2010β). 

 

Παράλληλα, οι μαθητές μας ανά ομάδες,  ανέλαβαν να βρουν πληροφορίες  από το διαδί‐

κτυο, αξιοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης της google και να συντάξουν ένα άρθρο για την 

ενδυμασία στον χρόνο και στον χώρο. Οι εργασίες που ανατέθηκαν αφορούσαν για παρά‐

δειγμα την  ενδυμασία στην Αρχαία Ελλάδα,  στο Βυζάντιο, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, 

την ενδυμασία των αθλητών και  των κατοίκων εξωτικών χωρών.  

 

Κατά τη δραστηριότητα αυτή έγινε φανερό πως οι μαθητές μας είναι μεν εξοικειωμένοι με 

την αναζήτηση στο διαδίκτυο,  δεν  έχουν,  όμως,    πάντοτε  την  ευχέρεια να αξιολογούν  τις 

πληροφορίες που συγκεντρώνουν και να επιλέγουν απ’ αυτές τις πλέον αξιόπιστες και πλή‐

ρεις  και στη συνέχεια να τις συνθέτουν δημιουργικά. Όλοι μας, μαθητές και διδάσκοντες, 

είμαστε ενθουσιασμένοι με τη χρήση του διαδικτύου, όμως, συχνά η ταχύτητα στην εύρεση 

της πληροφορίας επικρατεί της ποιότητας, συχνά οι μαθητές μας απλώς παραθέτουν   και 

δεν συνθέτουν    τις πληροφορίες που βρίσκουν ή μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

ενασχόλησης απογοητεύονται από τον μεγάλο όγκο πληροφορίας (Δαγδιδέλης κ.ά, 2011α). 

Διαπιστώνουμε, επίσης, πως είναι μάλλον ανεπαρκής ο χρόνος της εκπαίδευσης για να επι‐

τευχθεί αποτελεσματική αξιολόγηση των διαδικτυακών πηγών πληροφόρησης.  
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Δράσεις με τη χρήση των κινητών τηλεφώνων 

 

Οι μαθητές μας, όπως ήδη αναφέρθηκε,  είναι πολύ εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, ενώ 

πολλοί  έχουν  προηγμένες  συσκευές  κινητών  τηλεφώνων.  Κατά  τη  διάρκεια,  λοιπόν,    των 

συνεντεύξεων που λάβαμε από μια φίλη συνάδελφο εκπαιδευτικό με μητέρα μοδίστρα που 

μάς παρουσίασε τη μοδιστρική τέχνη και από δύο παλιές μας μαθήτριες (η μία κόρη βιοτέ‐

χνη υποδημάτων και η άλλη έμπορος  ενδυμάτων) που επισκέφτηκαν την τάξη μας  και μας 

εξέθεσαν  τα μυστικά  του  επαγγέλματός  τους,  οι  μαθητές μας  έκαναν  χρήση  των  κινητών 

τηλεφώνων (κάμερα και ηχογράφηση), υλικού που στη συνέχεια χρησιμοποίησαν  και στη 

δημόσια παρουσίαση της εργασίας τους. 

 

Στη  δημιουργία  του  λογισμικού  παρουσιάσεων  οι  μαθητές  μας  εργάστηκαν  με  φαντασία 

και μεράκι  κι αποτύπωσαν το σκεπτικό του project  και τις ποικίλες δραστηριότητες μας με 

χιούμορ και αυτοσυνείδηση. Εκμεταλλεύτηκαν τις δυνατότητες του λογισμικού παρουσιά‐

σεων και   συνεδύασαν   με   πνεύμα    το   περιεχόμενο και  τα περιφερειακά στοιχεία  (εφέ,  

φόντο,  χρώματα,  στυλ) (Δαγδιδέλης κ.ά,  2011β).  Η   εργασία   τους  παρουσιάστηκε δη‐

μόσια στην 7η Συνάντηση Μαθητικής Δημιουργίας    του Δήμου Αγίας Παρασκευής, στις 15 

Απριλίου 2013 (Ματσαγγούρας, 2011: η όγδοη φάση). 

 

                                                                Συμπεράσματα 

 

Στον χώρο του σχολείου και στον χρόνο που διατίθεται για τα καινοτόμα διδακτικά αντικεί‐

μενα, όπως είναι η ερευνητική εργασία, η χρήση του διαδικτύου καθώς και τα βασικά περι‐

βάλλοντα των ΤΠΕ, όπως είναι ο επεξεργαστής κειμένου,  τα λογιστικά φύλλα και το λογι‐

σμικό παρουσιάσεων δύνανται να λειτουργήσουν ως μέσα πρακτικής ψηφιακού γραμματι‐

σμού. Από μόνα τους, άλλωστε, η αναζήτηση και η διακρίβωση της διαδικτυακής πληροφο‐

ρίας, ο πειραματισμός στο συνεργατικό γράψιμο και η αλληλεπίδραση μαθητών και καθη‐

γητού  αποτελούν  καινοτομίες  και  μετατρέπουν  την  τάξη  σε  κοινότητα  γραμματισμού.  Οι 

μαθητές μας προσπάθησαν να συνεργαστούν στις ανομοιογενείς ομάδες τους  («δυνατοί» 

με πιο αδύνατους, Έλληνες με αλλοδαπούς) και παρά τις παροδικές προστριβές τους κατά 

τη διάρκεια της εργασίας τους, σε γενικές γραμμές ανταποκρίθηκαν επιτυχώς στους επιμέ‐

ρους στόχους  του μαθήματος. Οι ομαδικές εργασίες των μαθητών και η ατομική συμβολή 

του κάθε μέλους (Ματσαγγούρας, 2011: η ένατη φάση) φάνηκαν  να δικαίωσαν τις συνδι‐

δάσκουσες, οι οποίες αξιολόγησαν θετικά το όλο εγχείρημα. 

 

Η πραγμάτευση, όμως, ενός θέματος από διαφορετικές οπτικές γωνίες και η ανάγκη κριτι‐

κής επεξεργασίας και συνθετικής παρουσίασης των δεδομένων που συλλέγονται απαιτούν 

μια διαφορετική στάση του διδάσκοντα και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων των μαθητών. Ο 

χρόνος θα δείξει, εάν η ερευνητική εργασία κατορθώσει να πραγματώσει τους  ευρύτερους 

στόχους της και να δώσει ώθηση σε μια κοινωνία εκκολαπτόμενων συνειδητών κι υπεύθυ‐

νων πολιτών. 
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Οδυσσέας στο διαδίκτυο. Παιδιά και διαδίκτυο 
 

 
Ντίνου Αφροδίτη 

Εκπαιδευτικός ΠΕ11 
afrontinou@yahoo.com 

 
 

Περίληψη 
Πρόκειται για μια ερευνητική εργασία που ασχολείται με το ζήτημα της χρήσης του Διαδι‐

κτύου από  τα παιδιά.  Είναι μια δράση που εντάσσεται στην Αγωγή Υγείας  κι αποτελεί  τη 

φετινή μου  εργασία ως Teacher4Europe  (της Αντιπροσωπείας  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής 

στην  Ελλάδα σε συνεργασία με  το  ΥΠΔΒΜΘ).  Το θέμα είναι  επίκαιρο,  αλλά  και  ιδιαίτερα 

χρήσιμο για τα παιδιά του σχολείου μας, που δεν κάνουν Πληροφορική, ωστόσο χρησιμο‐

ποιούν υπολογιστή και διαδίκτυο στην καθημερινότητά τους είτε για σχολική εργασία είτε 

για παιχνίδι  είτε ακόμα συμμετέχοντας σε  κοινωνικά δίκτυα.  Γνωρίζουν πράγματα  για  τις 

ΤΠΕ,  αλλά  τα περισσότερα μηχανικά  και  πολύ συγκεκριμένα  και  αποσπασματικά,  σε  και‐

ρούς  που  οι  παγίδες  στο  διαδίκτυο  πολλαπλασιάζονται  με  γεωμετρική  πρόοδο,  γεγονός 

που κάνει τα παιδιά ευάλωτα. Η προσέγγισή μας έγινε διαθεματικά, με βιωματική μέθοδο 

και προσπαθήσαμε να καλύψουμε το μεγαλύτερο μέρος όσων θα πρέπει να  γνωρίζουν τα 

παιδιά για τον υπολογιστή και το διαδίκτυο ως εργαλείο μάθησης κυρίως και δευτερευό‐

ντως ως μέσο ψυχαγωγίας.  

Λέξεις κλειδιά: Ασφαλής περιήγηση, προσωπικά δεδομένα, επικοινωνία, πληροφορία, εθι‐

σμός. 

 

Εισαγωγή 

H Διεύθυνση Π Ε Σερρών σχεδίασε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Παιδιά και Διαδί‐

κτυο».  Πρόκειται  για  ένα  περιφερειακό  δίκτυο  Αγωγής  Υγείας  με  περιοχή  εμβέλειας  την 

Κεντρική Μακεδονία. Συνδιοργανωτές του προγράμματος είναι η Ένωση Προστασίας Κατα‐

ναλωτών Σερρών, το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνι‐

κής Υγείας «ΟΑΣΙΣ» ΣΕΡΡΩΝ, η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και η ΕΡΤ 3. 

 

Το διαδίκτυο είναι η επανάσταση της εποχής μας! Μας εισάγει σ’ έναν «μαγικό» κόσμο α‐

πίστευτων δυνατοτήτων για ενημέρωση, επικοινωνία, ψυχαγωγία και αποτελεί ένα πολύτι‐

μο εργαλείο που διευκολύνει τη ζωή μας. Παρόλα αυτά η μη συνετή χρήση του εγκυμονεί 

σοβαρούς κινδύνους.  

 

Επέλεξα λοιπόν αυτό το θέμα για τη φετινή ερευνητική μου εργασία σαν Teacher4Europe 

θέλοντας να δείξω στα παιδιά τη «μεγάλη εικόνα» ώστε να συνειδητοποιήσουν την παγκό‐

σμια εμβέλεια του διαδικτύου, την χρησιμότητά του γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο και την προ‐

σοχή που θα πρέπει να δείχνουν απέναντι στις προκλήσεις του.  

 

Το θέμα προσεγγίστηκε μέσω της ομαδοσυνεργατικής,  δουλέψαμε στο σχολείο, αλλά και 

ασύγχρονα, από το σπίτι. Έγινε μια πρώτη γνωριμία με τα εκπαιδευτικά εργαλεία στον υπο‐
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λογιστή και στο διαδίκτυο, οπότε τα παιδιά εκπόνησαν αρκετές επιμέρους εργασίες. Δου‐

λέψαμε με βιωματικές μεθόδους πάνω στην αυτογνωσία, τις μορφές επικοινωνίας, ενημε‐

ρωθήκαμε από ειδικούς πάνω στην ασφάλεια, τα προσωπικά δεδομένα και τον εθισμό και 

μιλήσαμε για λογοκλοπή, ασφαλή περιήγηση, πώς διακρίνουμε την έγκυρη πληροφορία και 

πώς αντιμετωπίζουμε τις διαδικτυακές διαφημίσεις. 

 

Γενικοί στόχοι 

 Να μπορούν οι μαθητές  να περιηγούνται με ασφάλεια στο Διαδίκτυο.  

 Να μπορούν να αποκωδικοποιούν τα ψηφιακά προϊόντα και να κρίνουν, όσο είναι 

δυνατόν,  την αξιοπιστία  των πληροφοριών που βρίσκονται σε διάφορες  ιστοσελί‐

δες και blogs. 

  Να εξοικειωθούν με το περιβάλλον του υπολογιστή και να δημιουργήσουν σχολι‐

κές εργασίες χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που υπάρχουν στον υπολογιστή και το 

διαδίκτυο. 

 Να συνειδητοποιήσουν ότι η  γνώση και μάλιστα η επικαιροποιημένη γνώση,  μπο‐

ρεί να τους προστατέψει από τις παγίδες του διαδικτύου. 

 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

 Να εμβαθύνουν στην έννοια της επικοινωνίας γενικότερα. 

 Να βελτιώσουν την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθησή τους. 

 Να δουλέψουν ομαδικά, σύγχρονα και ασύγχρονα. 

 Να μάθουν για τα μέτρα προστασίας που λαμβάνει η Ελλάδα, αλλά και η Ευρωπαϊ‐

κή Ένωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και ποιοι είναι οι ειδικοί, όπου μπορούν 

ν’ απευθυνθούν για οτιδήποτε ασυνήθιστο προκύψει στην επαφή τους με το διαδί‐

κτυο. 

 

Μεθοδολογία 

 

1η Συνάντηση: Ενημέρωση για την ερευνητική εργασία (2 διδακτικές ώρες). 

Συγκεντρώνεται η ομάδα και ενημερώνεται για το θέμα και τη μεθοδολογία της εργασίας 

μας.  

Πώς  φαντάζομαι  το  διαδίκτυο:  Ατομική  ολιγόλεπτη  εργασία  όπου  τα  παιδιά  σχεδιάζουν 

αυθόρμητα ό,  τι τους έρχεται στο μυαλό ακούγοντας τη λέξη «διαδίκτυο». Παρουσιάζει ο 

καθένας το σχέδιό του κι αιτιολογεί.  

Φτιάχνουμε την ιστοσελίδα μας: Ομαδική εργασία, όπου η κάθε ομάδα ζωγραφίζει την δική 

της  ιστοσελίδα  σε  χαρτόνι  και  βρίσκει  κι  ένα  σλόγκαν.  Παρουσιάζονται  οι  εργασίες  στην 

ολομέλεια. 

 

2η Συνάντηση (2 διδακτικές ώρες): Αυτογνωσία. 

Κάνουμε το Συμβόλαιο της ομάδας. 

Ασκήσεις για αυτογνωσία και δέσιμο της ομάδας. 

 Το έμβλημά μου 

 Παρουσιάζω τον φίλο μου (συνεντεύξεις ανά δυο και παρουσίαση) 

1038/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Στο εργαστήρι πληροφορικής:  Κρίνουμε 3 γνωστές ιστοσελίδες (περιεχόμενο, ευκολία χρή‐

σης, εμφάνιση, αξιοπιστία κλπ) Καταιγισμός ιδεών. 

 

3η Συνάντηση (2 διδακτικές ώρες): Γνωριμία με το βασικό λογισμικό ενός υπολογιστή (office 

(word, power point, publisher), movie maker).  

Κάνουμε όλοι e‐mail για να επικοινωνούμε και δουλεύουμε on  line σε googledocs κάποιες 

ομαδικές εργασίες μας. 

Ετοιμάζουμε ένα βιντεάκι στο movie maker με τίτλο «η γειτονιά μου»  

 

4η Συνάντηση (2 διδακτικές ώρες): Τρόποι επικοινωνίας – ο ρόλος των αισθήσεων – παιχνί‐

δια συνεργασίας κι  εμπιστοσύνης. 

 Πλάτη με πλάτη: καθιστοί στο πάτωμα και πιασμένοι αγκαζέ. Προσπαθούν να ση‐

κωθούν χωρίς να αφήσουν τα χέρια τους  (συζητάμε για την αξία της συνεργασίας 

και το συντονισμό των προσπαθειών). 

 Πρόσωπο με πρόσωπο: Ακουμπώντας τις παλάμες στηρίζουν και στηρίζονται εναλ‐

λάξ  (συζητάμε πώς βολεύονται περισσότερο: άλλοι προτιμούν να στηρίζουν κι άλ‐

λοι να στηρίζονται, ενώ κάποιο νιώθουν άνετα και στις δυο περιπτώσεις). Ανά τρεις 

κάνουμε το εκκρεμές, όπου ο ένας βρίσκεται στη μέση κι αφήνεται να τον μετακι‐

νούν οι άλλοι δυο στα χέρια τους, σαν εκκρεμές. 

 Τυφλός και οδηγός: Ο ένας με κλειστά τα μάτια εμπιστεύεται τον άλλον να τον οδη‐

γήσει στην αυλή και πίσω στην τάξη. Αλλάζουν ρόλους. (Συζητάμε πώς ένιωσαν σε 

κάθε περίπτωση. Επιδίωξη είναι να εκφραστούν όλοι). 

 Γκούφι – γκούφι: Όπου όλοι με κλειστά τα μάτια θα πρέπει να βρουν ποιος είναι ο 

Γκούφι και να μπουν πίσω του, κάνοντας πάντα και μόνο την ίδια ερώτηση, αρκεί 

να θυμούνται την συνθήκη που ισχύει. 

 Σταυρωτά και παράλληλα: Κάθονται όλοι σε κύκλο κι ο συντονιστής ξεκινάει το παι‐

χνίδι με τα πόδια του σταυρωμένα ή παράλληλα, λέγοντας «τα παίρνω π.χ. σταυ‐

ρωτά και τα δίνω παράλληλα» εάν ο προηγούμενος από αυτόν έχει σταυρωμένα τα 

πόδια του κι ο συντονιστής τα έχει παράλληλα. Και  πάλι προσπαθούμε να επικοι‐

νωνήσουμε μόνο με μια συγκεκριμένη φράση, αλλά παρατηρώντας τώρα για να κα‐

ταλάβουν τι γίνεται. Εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς μπαίνουν σταδιακά στο νό‐

ημα κάποιοι και σπανίως όλοι τελικά. 

 Η Γέφυρα της σιωπής: Όπου θα πρέπει να μπουν όλοι σε μια σειρά, ανάλογα με την 

ημερομηνία γέννησής τους, αλλά χωρίς να μιλήσουν, μόνο με νοήματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5η Συνάντηση (2 διδακτικές ώρες): Ας γνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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 Διαλέγουν κάρτες με ονόματα χωρών της ΕΕ  (πρωτεύουσα και νόμισμα) και μπαί‐

νουν στο χώρο σαν χάρτης. 

 Βάση των στοιχείων που υπάρχουν πάνω στις κάρτες παίζουν Bingo 

 Η ΕΕ και το Ασφαλές Διαδίκτυο.  

Κάνουμε  εγγραφή  στον  ιστότοπο  insafe,  μελετάμε  την  επίσημη  ιστοσελίδα  της  ΕΕ  για  το 

ασφαλές διαδίκτυο και παίζουμε on line παιχνίδια στο Kid’s corner. 

 

6η Συνάντηση  (2 διδακτικές ώρες): Η Πολιτική της ΕΕ για την εκπαίδευση μέσω των Νέων 

Τεχνολογιών 

Η ΕΕ εδώ και μια δεκαετία προωθεί σχέδια εκπαίδευσης μέσω του Διαδικτύου και των Νέ‐

ων τεχνολογιών για μαθητές κι εκπαιδευτικούς. Μέσω των ιστοτόπων και των εκπαιδευτι‐

κών προγραμμάτων, εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ευρώπη, έχουν την ευκαιρία 

να συνεργαστούν διαδικτυακά ή να ανταλλάξουν επισκέψεις και να αλληλλεπιδράσουν για 

την βελτίωση κι ανάπτυξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Περιηγούμαστε στα πιο γνωστά εκπαιδευτικά δίκτυα όπως: 

 α) Το e‐twinning, όπου είχαμε αναρτήσει κι ένα έργο με την περσινή ΣΤ’,  

 β) Το European schoolnet, όπου κάναμε εγγραφή για να παρακολουθούμε τις δρά‐

σεις του, με σκοπό να πάρουμε μέρος σε κάποια. 

 γ) Το Euridice, που παρέχει πληροφορίες και κάνει έρευνες πάνω στα εκπαιδευτικά 

συστήματα των ευρωπαϊκών χωρών κι αφορά εκπαιδευτικούς περισσότερο και με‐

γαλύτερα παιδιά. 

 δ) Την ιστοσελίδα του προγράμματος Comenius 

 αλλά και 

 ε) Την ιστοσελίδα της διεθνούς εκστρατείας των Eco schools και της Wringley, «Lit‐

ter Less» όπου το σχολείο μας παίρνει μέρος για δεύτερη χρονιά κι έχει αναρτημέ‐

νες τις δράσεις του εκεί. 

 

7η Συνάντηση (1 διδακτική ώρα): Το Διαδίκτυο για την …ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

  Βλέπουμε βιντεάκια για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και σχολιάζουμε  

 Φύλλα εργασίας στο insafe  σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού και ποια ταιριά‐

ζουν με τη χρήση των ΜΜΕ 

Συζητάμε, συγκεντρώνουμε κι αναρτούμε τα συμπεράσματά μας  

 

 

 

 

 

 

 

8η Συνάντηση (1 διδακτική ώρα): Ημέρα προστασίας προσωπικών δεδομένων – 28 Ιανουα‐

ρίου 2013 

 Έρευνα στο διαδίκτυο και συζήτηση για τα Προσωπικά Δεδομένα. Αρχή προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων 

 Φτιάχνουμε αφίσες κι επιτραπέζια παιχνίδια, σε ομάδες 
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 Ενημέρωση από ειδικό του Τμήματος Ασφαλείας Κιλκίς. Για τα παιδιά το πρωί και 

για τους γονείς το απόγευμα. 

 

9η Συνάντηση (2  διδακτικές ώρες):  Τα ψηφιακά μας προϊόντα.  

Φτιάχνουμε σε ομάδες: 

 Αφίσες για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στο publisher του office 

 Μια παρουσίαση για την Διατροφή σε power point (στο μάθημα των Αγγλικών) 

 Την Οδύσσεια σε δημιουργική γραφή σε googledocs 

 

10η Συνάντηση: Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου – 5 Φεβρουαρίου 2013. 

Οι μαθητές της ΣΤ, σε ομάδες ανέλαβαν να ενημερώσουν  κατά τμήματα , τους υπόλοιπους 

μαθητές  του  σχολείου,  χρησιμοποιώντας  προτζέκτορα,  φύλλα  εργασίας  και  ίντερνετ.  Το 

εγχείρημα διήρκεσε όλη τη σχολική μέρα και ήταν άκρως επιτυχημένο!!  

                                                       
 

11η Συνάντηση (2 διδακτικές ώρες): Εκπαιδευτικά και ..άλλα εργαλεία στο διαδίκτυο. 

Τα παιδιά ενημερώνονται από τον καθηγητή πληροφορικής κ. Κωνσταντίνο Ντίνου και πε‐

ριηγούνται σε ιστοσελίδες όπου μπορούν να κάνουν εργασίες on  line, όπως: Delicious: για 

ν’ αποθηκεύουν τα Αγαπημένα τους, dropbox: on  line αποθηκευτικός χώρος για να μοιρά‐

ζεσαι μεγάλα αρχεία και φωτογραφίες κυρίως, prezi όπου μπορείς να κάνεις ευφάνταστες 

παρουσιάσεις on line και να τις έχεις διαθέσιμες παντού, toondoo για να φτιάχνεις το δικό 

σου κόμικ ή κινούμενο σχέδιο,  το open office όπου μπορείς να δουλεύεις αν δεν έχεις το 

Office στον υπολογιστή σου. 

Ακόμη σελίδες όπως το e‐yliko, scoop it, ψηφιακό σχολείο κλπ, όπου μπορείς να βρεις διά‐

φορα εκπαιδευτικά θέματα και βοηθήματα. 

 

12η Συνάντηση (1 διδακτική ώρα): Paint a fish 

Πρόκειται για μια εκστρατεία των Eco Schools με πολλούς υποστηρικτές ανά τον κόσμο και 

συντονιστή  την ΜΚΟ nef  με  έδρα  το Λονδίνο.  Σκοπός  είναι η  εκπαίδευση  των  νέων όσον 

αφορά στην προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων και τη διατήρηση των θαλάσσιων οι‐

κοσυστημάτων.  Είναι  μια  μοναδική  ευκαιρία  (1  στα  10  χρόνια,  που  συνεδριάζει    το  eu‐

rogroup  για  να καθορίσει  την πολιτική  της ΕΕ σχετικά με  την αλιεία)  να επηρεάσουμε  τις 

αποφάσεις τους σχετικά με την συνετή διαχείριση των αλιευμάτων  

Το σχολείο μας, μέλος των Οικολογικών σχολείων εδώ και 5 χρόνια, δείχνει ιδιαίτερη 

ευαισθησία, σε περιβαλλοντικά θέματα και συμμετέχει στη δράση και με ψηφιακά έργα, τα 

οποία φτιάξαμε στη Ζωγραφική των Windows κι «ανεβάσαμε» μόνοι μας στην ιστοσελίδα 

της εκστρατείας. 

 

13η Συνάντηση (2 διδακτικές ώρες): Διαφημίσεις στο Διαδίκτυο. 
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Παρατηρήσαμε ότι οι διαφημίσεις στο Διαδίκτυο είναι: 

• Πιο «επιθετικές».  Πετάγονται  παράθυρα  μπροστά  σου  και  πολλές φορές  δε  σβή‐

νουν κι εύκολα 

• Πιο «στοχευμένες».  Εντοπίζουν  τα  ενδιαφέροντά σου μέσω  των  ιστοσελίδων που 

συχνάζεις και σου βγάζουν διαφημίσεις με τα προϊόντα που θεωρούν πιο πιθανό να 

αγοράσεις. 

• Πιο ελκυστικές. Έχουν ωραία χρώματα, σενάριο και γραφικά και πολλές φορές είναι 

διαδραστικές, οπότε συμμετέχεις πριν καλά καλά το συνειδητοποιήσεις. 

• Πιο  άμεσες.  Σου  δίνουν  ευθέως  αυτό  που  χρειάζεσαι  (π.χ.  κινητό  ή  πετρέλαιο…) 

χωρίς σενάρια και καθυστερήσεις.  

 

14η Συνάντηση (2  διδακτικές ώρες): Εθισμός στο Διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

Ο εθισμός στο Διαδίκτυο (internet addiction) σύμφωνα με το wikipedia «είναι μια σχετικά 

νέα  μορφή  εξάρτησης,  η  οποία  βρίσκεται  υπό  εξέταση  από  την  επιστημονική  κοινότητα 

προκειμένου να οριοθετηθεί, αφού η εξάρτηση από το internet δεν είναι ακόμη μια κλινική 

οντότητα που συναντάμε σε εγχειρίδια ψυχιατρικά». 

 

 Συμπτώματα και ενδείξεις  

 

Η SafeLine αναφέρει ως προειδοποιητικές ενδείξεις για τον εθισμό στο Διαδίκτυο τα παρα‐

κάτω: 

Ψυχολογικά συμπτώματα 

• Αίσθηση ευφορίας όση ώρα βρισκόμαστε στον υπολογιστή.  

• Είμαστε ανίκανοι να σταματήσουμε την δραστηριότητα.  

• Αποζητούμε όλο και περισσότερο χρόνο στον υπολογιστή.  

• Παραμελούμε οικογένεια και φίλους.  

• Νιώθουμε κενοί, θλιμμένοι και οξύθυμοι όταν δεν βρισκόμαστε στον υπολογιστή.  

• Λέμε ψέματα στην οικογένεια και τους φίλους μας για τις δραστηριότητες μας.  

• Αντιμετωπίζουμε προβλήματα με τη δουλειά και το σχολείο.  

                                

Σωματικά συμπτώματα 

• Διατροφικές διαταραχές.  

• Διαταραχές του ύπνου και αλλαγή των συνηθειών ύπνου.  

• Μυοσκελετικές παθήσεις (π.χ. σκολίωση).  

• Μειωμένη αθλητική δραστηριότητα.  

• Ξηρά μάτια ‐ μυωπία.  

• Ημικρανίες.  

• Παραμέληση προσωπικής υγιεινής.  
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15η Συνάντηση: Εθισμός στο διαδίκτυο. 

Σε  συνεργασία  με  το  Κέντρο Πρόληψης  Εξαρτήσεων ΝΗΡΕΑΣ  ‐  Κιλκίς,  διοργανώσαμε  στο 

σχολείο, ένα 2ωρο βιωματικό εργαστήρι για τον εθισμό στο Διαδίκτυο, στις 26‐3‐2013, για 

τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης. 

 

16η Συνάντηση (1 διδακτική ώρα): Αξιολόγηση – Συμπεράσματα 

Συμπληρώσαμε φύλλο αυτοαξιολόγησης σχετικά με τη συνολική συμμετοχή μας στην ερευ‐

νητική  εργασία  και  μετά  βάλαμε  καρτέλες  στην  πλάτη  μας  και  γράψαμε  ο  καθένας  στον 

κάθε συμμαθητή μας ένα θετικό σχόλιο στην καρτέλα του. Αυτό είναι το ενθύμιό μας.  

Τελικά: 

• Μάθαμε  να  συνεργαζόμαστε,  να  επικοινωνούμε  καλύτερα  μεταξύ  μας  και  να  τη‐

ρούμε κανόνες και υποχρεώσεις. 

• Μάθαμε να δουλεύουμε και on line στο δικό μας ρυθμό και να χρησιμοποιούμε ερ‐

γαλεία στο διαδίκτυο, τα οποία θα μας χρησιμέψουν πολύ στο μέλλον. 

• Συνειδητοποιήσαμε  ότι  μπορεί  το  διαδίκτυο  να  κρύβει  πολλές  παγίδες,  αλλά  η 

γνώση μας προστατεύει αρκετά, όπως και το να ρωτάμε για κάθε τι που δεν κατα‐

λαβαίνουμε. 

• Μάθαμε  να  είμαστε  επιφυλακτικοί  και  να  αξιολογούμε  κάθε  τι  που  βλέπουμε  ή 

διαβάζουμε στο διαδίκτυο. 

• Μάθαμε ότι το διαδίκτυο δεν είναι μόνο για ψυχαγωγία κι ότι μπορείς να περάσεις 

πολύ καλά ψάχνοντας κι εμβαθύνοντας σε εκπαιδευτικά εργαλεία για σχολικές ερ‐

γασίες, αλλά και για προσωπική σου ανάπτυξη. 

• Το διαδίκτυο για μας έγινε λίγο πιο Ασφαλές, αλλά πολύ πιο χρήσιμο και διασκεδα‐

στικό!! 

 

Επίλογος 

Ο λόγος που αποφασίσαμε να εκπονήσουμε τη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ήταν κά‐

ποια προβλήματα που προέκυψαν μεταξύ μαθητών της ΣΤ’ σχετικά με το facebook και με 

τα διαδικτυακά παιχνίδια LOL και Stardolls. Στο ξεκίνημα της ερευνητικής εργασίας υπήρ‐

χαν στα παιδιά αντικρουόμενα αισθήματα.  Περίμεναν ότι θα ασχοληθούμε με αυτά τα θέ‐

ματα και μόνο, αλλά ήδη στην 1η συνάντηση κινήθηκε το ενδιαφέρον τους για τη διαδικα‐

σία κι από κει και πέρα παρέμεινε αμείωτο ως το τέλος της εργασίας μας. Έδειξαν μεγάλη 

προθυμία να συμμετέχουν στις δράσεις και πολλές ικανότητες, που ούτε οι ίδιοι γνώριζαν. 

Αυτό με βοήθησε να προχωρήσω σε πιο εξειδικευμένα θέματα, στα οποία τα παιδιά αντα‐

ποκρίθηκαν εξαιρετικά!  Το ότι  το project  εμπλουτίστηκε και με δράσεις εκτός περιβάλλο‐

ντος υπολογιστή μάλλον βοήθησε, παρά καθυστέρησε τη διαδικασία και διεύρυνε τους ορί‐

ζοντες  των παιδιών.  Στην αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας φάνηκε ότι οι στόχοι μας 

επετεύχθησαν σε όλα τα επίπεδα κι εξισορροπήθηκε η σχέση των παιδιών με τον υπολογι‐

στή και το διαδίκτυο. 

Βιβλιογραφία 

 Εκπαιδευτικές ιστοσελίδες 

http://europa.eu/ Ο επίσημος ιστότοπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιανουάριος 2013) 
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http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm Η ΕΕ για την ασφάλεια 

για το διαδίκτυο (Ιανουάριος 2013) 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=18 

Ψηφιακό  σχολείο  (περιηγηθήκαμε  αρκετές φορές,  μέσα  στο Φεβρουάριο,  στα  μαθήματα 

της ΣΤ΄τάξης) 

http://www.eun.org/web/ European schoolnet  (διδακτικό εργαλείο το οποίο συμβουλεύ‐

τηκα, αλλά δεν προχώρησα σε κάποια άλλη ενέργεια. Το έδειξα στα παιδιά στα πλαίσια της 

ενημέρωσής τους για το πώς χρησιμοποιεί και προωθεί η ΕΕ τη εκπαίδευση μέσω διαδικτύ‐

ου Φεβρουάριος 2013) 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php  εκπαιδευτικό δίκτυο Ευριδίκη 

(στα πλαίσια της οργάνωσης της εκπαίδευσης και της Δια βίου μάθησης της ΕΕ περιηγηθή‐

καμε στη συγκεκριμένη πλατφόρμα τον Φεβρουάριο 2013) 

 Σελίδες για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 

http://www.getsafeonline.org/ (αξιόπιστος βρετανικός ιστότοπος με συμβουλές για 

διαδικτυακή προστασία σε υπολογιστές, κινητά, κοινωνικά δίκτυα κλπ. Για μελλοντική 

χρήση περισσότερο. Μάρτιος 2013) 

http://www.saferinternet.gr/mob/index.php?parentobjId=Page4 (απλές συμβουλές για 

την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Ιανουάριος 2013) 

http://www2.e‐yliko.gr/Safety/getsafe/oppilaille.htm (συμβουλές για το διαδίκτυο και 

κουΐζ γνώσεων στη σελίδα του Υπουργείου Παιδείας. Μάρτιος 2013)) 

http://blogs.sch.gr/groups/internet‐safety/documents/?page=1 (συμβουλές και 

πληροφορίες στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Μάρτιος 2013) 

http://www.saferinternetday.org/web/guest/home (κάναμε την εγγραφή μας σαν 

σχολείο, μας έστειλαν εκπαιδευτικό υλικό και χρησιμοποιήσαμε κάποια από τα 

σχέδια των μαθημάτων στην τάξη. Φεβρουάριος 2013) 

http://www.safeline.gr/ (γνωριμία με την ελληνική σελίδα της safeline και περιήγηση 

στα περιεχόμενά της. Φεβρουάριος 2013) 
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Οι Εννοιολογικοί Χάρτες ως εργαλείο Επίλυσης Προβλήματος 
Τεχνικών Μαθημάτων  

 
 

Πλώτα Ευαγγελία  
Εκπαιδευτικός Δ.E. 

plota@sch.gr 

Αναστασόπουλος Γεώργιος  
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

anasta@med.duth.gr 
 
 

Περίληψη 

Οι εννοιολογικοί χάρτες αποτελούν ένα σύμπλεγμα εννοιών, οι οποίες σχετίζονται και συν‐

δέονται με δεσμούς μεταξύ τους και δίνονται μέσω παραστατικών διαγραμμάτων που συν‐

δυάζουν κείμενα, εικόνες και γραφικά. Η δημιουργία τους μπορεί σήμερα να βασιστεί στη 

χρήση  εξειδικευμένων  προγραμμάτων  και  η  χρήση  τους  μπορεί  να  επεκταθεί  σε  όλα  τα 

σχολικά μαθήματα. Σε αυτή την εργασία, διερευνούμε το βαθμό κατά τον οποίο τα εργα‐

λεία εννοιολογικής χαρτογράφησης μέσω των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 

(ΤΠΕ) θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες συνεργατι‐

κής  μάθησης  και  μεθοδολογίας  επίλυσης  προβλήματος  στο  μάθημα «Οικοδομική»  της  Γ’ 

τάξης Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ). Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα 

εννοιολογικής  χαρτογράφησης Cmap  tools. Με  την βοήθεια αυτού  του προγράμματος,  οι 

μαθητές μπόρεσαν να επιχειρήσουν μια διαφορετική προσέγγιση της συνεργατικής μάθη‐

σης  και  της μεθοδολογίας επίλυσης προβλήματος επιτυγχάνοντας όχι μόνο  την ανάπτυξη 

της δημιουργικότητας και της φαντασίας τους αλλά και της γνωστικής και κοινωνικής τους 

επίγνωσης. Η έρευνα είχε τέσσερα στάδια που αφορούσαν στην εξοικείωση των μαθητών 

με τις βασικές έννοιες και τον τρόπο κατασκευής των εννοιολογικών χαρτών, στην χρησιμο‐

ποίηση του εννοιολογικού χάρτη για την παρουσίαση των εννοιών της ενότητας, στην χρη‐

σιμοποίηση του ως εργαλείου διδασκαλίας και στην αξιοποίηση του ως εργαλείου αξιολό‐

γησης. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Εννοιολογικοί χάρτες, αναπαράσταση εννοιών, οικοδομική, ομαδοσυνερ‐

γατική μάθηση, ΤΠΕ, εκπαιδευτικό λογισμικό, εργαλείο αξιολόγησης. 

 

Εισαγωγή 

Οι σύγχρονες θεωρήσεις για την μάθηση υιοθετούν την ιδέα ότι η μάθηση δεν  πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μια διαδικασία προσφοράς  και  λήψης πληροφοριών,  αλλά πρέπει  να 

είναι το αποτέλεσμα μιας διαρκούς διαδικασίας αλλαγών στις γνωστικές δομές του υποκει‐

μένου, το οποίο όμως επηρεάζεται από το πλαίσιο μέσα στο οποίο διαδραματίζεται η μα‐

θησιακή δραστηριότητα, από το κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Bruner, 1966), κα‐

θώς και από την διαμεσολάβηση της ανθρώπινης δραστηριότητας μέσω νοητικών και υλι‐

κών εργαλείων  (Vygotsky, 1986). Έτσι, στο σύγχρονο σχολικό πλαίσιο που μπορεί να θεω‐

ρηθεί ως μέρος ενός ευρύτερου κοινωνικοπολιτισμικού περιβάλλοντος η πολυτροπικότητα 

αναδεικνύεται ως βασικός παράγοντας στην προώθηση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικα‐

νοτήτων μέσω  της  πολυδιάστατης  ή  ενσωματωμένης  διαδραστικότητας.  Σύμφωνα με  τον 

Vygotsky (Vygotsky, 1986) οι επιστημονικές γνώσεις του σχολείου και οι πολιτισμικοκοινω‐
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νικές εμπειρίες του παιδιού συνυπάρχουν αποσπασματικά. Στη διάρκεια της ανάπτυξης του 

παιδιού εµφανίζονται τρεις διαδοχικοί τρόποι αναπαράστασης: η εµπράγµατη, η εικονική 

και η συµβολική αναπαράσταση (Bruner, 1966). Η σχολή των Vygotsky και Leontiev, εξειδι‐

κεύοντας ακόµα περισσότερο, θεωρεί πως τα εργαλεία της συµβολικής έκφρασης των ανα‐

παραστάσεων (οµιλία, γραφή, εικόνες) έχουν κυρίως κοινωνικό περιεχόµενο, γιατί όχι µόνο 

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια της κοινωνίας, αλλά και δεν είναι δυνατό να χρησιµοποιηθούν 

από  τα νεότερα µέλη αυτής  της  κοινωνίας,  έξω από  το πλαίσιο  της  κοινωνικής αλληλεπί‐

δρασης. 

 

Η διδασκαλία µε τη βοήθεια των ΤΠΕ, απαιτεί να µελετήσουµε τη χρήση των τεχνολογικών 

µέσων  και  των  συνακόλουθων  παιδαγωγικών µεθόδων,  αλλά  και  την  ίδια  τη  διαδικασία 

οικοδόµησης  των  γνώσεων µέσα  στα  σύγχρονα  τεχνολογικά  περιβάλλοντα.  Οι  σύγχρονες 

τεχνολογικές αλλαγές καθιστούν απαραίτητη τη διερεύνηση των αναπαραστάσεών τους και 

του τρόπου µε τον οποίο συνδέονται και επηρεάζουν τις κοινωνικές πρακτικές και την αν‐

θρώπινη  δραστηριότητα.  Έτσι,  η  έννοια  της  αναπαράστασης,  τόσο  στη  γνωστική  όσο  και 

στην κοινωνική  της διάσταση,  διαδραµατίζει  κεντρικό ρόλο στο  χώρο  των γνωστικών επι‐

στηµών  και  της  εκπαίδευσης.  Αυτοί  που  µαθαίνουν,  µε  βάση  τις  παρατηρήσεις  και  την 

προηγούµενη εµπειρία τους οικοδοµούν µια «προσωπική εικόνα του κόσµου», ένα σύστη‐

µα αναπαραστάσεων µε τη βοήθεια του οποίου αφοµοιώνουν σταδιακά νέες γνώσεις και 

πραγµατώνουν  την  προσωπική  τους µάθηση.  Η  εκπαιδευτική  σηµασία  των  αναπαραστά‐

σεων συμφωνεί  τόσο µε την κλασική οικοδοµηστική θεώρηση των διαδικασιών µάθησης, 

όπου πλέον η προσοχή εστιάζεται στη δραστηριότητα του υποκειµένου που µαθαίνει, όσο 

και  στις  κοινωνικοπολιτισµικές  θεωρήσεις  της  γνώσης  και  της  µάθησης  (Bruner,  1966, 

Vygotsky, 1986). 

 

Εννοιολογική χαρτογράφηση 

Η  τεχνική  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  αναπτύχθηκε  στο  πανεπιστήμιο  του  Cornell 

από τον J. D. Novak, με βάση τη θεωρία του Ausubel που τόνιζε τη σημασία της προϋπάρ‐

χουσας γνώσης για την εκμάθηση νέων εννοιών. Ο Novak κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «η 

μάθηση με νόημα» περιλαμβάνει την αφομοίωση των νέων εννοιών και την ενσωμάτωσή 

τους στις υπάρχουσες γνωστικές δομές των μαθητών. 

 

Η  εννοιολογική  χαρτογράφηση έχει ως στόχο  τη δημιουργία  εννοιολογικών  χαρτών,  οι  ο‐

ποίοι  αποτελούν  διαγράμματα  αναπαράστασης  σχέσεων  μεταξύ  εννοιών.  Τα  βασικά  συ‐

στατικά στοιχεία  ενός  εννοιολογικού  χάρτη  είναι  ο Κόμβος,  ο  οποίος αναπαριστά μια  έν‐

νοια  και  οι  Σχέσεις  μεταξύ  των  κόμβων,  οι  οποίες  αναπαρίστανται  με  συνδέσεις  μεταξύ 

τους και έχουν συνήθως κάποια ρηματική περιγραφή. Ως έννοια ορίζεται κάθε αντιληπτή 

κανονικότητα σε γεγονότα ή αντικείμενα ή κάποια καταγραφή γεγονότων ή απλώς κάποια 

αντικείμενα του φυσικού κόσμου (Novak, 1984). Οι έννοιες αποτελούν κόμβους του εννοιο‐

λογικού  χάρτη  και  χαρακτηρίζονται  μέσω  μίας  μοναδικής  λεκτικής  περιγραφής,  η  οποία 

πρέπει  να  ακολουθείται  με  συνέπεια  κατά  τη  σχεδίαση  του  χάρτη.  Ουσιαστικά,  ένας  εν‐

νοιολογικός χάρτης αποτελεί μια διαγραμματική αναπαράσταση συνδέσεων μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων  εννοιών  με  τη  μορφή  προτάσεων  προβάλλοντας  και  αναδεικνύοντας  τις 

συνδέσεις και τις σχέσεις μεταξύ των εννοιών. Η διαδικασία κατασκευής ενός χάρτη καλεί‐
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ται εννοιολογική χαρτογράφηση. O εννοιολογικός χάρτης αναπτύσσεται με σκοπό να μπο‐

ρεί να απαντάει σε μία ερώτηση εστίασης καθώς και σε επιμέρους ερωτήσεις που την ανα‐

λύουν. Η πρώτη χρήση εννοιολογικών χαρτών έγινε από τον Novak  (Novak, 1984) κατά τη 

διάρκεια πειραμάτων σχετικών με την εννοιολογική αλλαγή κατά την κατανόηση επιστημο‐

νικών  θεωριών  σε  παιδιά.  Οι  ερευνητές  χρησιμοποίησαν  τους  εννοιολογικούς  χάρτες  ως 

εργαλεία αναπαράστασης της γνώσης των παιδιών. 

 

Παρά την πλούσια διεθνή βιβλιογραφία και  το ενδιαφέρον  της  επιστημονικής κοινότητας 

για τη χρήση των εννοιολογικών χαρτών στην εκπαιδευτική διαδικασία, η αξιοποίηση τους 

στην  ελληνική  εκπαίδευση είναι περιορισμένη.  Στην Ελλάδα,  ο  εννοιολογικός  χάρτης  έχει 

αξιοποιηθεί σε διάφορα γνωστικά πεδία, όπως στη πληροφορική  (Γουλή 2006, Μπλίτσας, 

2010), στη τεχνολογία (Κόλλιας, 2000), στην ιστορία (Καρασαββίδης 2002, Τρυφιάτης 2006, 

Φορτούνη 2003), στην προσχολική ηλικία  (Παπαδημητρίου, 2004), στην διδασκαλία τεχνι‐

κών μαθημάτων  (Δαβή, 2008), στη διδακτική ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες  (Παπαδο‐

πούλου,  2013),  κ.α.  Οι  δραστηριότητες  εννοιολογικής  χαρτογράφησης,  ανάλογα  με  τα 

προσδοκώμενα  αποτελέσματα  που  επιδιώκεται  να  επιτευχθούν,  μπορεί  να  αφορούν  σε 

εργασίες,  όπως:  (i)  κατασκευή ενός  χάρτη από  τους μαθητές που αφορά σε μια κεντρική 

έννοια,  (ii) αξιολόγηση/διόρθωση ενός χάρτη που δίνεται στους μαθητές,  (iii) επέκταση ε‐

νός χάρτη, δηλαδή οι μαθητές καλούνται να προσθέσουν στο δοσμένο χάρτη νέες έννοιες, 

(iv) συμπλήρωση ενός χάρτη, δηλαδή οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα δομη‐

μένο και ημισυμπληρωμένο χάρτη με έννοιες ή/και με συνδέσμους, και (v) οποιοσδήποτε 

συνδυασμός των παραπάνω π.χ. αξιολόγηση /διόρθωση και επέκταση ενός δοσμένου χάρ‐

τη. Η εννοιολογική χαρτογράφηση επομένως μπορεί να ενσωματωθεί σε συνεργατικές μα‐

θησιακές δραστηριότητες, στο πλαίσιο των οποίων μια ομάδα μαθητών κατασκευάζει συ‐

νεργατικά εννοιολογικούς χάρτες, αφού αρχικά προηγηθεί συζήτηση σχετικά με τις έννοιες 

ανάμεσα στα μέλη της ομάδας. Σε ερευνητικές μελέτες, οι εννοιολογικοί χάρτες έχουν χρη‐

σιμοποιηθεί ως  εργαλείο  διερεύνησης  της  πρότερης  γνώσης  των  εκπαιδευόμενων  (Γεωρ‐

γούτσου, 2012), ως εργαλείο διερεύνησης των αναπαραστάσεων των εκπαιδευόμενων σχε‐

τικά με το υπό εξέταση θέμα (Βαρδάκα 2005, Καρασαββίδης 2002, Κόλλιας 2000, Τρυφιά‐

της 2006), ως εργαλείο συνεργασίας (Γκότζος 2012, Κόμης 2000) και ως εργαλείο εννοιολο‐

γικής αλλαγής και αξιολόγησης (Gouli, 2003). 

 

Εκπαιδευτικό λογισμικό 

Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού επιδιώκε‐

ται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη δημιουργία ενός πλού‐

σιου, ελκυστικού και προκλητικού μαθησιακού περιβάλλοντος που θα ευνοεί τη διερευνη‐

τική  και  τη  δημιουργική  μάθηση  καθώς  και  τη  διαθεματική  προσέγγιση  των  επιμέρους 

γνωστικών αντικειμένων. Οι  ΤΠΕ  έχουν συμβάλει  σε μεγάλο βαθμό και  έχουν συντελέσει 

καταλυτικά στο σχεδιασµό και στην ανάπτυξη της εννοιολογικής χαρτογράφησης. 

 

Ελάχιστα  από  τα  περιβάλλοντα  των  υπολογιστικών  εργαλείων  σχεδιάστηκαν  και  αναπτύ‐

χθηκαν για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς. Συνήθως οι εκπαιδευτικοί προσαρμόζουν τα 

υπάρχοντα εργαλεία και τα χρησιμοποιούν για λόγους διδακτικούς. Όμως, τα εργαλεία εν‐

νοιολογικής χαρτογράφησης ανήκουν στην σπάνια κατηγορία εργαλείων υπολογιστών που 

σχεδιάστηκαν συγκεκριμένα για μαθησιακούς σκοπούς. Τα γνωστικά εργαλεία επεκτείνουν 
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τις  γνωστικές  ικανότητες  των  ανθρώπινων  όντων  στη  σκέψη,  στην  επίλυση  προβλήµατος 

και στη µάθηση και εάν είναι ορθά σχεδιασµένα και υλοποιηµένα, µπορούν να ενεργοποι‐

ήσουν και να υποστηρίξουν γνωστικές και µεταγνωστικές στρατηγικές µάθησης. 

 

Στο  εμπόριο  κυκλοφορούν  πολλά  προγράμματα  που  βοηθούν  στον  εύκολο  και  γρήγορο 

σχεδιασμό εννοιολογικών χαρτών. Τα κυριότερα από αυτά είναι τα εξής: 

 Το «Inspiration» (http://www.inspiration.com/) είναι ένα από τα πιο δημοφιλή και 

εύχρηστα  λογισμικά  εννοιολογικής  χαρτογράφησης.  Το  πρόγραμμα  αυτό  δίνει  τη 

δυνατότητα  σχεδίασης  εννοιολογικών  χαρτών  οποιουδήποτε  τύπου.  Ταυτόχρονα 

παρέχει έτοιμες βιβλιοθήκες με διάφορα θέματα κάθε μια από τις οποίες περιέχει 

αρκετές φωτογραφίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στους χάρτες. Γι’ αυτό και 

αρκετές  ερευνητικές  εργασίες  έχουν  γίνει  χρησιμοποιώντας  αυτό  το  πρόγραμμα 

(Βαρδάκα  2005,  Δαβή  2008,  Καρασαββίδης  2002,  Τρυφιάτης  2006,  Φορτούνη 

2003). 

 Το «kidspiration» (http://www.inspiration.com/Kidspiration) είναι ένα μέσο ώστε τα 

παιδιά  προσχολικής  ηλικίας,  αυτόνομα  να  μπορούν  να  δημιουργούν  εννοιολογι‐

κούς  χάρτες  με  τη  βοήθεια  των  οποίων  οργανώνουν  τις  διάφορες  πληροφορίες. 

Μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  την  δημιουργία  πολλών  δραστηριοτήτων  από  τον 

εκπαιδευτικό αλλά είναι κυρίως ένα μέσο πειραματισμού των μικρών παιδιών. Έτσι 

οι  ερευνητικές  εργασίες  που  απευθύνονται  σε  μικρούς  μαθητές,  χρησιμοποιούν 

αυτό το πρόγραμμα (Παπαδημητρίου 2004, Γεωργούτσου 2012). 

 Η «Αναπαράσταση»  συνιστά  ένα  ανοικτό  εκπαιδευτικό  περιβάλλον,  χωρίς  συγκε‐

κριµένο γνωστικό περιεχόµενο, που παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες του να 

το  χρησιµοποιήσουν  ως  γνωστικό  και  αναπαραστασιακό  εργαλείο  το  οποίο  υπο‐

στηρίζει, οδηγεί και βοηθά την έκφραση των ιδεών και των αναπαραστάσεών τους 

λειτουργώντας ως γνωστικός ενισχυτής. Έχει σχεδιαστεί και στηρίζεται στις βασικές 

αρχές  της  εννοιολογικής  χαρτογράφησης  (Novak, 1977)  και  της  συνεργατικής µά‐

θησης µε  υπολογιστές.  Το  πρόγραμμα αυτό  χρησιμοποιείται  στις  ερευνητικές  ερ‐

γασίες των (Κόμης 2000, Κόλλιας 2000). 

 To  «Cmap  Tools»  (http://cmap.ihmc.us/download/)  είναι  ένα  μέσο  εννοιολογικής 

χαρτογράφησης  για  την  επίτευξη  της  εννοιολογικής  αλλαγής.  Έχει  τη  δυνατότητα 

για εξαγωγή όλων των προτάσεων και απεικόνισή τους σε πίνακα τριών στηλών της 

μορφής έννοια – σύνδεσμος – έννοια για ανάλυση, η οποία διευκολύνει στην ανά‐

λυση των ερευνητικών δεδομένων. Στον Ελληνικό χώρο, κάποιες από τις ερευνητι‐

κές εργασίες που έχουν χρησιμοποιήσει αυτό το πρόγραμμα είναι οι (Παπαδοπού‐

λου 2013, Μπλίτσας 2010). 
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Διδακτική παρέμβαση 

Στη  παρούσα  εργασία  διερευνούμε  το  βαθμό  κατά  τον  οποίο  τα  εργαλεία  εννοιολογικής 

χαρτογράφησης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά στις δραστηριότητες 

συνεργατικής  μάθησης  και  μεθοδολογίας  επίλυσης  προβλήματος.  Για  τη  διδασκαλία  της  

ενότητας  “Υπολογισμός  ποσοτήτων  υλικών  κονιάματος  για  εφαρμογή  επιχρίσματος”  του 

μαθήματος “Οικοδομικής” Γ΄ Τάξης ΕΠΑΛ, Τομέα Δομικών Έργων, είναι απαραίτητη η κατα‐

νόηση των εννοιών: Φαινόμενος όγκος ‐ Απόλυτος όγκος ‐ Όγκος κενών καθώς και η μεταξύ 

τους σχέση. Οι μαθητές καλούνται να συνδέσουν τις έννοιες αυτές που αποτελούν τη νέα 

γνώση με έννοιες που έχουν διδαχθεί και κατανοήσει σε προηγούμενες ενότητες και αφο‐

ρούν τα επιχρίσματα  (είδη, υλικά, στρώσεις, πάχος στρώσης, αναλογίες υλικών) με σκοπό 

την επίλυση των ασκήσεων της ενότητας και την πρακτική τους εφαρμογή. Οι μαθητές πρέ‐

πει να  ακολουθούν συγκεκριμένη σειρά βημάτων  και να κατανοούν  τον τρόπο με τον ο‐

ποίο συνδέονται  τα βήματα μεταξύ τους για να οδηγηθούν στο τελικό αποτέλεσμα (στάδιο 

το οποίο δυσκολεύει την πλειοψηφία των μαθητών). 

 

Η μέθοδος που ακολουθείται για τη διδασκαλία επίλυσης του προβλήματος διαφοροποιεί‐

ται από τη μέθοδο διδασκαλίας  επίλυσης μαθηματικών προβλημάτων, στο ότι τα αποτελέ‐

σματα που εξάγονται έχουν πρακτική εφαρμογή  δεδομένου ότι οι μαθητές των ΕΠΑΛ κα‐

λούνται να εφαρμόσουν στη πράξη τη θεωρία που έχουν διδαχθεί.    Το γεγονός αυτό ενι‐

σχύει τη χρήση του χάρτη εννοιών και βοηθάει αποτελεσματικά τους μαθητές να κατανοή‐

σουν τις έννοιες καθώς επίσης και να είναι έτοιμοι να τις χρησιμοποιήσουν στην επίλυση 

της άσκησης και στην πρακτική εφαρμογή. Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε περιλαμβά‐

νει 4 στάδια. 

 

1o Στάδιο: Εξοικείωση των μαθητών με τις βασικές έννοιες των εννοιολογικών χαρτών. 

Αρχικά  έγινε μια σύντομη εισήγηση από  τον διδάσκοντα για  τους εννοιολογικούς  χάρτες, 

σχετικά με  τα  συστατικά  τους  στοιχεία,  τη  δομή  και  τα  βασικά  χαρακτηριστικά  τους.  Στη 

συνέχεια οι μαθητές  εξοικειώθηκαν με το περιβάλλον του Cmap Tools.  

 

2ο Στάδιο: Χρήση  εννοιολογικού χάρτη για την παρουσίαση των εννοιών της ενότητας. 

Στο στάδιο αυτό κατασκευάζει ο διδάσκοντας τον χάρτη για να παρουσιάσει τις έννοιες της 

ενότητας που αποτελούν  τη νέα γνώση. Η βασική έννοια Υπολογισμός ποσοτήτων υλικών 

κονιάματος για εφαρμογή επιχρίσματος τοποθετείται στο κέντρο του χάρτη ενώ οι δευτε‐

ρεύουσες έννοιες Φαινόμενος όγκος ‐ Απόλυτος όγκος ‐ Όγκος κενών οργανώνονται  γύρω 

από αυτήν με  φορά προς τα έξω (Σχήμα 1).  

 
Σχήμα 1: Αραχνοειδής χάρτης εννοιών 

1049/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

3ο Στάδιο: Απαραίτητη η σύνδεση της νέας γνώσης με προϋπάρχουσες για την επίλυση της 

άσκησης και την  πρακτική εφαρμογή. 

Οι μαθητές καλούνται να συνεργαστούν με το διδάσκοντα και να συμπληρώσουν το χάρτη 

του Σχήματος 1 με έννοιες που αφορούν τα επιχρίσματα και είναι απαραίτητες για την επί‐

λυση της άσκησης και της πρακτικής εφαρμογής. Επιδιώκουμε να λειτουργήσει ο εννοιολο‐

γικός  χάρτης  για  τους  μαθητές  ως  γνωστική  γέφυρα  περιλαμβάνοντας  έννοιες  που  ήδη 

γνωρίζουν, προσθέτοντας νέες έννοιες που έχουν αποκομίσει κατά την διάρκεια της διδα‐

σκαλίας του θεωρητικού μέρους και  συνδέοντας αυτές με τις παλιές. Στοχεύουμε στη στα‐

διακή αφομοίωση των νέων γνώσεων συσχετίζοντας αυτές με τις προϋπάρχουσες. Στο Σχή‐

μα 2 παρουσιάζεται ο τελικός εννοιολογικός χάρτης συμπληρωμένος. 

 

 
 

Σχήμα 2: Εννοιολογική αναπαράσταση μεθοδολογίας άσκησης 

 

4ο Στάδιο: Ο εννοιολογικός χάρτης ως εργαλείο αξιολόγησης. 

Στο στάδιο αυτό οι μαθητές κλήθηκαν να συνεργαστούν σε ομάδες για να «μεταφράσουν» 

σε κείμενο τον χάρτη εννοιών. Έτσι, οι μαθητές από την σχηματική αναπαράσταση των εν‐

νοιών εξήγαγαν τη μέθοδο που πρέπει να ακολουθήσουν για να υπολογίσουν τις ποσότητες 

των υλικών για την εφαρμογή του επιχρίσματος. Παρατηρήσαμε ότι οι στόχοι που θέσαμε 

σχετικά  με τη διδασκαλία της ενότητας υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η σειρά των βη‐

μάτων   που απαιτούνται  για  την επίλυση  της άσκησης ήταν συγκεκριμένη  και η σύνδεση 

τους σωστή. Οι εκπαιδευόμενοι δεν ωφελήθηκαν μόνο από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου 

αλλά και από την ενίσχυση των ομαδικών τους χαρακτηριστικών. 

 

Συμπεράσματα 

 

Η χαρτογράφηση εννοιών είναι ένα δυναμικό γνωστικό εργαλείο,  που υποστηρίζει την εκ‐

παιδευτική  διαδικασία,  προωθεί  υψηλού  επιπέδου  γνωστικές  ικανότητες  (επίλυση  προ‐

βλήματος, συνεργατική εργασία σε σύνθετα έργα),  ελέγχει τη διαδικασία μάθησης και συ‐

νεισφέρει στη διατήρηση της γνώσης. Ωστόσο, στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα και ει‐
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δικότερα στην Επαγγελματική εκπαίδευση δεν έχει ακόμα διαδοθεί σε ικανοποιητικό βαθ‐

μό. Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε με χρήση εννοιολογικών χαρτών η μεθοδολογία 

επίλυσης άσκησης μαθήματος Επαγγελματικού Λυκείου. Στη φάση της αξιολόγησης παρα‐

τηρήθηκε μαθησιακή βελτίωση σε σχέση με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Οι μα‐

θητές ήταν σε θέση  να αφομοιώσουν σταδιακά  τις  νέες  έννοιες,  να  τις συνδέσουν με  τις 

προϋπάρχουσες και να διατυπώσουν σε κείμενο την μεθοδολογία της άσκησης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί  ένα Εκπαιδευτικό Σενάριο,  που  έχει ως κεντρικό άξονα  την 

έννοια του ρυθμού και την υποστηρικτική του λειτουργία στη δημιουργία ομαδικής ρυθμι‐

κής σύνθεσης συνοδευόμενης από ομοφωνικό μελωδικό στίχο, στα πλαίσια της αντίληψης 

της έννοιας του ρυθμού στη προσχολική ηλικία. Τα παιδιά μπαίνουν στη διαδικασία να πει‐

ραματιστούν με τα μουσικά όργανα της τάξης, να τα συνοδεύσουν ή να αναπαράγουν τον 

ήχο αυτών με τη φωνή τους, να πειραματιστούν με λογισμικά που τους φέρνουν σε επαφή 

και γνωριμία με μια ευρύτερη γκάμα μουσικών οργάνων και στη συνέχεια να δημιουργή‐

σουν την ομαδική ψηφιακή ρυθμική σύνθεση της τάξης, η οποία συνοδεύεται από το δικό 

τους αυτοδημιούργητο στίχο. 

 

Λέξεις Κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, ρυθμός στη προσχολική ηλικία, λογισμικό μουσικής.  

 

Εισαγωγή 

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της μουσικής έπαιξε η πρόοδος της τεχνολογίας, που τα πρώτα 

χρόνια συνέβαλε στη βελτίωση των μουσικών οργάνων ενώ η μετακίνηση επέτρεψε στους 

μουσικούς να διευρύνουν τους ορίζοντές τους και να προσανατολιστούν και σε άλλα είδη 

ακουσμάτων.  Τελικά  η  τεχνολογία  βοήθησε  στη  δυνατότητα  της  μαζικής  διαθεσιμότητας 

της μουσικής, στην ηλεκτροακουστική αναπαραγωγή (Παπαζάρης, 1999). 

 

Το σχολείο, η τάξη ή ο μαθητής έχουν τη δυνατότητα να είναι δημιουργοί μουσικής και να 

τη διαθέτουν μαζικά, χάρη στο διαδίκτυο. Κυρίως όμως υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης 

σε τέτοιο βαθμό, ώστε να χρειάζεται η καλλιέργεια μεταγνωστικών δεξιοτήτων, για τη δια‐

χείριση  των λογισμικών και  των βάσεων δεδομένων.  Εκτός όμως από τη λειτουργική διά‐

σταση αξιοποίησης της μουσικής μέσα από τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

(Τ.Π.Ε.), είναι απαραίτητη και η κριτική κατανόηση του τοπίου που διαμορφώνεται για το 

σύγχρονο «καταναλωτή» των μουσικών και πολιτισμικών έργων. Η κριτική παρατήρηση της 

παρουσίας της Μουσικής μέσα από το νέο αυτό ψηφιακό τοπίο, συμβάλλει προς τη γνώση 

αυτή (ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011α). 

 

Στο νηπιαγωγείο βασικός στόχος είναι η καλλιέργεια συνειδητών μουσικών εμπειριών στα 

παιδιά μέσα από τρείς άξονες: τη μουσική εκτέλεση/ερμηνεία (με όργανο ή με ανθρώπινη 

φωνή), τη μουσική δημιουργία/σύνθεση (ή μουσικό αυτοσχεδιασμό) και την κριτική ακρό‐

αση/εκτίμηση μουσικών έργων. Στον πρώτο άξονα,  τη μουσική εκτέλεση,  το παιδί ανακα‐

λύπτει τα στοιχεία του ρυθμού, εντοπίζει τις μουσικές φράσεις και ενότητες χρησιμοποιώ‐

1053/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

 

ντας το σώμα του, τα αντικείμενα και τα μουσικά όργανα ως ηχητικές πηγές. Ανακαλύπτει 

την αξία που έχει η σιωπή στη μουσική όπως και στην κίνηση. Μέσα από το τραγούδι μα‐

θαίνει την αναπνοή και τη παραγωγή ήχων, στοιχεία απαραίτητα για την αναπαραγωγή του 

σωστού προφορικού λόγου. Οι δραστηριότητες που αφορούν τη σύνθεση επικεντρώνονται 

στη μορφοποίηση μιας μουσικής ιδέας, στη δημιουργία δηλαδή μιας οργανωμένης φόρμας 

ήχων με στόχο  την ανάπτυξη  της  δημιουργικής  σκέψης  (ΥΠΕΠΘ,  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο, 

2011β). 

 

Σε έρευνα της Δρ. Janet McDowall, στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Αυστραλίας, σχετικά με τη 

Μουσική Τεχνολογία ως μια νέα μορφή αλφαβητισμού στα πρώτα χρόνια, αναφέρεται συ‐

μπερασματικά, ότι όταν τα παιδιά έχουν μαθησιακές εμπειρίες για τη μουσική που βασίζο‐

νται στον υπολογιστή, τότε ουσιαστικά ασχολούνται με το γραμματισμό, που αποτελεί βα‐

σική και αξιολογότατη πτυχή της σύγχρονης εκπαίδευσης (Janet McDowall, 2003). 

 

Γνωστικό υπόβαθρο Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

 

Το Σενάριο υποστηρίζει τις αρχές του εποικοδομητισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεω‐

ριών, που έχουν ως κοινό τους στόχο την απόκτηση της γνώσης όχι ως απλή συσσώρευση 

δεδομένων, αλλά ως διαδικασία ενσωμάτωσης νέων δεδομένων στην προϋπάρχουσα γνω‐

στική  δομή.  Παράλληλα  αναδεικνύονται,  σύμφωνα  με  τη  θεωρία  των  πολλαπλών  τύπων 

νοημοσύνης (Gardner, 2010), η δυνατότητα στο κάθε παιδί να εκφραστεί ατομικά, σύμφω‐

να με τις ιδιαίτερες ικανότητές του, αλλά και μέσα από την ομάδα. Οι εκπαιδευτικές μέθο‐

δοι που χρησιμοποιήθηκαν κατά την υλοποίηση του σεναρίου είναι οι εξής: διαθεματικά, 

ομαδοσυνεργατικά  (ομάδα  2‐3  παιδιών  στον  υπολογιστή,  4‐5  σε  άλλες  δραστηριότητες), 

ανταλλαγή απόψεων, ερωτήσεις‐απαντήσεις και δραματοποίηση. 

 

Εκπαιδευτικό Σενάριο για την Αντίληψη της έννοιας του Ρυθμού  

σε παιδιά Προσχολικής Ηλικίας 

 

Τίτλος σεναρίου: Οι Μικροί Συνθέτες του Υπολογιστή 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Η μελέτη  της  έννοιας  του ρυθμού και η  εμπλοκή  του στη δημιουργία ομαδικής ρυθμικής 

σύνθεσης συνοδευόμενης από στίχο,  μπορεί  να οδηγήσει στην προσέγγιση πληροφοριών 

και γνώσεων που συνδέονται με τα μαθηματικά, τη γλώσσα, τη μελέτη περιβάλλοντος (αν‐

θρωπογενές  περιβάλλον  και  αλληλεπίδραση),  τεχνολογία,  και  δημιουργία  έκφραση  (δρα‐

ματική τέχνη, μουσική). 

 

Ηλικία παιδιών που απευθύνεται 

Το σενάριο εφαρμόστηκε στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο  (αριθ‐

μός παιδιών: 23, 21 νήπια ‐ 2 προνήπια, 11 αγόρια ‐ 12 κορίτσια, 3 αλλοδαποί μαθητές).  

 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ‐ΔΕΠΠΣ 

Το σενάριο  είναι συμβατό με  τις αρχές  και  τους στόχους  των  νέων προγραμμάτων σπου‐

δών: είναι παιδοκεντρικό, διατυπώνει σαφείς σκοπούς – στόχους που τους υλοποιεί με τις 

κατάλληλες δραστηριότητες και αξιολογεί τα αποτελέσματα. Είναι καινοτόμο, δίνει τη δυ‐

1054/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

 

νατότητα στον εκπαιδευτικό να αναλάβει πρωτοβουλίες, να έρθει σε δημιουργικό διάλογο 

με τα παιδιά, να εμπλουτίσει και να κάνει πράξη τη θεωρητική του κατάρτιση. Αναδεικνύει 

τον  ενεργητικό  ρόλο  και  την  ενεργητική  συμμετοχή  των  παιδιών  συναποφασίζοντας  στις 

διαφορετικού  τύπου δραστηριότητες,  ενισχύει  τον  κοινωνικό  τους  ρόλο,  τη  δυναμική  της 

ομάδας  (καλλιέργεια  συλλογικού  –  κοινωνικού  πνεύματος,  μέσα  από  την  διαδικασία  δη‐

μιουργίας ενός κοινού αποτελέσματος της ομάδας), την αλληλεπίδραση με το ψηφιακό εκ‐

παιδευτικό υλικό, υποστηρίζει την επικοινωνία‐αλληλεπίδραση των παιδιών με την εκπαι‐

δευτικό, μέσα από εμπλουτισμένες δραστηριότητες του μαθητικού βίου. Αξιολογεί την πο‐

ρεία του (αρχική ‐ διαμορφωτική – τελική). 

 

Οργάνωση διδασκαλίας – Υλικοτεχνική Υποδομή 

Για την υλοποίηση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου υπάρχουν στη διάθεση των παιδιών τα ε‐

ξής: γωνιά ηλεκτρονικού υπολογιστή, φυλλομετρητής  internet, ψηφιακή φωτογραφική μη‐

χανή, γωνιά μουσικών οργάνων, πίνακες αναφοράς με σχετική θεματολογία, εγκατεστημέ‐

νο το λογισμικό magix music maker.  

 

Σκοπός – Στόχοι 

Η ευαισθητοποίηση‐καλλιέργεια της αντίληψης του ρυθμού και η δυνατότητα αποτύπωσης 

μιας ρυθμικής σύνθεσης στον υπολογιστή, μέσα από διαδικασίες σταδιακής οικοδόμησης 

της γνώσης και της γλώσσας, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα, 

χρησιμοποιώντας  παράλληλα  τον  Η/Υ  ως  εργαλείο  ανακάλυψης,  δημιουργίας,  έκφρασης 

στο πλαίσιο των αναδυόμενων και μη, ατομικών και συλλογικών δραστηριοτήτων, ανακα‐

λύπτοντας  καινούργιους  εκφραστικούς δρόμους συνδυάζοντας διαφορετικά  γνωστικά πε‐

ριβάλλοντα και οδηγώντας τα σε ένα κοινό αποτέλεσμα. 

 

Οι επιμέρους στόχοι: 

 Να αποκτήσουν φωνολογική επίγνωση. 

 Να υπαγορεύουν κείμενα που τα διαμορφώνουν συλλογικά, να τα διορθώνουν και να 

τα αναθεωρούν, χωρίς να τους επιβάλλεται η σωστή εκδοχή. 

 Να κατανοούν απλές χωροχρονικές σχέσεις και  να προσεγγίζουν σταδιακά την έννοια 

της μέτρησης του χρόνου.  

 Να αναπτύσσουν  τις  δεξιότητες  και  τις  ικανότητες  που  απαιτούνται  για  να  εκτελούν, 

τραγουδώντας και παίζοντας, διάφορα μουσικά όργανα και δικές τους συνθέσεις. 

 Να αυτοσχεδιάζουν και να εκφράζονται μέσα από απλές μουσικές συνθέσεις τις οποίες 

να μπορούν να παρουσιάζουν. 

 Να αναγνωρίσουν  τον υπολογιστή ως μια μηχανή που βοηθάει  τον άνθρωπο είτε  για 

δουλειά, είτε για παιχνίδι. 

 Να χρησιμοποιούν  το  κατάλληλο λογισμικό  για  να  εκτελέσουν παιχνίδια  εξερεύνησης 

και επίλυσης απλών προβλημάτων.  

 Να  εργάζονται  σε  μικρές  ομάδες  στον  υπολογιστή,  να  ανταλλάσουν  απόψεις  για  ένα 

κοινό αποτέλεσμα. 
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Εκτιμώμενη διάρκεια 

 

Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε σε διάρκεια 3 (τριών) εβδομάδων και η συχνότητα υλοποί‐

ησης  των  δραστηριοτήτων  προσαρμόστηκε  ανάλογα  με  τις  ανάγκες  και  τα  ενδιαφέροντα 

των παιδιών, εκτιμώντας κατά περίπτωση. 

 

 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο: 

 

1η Δραστηριότητα: Πώς Δημιουργώ μια Μουσική Σύνθεση – Δημιουργία Ομάδων 

 

Στη γωνιά των μουσικών οργάνων σε τάξη νηπιαγωγείου υπάρχουν κατά κύριο λόγο κρου‐

στά:  ντέφι, πιατίνια, μαράκες,  καστανιέτες,  τριγωνάκια,  ταμπουρίνo,  ξυλάκια  (τα κρουστά 

όργανα  μπορούν  να  θεωρηθούν  προέκταση  του  σώματος.  Το  σώμα  μπορεί  να  παράγει 

ρυθμικούς  ήχους  με  διάφορα  χτυπήματα  στα  μέλη  του)  (Σέργη,  2003).  Χρήσιμο  είναι  να 

υπάρχει και ο σχετικός πίνακας αναφοράς που έχει δημιουργηθεί από τα παιδιά. Θέτουμε 

ερωτήσεις στα παιδιά όπως: «πώς δημιουργώ μια μουσική σύνθεση», για να ελέγξουμε τις 

πρότερες  γνώσεις  τους.  Στη συνέχεια  τα  ενθαρρύνουμε  να  επιλέξουν  τα μουσικά όργανα 

της αρεσκείας τους και να δημιουργήσουν ομάδες αντίστοιχες της επιλογής των οργάνων. 

Έτσι η αυτοσχέδια ορχήστρα είναι έτοιμη. Στο σημείο αυτό τίθενται οι κανόνες: πότε ξεκι‐

νάμε, με ποιο σύνθημα του χεριού παίζει ποια ομάδα, με ποιό όλοι μαζί, πότε η κίνηση δη‐

λώνει δυνατό παίξιμο, πότε σιγανό. Η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες καταγραφές. 

 

Στη συνέχεια εκφράζονται απόψεις  για  το που ακούνε μουσική  και με  την υποστηρικτική 

παρουσία της εκπαιδευτικού ενισχύεται η συζήτηση και τα παιδιά ρωτούνται πώς θα μπο‐

ρούσαν  να  χρησιμοποιήσουν  τον υπολογιστή  για  να φτιάξουν μουσική.  Τα παιδιά  λοιπόν 

στο παρόν σενάριο κατέληξαν σε δύο απόψεις: στην δημιουργία της μουσικής στον υπολο‐

γιστή και στη ζωντανή καταγραφή της ορχήστρας τους όταν παίζουν με τα μουσικά όργανα. 

Τα παιδιά ζήτησαν να δημιουργήσουν το δικό τους τραγούδι για τη μουσική που θα συνθέ‐

σουν και να  τραγουδήσουν το κομμάτι.  Ζήτησαν επίσης να το πάρουν σε CD  για να το α‐

κούσουν οι γονείς τους. Ρωτήθηκαν για το «όνομα» που θα ήθελαν να δώσουν στη δραστη‐

ριότητά τους και κατέληξαν μετά από προτάσεις και ψηφοφορία: «οι μικροί συνθέτες του 

υπολογιστή». Έτσι τελικά μπαίνει το αρχικό πλαίσιο αναφοράς και καταγράφεται από την 

εκπαιδευτικό.  

 

2η Δραστηριότητα: Αυτοσχέδια Ορχήστρα Μουσικών Οργάνων 

 

Στο ξεκίνημα της δραστηριότητας (βάση της καταγεγραμμένης κατανομής της αυτοσχέδιας 

ορχήστρας που προκύπτει από την προηγούμενη δραστηριότητα), τα παιδιά πρέπει να πε‐

ριμένουν  το  κατάλληλο  προσυμφωνημένο  σύνθημα  για  την  έναρξη  της  αναπαραγωγής 

ρυθμικών σχημάτων. Η αναπαραγωγή πραγματοποιείται μέσα στην ίδια ομάδα των οργά‐

νων αρχικά (το ένα παιδί δίνει το ρυθμικό μοτίβο και τα άλλα επαναλαμβάνουν) με το συ‐

ντονισμό της νηπιαγωγού και στη συνέχεια από παιδιά που εναλλάσσονταν στη θέση του 

ρόλου του μαέστρου. Στη συνέχεια στην ολομέλεια η μια ομάδα οργάνων παίζει το ρυθμικό 

πρότυπο και οι άλλες με τη σειρά επαναλαμβάνουν.  
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3η Δραστηριότητα: «Φωνές» 

 

Τα παιδιά ρωτούνται για το μουσικό όργανο‐«μουσικό κουτί» που βρίσκεται πάντα πάνω 

στο σώμα τους  (δραστηριότητα που πραγματοποιείται στο ξεκίνημα της σχολικής χρονιάς 

για να αντιληφθούν τη φωνολογική λειτουργία των λέξεων και να αποκτήσουν συνείδηση 

της περιοχής  του σώματος από  την οποία προέρχεται η φωνή:  αναπνοή –  πνεύμονες  και 

στο τέλος εκπνοή – στόμα – γλώσσα – δόντια – χείλη, δραστηριότητα η οποία γίνεται βιω‐

ματικά) και τι μπορούμε να κάνουμε μ’ αυτό. Στη συνέχεια ζητάμε σε κάθε παιδί να αναπα‐

ράγει ένα δικό του φωνητικό πρότυπο στην ολομέλεια και τα υπόλοιπα να ακολουθήσουν. 

Οι ρόλοι σε κάθε περίπτωση εναλλάσσονται.  

 

4η Δραστηριότητα: Συναντώντας την Εμμέλεια 

 

Στη δραστηριότητα αυτή περνάμε στο επόμενο στάδιο της γνωριμίας με τους ήχους μουσι‐

κών οργάνων, που δεν υπάρχουν στην τάξη και μπορούμε με την βοήθεια του υπολογιστή 

να προσεγγίσουμε μέσα από το διαδικτυακό λογισμικό Εμμέλεια. Τις φωνές μας τις ακού‐

σαμε, καλό θα ήταν λοιπόν να γνωρίζαμε και τις «φωνές» των μουσικών οργάνων. Τα παι‐

διά με την υποστήριξη και την επιτήρηση της νηπιαγωγού ανοίγουν το λογισμικό από τον 

διαδικτυακό  τόπο  και  υποβοηθούνται  στην  προσέγγιση  της  εικόνας  που  γράφει  μουσικά 

όργανα (δουλεύουν ανά 2‐3 παιδιά μπροστά στον υπολογιστή και αναπαράγει η ολομέλεια 

που παρακολουθεί). Στη συνέχεια παρατηρούνε τις εικόνες των κατηγοριών των μουσικών 

οργάνων και κάνουν κλικ σ’ αυτές που κινούν περισσότερο το ενδιαφέρον τους.  

 

 
Σχήμα 1   
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Σχήμα 2   

 

Μετά  την  ακουστική  τους  γνωριμία  με  τους  ήχους  των  επιλεγμένων  μουσικών  οργάνων, 

τους ζητείται να αναπαράγουν τον ήχο αυτό με τη φωνή τους (Σχήμα 1, 2). 

 

5η Δραστηριότητα: Ρυθμικά Σχήματα στο Λογισμικό Magix Μusic Maker 

 

Προχωράμε στη γνωριμία με το λογισμικό Magix Music Maker, το οποίο δίνει τη δυνατότη‐

τα δημιουργίας ρυθμικών σχημάτων, συνθέτοντας νέα ρυθμικά σχήματα χρησιμοποιώντας 

τα ήδη υπάρχοντα ρυθμικά όργανα.  Τα παιδιά πειραματίζονται με το λογισμικό,  τα εργα‐

λεία και τις δυνατότητές του, που η ηλικία τους επιτρέπει, και όπου χρειάζεται υποβοηθά η 

εκπαιδευτικός. Επιλέγουν το ρυθμό του μουσικού οργάνου που επιθυμούν ανά ομάδα και 

με διπλό  κλικ  τοποθετείται αυτόματα στην  γραμμή δημιουργίας. Με  τον  ίδιο  τρόπο δου‐

λεύουν όλες οι ομάδες.  

 

 

6η Δραστηριότητα: Η Ρυθμική Σύνθεση της Τάξης 

 

Κάθε ομάδα στο ίδιο αρχείο του μουσικού λογισμικού δημιουργεί τη δική της ρυθμική σύν‐

θεση  αφού  πρώτα  ακούσει  αυτό  που  έχουν  δημιουργήσει  οι  προηγούμενες.  Κάθε  φορά 

υπάρχει η δυνατότητα των αλλαγών για τη σύνθεση που η κάθε μια δημιουργεί, όταν κατά 

την αναπαραγωγή της δεν ικανοποιεί σαν άκουσμα (στο βαθμό που τα παιδιά μπορούν να 

αντιληφθούν). Όλες οι ομάδες διαδοχικά προσθέτουν τη δική τους δημιουργία. Με την ο‐

λοκλήρωση  του ρυθμικού αποτελέσματος  της  τάξης  γίνεται  εξαγωγή  του αρχείου,  με  την 

βοήθεια της εκπαιδευτικού, σε μορφή WAV, σε φάκελο στη επιφάνεια εργασίας που έχει 

ήδη  δημιουργηθεί  προκειμένου  να  χρησιμοποιηθεί  για  τις  ανάγκες  των  δραστηριοτήτων 

του σεναρίου. Τα παιδιά ακούνε το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους (Σχήμα 3,4). 
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Σχήμα 3 

 

 

 
Σχήμα 4 
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Έχω  χαρά,  χαμόγελο  πολύ 

όταν  παίζω  τη  μουσική, 

Νεύρα  όμως  καμιά  φορά 

από κιθάρα και ψέματα. 

7η Δραστηριότητα: Η Ρυθμική Σύνθεση Αποκτά Συντροφιά 

 

Η έναρξη της δημιουργίας των στίχων του τραγουδιού γίνεται με θέμα και περιεχόμενο που 

επιλέγεται από τα παιδιά ώστε να σχετίζεται άμεσα με τις εμπειρίες τους. Η εκπαιδευτικός 

κάνει  τις  αντίστοιχες  καταγραφές  και  ανατροφοδοτήσεις  προκειμένου  οι  στίχοι  να  έχουν 

συνέχεια και να γίνονται αντιληπτοί ως νόημα, σύνταξη και περιεχόμενο, γι’ αυτόν που θα 

τους ακούσει. 

 

Στο παρόν σενάριο η διαδικασία –γνωστή στα παιδιά από προηγούμενες δραστηριότητες 

που  αφορούσαν  άλλες  θεματικές  προσεγγίσεις  που  εκπονήθηκαν  κατά  τη  διάρκεια  της 

σχολικής χρονιάς‐ είναι σύντομη και ευχάριστη, με θέμα: «Το Συγκρότημα του Φεστιβάλ της 

Ροκ Μουσικής». Τα παιδιά σε πρώτη φάση ρωτήθηκαν για το πώς νιώθουν ακούγοντας την 

αρχική μουσική δημιουργία τους στο λογισμικό και σε δεύτερη φάση τι άλλο τους προκαλεί 

να νιώσουν το ίδιο συναίσθημα. Έτσι από τις καταγραφές θα πάρουμε το υλικό των στίχων, 

που να συνδυάζει τις εμπειρίες και τα βιώματα των παιδιών. Μερικές από τις απαντήσεις 

ήταν: «χαρά, γιατί μου αρέσει να χορεύω με καλούς φίλους», «νιώθω σαν να είμαι σε συ‐

ναυλία», «εγώ νομίζω ότι είμαι σε φεστιβάλ», «σα να είμαι σε λούνα‐παρκ», «σα να είμαι 

σε συγκρότημα και παίζω ροκ μουσική», «σα να είμαι σε κλαμπ», «σα να είμαι σε πάρτι», 

«εγώ  κυρία  νομίζω ότι  είμαι  σε  ένα μεγάλο  κτίριο», «νιώθω νεύρα,  γιατί  η  κιθάρα  κάνει 

πολύ θόρυβο και νευριάζω πάλι όταν ο μπαμπάς μου όλο μου δίνει υποσχέσεις και δεν τις 

κρατάει».  

 

Τίτλος: «Το Συγκρότημα του Φεστιβάλ της Ροκ Μουσικής» 

Στίχοι:  Είμαι στο συγκρότημα και παίζω μουσική  

πάω στο φεστιβάλ, στο λούνα‐πάρκ 

και σε πάρτι και σε κλαμπ! 

 

Στη συνέχεια (κι αφού έχουν μάθει τους στίχους) τα παιδιά ακούγοντας τη ρυθμική σύνθε‐

ση  της  τάξης  τα παιδιά προσπαθούν  να προσαρτήσουν  το  στίχο  στο  ρυθμό με  την φωνή 

τους.  

 

8η Δραστηριότητα: Ανασκοπήσεις 

 

Στην ολομέλεια της τάξης μπορεί να πραγματοποιηθεί ανασκόπηση‐αξιολόγηση των εργα‐

σιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεναρίου και να δρομολογηθεί η πα‐

ρουσίαση της δουλειάς τους σε άλλα τμήματα.  

 

9η Δραστηριότητα: Παρουσίαση στους Φίλους της Διπλανής Τάξης 

 

Μετά από συνεννόηση με τις εκπαιδευτικούς άλλων τμημάτων, για την κατάλληλη προσαρ‐

μογή του προγράμματος, τα παιδιά μπορούν να παρουσιάσουν τη δημιουργία τους στους 

φίλους τους, να δεχτούν ερωτήσεις και να δώσουν απαντήσεις. 
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Αξιολόγηση της διδακτικής πρακτικής 

 

Η αξιολόγηση του υλοποιημένου σεναρίου ήταν τόσο διαμορφωτική όσο και τελική. Πραγ‐

ματοποιήθηκε μέσα από τη διάθεση των παιδιών για συμμετοχή και δημιουργία τόσο της 

ρυθμικής σύνθεσης, όσο και των στίχων του τραγουδιού, για δυνατότητα συντονισμού ατο‐

μικά  ή  και  ομαδικά  με  τα  διαφορετικής  μορφής  ρυθμικά  σχήματα.  Επιπλέον  στηρίχθηκε 

στην  επιθυμία  τους  για περαιτέρω  ενασχόληση αλλά  και  σε ανακοινώσεις  σχετικές με  το 

αντικείμενο, για το αν ικανοποιήθηκαν ή όχι οι αρχικοί τους στόχοι. 

 

Πειραματίστηκαν με τα μουσικά όργανα, αναπαρήγαγαν με την αυτοσχέδια ορχήστρα των 

φωνών και των μουσικών οργάνων, ρυθμικές συνθέσεις. Η ανάγκη συντονισμού κατά την 

αναπαραγωγή των ρυθμικών σχημάτων ήταν εντονότερη στα μουσικά όργανα απ’ ότι στην 

ορχήστρα  των φωνών,  και  πιο  έντονα  παρατηρήθηκε  στη  χρήση  των  κρουστών  (ξυλάκια, 

ταμπουρίνα). Στις φωνές, ο συντονισμός ήταν ευκολότερος γενικότερα, με τάση αποσυντο‐

νισμού στα μεγαλύτερα ρυθμικά σχήματα. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο να παίζουν αρκετά 

δυνατά τα μουσικά όργανα ή να χρησιμοποιούν τις φωνές τους κατά τον  ίδιο τρόπο. Έτσι 

δημιουργήθηκε η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των κανόνων, μέσα από διαδικασίες ρόλου 

παρατηρητή των ίδιων των παιδιών, ώστε να ακούνε το ηχητικό αποτέλεσμα χωρίς να συμ‐

μετέχουν  και  να  μπορούν  να  εκφράζουν  τις  παρατηρήσεις  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση  λει‐

τούργησε θετικά η επανάληψη και άρα η εξοικείωση με  τα διαφορετικού  τύπου ρυθμικά 

σχήματα (διαμορφωτική). 

 

Μέσα από την ενασχόλησή τους με λογισμικά που αφορούσαν τη μουσική, ενεπλάκησαν σε 

καταστάσεις προβληματισμού και δημιούργησαν δικές τους ρυθμικές συνθέσεις. Τα παιδιά 

με  τη χρήση του λογισμικού Εμμέλεια, άκουσαν ήχους μουσικών οργάνων και παρατηρή‐

θηκε ότι: στον ήχο του μουσικού οργάνου του βιολιού κατανόησαν τις ψηλές του νότες, τις 

οποίες και με το δικό τους τρόπο αναπαρήγαγαν ενώ στο ρυθμό των κουδουνιών, πιο «επί‐

πεδα»,  έδωσαν με ευκολία  το ρυθμικό σχήμα.  Στο λογισμικό Magix music maker,  έδειξαν 

αυξημένο ενθουσιασμό γιατί εμπεριείχε την έκπληξη για το μουσικό όργανο που χρησιμο‐

ποιούσαν και σταδιακά χτίζανε το ρυθμικό σχήμα (διαμορφωτική‐τελική). 

 

Η  δημιουργία  των στίχων  κέντρισε  το  ενδιαφέρον  των παιδιών όχι  μόνο  γιατί  συνδεόταν 

άμεσα με τις εμπειρίες τους αλλά και γιατί με αυτούς θα «ντύνανε» το ρυθμικό τους σχήμα 

(διαμορφωτική‐τελική). Παρατηρήθηκε η ανάγκη πρόσθετης στήριξης από την εκπαιδευτικό 

στο  κομμάτι  του συντονισμού ρυθμού‐στίχου.  Τα παιδιά που δυσκολεύτηκαν  να ακολου‐

θήσουν τα ρυθμικά σχήματα γενικότερα, αλλά και ειδικότερα ως προς το συντονισμό ρυθ‐

μικού  σχήματος  –  στίχου,  παρουσιάζουν  την  εξής  μαθησιακή  συμπεριφορά:  η  γλωσσική 

τους αντίληψη  είναι  σε  χαμηλότερα  επίπεδα  σε  σχέση με  το  σύνολο  της  τάξης,  η  ομάδα 

τους  σε  ποσοστό  34,78%  (8  παιδιά)  απαρτίζεται  από  προνήπια‐αλλοδαπά‐συνεσταλμένα 

παιδιά με μειωμένη κοινωνικότητα και παιδιά με πιστοποιημένα θέματα άρθρωσης, τα ο‐

ποία όμως στην ηλικιακή ομάδα που αναφερόμαστε έχουν για το ίδιο το άτομό τους καλύ‐

τερη μαθηματική αντίληψη,  χαμηλότερη όμως πάλι σε σχέση με  το σύνολο της  τάξης.  Τα 

παιδιά, σε ποσοστό 65,22% (15) είχαν αυξημένη τη δυνατότητα παραγωγής‐αναπαραγωγής 

των ρυθμικών σχημάτων καθώς και συντονισμού ρυθμικών σχημάτων και στίχων, στο σύ‐

νολό  τους  έχουν  αυξημένη  γλωσσική  ικανότητα  (εννοιολογική‐φωνολογική‐συμβολική, 
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κ.α.),  ωριμότητα  συμπεριφοράς  (συνειδητοποίηση  των  κανόνων,  συνθετότητα‐

διεκπεραίωση‐ολοκλήρωση εργασιών, επαρκή συγκέντρωση, αρκετά ικανοποιητική ένταξη 

στη  ομάδα),  μαθηματική  ικανότητα  (σειροθέτησης,  ταξινόμησης,  αρίθμησης‐μικρών  πρά‐

ξεων, χρονικής ακολουθίας γεγονότων, κ.α.), με μικρές αποκλείσεις ως προς τα παραπάνω, 

μεταξύ της συγκεκριμένης ομάδας παιδιών (τελική). 

 

Εργάστηκαν σε ομάδες για να δημιουργήσουν ένα τελικό προϊόν και παράλληλα είχαν  τη 

δυνατότητα να δουλέψουν ατομικά κατά την ενασχόλησή τους με τα μουσικά όργανα και 

τον υπολογιστή (διαμορφωτική‐τελική).  

 

Με συναισθήματα ευχαρίστησης παρουσίασαν το έργο τους στους φίλους τους και ανακά‐

λυψαν καινούργιους τρόπους έκφρασης (τελική). 

 

Θα μπορούσε πρόσθετα να γίνει μια παρουσίαση στο τέλος της σχολικής χρονιάς στους γο‐

νείς με τη μορφή εορταστικής εκδήλωσης, καθώς και μια επίσκεψη σε στούντιο ηχογράφη‐

σης (επεκτασιμότητα). 
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Περίληψη 

 

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ανοίγει στους μαθητές ένα νέο ελκυστικό 

πεδίο  και  τους  προσφέρει  νέες  εκπαιδευτικές  εμπειρίες.  Το  διακρατικό  πρόγραμμα 

eTwinning ανοίγει διαύλους επικοινωνίας σε σχολεία της Ευρώπης, μέσα από συνεργασίες 

σε κοινά προγράμματα. Η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 

(ΤΠΕ) στο eTwinning πετυχαίνει εξ αποστάσεως, την ομαλή σύζευξη ανάμεσα σε μαθητές με 

πολιτισμική ποικιλομορφία. Για τη διαχείριση του λαογραφικού υλικού που συλλέχθηκε για 

το  σχέδιο  εργασίας  (project),  με  τίτλο:  «Στα  ίχνη  της  παράδοσής  μας»  στο  eTwinning 

επιλέχθηκε  η  τηλεδιάσκεψη,  ως  μέσο  διαπροσωπικής  επικοινωνίας  και  παρουσίασης 

λαογραφικών  αντικειμένων.  Επιπλέον,  η  δημιουργία  διαφανειών  στο  λογισμικό 

παρουσιάσεων  PowerPoint  αποτέλεσε  ένα  δυναμικό  μέσο  παρουσίασης    των  επιμέρους 

ενοτήτων  του  προγράμματος,  αφού  οι  μαθητές  με  καθοδήγηση  δημιούργησαν  τις 

διαφάνειες  στο  εργαστήριο  ΤΠΕ  του  σχολείου.  Τέλος,  η  δημιουργία  βίντεο  κινουμένων 

σχεδίων  (animation),  με  την  ηλεκτρονική  συνδρομή  του  προγράμματος  MovieMaker, 

αποτέλεσε  την οπτικοποίηση  τοπικού παραδοσιακού παραμυθιού με βιωματικό  τρόπο. Η 

εκπαίδευση  με  την  εισαγωγή  των  ποικίλων  τεχνολογικών  εφαρμογών,  αποκτά  μια  νέα 

δυναμική και γίνεται έμπνευση δημιουργίας των μαθητών. 

 

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  οπτικοποίηση,  animation, moviemaker,  φωτογράφιση,  τηλεδιασκέψεις, 

παρουσιάσεις PowerPoint  

 

Εισαγωγή 

 

Η μάθηση είναι μια δυναμική διαδικασία, που στοχεύει στο να μορφοποιήσει γνωστικά τον 

άνθρωπο  και  να  τον  εφοδιάσει  με  νέες  μορφές  συμπεριφοράς  και  ικανοτήτων.  Η 

εκπαίδευση,  στην  κλασική  της  μορφή,  λαμβάνει  χώρα  στον  περιορισμένο  χώρο  της 

αίθουσας, με την παρουσία ενός δασκάλου και των μαθητών του  (Παπαδόγιαννης, 2010). 

Αντίθετα, η σύγχρονη εκπαίδευση, με την εμπλοκή και τη συνδρομή των Νέων Τεχνολογιών, 

σπάει τα χωροχρονικά δεσμά της αίθουσας και ενώνει θεωρητικά όλα τα σχολεία της Γης. 

Τη  δυνατότητα  αυτή  της  σύγχρονης  και  ασύγχρονης  εκπαίδευσης  εξ  αποστάσεως, 

άνθρωποι  των  γραμμάτων  με  όραμα  και  δημιουργική  διάθεση,  την  ενσάρκωσαν  και 

δημιούργησαν  τα  εκπαιδευτικά  προγράμματα  eTwinning  που  δίνουν  τη  δυνατότητα  σε 

σχολεία που ανήκουν στην ίδια ή σε διαφορετικές χώρες της Ευρώπης να γίνουν μέλη της 

κοινότητας  για  τα σχολεία  της  Ευρώπης  και  να αναπτύξουν μεταξύ  τους  συνεργασίες,  σε 

όποια  γλώσσα  επιλέξουν  και  να  ωφεληθούν  πολλαπλά,  γνωστικά,  τεχνολογικά  και 

διαπολιτισμικά. Για το λόγο αυτό με το σχέδιο εργασίας (project) «Στα ίχνη της παράδοσής 

μας», αναπτύξαμε συνεργασία με Δημοτικό Σχολείο της Κύπρου, όπου μέσα από τη χρήση 

της  κομβικής  πλατφόρμας  του  eTwinning,  ανακαλύψαμε  κοινούς  δεσμούς  που  μας 
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ενώνουν, ενώ παράλληλα αναπτύχθηκαν από τους μαθητές μας δεξιότητες με εργαλείο τις 

Νέες Τεχνολογίες πετυχαίνοντας έτσι ένα αρμονικό πάντρεμα ανάμεσα στη Λαογραφία και 

την Τεχνολογία, που ενώ φαινομενικά είναι δύο αντίθετοι χώροι, ωστόσο ενσωματώθηκαν 

και δημιούργησαν γόνιμα αποτελέσματα.  

 

Μεθοδολογία και τεχνικές 

 

Για την εκπόνηση του προγράμματος επιλέχθηκε η μέθοδος των σχεδίων εργασίας (project‐

method), ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν σε βάθος την έννοια 

της  παράδοσης  και  να  αναπτύξουν  μεταξύ  τους  αλληλεξάρτηση  και  συνεργασία.  Στα 

πλαίσια του προγράμματος αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες τόσο στο επίπεδο 

της τάξης όσο και στον ηλεκτρονικό χώρο TwinSpace του eTwinning, με παράλληλη χρήση 

ηλεκτρονικών μέσων και τεχνικών (τηλεδιασκέψεις, ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, λογισμικό 

δημιουργίας  animation).  Στο  διακρατικό  αυτό  πρόγραμμα  έλαβαν  μέρος  είκοσι  τρεις 

μαθητές  του  τμήματος  Δ2  του  1ου  Δημοτικού  Σχολείου  Σπάρτης,  δεκατρείς  μαθητές  του 

Τμήματος  Ένταξης  του  ίδιου  Σχολείου  και  δεκαεπτά μαθητές  της  Ε΄  τάξης  του Δημοτικού 

Σχολείου Δευτεράς της Κύπρου. Μετά την υποβολή της συνεργασίας στο αντίστοιχο πεδίο 

του  eTwinning,  προβήκαμε  σε  μαθησιακό  σχεδιασμό  και  οριοθετήσαμε  το  πλαίσιο  της 

εργασίας των μαθητών στις παρακάτω ενότητες: 

 
Εικόνα 1: Ο εννοιολογικός χάρτης της παράδοσης 

 

Στην  πραγματικότητα,  οι  επιμέρους  θεματικές  ενότητες  του  σχεδίου  εργασίας  (project) 

αποτελούν την εξακτίνωση του βασικού ιστού ενός εννοιολογικού χάρτη, με κεντρική ιδέα 

την  έννοια  «Παράδοση».  Έτσι  η  δημιουργικότητα  των  μαθητών  εστιάστηκε  στην  εργώδη 

προσπάθεια  να  φωτιστεί  η  έννοια  της  παράδοσης  πολύπλευρα  και  διερευνητικά 

(Κουλαΐδης,  2007).  Επιπρόσθετα,  μέσα  από  ομαδοσυνεργατικές  δράσεις  έγινε  έρευνα  σε 

οικείους χώρους των μαθητών, για αναζήτηση και συλλογή λαογραφικών αντικειμένων τα 

οποία  εκτέθηκαν  στον  χώρο  του  διδακτηρίου.  Επιπλέον  οι  μαθητές  υποδύθηκαν  το  ρόλο 

του δημοσιογράφου και πήραν συνεντεύξεις από παππούδες, γιαγιάδες και γενικότερα από 

ανθρώπους  που  έζησαν  το  μόχθο  μιας  αλλοτινής  εποχής.  Κατέγραψαν  ήθη  και  έθιμα, 

παροιμίες,  ονομασίες  αντικειμένων,  έργων  τέχνης,  τοπικά  παραμύθια  και  παραδοσιακές 

τοπικές συνταγές. Για την παρουσίαση όμως των επιμέρους ενοτήτων του σχεδίου εργασίας 

(project)  στο  συνεργαζόμενο  σχολείο  στην  Κύπρο  και  για  τη  λήψη  ανατροφοδότησης, 

πραγματοποιήσαμε τηλεδιασκέψεις μέσω της εφαρμογής Skype από το χώρο του σχολείου. 

Η  δυνατότητα  της  σύγχρονης  αυτής  επικοινωνίας,  με  την  ταυτόχρονη  λήψη  εικόνας  και 
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ήχου, μας έδωσε την ευκαιρία όχι μόνο να παρουσιάσουμε τμήματα της εργασίας μας και 

να  ανταλλάξουμε  πληροφορίες,  αλλά  και  να  γνωριστούμε  διαπροσωπικά.  Επιπλέον  οι 

μαθητές  δημιούργησαν  με  καθοδήγηση  στο  εργαστήριο  ΤΠΕ  του  σχολείου,  ηλεκτρονική 

παρουσίαση  με  τη  χρήση  της  εφαρμογής  PowerPoint  για  την  παρουσίαση  λαογραφικών 

αντικειμένων,  υφαντών  και  παραδοσιακών  συνταγών  του  τόπου  μας.  Τέλος,  στην  4η 

ενότητα  «Λαϊκά  παραμύθια  και  παροιμίες»,  οπτικοποιήσαμε  το  παλιό  παραδοσιακό 

παραμύθι από τη Μάνη, «Το κατόρθωμα του Δάκρυ» (Μπίνιου, 2006) και δημιουργήσαμε 

βίντεο κινουμένων σχεδίων (animation), με το λογισμικό Movie Maker. Τις τεχνικές αυτές, 

χωρίς  την  ύπαρξη  των  οποίων  δε  θα  είχαμε  ολοκληρώσει  την  εργασία  μας,  θα  τις 

αναλύσουμε στη συνέχεια. 

 

Σκοπός – στόχοι του προγράμματος 

 

Σκοπός του προγράμματος eTwinning, το οποίο ξεκίνησε ως μια από τις κυριότερες δράσεις 

του  προγράμματος eLearning  της  Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  είναι  να  γνωρίσουν  οι  μαθητές 

τον ηλεκτρονικό τρόπο εργασίας και συνεργασίας εξ αποστάσεως και να υιοθετήσουν στο 

εξής θετικές στάσεις απέναντι σε νέες τεχνικές. Επιπλέον να γνωρίσουν πτυχές του λαϊκού 

πολιτισμού  Ελλάδας‐Κύπρου  και  να  εκτιμήσουν  την  υψηλή  αισθητική  και  τέχνη,  που 

χρειάστηκε για να φτιαχτούν τα διάφορα είδη των παραδοσιακών αντικειμένων, από χέρια 

έμπειρων  ανθρώπων.  Να  επισημάνουν  την  αναγκαιότητα  διατήρησης  αυτής  της 

πολιτισμικής κληρονομιάς που θα βοηθήσει  τους μαθητές  να σφυρηλατήσουν  την εθνική 

τους ταυτότητα, εντοπίζοντας τις διαφορές και τους παραλληλισμούς από τους υπόλοιπους 

πολίτες  της  Ευρώπης,  σε  περίοδο μάλιστα που υφίσταται  το φαινόμενο  της  πολιτισμικής 

ποικιλομορφίας  (cultural  diversity)  και  της  παγκοσμιοποίησης  (Μπούνια,  Νικονάνου, 

Οικονόμου,  2008).  Επίσης  να  αναδειχθεί  το  εάν  και  κατά  πόσο  υπάρχουν  κοινοί 

λαογραφικοί  δεσμοί  ανάμεσα  στους  Έλληνες  και  τους  Κυπρίους,  σε  μια  κοινή  ιστορική 

πορεία αιώνων. 

Επιστημονικοί στόχοι 

Ως  επιστημονικούς  στόχους θέσαμε  την  εξοικείωση  των μαθητών με  την  καθοδηγούμενη 

έρευνα, τη συλλογή και την ταξινόμηση του λαογραφικού υλικού και των πληροφοριών που 

συλλέχθηκαν,  την  κριτική  και  δημιουργκή  προσέγγιση  θεμάτων,  καθώς  και  την  ανάπτυξη 

επιστημονικής νοοτροπίας. 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Ως  παιδαγωγικούς  στόχους  ορίσαμε  την  επαφή  των  μαθητών  μας  με  χώρους  πολιτισμού 

και  επίσκεψη  στα  «Λαογραφικά  Εκθέματα»  Σπύρου  και  Τασίας  Παπαδόγιαννη, 

λαογραφικής  συλλογής,  εγκεκριμένης  από  το  Υπουργείο  Παιδείας  (αριθμ.  έγκρισης 

34373/Γ7/5‐4‐2005, ΥΠ.Ε.Π.Θ.). Ένας ακόμα στόχος ήταν η ανάπτυξη της επικοινωνίας, της 

συνεργασίας,  της  ομαδικότητας  και  της  κριτικής  ικανότητας  των  μαθητών,  καθώς  επίσης 

και ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου τους με νέα λαογραφικού περιεχομένου ορολογία και 

ονοματολογία σε αντιπαραβολή με την αντίστοιχη κυπριακή και τον εντοπισμό ομοιοτήτων 

και  διαφορών.  Στα  πλαίσια  της  διαθεματικότητας  των  μαθημάτων  του  αναλυτικού 

προγράμματος,  θέσαμε  ως  στόχο  να  καλλιεργήσουν  οι  μαθητές  τις  εικαστικές  και 

κατασκευαστικές  τους  δεξιότητες  για  την  δημιουργία  animation,  καθώς  επίσης  και  τη 

μουσική καλλιέργεια στα πλαίσια της αναζήτησης μουσικού χαλιού. 
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Στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

Ως  τεχνολογικούς  στόχους  θέσαμε  την  εξοικείωση  των  μαθητών/τριών  με  τις  Νέες 

Τεχνολογίες,  τη  δυνατότητα  σύγχρονης  επικοινωνίας  μέσω  Skype,  αλλά  και  ασύγχρονης 

συνεργασίας εξ αποστάσεως μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν η 

γνωριμία  με  τις  τεχνικές  δημιουργίας  παρουσιάσεων  στο  PowerPoint  και  η  δημιουργία 

animation με την ηλεκτρονική συνδρομή του προγράμματος Movie Maker, μιας απλής και 

ευχάριστης  τεχνικής  για  τους  μαθητές,  αλλά  πολλαπλά  ευεργετικής,  εφόσον  με  την 

οπτικοποίηση  ιστοριών‐σεναρίων,  τη  δημιουργία  σκηνικών‐φόντων,  τον  σχεδιασμό 

κινουμένων σχεδίων‐ ηρώων,  την επιλογή μουσικών χαλιών και  την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

φωτογράφισης, οι μαθητές γίνονται παραγωγοί ταινιών μικρού μήκους και εξοικειώνονται 

με ένα πρωτότυπο, ηλεκτρονικό εργαλείο και μια δυναμική τεχνική. 

 

Το PowerPoint στο eTwinning 

 

Το PowerPoint, ως ένα πολυμεσικό εργαλείο παρουσίασης, αποτελεί «όχημα» μεταφοράς 

της πληροφορίας. Η εικόνα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές των πολυμέσων 

για να μεταφέρει οπτικές πληροφορίες (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας, Πιντέλας, 2003). 

Οι  μαθητές  με  το  πολυμεσικό  και  υπερμεσικό  αυτό  εργαλείο,  θα  διακρίνουν  τα  είδη  της 

λαϊκής τέχνης και θα αποσαφηνίσουν τα χαρακτηριστικά της με τη βοήθεια των εικόνων. Το 

Power  Point  είναι  ένα  εργαλείο  ευρείας  χρήσης,  όχι  μόνο  στα  χέρια  του  εκπαιδευτικού, 

αλλά  πλέον  και  στα  χέρια  των  μαθητών,  όπου  από  παθητικοί  θεατές  των  διαφανειών, 

γίνονται εμπνευσμένοι δημιουργοί τους. Εδώ πρέπει να επισημανθεί, ότι οι φωτογραφίες 

των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν για τις διαφάνειες της 1ης ενότητας « Αντικείμενα 

καθημερινής  χρήσης»  και  της 3ης  ενότητας «Αργαλειός‐υφαντά»,  δεν  αντλήθηκαν  από  το 

διαδίκτυο, αλλά τραβήχτηκαν από το χώρο της συλλογής «Λαογραφικά Εκθέματα» Σπύρου 

και  Τασίας  Παπαδόγιαννη,  έτσι  ώστε  κατά  την  τηλεδιάσκεψη  μέσω  Skype,  να  δοθεί  η 

δυνατότητα  παρουσίασης  των  ίδιων    αντικειμένων,  από  περισσότερες  οπτικές  γωνίες, 

καθώς επίσης και η επίδειξη του τρόπου χρήσης τους. Η φωτογράφιση έγινε από ψηφιακή 

φωτογραφική μηχανή με τη χρήση τρίποδα για καλύτερη σταθερότητα κατά τη λήψη. Όσον 

αφορά την ενότητα «Παραδοσιακές συνταγές» οι μαθητές από τους Η/Υ του εργαστηρίου 

ΤΠΕ  του  σχολείου,  αναζήτησαν  εικόνες  από  το  διαδίκτυο  τις  οποίες  στη  συνέχεια 

επικόλλησαν  στις  διαφάνειες  δίνοντας  οπτικά  οδηγίες  παρασκευής  των  επιλεγμένων 

φαγητών και γλυκισμάτων.  

 

 
Εικόνα 2: Διαφάνεια από το Power Point 

 

Αξίζει  να  επισημανθεί  ότι  η  παρουσίαση  PowerPoint  που  αναρτήθηκε  στο  TwinSpace 

σχετικά με τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης, είχε τη μορφή φύλλων εργασίας, τα οποία 
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απαντήθηκαν από τους μαθητές της Κύπρου και στη συνέχεια με τις ίδιες φωτογραφίες των 

αντικειμένων  καθημερινής  χρήσης  δημιουργήθηκαν  νέες  διαφάνειες  που  αυτή  τη  φορά 

επικεντρώθηκαν  μόνο  στην  αντιπαραβολή  της  πολλαπλής  ονοματολογίας  των 

αντικειμένων.  Έτσι,  οι  διαφάνειες  γίνονται  γλωσσολογικό  εργαλείο  εμπλουτισμού  του 

λεξιλογίου  των  μαθητών,  αφού  μάλιστα  εκτυπώθηκαν  και  εκτέθηκαν  στα  ταμπλό  του 

σχολείου. 

 

Movie‐Maker στο eTwinning 

 

Η κίνηση της εικόνας (animation) βοηθά ιδιαίτερα την εκπαιδευτική διαδικασία γιατί, ενώ 

λειτουργεί ολοκληρωτικά μέσα στα πλαίσια της φαντασίας, εντούτοις, όταν συνδυαστεί με 

άλλα πολυμεσικά  εργαλεία,  όπως ο ήχος και η  εικόνα,  γίνεται  ένα πειστικό  εκπαιδευτικό 

συμπλήρωμα,  κατάλληλο  για  το  επίπεδο  των  μαθητών  (Κυριαζής,  Μπακογιάννης,  2003). 

«Το  κατόρθωμα  του Δάκρυ»,  το  μανιάτικο παραδοσιακό παραμύθι,  αποτέλεσε  έμπνευση 

για δημιουργία animation στην 4η ενότητα του σχεδίου εργασίας (project), που αφορούσε 

στα λαϊκά παραμύθια και στις παροιμίες. Η οπτικοποίηση του παραμυθιού με τη χρήση του 

MovieMaker,  ενός  προγράμματος  μοντάζ  για  τη  δημιουργία  animation  στον  υπολογιστή, 

μας  έδωσε  την  δυνατότητα  να  παρουσιάσουμε  το  παραμύθι  στην  ομάδα  της  Κύπρου  με 

έναν πρωτότυπο και εντυπωσιακό  τρόπο. Η  τεχνική animation  στηρίζεται στη θεωρία  του 

μετεικάσματος  της  όρασης,  σύμφωνα  με  την  οποία,  το  αίσθημα  της  κίνησης  και  της 

συνέχειας σε μια σειρά εικόνων δημιουργείται, αν αυτές εναλλάσσονται με ταχύτητα 1/12 

του δευτερολέπτου και μεγαλύτερη.  Το παραμύθι, «Το κατόρθωμα του Δάκρυ»,  έγινε για 

μας  «η  Σύνοψη»,  δηλαδή  η  κεντρική  ιδέα  για  τη  δημιουργία  του  σεναρίου  και  την 

παραγωγή της ταινίας. Το παραμύθι αυτό το αφηγούνταν οι Μανιάτες στα παιδιά κατά τα 

χρόνια  της  τουρκικής  σκλαβιάς,  γιατί  το  θεωρούσαν  σπόρο  του  επαναστατικού αγώνα,  ο 

οποίος  θα  εμψύχωνε  και  θα  μεταμόρφωνε  τα  παιδιά  σε  αγωνιστές  (Μπίνιου,  2006).  Οι 

μαθητές  καθισμένοι  σε  σχηματισμό  κύκλου,  άκουσαν  το  παραμύθι  και  δραπέτευσαν 

προσωρινά  από  την  πεζή  πραγματικότητα,  πετώντας  στις  σφαίρες  του  ονειρικού  και  του 

φαντασιώδους,  που  δε  γνωρίζει φυσικά  όρια  και  λογικούς φραγμούς  (Μανιατέας, 2006). 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση, αποκρυσταλλώθηκαν τα μηνύματα της αγωνιστικότητας, 

του πατριωτισμού, της αδελφικής αγάπης και της αυτοθυσίας του παραμυθιού, έτσι ώστε 

να δημιουργηθεί το προφίλ των ηρώων. Στη συνέχεια, οι μικροί σεναριογράφοι της ταινίας 

animation,  με  καθοδήγηση  πραγματοποίησαν  τη  συγγραφή  του  σεναρίου  που  έγινε 

ομαδικά σε χαρτί του μέτρου και ουσιαστικά ήταν η περίληψη του παραμυθιού, με έμφαση 

στη διαδοχή των γεγονότων και όχι στις λεπτομέρειες. Στο σενάριο δόθηκε γρήγορη πλοκή 

και εναλλαγή των καταστάσεων, ώστε να αποδοθεί με τον καλύτερο τρόπο το μαγικό και 

εξωπραγματικό στοιχείο του παραμυθιού.  

 

Στη  συνέχεια,  επιχειρήθηκε  ο  σχεδιασμός  του  “storyboard”,  δηλαδή  η  σκηνοθετική 

απεικόνιση  του σεναρίου σε μορφή αλληλουχίας μικρών  εικόνων 5Χ5  εκατοστά περίπου, 

πάνω σε χαρτί, με στόχο να αισθητοποιήσουν οι μαθητές τη μορφή της ταινίας, πριν αυτή 

δημιουργηθεί,  έτσι  ώστε  μέσα  από  σχόλια  και  επισημάνσεις  να  διορθωθούν  και  να 

τροποποιηθούν  τεχνικές  δυσκολίες  στο  σενάριο.  Έπειτα,  σχεδιάστηκαν  οι  επιμέρους 

σκηνές,  απαριθμήθηκαν,  περιγράφηκαν  σύντομα  και  καταμερίστηκαν  στις  ομάδες 

εργασίας.  Η  κάθε  ομάδα  αρχικά  ανέλαβε  δράση  ως  προς  τον  σχεδιασμό  και  τον 
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χρωματισμό  των  φόντων  με  λαδοπαστέλ,  σε  χαρτόνια  διαστάσεων  50Χ35  cm.  Το  φόντο 

είναι η ζωγραφική απεικόνιση του περιβάλλοντος στο οποίο λαμβάνει χώρα η δράση των 

ηρώων  και  είναι  συνοδευτικού  και  βοηθητικού  χαρακτήρα.  Πλαισιώνει  τους  ήρωες  και 

αποτυπώνει στο κανσόν τη φαντασία των μαθητών. 

 

Ύστερα ακολούθησε ο σχεδιασμός  των ηρώων σε  χαρτόνι,  σε  διαστάσεις ανάλογες με  το 

φόντο.  Οι  φιγούρες  έγιναν  αρθρωτές  με  διπλόκαρφα  σε  πόδια  και  χέρια,  ώστε  να 

επιτευχθεί  κατά  τη  φωτογράφιση  η  αίσθηση  της  κίνησης.  Αφού  ολοκληρώθηκε  το 

κατασκευαστικό  μέρος  του  animation,  ακολούθησε  το  τεχνικό.  Πάνω  στον  πίνακα  της 

αίθουσας ορίστηκε το κάδρο λήψης, δηλαδή το εμβαδόν το οποίο διαβάζει η φωτογραφική 

μηχανή,  που  είναι  στημένη  σε  τρίποδα  σε  ανάλογη  απόσταση  από  τον  πίνακα.  Η  σχέση 

αυτή ορίζεται στα 3:4 και εξαρτάται από το format του film (Οικονόμου και Λάντζος, 2005). 

Το κάδρο λήψης είναι απαραίτητο, γιατί ορίζει το πεδίο δράσης των ηρώων. Όσον αφορά 

την ηλεκτρονική επεξεργασία,  η  έξοδος καθορίζει  κάθε φορά  το μέγεθος που ορίζεται σε 

digital video σε full screen σε 720Χ576 pixels στα 72dpi (ποιότητα broadcast). 

 

 
Εικόνα 3: Φωτογράφιση επιμέρους σκηνής του animation 

 

Μετά  τη  ρύθμιση  των  τεχνικών  λεπτομερειών  ακολούθησε  από  κάθε  ομάδα,  η 

φωτογράφιση  της  δράσης.  Οι  μαθητές,  με  οδηγό  τους  τη  φαντασία  κολλούσαν  με 

χαρτοταινία τους ήρωες στο φόντο και τραβούσαν φωτογραφίες. Φυσικά, όταν τραβούσαν 

τη  μια φωτογραφία,  για  να  ξανατραβήξουν  την  επόμενη,  ξεκολλούσαν  τη  μορφή  και  την 

ξανακολλούσαν  σε  άλλο  σημείο  του  φόντου,  αλλάζοντας  ταυτόχρονα  τη  θέση  χεριών, 

ποδιών  ή  και  τα  δύο,  ώστε  με  την  αλληλουχία  των φωτογραφιών  στο  πρόγραμμα movie 

maker, να επιτευχθεί η κίνηση των ηρώων. Κάθε ομάδα, δεν είχε περιορισμό στον αριθμό 

των φωτογραφιών που θα τραβούσε, αλλά ο αριθμός αυτός οριζόταν από τον σχεδιασμό 

της κάθε σκηνής και τις ανάγκες του σεναρίου. Αφού ολοκληρώθηκε η φωτογράφιση από 

όλες  τις  ομάδες  εργασίας,  οι  φωτογραφίες  που  είχαν  αποθηκευτεί  στην  κάρτα  sd  της 

ψηφιακής  φωτογραφικής  μηχανής,  προστέθηκαν  (Add  photos)  στο  πρόγραμμα  μοντάζ 

movie maker  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  με  τη  βοήθεια  των  εκπαιδευτικών.  Δεύτερο 

βήμα  της  διαδικασίας  ήταν  να  επιλέξουμε  τις  φωτογραφίες  και  να  ορίσουμε  τη  χρονική 

διάρκεια που θα προβαλλόταν η κάθε φωτογραφία (Duration), στα 0.75 sec. Το τρίτο βήμα 

αφορούσε  στην  εισαγωγή  του  ήχου  που  είχαμε  επιλέξει,  ως  μουσική  υπόκρουση  (Add 

music).  Το  τέταρτο  βήμα  ήταν  να  αποθηκεύσουμε  το  αρχείο  (save  project)  και  τέλος  να 

κάνουμε export  (save movie) σε ανάλυση εικόνας  της επιλογής μας.  Ύστερα από το τέλος 

της διαδικασίας όλες οι  ομάδες  εργασίας συγκεντρώθηκαν  για  να παρακολουθήσουν  την 

πρεμιέρα  της  ταινίας.  Έτσι  λοιπόν  το  μαγικό  στοιχείο  του  παραμυθιού,    μάγεψε  τους 

μαθητές μέσα από τον Η/Υ, αφού ξέσπασαν σε αυθόρμητα χειροκροτήματα, ύστερα από το 
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πέρας της προβολής. Τέλος, η ταινία «Το κατόρθωμα του Δάκρυ» αναρτήθηκε με  link στο 

TwinSpace του eTwinning για να προβληθεί και στους μαθητές της Κύπρου. 

 

Τηλεδιάσκεψη στο eTwinning  

 

Η  ανάπτυξη  των  τηλεπικοινωνιών  και  της  διαδικτυακής  επικοινωνίας  καθιστά  εφικτή  την 

επικοινωνία  που  διαμεσολαβείται  από  υπολογιστές,  (computer‐mediated  communication 

CMC)  ανάμεσα σε ομάδες που συνεργάζονται  και  δουλεύουν  για  ένα  κοινό  έργο  (Κόμης, 

2004). Μέσα από αυτή τη διάσταση, η τηλεδιάσκεψη είναι ένα νέο εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί και για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να δώσει  τη δυνατότητα ανταλλαγής 

ιδεών  και  πληροφοριών,  ιδιαίτερα  μάλιστα  σε  μαθητές  που  αντιμετωπίζουν  μορφωτικά 

εμπόδια  λόγω  φτωχού  πολιτισμικού  περιβάλλοντος  ή  διαβιούν  σε  απομακρυσμένες, 

επαρχιακές περιοχές. Οι υπολογιστές γίνονται φορείς των σπερμάτων μορφωτικής αλλαγής 

και  διαμορφώνουν  νέες  σχέσεις  με  τη  γνώση  (Papert,  1991).  Η  χρήση  αυτού  του 

τεχνολογικού  εργαλείου  στο  project  eTwinning  έδωσε  την  ευκαιρία  να  γνωριστούν 

φυσιογνωμικά  και  να  επικοινωνήσουν  οι  μαθητές  και  οι  εκπαιδευτικοί  που  συμμετείχαν 

στο  πρόγραμμα.  Η  πρώτη  τηλεδιάσκεψη  γνωριμίας  πραγματοποιήθηκε  πριν  τις  διακοπές 

των Χριστουγέννων. Οι μαθητές  του 1ου Δημοτικού Σχολείου  Σπάρτης  έψαλαν στα παιδιά 

της  Κύπρου  τα μοραΐτικα  κάλαντα  και αντίστοιχα  οι  μαθητές  της  Κύπρου μας  έψαλαν  τα 

κυπριακά. Έτσι όχι μόνο οι μαθητές γνώρισαν το ίδιο γιορτινό έθιμο σε Ελλάδα και Κύπρο, 

αλλά άκουσαν  ιδιωματικές λέξεις και αναγνώρισαν ακουστικά  τη διαφορά στην προφορά 

και  τον  τρόπο  ομιλίας  των  δύο  λαών.  Επίσης  οι  μαθητές  της  Σπάρτης  είχαν  ετοιμάσει 

μηνύματα φιλίας σε χαρτόνια και τα έδειχναν καθώς συστήνονταν εμπρός στην κάμερα και 

οι μαθητές της Κύπρου χρησιμοποίησαν τοπικά μουσικά όργανα ως συνοδεία στα κάλαντα.  

Η  δεύτερη  τηλεδιάσκεψη  έγινε  αναφορικά  με  την  1η  ενότητα  του  σχεδίου  εργασίας 

«Αντικείμενα καθημερινής χρήσης» και πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα διδασκαλίας του 

Δ2  τμήματος  του  1ου  Δημ.  Σχολ.  Σπάρτης,  όπου  είχε  στηθεί  ο  απαραίτητος  τεχνολογικός 

εξοπλισμός.  Στην  ηλεκτρονική  αυτή  συνάντηση  είχε  κληθεί  και  ο  ιδιοκτήτης  της 

Λαογραφικής  Συλλογής  και  συνταξιούχος  φιλόλογος  κ.  Σπύρος  Παπαδόγιαννης,  ώστε  να 

βοηθήσει  τους  μαθητές  όχι  μόνο  στην  παρουσίαση  των  αντικειμένων  που  είχαν 

συγκεντρωθεί  και  εκτεθεί  στη  λαογραφική  γωνιά  της  αίθουσας,  αλλά  και  στην 

ονοματολογία,  στη  χρήση  και  στον  τρόπο  λειτουργίας  των  αντικειμένων.  Εδώ  πρέπει  να 

τονιστεί  ότι  τα  αντικείμενα  που  παρουσιάστηκαν  είχαν  προηγουμένως  αναρτηθεί  στο 

TwinSpace από  το 1ο Δημ.  Σχολ.  Σπάρτης, με  τη μορφή φύλλων εργασίας στο PowerPoint 

και είχε ζητηθεί η χρήση τους και η ονοματολογία τους από τους μαθητές της Κύπρου. Έτσι 

πραγματοποιήθηκε μια γόνιμη ανταλλαγή πολιτισμικών στοιχείων, με  τρόπο άμεσο, απλό 

και πρωτόγνωρο για τους μαθητές μας. 

 

 
Εικόνα 4: Επίδειξη τρόπου χρήσης της «νάκας» κατά την Τηλεδιάσκεψη με Κύπρο 
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Αξιολόγηση 

 

Οι  στόχοι  που  τέθηκαν  στην  αρχή  του  project  eTwinning  έφεραν  γόνιμα  μαθησιακά 

αποτελέσματα.  Οι  μαθητές  με  τη  χρήση  της  υλικοτεχνικής  υποδομής,  τις  τεχνολογίες  της 

πληροφορικής  και  τις  υποστηρικτικές  τεχνολογίες,  ανακάλυψαν  ότι  οι  ΤΠΕ  παρέχουν 

πολλαπλές  δυνατότητες  και  μέσα  από  πολυαισθητηριακές  διδακτικές  προσεγγίσεις 

εμφάνισαν  μεγαλύτερη  εμπλοκή  και  συμμετοχή  στο  σύνολο  του  σχεδίου  εργασίας. 

Πρωτόγνωρη εμπειρία αποτέλεσε για τους μαθητές η Τηλεδιασκέψη  μέσω Skype, εφόσον 

βίωσαν μια επικοινωνία  πρόσωπο με  «εξ αποστάσεως»  πρόσωπο.  Ως συνέπεια  ρώτησαν 

να  μάθουν  πώς  μπορούν  να  επικοινωνούν  και  από  το  σπίτι  τους  μέσω  Skype.  Μια 

ενδιαφέρουσα  δραστηριότητα  σχετική    με  την  επιστημονική  έρευνα,  που  γεφύρωσε  το 

χάσμα  με  άτομα  της  τρίτης  ηλικίας  της  τοπικής  κοινωνίας,  ήταν  η  ηχογράφηση  παλιών 

παραμυθιών. «Θέλουμε να ηχογραφήσουμε παλιά παραμύθια», είπαν οι μαθητές μας στη 

συνέντευξη με παππούδες και γιαγιάδες του οικείου περιβάλλοντός τους. Η δραστηριότητα 

αυτή  στάθηκε  η  αφορμή  για  επαναπροσδιορισμό  του  αρχικού  στόχου  για  τη  μουσική 

επένδυση του animation «Το κατόρθωμα του Δάκρυ». Οι μαθητές ρώτησαν: «Μπορούμε να 

ηχογραφήσουμε τη φωνή μας και να ακούγεται στο animation»; Το πρόγραμμα μίξης ήχου 

Sony Sound Forge συντέλεσε,  ώστε η ηχογραφημένη περίληψη του παραμυθιού από τους 

μαθητές,  να  ενσωματωθεί  με  τη  μουσική  που  επέλεξαν  και  να  δώσει  ολοκληρωμένο 

ηχητικό  αποτέλεσμα,  πραγματικά  εντυπωσιακό.  Για  την  ενημέρωση  της  σχολικής 

κοινότητας  και  του  ευρύτερου  κοινωνικού  περιβάλλοντος,  αναρτήσαμε  το  animation  και 

πολλές  από  τις  δράσεις  μας  στο  eTwinning,  στον  διαδικτυακό  τόπο  του  1ου  Δημοτικού 

Σχολείου Σπάρτης  (http://1dim‐spart.lak.sch.gr/school‐activities‐484). «Έδειξα το animation 

από  το  σπίτι  στον  παππού  μου!»  μας  είπε  μαθήτριά  μας.  Εν  κατακλείδι,  το  πρόγραμμα 

eTwinning, αποτέλεσε για τους μαθητές/τριές μας μια νέα, πολυδιάστατη προσέγγιση της 

εκπαιδευτικής πραγματικότητας, άνοιξε νέα κανάλια διακρατικής, μαθητικής επικοινωνίας 

και  τους  εξοικείωσε με  τη  χρήση  των  ΤΠΕ,  τις  οποίες πλέον θεωρούν πολύτιμα  γνωστικά 

εργαλεία και εργαλεία έκφρασης της δημιουργικότητάς τους.  

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Κόμης,  Β.  (2004),  «Εισαγωγή  στις  εκπαιδευτικές  εφαρμογές  των  Τεχνολογιών  της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών», Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. 

2. Κουλαϊδής, Β.  (2007), «Σύγχρονες Διδακτικές Προσεγγίσεις για την Ανάπτυξη Κριτικής‐

Δημιουργικής Σκέψης», Αθήνα: Ο.ΕΠ.ΕΚ.. 

3. Κυριαζής,  Α.  Μπακογιάννης,  Σ.  (2003),  «Χρήση  των  Νέων  Τεχνολογιών  στην 

Εκπαίδευση», Αθήνα: Ιδιωτική Έκδοση. 

4. Μανιατέας,  Γ.  (2006),  «Παραμύθια,  Μύθοι  και  θρύλοι  της  Μάνης»,  Αρεόπολη: 

Αδούλωτη Μάνη. 

5. Μπίνιου, Α. (2007). « Το κατόρθωμα του Δάκρυ», Αθήνα: Πατάκης. 

6. Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. Οικονόμου, Μ.  (2008), «Η  τεχνολογία στην υπηρεσία της 

πολιτισμικής κληρονομιάς», Αθήνα: Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο. 

1070/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



7. Οικονόμου,  Μ.    Λάντζος,  Κ.  (2012),  «Καταγραφή  πειραματικής  προσέγγισης  στη 

δημιουργική  διαδικασία  παραγωγής  ταινίας  κινουμένων  σχεδίων  (animation)», 

Αδημοσίευτη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, Αθήνα: ΕΚΠΑ. 

8. Παναγιωτακόπουλος,  Χ.  Πιερρακέας,  Χ.  Πιντέλας,  Π.  (2003),  «Το  εκπαιδευτικό 

λογισμικό και η αξιολόγησή του», Αθήνα: Εκδόσεις Μεταίχμιο. 

9. Παπαδόγιαννης, Σ. (2010), «Στα μυλολίθαρα του χρόνου», Αρεόπολη: Αδούλωτη Μάνη. 

10. Papert, S. (1991). «Νοητικές θύελλες: Παιδιά, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και Δυναμικές 
Ιδέες», (μετ. Αίγλη Σταματίου), Αθήνα: Εκδόσεις Οδυσσέας. 

1071/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Οι ψηφιακές εφαρμογές του Μουσείου Ακρόπολης ως βάση για πρακτικές 
νέου γραμματισμού στα πλαίσια της διδασκαλίας της νε γλώσσας.  
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Περίληψη 

 

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια διδακτική πρόταση για την παιδαγωγική αξιοποίη‐

ση ενός μουσειακού site και ειδικότερα των εκπαιδευτικών ψηφιακών εφαρμογών του στη 

διδασκαλία  της  ν.ε  γλώσσας  στο  γυμνάσιο  ή  το  λύκειο  (για  το  Λύκειο:  Βιβλίο  Έκφραση‐

Έκθεση Α Τεύχος, για το Γυμνάσιο: Θεματική Ενότητα: Τέχνη, Τύπος Κειμένων: Περιγραφή) 

σε συνδυασμό με την ιστορία και την τέχνη (Ιστορία αρχαίων χρόνων – Οι μεγάλες γιορτές 

των Αθηναίων,  τα Παναθήναια – Παρθενώνας, η λατρεία της θεάς Αθηνάς). Ερχόμενοι σε 

επαφή με το πολυμεσικό και υπερμεσικό ψηφιακό περιβάλλον των εφαρμογών «Η Ζωφό‐

ρος  του Παρθενώνα»  (http://www.parthenonfrieze.gr/#/home)  και «Αθηνά,  η  Θεά  της  Α‐

κρόπολης»  (http://www.acropolis‐athena.gr/),  οι  μαθητές  μέσα από  ένα  προκαθορισμένο 

από τον/την διδάσκοντα επικοινωνιακό πλαίσιο καλούνται να διαβάσουν, να ερμηνεύσουν 

αλλά και να συνθέσουν πολυτροπικό λόγο,  να συσχετίσουν πληροφορίες,  να παραγάγουν 

διάφορα κειμενικά είδη (πληροφοριακού ή περιγραφικού τύπου), να εργαστούν ομαδοσυ‐

νεργατικά, να εμπλακούν με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο στη μαθησιακή διαδικασία, 

να αρθρώσουν προσωπικό λόγο έκφρασης, προφορικό ή γραπτό.  

 

Λέξεις‐κλειδιά:  ζωφόρος,  πομπή,  Παναθήναια,  άρματα,  θυσία,  πέπλο,  λατρεία  Αθηνάς,  προ‐

σωνυμίες της Αθηνάς, διαχρονική σχέση τέχνης‐λατρείας, εικονική‐πραγματική περιήγηση.  

 

Εισαγωγή  

 

Σε έρευνα που εκπονήθηκε από το ΚΕΓ (Κουτσογιάννης 2007) συμπεραίνεται, ανάμεσα στα 

άλλα, ότι τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τις συμβάσεις γραφής ενός κειμένου σε ηλεκτρο‐

νικά περιβάλλοντα , τις συμβάσεις αναζήτησης στο Διαδίκτυο, αλλά όχι και με ένα επόμενο 

στάδιο πιο απαιτητικών χρήσεων, όπως η ανάγνωση και αξιολόγηση πληροφοριών. Ενδια‐

φέρουσες είναι επίσης οι διαπιστώσεις που έχουν σχέση με το ρόλο των σχολείων στις εξω‐

σχολικές ψηφιακές πρακτικές γραμματισμού των παιδιών. Το δημόσιο σχολείο φαίνεται να 

συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικείωση των παιδιών με τα βασικά των υπολογιστών. Υστε‐

ρεί  όμως  σημαντικά  στην  υιοθέτηση  πρακτικών  (ενδοσχολικών  και  εξωσχολικών)  που  ε‐

μπλέκουν τα παιδιά σε δημιουργικές  χρήσεις  των ΤΠΕ. Η εμπλοκή των ΤΠΕ στη διδακτική 

διαδικασία είναι εξαιρετικά περιορισμένη και κυρίως ευκαιριακή, όπως και η ανάθεση ερ‐

γασιών που εμπλέκουν στη χρήση των νέων μέσων.  

 

Μετά από αυτές  τις  διαπιστώσεις  και  σε ανταπόκριση προς  τα  νέα  κοινωνικο‐οικονομικά 

δεδομένα  και  τις  αλλαγές  της  σύγχρονης  εποχής,  εισάγονται  νέα προγράμματα σπουδών 

για  τη διδασκαλία  της  ελληνικής γλώσσας, με  την εφαρμογή των οποίων επιδιώκεται μια 

πιο συστηματική και ουσιαστική χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία με τρόπο που να αποφέρει 
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μια προστιθέμενη μαθησιακή αξία στο διδακτικό σχεδιασμό και το τελικό του αποτέλεσμα 

και να μετατοπίζει από ένα δασκαλοκεντρικό σε ένα πιο μαθητοκεντρικό μοντέλο.    

 

Σκοπός του σχολείου είναι να φέρει τους μαθητές σε επαφή και με άλλες πηγές νοήματος 

εκτός  της γλωσσικής.  Τέτοιες πηγές είναι οι οπτικές,  οι ηχητικές, οι αρχιτεκτονικές κλπ. Η 

παιδαγωγική  των  πολυγραμματισμών  προτείνει  διδακτικές  αρχές  που  αποσκοπούν  στον 

εκπαιδευτικό πλουραλισμό, στη διεύρυνση των οριζόντων των μαθητών, στην καλλιέργεια 

αξιοποίησης όλων των πηγών νοήματος, ώστε να είναι σε θέση να συνδέονται με άλλους 

κόσμους ζωής. Γι’ αυτό η εκπαίδευση, σύμφωνα με τις αρχές του κριτικού γραμματισμού, 

θα πρέπει να δημιουργεί πολίτες με κριτικό πνεύμα, ώστε να είναι σε θέση να κατανοούν 

τον κόσμο αλλά και να παρεμβαίνουν στην κοινωνία και να τη διαμορφώνουν. Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό, η παιδαγωγική του κριτικού γραμματισμού βλέπει τη γλωσσική διδασκαλία 

ως μέσο συνδιαμόρφωσης των μαθητών σε κριτικά υποκείμενα, δίνει έμφαση στον τρόπο 

που η γλώσσα δομεί ποικίλα κείμενα αλλά και στην ανάδειξη των πρακτικών μέσω των ο‐

ποίων διαπραγματευόμαστε τα κείμενα, στοχεύει στην παραγωγή και τη διαπραγμάτευση 

νοημάτων που την αφορούν, αποβλέπει στη διεύρυνση της δημιουργικότητας των μαθητών 

μέσω της εμπλοκής τους με ποικίλες κειμενικές πρακτικές. (Χατζησαββίδης, 2010). 

 

Η γλώσσα προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινω‐

νικών και τεχνολογικών διεργασιών, οι οποίες στο πλαίσιο της παιδαγωγικής του κριτικού 

γραμματισμού είναι –και πρέπει  να  είναι–  διερευνήσιμες  και  ερμηνεύσιμες».  Στο  ίδιο ΠΣ 

αναγνωρίζεται η σημασία και άλλων σημειωτικών συστημάτων, όπως τα οπτικά και ηχητικά 

σύμβολα,  οι  τρισδιάστατες  αναπαραστάσεις,  η  νέα  ψηφιακή  ‘κειμενική’  πραγματικότητα 

που έφεραν οι ΤΠΕ με την ευρεία κοινωνική τους διάδοση ως μέσο κατανόησης και παρα‐

γωγής  ‘κειμένων’ ενσωματώνοντας έτσι στη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος στοιχεία 

των  πολυγραμματισμών.  (Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τη  διδασκαλία  της  Νέα  Ελληνικής 

Γλώσσας στο Γυμνάσιο, 2011). 

  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα της ΝΕ γλώσσας αποτελεί μια κεντρική επιλογή του πα‐

ρόντος ΠΣ: οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πρόσβαση σε μια αστείρευτη πηγή πληροφοριών 

και αποτελούν απαραίτητο επικουρικό μέσο για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος, 

εφόσον  μπορούν  να  μετατρέψουν  την  απόκτηση  πληροφοριών  σε  απόκτηση  γνώσεων’ 

(Πρόγραμμα  Σπουδών  για  τη διδασκαλίας  της Νέα  Ελληνικής  Γλώσσας  στην  υποχρεωτική 

εκπαίδευση. Οδηγός για τον εκπαιδευτικό. 2011.)  

 

Μουσειακή παιδεία και σχολείο 

 

Σύμφωνα με τη Νάκου (2001), η σύγχρονη μουσειοπαιδαγωγική θεωρία, έρευνα και εκπαι‐

δευτική πρακτική βασίζονται σε παιδαγωγικές και γνωστικές Θεωρίες που εδώ και χρόνια 

υποστηρίζουν  τις  βιωματικές  διαστάσεις  της  μάθησης  (Dewey, Montessori).  Μεταξύ  των 

θεωριών αυτών διακρίνεται η θεωρία του Βιγκότσκι, που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στη 

διαμόρφωση  σύγχρονων  εκπαιδευτικών  τάσεων,  καθώς  έχει  υποστηρίξει  την  εξατομικευ‐

μένη αλλά και κοινωνική διάσταση της μάθησης και τη συμβολή της εκπαίδευσης στην α‐

νάπτυξη του ατόμου.  
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Ερχόμενοι στο κομμάτι της σύνδεσης της γλωσσικής διδασκαλίας με τα σύγχρονα ψηφιακά 

μέσα και τους διαδικτυακούς τόπους ων μουσείων διαπιστώνουμε τα εξής: είναι μια διαδε‐

δομένη πολιτική πια των μουσείων στο άνοιγμά τους προς την κοινωνία και τους μαθητές‐

αυριανούς πολίτες  να εντάσσουν στο πρόγραμμά τους εκπαιδευτικές επισκέψεις και δρά‐

σεις που προάγουν τον πολιτισμό και τη μάθηση και καλλιεργούν θετικές στάσεις απέναντι 

στην  ιστορική  και  πολιτιστική  μας  παράδοση.  Από  πλευράς  των  σχολείων  οι  δράσεις  και 

πρωτοβουλίες αυτές μπορούν να ενταχτούν στα πλαίσια  του σχολικού ημιτυπικού ή άτυ‐

που γραμματισμού  (θεσμοθετημένα καινοτόμα προγράμματα της α/θμιας και β/θμιας εκ‐

π/σης,  εκδρομές,  επισκέψεις,  συνδιοργάνωση  εκδηλώσεων  κ.α)  με  σκοπό  να  συμπληρώ‐

σουν την εκπαίδευση του σχολικού τυπικού γραμματισμού (π.χ. αφού διδαχθεί ο μηκυναϊ‐

κός  πολιτισμός κρίνεται παιδαγωγικά χρήσιμη και μια πραγματική επίσκεψη ενός μηκυναϊ‐

κού κέντρου ή η παρουσίαση μηκυναϊκών αρχαιολογικών ευρημάτων σε κοντινό αρχαιολο‐

γικό μουσείο).  Σπανιότερα θα δούμε  το δικτυακό/ψηφιακό περιεχόμενο ενός μουσείου ή 

τις  έντυπες  εκδόσεις  ενός  πολιτιστικού  ιδρύματος  ή  τις  οργανωμένες  εκπαιδευτικές  του 

δραστηριότητες και προγράμματα να αποτελούν οργανικό μέρος μιας διδακτικής ενότητας 

ή βάση για σχεδιασμό μιας διδακτικής δραστηριότητας μέσα στην σχολική τάξη. Τις περισ‐

σότερες φορές οι  ιστοσελίδες ενός μουσείου (π.χ οι ψηφιακές του συλλογές) εντάσσονται 

σε κάποια διδακτική ενότητα ή σενάριο ως πηγή άντλησης πληροφοριών και προσφέρονται 

για την παρατήρηση των ψηφιακών εκθεμάτων τους.  

   

Στο  παρόν  διδακτικό  σενάριο  αξιοποιούμε  ένα  θαυμάσιο ψηφιακό  δημιούργημα  για  τον 

πολιτισμό στη γλωσσική διδασκαλία. Οι ψηφιακές πλατφόρμες που σχεδιάστηκαν  από το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης σε συνεργασία με το Μουσείο Ακρόπολης για την προβολή της 

εξαίσιας τέχνης της Ζωφόρου και της σύνδεσης της δημιουργίας του Παρθενώνα με τη λα‐

τρεία της Θεάς Αθηνάς, αποτελούν από μόνες τους μια εκπαιδευτική εμπειρία για τους επι‐

σκέπτες των ιστοσελίδων αυτών. Σε ένα πολυμεσικό, εικονικό, τρισδιάστατο και διαδραστι‐

κό περιβάλλον οι  χρήστες μπορούν να περιηγηθούν  τόσο   μέσα στο μουσείο   όσο και να 

θαυμάσουν από κοντά τη Ζωφόρο και ποικίλες εμφανίσεις της θεάς Αθηνάς. Τα ψηφιακά 

αυτά  δημιουργήματα  εντάσσονται  οργανικά  σε  μια  διδασκαλία  που  λαμβάνει  χώρα  στη 

σχολική αίθουσα ή στο εργαστήριο Η/Υ και ο/η εκπαιδευτικός σε ρόλο συντονιστή εμπλέκει 

τους μαθητές/τριες σε δραστηριότητες παραγωγής λόγου. Έτσι,  κατά κάποιο τρόπο η ψη‐

φιακή αυτή εμπειρία έρχεται να συμπληρώσει ή να αναπληρώσει ένα γνωστικό, μαθησιακό 

και  βιωματικό  κενό  ίσως αρκετών μαθητών που δεν  έχουν  την  προαπαιτούμενη πρότερη 

γνώση  (ιστορική,  αισθητική,  καλλιτεχνική,  εμπειρική μέσα από  μια πραγματική  επίσκεψη 

του μουσείου) ώστε να φέρουν σε πέρας αποτελεσματικά μια σύνθετη γλωσσική ερευνητι‐

κή διαδικασία.  

 

Άλλωστε σύμφωνα με την εποικοδομητική άποψη, η νόηση είναι μια λειτουργία κατασκευ‐

ής νοημάτων βασιζόμενη πάνω στην όλη εμπειρία του ατόμου. Η δόμηση της γνώσης είναι 

επομένως μια λειτουργία που βασίζεται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες, τις νοητικές κατα‐

σκευές, τις πεποιθήσεις, τις «θεωρίες» που ο καθένας χρησιμοποιεί προκειμένου να ερμη‐

νεύσει αντικείμενα ή γεγονότα και τις οποίες δεν μπορεί να υποτιμά ο δάσκαλός κατά τις 

διδακτικές του επιδιώξεις (Ράπτης, Ράπτη, 2001). 
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Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου (5‐6 διδακτικών ωρών) 

 

Παιδαγωγική προσέγγιση.  

 

Το παρόν σενάριο στηρίζεται στις αρχές της διερευνητικής μάθησης (Bruner, 1966). Οι μα‐

θητές καλούνται να κάνουν μια ψηφιακή περιήγηση στη  ζωφόρο του Παρθενώνα επισκε‐

πτόμενοι με εικονικό τρόπο το Μουσείο της Ακρόπολης και παρατηρώντας από κοντά τους 

λίθους της ζωφόρου με τις ανάγλυφες παραστάσεις τους.   Παρατηρώντας προσεκτικά, κα‐

ταγράφοντας τα στοιχεία τους και ταξινομώντας τις παρατηρήσεις τους (χρήση φύλλου ερ‐

γασίας),  ανακαλύπτουν  τη  γνώση  μέσα  από  τη  μαθησιακή  διαδικασία  στην  εξέλιξή  της 

(διαδικαστική γνώση) και όχι με την αναπαραγωγή της (δηλωτική γνώση). Έτσι, δίνεται έμ‐

φαση στην οικοδόμηση της γνώσης με χρήση εκπαιδευτικού υλικού από τους μαθητές που 

στηρίζεται στις υπάρχουσες πολυτροπικές εμπειρίες τους (εικονικά τρισδιάστατα παιχνίδια,  

κοινές εμπειρίες  ζωής,  τηλεόραση,  διαδίκτυο), με ατομική συμμετοχή αλλά και αλληλεπί‐

δραση με την ομάδα.  

 

 Συνακόλουθα,  το  σενάριο  έχει  μαθητοκεντρικό  προσανατολισμό  καθώς  γίνεται  προσπά‐

θεια ώστε οι μαθητές με τις επιμέρους δραστηριότητες να είναι σε διαρκή εγρήγορση και 

να έχουν ενεργό συμμετοχή,  ενώ ο ρόλος του/της καθηγητή/τριας γίνεται λιγότερο καθο‐

δηγητικός  και  περισσότερο  συντονιστικός.  Η  ενίσχυση  της  ενεργητικής  συμμετοχής  στην 

όλη  μαθησιακή  διαδικασία  επιτυγχάνεται  και  με  τον  μεθοδολογικό  πλουραλισμό  καθώς 

επιστρατεύονται και συνδυάζονται από τον/την διδάσκοντα/ουσα διάφορες τεχνικές διδα‐

σκαλίας  (π.χ  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος,  ερωτήσεις  ως  υποβοηθούμενη  ανακαλυπτική 

μέθοδος, αξιοποίηση ΤΠΕ) και τρόποι μάθησης με στόχο τη μεγιστοποίηση του μαθησιακού 

αποτελέσματος. Τέλος, επιδιώκεται αυτός ο πλουραλισμός να περνά και στο υλικό που δια‐

χειρίζονται  οι    μαθητές  (πολυτροπικότητα),  καθώς  καλούνται  να  διαχειριστούν  ποικίλα 

‘κείμενα’: εικόνες, υπερμεσική παρουσίαση πληροφοριών, γραπτός ηλεκτρονικός και έντυ‐

πος λόγος, οπτικές αναπαραστάσεις στατιστικής λέξεων, τρισδιάστατη πραγματικότητα.  

 

Με το παρόν σενάριο επιδιώκεται για τους/τις  μαθητές/τριες να επιτευχθούν οι κάτωθι:  

α) Γνωστικοί /μαθησιακοί στόχοι:  

‐ Να αναπτύξουν τις δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για την παραγωγή  (γραπτού) λόγου, 

περιγραφικού ή πληροφοριακού τύπου. 

- Ως προς την παραγωγή περιγραφικών κειμένων:  η παραστατική απόδοση της πραγμα‐

τικότητας μέσω λεκτικής περιγραφής απαιτεί σύνθετες δεξιότητες από τον περιγράφοντα/την 

περιγράφουσα,  όπως    παρατηρητικότητα,  γλωσσική  ευχέρεια‐λεξιλογικό  πλούτο,  καλή  οργά‐

νωση του περιγραφικού λόγου, αντίστοιχο με το περιγραφόμενο θέμα γνωστικό υπόβαθρο. Η 

δραστηριότητα  αυτή  εξασκεί  τους  μαθητές  στο  να  συνδυάσουν  αυτές  τις  δεξιότητες  για  να 

συνθέσουν ένα περιγραφικό κείμενο (επιστολές).  

- Ως  προς  την  σύνθεση  άλλου  τύπου  κειμένων,  μη  περιγραφικών:  οι  μαθητές/τριες   

διευκολύνονται στη δημιουργία συγκεκριμένων κειμενικών ειδών, όπως συνέντευξη, περιηγη‐

τικός οδηγός πόλης στα πλαίσια εορτασμού μιας λαμπρής  γιορτής, παρουσίαση σε κοινό ενός 

γεγονότος,  αφιέρωμα,  πρόγραμμα  εκπαιδευτικής  επίσκεψης,  άρθρο,  μέσα από  την ανάληψη 

ρόλων σε δοσμένο επικοινωνιακό πλαίσιο και  τη δημιουργική αξιοποίηση των αποκτηθέντων 

πληροφοριών.  
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‐  Να  μετουσιώνουν,  έτσι,  την  ιστορική  πληροφορία  σε  γλωσσικό‐ιστορικό  υπόβαθρο  για  την 

ανάπτυξη κειμένων.  

‐  Να  εξοικειωθούν  με  ειδικό  λεξιλόγιο  ιστορικο‐αρχαιολογικό  (π.χ  σκαφηφόροι,  υδριαφόροι, 

οινοχόες, ιππείς, σπονδές, εργαστίνες, διιπετές ξόανο, αποβάτης αγών κ.α) 

‐ Να συνθέσουν πολυτροπικά κείμενα. 

‐ Να έρθουν σε επαφή ‐ μέσα από μια ψηφιακή περιήγηση – με ένα μοναδικό έργο τέχνης, τη 

Ζωφόρο του Παρθενώνα και να μάθουν για τα θέματα διακόσμησης της και την καταπληκτική 

τους ανάγλυφη απόδοση. 

‐ Να πληροφορηθούν με έμμεσο αλλά ευχάριστο τρόπο για μια μεγάλη θρησκευτική γιορτή της 

αρχαίας Αθήνας τα Παναθήναια και να την εντάξουν στη ζωή της αρχαίας πόλης.  

‐ Να συνδέσουν την ιστορία με τη νεοελληνική γλώσσα (διαθεματική προσέγγιση).  

 ‐ Να εξοικειωθούν με τα υπερμέσα και την πολυτροπική παρουσίαση πληροφοριών: στην ψη‐

φιακή περιήγηση  της  ζωφόρου οι πληροφορίες  και οι  ιστοσελίδες  συνδέονται μέσω υπερδε‐

σμών, όχι με γραμμική σειρά αλλά με τη λογική των υπερμέσων, ενώ οι εικόνες εμφανίζονται 

υπομνηματισμένες, οπότε αξιοποιείται ο συνδυασμός κειμένου και εικόνας για την καλύτερη 

επικοινωνία του νοήματος.  

‐ Να αντιληφθούν ότι η απόδοση λατρευτικών προσωνυμίων σε μια θεότητα δεν αποτελεί φαι‐

νόμενο αποκλειστικά της σύγχρονης εποχής. Η διαχρονική θεώρησή του πιστοποιεί την ύπαρξή 

του σε κάθε φάση της ιστορικής εξέλιξης του ανθρώπου. Στο σημείο αυτό η διαχρονικότητα του 

φαινομένου αναδεικνύεται και μέσα από τη διακειμενική του θεώρηση μέσω της συγκριτικής 

ανάγνωσης κειμένων από την αρχαία και νεώτερη εποχή.  

 

β) Παιδαγωγικοί στόχοι  

Καλούνται να εργαστούν ομαδοσυνεργατικά: να ασκηθούν στην ομαδική εργασία δουλεύ‐

οντας σε ανοιχτά περιβάλλοντα μάθησης που ευνοούν την κριτική διερεύνηση, να μάθουν 

να επικοινωνούν ουσιαστικά µε τους συμμαθητές τους και να μοιράζονται τις απόψεις τους 

στο  πλαίσιο  συνεργατικών  δραστηριοτήτων.  Προτρέπονται  να  κάνουν  γόνιμες  συγκρίσεις 

ανάμεσα σε κείμενα και πολιτιστικά‐θρησκευτικά φαινόμενα διαφορετικών εποχών, γεγο‐

νός  που  οξύνει  την  κριτική  τους  ικανότητα.  Ενθαρρύνονται  να  αναπτύξουν  θετική  στάση 

απέναντι στη μαθησιακή διαδικασία και να συνδυάσουν τη μάθηση με την αισθητική από‐

λαυση.  

 

Α ενότητα (ένα διδακτικό δίωρο):  

Η γιορτή των Παναθηναίων μέσα από τη Ζωφόρο του Παρθενώνα. 

 

Σύντομη περιγραφή 

 

Το τμήμα αυτό του σεναρίου ακολουθεί τα εξής στάδια:  

 Αφόρμηση με  τα συννεφόλεξα  του wordle:  χρησιμοποιώ  το wordle  με προβολή από  τον 

βιντεοπροβολέα για να έρθουν οι μαθητές σε πρώτη επαφή με το γνωστικό θέμα, δεδομένου 

ότι το πιο πιθανό είναι να μην υπάρχει από πλευράς τους προγενέστερη γνώση πάνω στις με‐

γάλες θρησκευτικές  γιορτές  των Αθηνών και  στην αποτύπωση  της πομπής  των Παναθηναίων 

στη ζωφόρο του Παρθενώνα.  
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 10λεπτη περίπου παρατήρηση των ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας από τους μαθητές και 

κατανόηση των απαιτήσεών τους. Επίλυση τυχόν αποριών από τον/την εκπαιδευτικό. 

 30λεπτη εικονική περιήγηση στη ζωφόρο του Παρθενώνα στην ψηφιακή πλατφόρμα στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.parthenonfrieze.gr/#/home (Γνωρίστε τη Ζωφόρο ‐ Γενική 

Περιγραφή) και συμπλήρωση φύλλων εργασίας  σύμφωνα με τις υποδείξεις του Βήματος 2 του 

Φύλλου Εργασίας.   Παρέχεται επιπλέον πληροφοριακό και εικονιστικό διαδικτυακό υλικό για 

καλύτερη υποστήριξη της εργασίας. 

 Παραγωγή γραπτού λόγου (Βήμα 3) 

 Προφορική παρουσίαση στην ολομέλεια του τμήματος. 

 

                                                 ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

ΒΗΜΑ  1:    Από  τη  γραφική  απεικόνιση 

της  συχνότητας  εμφάνισης  των  λέξεων 

σε  κείμενα  σχετικά  με  τα Μεγάλα  Πα‐

ναθήναια και τη Ζωφόρο του Παρθενώ‐

να  (WORDLE)  καταγράψτε  αυτές  που 

αποτελούν λέξεις‐κλειδιά στην κατανόηση της γιορτής των Μεγάλων Παναθηναίων και του 

θέματος της Ζωφόρου. 

 

 ΒΗΜΑ 2:  

Παρακολουθήστε την εικονική περιήγηση στη ζωφόρο του Παρθενώνα και σημειώστε (μέ‐

σα στον πίνακα) χρήσιμες πληροφορίες για τη γιορτή των Παναθηναίων την κλασσική επο‐

χή. Προσέξτε λεπτομέρειες στην απεικόνιση σκηνών και μορφών. Όταν θέλετε περισσότε‐

ρες,  συμπληρωματικές ή  διευκρινιστικές πληροφορίες  για όσα βλέπετε  και  διαβάζετε,  να 

σταματάτε την περιήγηση της ζωφόρου (με το κουμπί παύσης) και να μεταβαίνετε στις ηλε‐

κτρονικές διευθύνσεις που έχετε μέσα στον πίνακά σας.  

(Σημ.:   Ο πίνακας ακολουθεί τη σειρά παρουσίασης της εικονικής περιήγησης. Παραλείπε‐

ται το τμήμα των Θεών)  

 

 

 

 

1077/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



ΟΔΗΓΙΕΣ   ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ 

Προετοιμασία πομπής 

Καταγράψτε  παρατηρήσεις  για:  τον  χώρο  προετοι‐

μασίας  της πομπής,  τις  εικόνες  των σταματημένων 

ιππέων, τη σημασία της συμμετοχής της  τάξης των 

ιππέων στα Παναθήναια.   

Ιππείς, οι αριστοκράτες της αρχαίας Αθήνας. 

http://www.theacropolismuseum.gr/sites/default/fi

les/ippeis_gr.pdf   

Ποια η οικονομική και κοινωνική θέση των ιππέων;  

Από ποιο σώμα ιππέων προέρχονταν οι ιππείς που 

συμμετείχαν στα Παναθήναια;  

 

Περιήγηση στον Κεραμεικό  

http://www.sea.org.gr/information/Lists/Informatio

n/Attachments/265/1.pdf  

Προσέξτε τη στάση 4, το Πομπείο.  

 

 

 

 

Ιππείς 

Καταγράψτε  παρατηρήσεις  για:  την  κίνηση  των  α‐

λόγων  και  των  ιππέων  και  την  ενδυμασία  των  τε‐

λευταίων. 

Για την ενδυμασία των ιππέων:  

http://www.ekt.gr/parthenonfrieze_text_version/d

escription/south.jsp?w=1024  

 

 

 

 

Άρματα  

Καταγράψτε  παρατηρήσεις    για  τα  άρματα  και  τις 

αρματοδρομίες.  

 

Εισαγωγή στη ζωφόρο του Παρθενώνα. Πληροφο‐

ρίες για τη γιορτή των Παναθηναίων, όσους συμμε‐

τείχαν σε αυτή και τους αγώνες (αποβάτης αγώνας) 

http://www.ekt.gr/parthenonfrieze_text_version/in

troduction/theme.jsp?w=1024  

 

 

 

 

Πομπή θυσίας 

Καταγράψτε  παρατηρήσεις  για  τις  κατηγορίες  των 

πολιτών  που  συμμετείχαν  στην  πομπή  της  θυσίας, 

τα ζώα και τα τελετουργικά σκεύη.  

 

 

Τα Παναθήναια  

http://www.fhw.gr/chronos/05/gr/culture/4130pan

athenaia.html 
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Παράδοση του πέπλου 

Καταγράψτε  πληροφορίες    για  τον  πέπλο  και  τον 

τρόπο παράδοσής του.  

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες:  

http://www.ekt.gr/parthenonfrieze_text_version/in

troduction/panathenaia.jsp?w=1024  

 

και  

http://www.parthenonfrieze.gr/#/read/text7 (σελί‐

δα 3)  

  

 

Επίσης,  γενικά για τα Παναθήναια επισκεφτείτε αν 

θέλετε  και  την  ακόλουθη  ιστοσελίδα:    http://dim‐

galat.pel.sch.gr/projects/akropolis/athens_08panat

hinea1.htm  

 

 

 

 

 

 ΒΗΜΑ 3:  ΓΡΑΠΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ 

 

ΟΜΑΔΑ Α 

Ανοίξτε  ένα  έγγραφο  του MS Word.  Αξιοποιώντας  και  τις πληροφορίες που έχετε από  τα 

φύλλα εργασίας , φανταστείτε ότι είστε ξένος επισκέπτης στην Αθήνα το 440 π.χ και παρα‐

κολουθείτε τη μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων. Περιγράψτε σε μια παράγραφο τις εντυ‐

πώσεις σας σε ένα φίλο σας ή οικείο πρόσωπο εκτός Αθήνας. (Χρησιμοποιήστε αόριστο και 

παρατατικό χρόνο στα ρήματα ‐ δώστε σημασία στην περιγραφή ανθρώπων, στιγμιότυπων 

και γεγονότων της γιορτής).  

 

ΟΜΑΔΑ Β  

Ανοίξτε ένα έγγραφο του word. Αξιοποιώντας τις πληροφορίες που έχετε από τα φύλλα ερ‐

γασίας, φανταστείτε ότι είστε Κορίνθιος, προσκεκλημένο μέλος   της Εκκλησίας του Δήμου 

της Κορίνθου στη μεγάλη γιορτή της Αθήνας και κάνετε – για λογαριασμό των συμπολιτών 

σας Κορινθίων – μια έρευνα για τη γιορτή των Παναθηναίων. Τι σας είπαν για το ρόλο τους 

και  την εμπειρία της συμμετοχής τους οι εξής Αθηναίοι /ες που συμμετέχουν στη γιορτή:  

ένας  ιππέας,  ένας  οπλίτης‐αθλητής  του  αποβάτη  αγώνα,  μια  εργαστίνα,  μια  κανηφόρος, 

ένας οδηγός βοδιού, ο ιερέας του Παρθενώνα. (Το κείμενό σας μπορεί να έχει μορφή συνέ‐

ντευξης ή αν θέλετε  χρησιμοποιήστε πλάγιο λόγο για να μεταφέρετε τις πληροφορίες που 

συγκεντρώσατε στους Κορίνθιους συμπολίτες σας). 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ (προαιρετική, κοινή για όλους) 

Πέραν  των  πληροφοριών  που  συλλέξατε  από  τις  προηγούμενες  δραστηριότητες,  επισκε‐

φτείτε συμπληρωματικά τις παρακάτω ιστοσελίδες ώστε να είστε σε θέση να συντάξετε έ‐

ναν οδηγό για τον ξένο επισκέπτη της Αθήνας το μήνα Εκατομβαιώνα τη χρονιά που τελού‐
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νται οι γιορτές προς τιμήν της Αθηνάς. Ο οδηγός σας πρέπει να δίνει επαρκείς πληροφορίες 

(με  χρήση  κειμένου,  εικόνων,  χαρτών)  για  τη διαδρομή  της Παναθηναϊκής πομπής  και  τη 

γεωγραφία  του  χώρου,  τα  ποικίλα  θεάματα  (στιγμιότυπα,  χαρακτηριστικά  αθλητι‐

κά/θρησκευτικά/καλλιτεχνικά  γεγονότα)  και  τη  χρονική  διάρκεια  της  γιορτής.    Να  λάβετε 

υπόψη σας τα τρία ακόλουθα σημεία‐φάσεις (Δίπυλο Κεραμεικού – Αγορά – Προπύλαια και 

είσοδος Παρθενώνα).  

Προτεινόμενοι σύνδεσμοι:  

‐   http://schoolpress.sch.gr/istoriomnemones/%CE%B7‐%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%83‐

%CF%84%CF%89%CE%BD‐

%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CF%89%CE%

BD‐2/    

 

‐ http://odysseus.culture.gr/h/2/gh251.jsp?obj_id=19808   

 

‐ http://www.ellinikoarxeio.com/2011/02/arxaia‐ellhnika‐panathinaia.html 

 

Β Ενότητα σεναρίου. Αναζητώντας την Αθηνά (2‐3 ώρες) 

 

Α φάση (1η διδακτική ώρα): Όλοι οι μαθητές/τριες μεταβαίνουν στη ψηφιακή πλατφόρμα‐

εκπαιδευτικό παιχνίδι «Αθηνά, η θεά της Ακρόπολης» στη διεύθυνση http://www.acropolis‐

athena.gr/,  εντοπίζουν  την  Αθηνά  μέσα  στο 

μουσείο  και  καλούνται  να  γίνουν  μικροί  ε‐

ρευνητές:  οι  ερευνητές  της  λατρείας  της  Α‐

θηνάς.  

Συγκεκριμένα,  το  τμήμα  καλείται  να  διερευ‐

νήσει : 

• τις  διαφορετικές  υποστάσεις  και 

προσωνυμίες της Αθηνάς  

• τη  σημασία  της  λατρείας  της  στην 

αρχαία Αθήνα (από τα αγάλματά της στην ακρόπολη, τη γιορτή των Παναθηναίων, τους να‐

ούς κα)  

• τη σχέση με τη μεταγενέστερη λατρεία της Παναγίας με συγκριτική μελέτη (ομοιό‐

τητες και διαφορές).  

Αφού  τους  δίνεται  υποστηρικτικό  υλικό  από  τις  έντυπες  εκδόσεις  του  μουσείου 

http://www.ysma.gr/εκπαίδευση‐εκδόσεις  (Ακολουθείστε  το  μονοπάτι: 

Μουσείο –  Εκπαίδευση –  Εκπαιδευτικό υλικό on  line –  Εκπαιδευτικά  έντυπα – Μια μέρα 

στην ακρόπολη αναζητώντας τη θεά Αθηνά), ο/η εκπαιδευτικός αναθέτει επιμέρους εργα‐

σίες, όπως οι παρακάτω: 

1. Αθηνά Πρόμαχος, Αθηνά Νίκη: στον εκκλησιαστικό ύμνο προς την Παναγία που α‐

κολουθεί να εντοπίσουν τις λέξεις που συγγενεύουν ετυμολογικά με τις παραπάνω προσω‐

νυμίες  της  Αθηνάς.  Στα  πλαίσια  αυτής  της  δραστηριότητας  συνεξετάζονται  και  δύο  απο‐

σπάσματα  αρχαίων  κειμένων,  από  το  Φιλοκτήτη  του  Σοφοκλή  (http://www.greek‐ 

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/ 
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corpora/anthology/content.html?t=567&h=26338&l=134#pinpoint)  και  τον  όρκο  των  Αθη‐

ναίων εφήβων. Ποια η Πόλις εδώ και η ποια η πόλη που λατρεύει την αρχαία Αθηνά; Να 

μιλήσουν για τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις δύο λατρείες.  

« Τη Υπερμάχω Στρατηγώ τα νικητήρια, 

Ως λυτρωθείσα των δεινών ευχαριστήρια, 

Αναγράφω σοι η Πόλις σου, Θεοτόκε. 

Αλλ’ ως έχουσα το κράτος απροσμάχητον, 

Εκ παντοίων με κινδύνων ελευθέρωσον. 

Ίνα κράζω σοι, Χαίρε, Νύμφη Ανύμφευτε.» 

 

Παράλληλα κείμενα 

 

Φιλοκτήτης, Σοφοκλή (Το σχέδιο του Οδυσσέα) 

ΟΔ. Σὺ μὲν μένων νυν κεῖνον ἐνθάδ’ ἐκδέχου, 

ἐγὼ δ’ ἄπειμι, μὴ κατοπτευθῶ παρών, 

(125) καὶ τὸν σκοπὸν πρὸς ναῦν ἀποστελῶ πάλιν. 

Καὶ δεῦρ’, ἐάν μοι τοῦ χρόνου δοκῆτέ τι 

κατασχολάζειν, αὖθις ἐκπέμψω πάλιν 

τοῦτον τὸν αὐτὸν ἄνδρα, ναυκλήρου τρόποις 

μορφὴν δολώσας, ὡς ἂν ἀγνοίᾳ προσῇ∙ 

(130) οὗ δῆτα, τέκνον, ποικίλως αὐδωμένου 

δέχου τὰ συμφέροντα τῶν ἀεὶ λόγων. 

Ἐγὼ δὲ πρὸς ναῦν εἶμι, σοὶ παρεὶς τάδε∙ 

Ἑρμῆς δ’ ὁ πέμπων δόλιος ἡγήσαιτο νῷν 

Νίκη τ’ Ἀθάνα Πολιάς, ἣ σῴζει μ’ ἀεί. 

 

«………………ἐὰν δέ τις ἀναιρεῖ, οὐκ ἐπιτρέψω κατά τε ἐμαυτὸν καὶ μετὰ πάντων, καὶ τιμήσω 

ἱερὰ τὰ πάτρια.     ἵστορες θεοὶ Ἄγραυλος, Ἑστία, Ἐνυώ, Ἐνυάλιος, Ἄρης καὶ     Ἀθηνᾶ Ἀρεία, 

Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη, Ἡρακλῆς,……» 

2. Αθηνά Υγεία : γιατί απέδωσαν αυτή την ιδιότητα στην Αθηνά; (διαβάστε το περιστατικό 

που αναφέρει ο Παυσανίας). Σήμερα αποδίδουμε τέτοιες ιδιότητες στην Παναγία και τους 

αγίους της εκκλησίας;  

3. Αθηνά Εργάνη: α) ποια η ετυμολογία της λέξης (<έργον). Να βρείτε παράγωγες λέξεις.  Τι 

συμπεραίνουμε για  τη θεά Αθηνά;  β) ψάξτε μέσω  της GOOGLE  τα αποτελέσματα που θα 

εμφανιστούν από τη λέξη ‘εργάνη’. Ποιοι χρησιμοποιούν τη λέξη σήμερα και γιατί;  

4. Με ποιους  τρόπους η  τέχνη συνδέεται με  τη  λατρεία μιας θεϊκής οντότητας;  Τι  είδους 

έργα θρησκευτικής τέχνης είχαμε στην αρχαιότητα και τι είδους σήμερα;  

 

Το τελικό μαθησιακό προϊόν σε επίπεδο παραγωγής γραπτού λόγου υλοποιείται σε επίπεδο 

μικρότερων ομάδων σε άλλη διδακτική ώρα ή ανατίθεται ως εργασία για το σπίτι. Μπορεί 

να είναι η συγγραφή ενός αφιερώματος στην προστάτιδα θεά της αρχαίας Αθήνας για να 

δημοσιευτεί στο σχολικό περιοδικό ή τη τοπική εφημερίδα. Για να βοηθήσουμε τα παιδιά 

στη δημιουργία ενός τελικού μαθησιακού προϊόντος, μπορούμε α) ως προς την οργάνωση 
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του κειμένου τους να τους υποδείξουμε οι απαντήσεις τους (κάθε θέμα – μια παράγραφος) 

να ακολουθούν τη σειρά με την οποία είναι δοσμένες οι ερωτήσεις στα φύλλα εργασίας και 

β) να ενθαρρύνουμε να διανθίσουν το κείμενό τους με εικόνες (από google  images   και το 

site του μουσείου). 

 

Β φάση (1‐2 διδακτικές ώρες). Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ή τέσσερις ομάδες (αναλόγως 

του αριθμού των παιδιών του τμήματος) και υποδύονται διαφορετικές αποστολές‐ρόλους:  

- τους οργανωτές μιας πραγματικής  επίσκεψης στο μουσείο (μια ή δύο ομάδες) 

- τους επισκέπτες του Μουσείου (μια ή δύο ομάδες ).  

 

Όσοι  αναλαμβάνουν  να  προετοιμάσουν  την  εκπαιδευτική  επίσκεψη  του  σχολείου  στο 

Μουσείο της Ακρόπολης έχουν συγκεκριμένα καθήκοντα: να ετοιμάσουν το πρόγραμμα της 

ξενάγησης, τις ώρες προσέλευσης και αναχώρησης, να εντάξουν μέσα στην επίσκεψη όσο 

το δυνατόν περισσότερες δράσεις‐επιλογές που προσφέρονται από το μουσείο (βιντεοπρο‐

βολές,  ξενάγηση από τους αρχαιολόγους‐φροντιστές, επίσκεψη όλων των συλλογών, συμ‐

μετοχή σε μουσειοκατασκευές,  επίσκεψη του αναγνωστηρίου, κ.α). Το τελικό τους τέχνημα 

συνίσταται στη σύνταξη ενός κειμένου (πρόγραμμα επίσκεψης) που θα διανεμηθεί σε μορ‐

φή ενημερωτικού φυλλαδίου στο σχολείο. Στο κείμενό τους οι μαθητές θα γράψουν εν εί‐

δει  σχολιασμένης  πληροφόρησης  και  τους  λόγους  για  τους  οποίους  προτείνεται  το  κάθε 

μέρος του προγράμματος χωριστά.  Το κείμενό τους αναμένεται να περιλαμβάνει μια εισα‐

γωγή  (γενικές πληροφορίες  για  το μουσείο,  τοποθεσία,  ιστορία,  σύνδεση με  το θέμα  της 

επιστροφής των μαρμάρων), φωτογραφίες του μουσείου (εξωτερική και εσωτερική) και το 

πρόγραμμα της ξενάγησης (σχολιασμένο/τεκμηριωμένο ως προς τις επιλογές). Ως υποστη‐

ρικτικό υλικό μπορούν να επισκεφτούν τις ιστοσελίδες: 

http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=themParousiaseis&la=1            Μια 

μέρα στο μουσείο ακρόπολης  

http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=trisdiastates_provoles&la=1  Τρισ‐

διάστατες προβολές 

http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=Schools&la=1                   Σχολεία 

και εκπαιδευτικοί  

http://www.theacropolismuseum.gr/default.php?pname=Timetables&la=1                                 Ώρες 

λειτουργίας και εισιτήρια  

http://el.wikipedia.org/wiki/Μουσείο_Ακρόπολης   

Όσοι υποδύονται τους επισκέπτες του μουσείου αναλαμβάνουν την αποστολή να μεταφέ‐

ρουν τις εντυπώσεις και την εμπειρία τους α) σε κάποιον άλλο (φίλο‐η) εν είδει επιστολής, 

έντυπης ή ηλεκτρονικής ή β) σε ένα έντυπο ή διαδικτυακό άρθρο για το Μουσείο Ακρόπο‐

λης.  Για  το  λόγο αυτό    ενθαρρύνονται  να  χρησιμοποιήσουν  το  ίδιο υποοστηρικτικό υλικό 

(περιήγηση στον επίσημο δικτυακό χώρο του μουσείου, εκπαιδευτικό έντυπο υλικό, χρήση 

ψηφιακής πλατφόμας για τη ζωφόρο ή την Αθηνά, ηλεκτρονική επίσκεψη στις συλλογές του 

Μουσείου)   και να συγγράψουν (ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά) το κείμενό τους αξιοποιώ‐

ντας το λεξιλόγιο, τις πληροφορίες και τις προσωπικές εντυπώσεις και συναισθήματα από 

την ηλεκτρονική περιήγηση στους ορόφους, τις αίθουσες και τα εκθέματα του μουσείου.   
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Περίληψη 

 

Η εισήγηση που ακολουθεί αφορμάται από την πραγματικότητα της εξοικείωσης των παι‐

διών με  τα οπτικοακουστικά μέσα και  την  τεχνολογία,  καθώς και  τη σημασία  της εικόνας 

στην κοινωνία και την εποχή μας. Ο κινηματογράφος, ειδικότερα, αποτελεί το πλέον σημα‐

ντικό στοιχείο της κουλτούρας και της πολιτισμικής μας ταυτότητας. Είναι, επομένως, άξιο 

λόγου αυτή η μορφή τέχνης να συνδυάζεται με το γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας, 

στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται λόγος για την ένταξη κι‐

νηματογραφικών  ταινιών,  μικρού  μήκους  κατά  κύριο  λόγο,  και  βιντεοκλίπ  στη  διδακτική 

ώρα των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ και της Β΄ Τάξης Γυμνασίου. Σε αυτό το 

πλαίσιο οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν σε εποικοδομητικές συγκρίσεις ανάμεσα στο 

λογοτεχνικό κείμενο και την προβολή. Τέλος, οι ταινίες και τα βιντεοκλίπ που αναφέρονται 

διατίθενται  ελεύθερα στο Διαδίκτυο,  οπότε μπορεί  εύκολα ο διδάσκων/η διδάσκουσα να 

έχει πρόσβαση και να κάνει προβολές στους/ στις μαθητές/ ‐τριες του/της.  

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Λογοτεχνία, Α’ ‐ Β΄ Τάξη Γυμνασίου, Κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοκλίπ 

 

Εισαγωγή 

 

Στη σημερινή εποχή με την οπτικοποίηση των πληροφοριών και τη ραγδαία εξέλιξη της τε‐

χνολογίας  είναι  σημαντικό  να  εντάξουμε  τον  κινηματογράφο  στη  μαθησιακή  διαδικασία, 

ώστε  να  γίνει  η  εκπαίδευση πιο ουσιαστική.  Σε αυτό  το πλαίσιο,  οι  μαθητές/  ‐τριες  εξοι‐

κειώνονται με τα εκφραστικά μέσα του οπτικού γραμματισμού, μαθαίνοντας, παράλληλα, 

να αναζητούν και να αποκωδικοποιούν τα βαθύτερα νοήματα, ως ενεργοί πλέον αναγνώ‐

στες της εικόνας και του  κειμένου (Messaris, 2001∙ Hall, 2001).  

 

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και,  συγκεκριμένα στο μάθημα  των Κειμένων Νεοελληνι‐

κής Λογοτεχνίας, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρμοστεί η πολυτροπικότητα, δηλαδή κι άλ‐

λοι, πέρα του γραπτού κώδικα, σημειωτικοί  τρόποι μετάδοσης  της νέας γνώσης  (Χοντολί‐

δου, 1999  στον Αγγελάκο,  κ.ά., 2006).  Ένα  τέτοιο  πολυτροπικό  κείμενο  είναι  ο  κινηματο‐

γράφος, που συνδυάζει το κείμενο, την εικόνα, τους ήχους, κ.ά. Η ένταξη του κινηματογρά‐

φου,  άλλωστε,  στο  γνωστικό  αντικείμενο  της  Λογοτεχνίας  συνάδει  με  τους  μαθησιακούς 

στόχους του μαθήματος,  έτσι όπως   διατυπώνονται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ‐

γράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Νεοελλη‐

νικής Λογοτεχνίας για το Γ/σιο (ΥΠΕΠΘ, 2003).  
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Στην παρούσα εισήγηση δεν θα αναφερθώ σε συγκεκριμένα σενάρια μαθημάτων, αλλά θα 

αναφέρω ενδεικτικά παραδείγματα οπτικοποίησης και κινηματογράφησης που σχετίζονται 

με βασικές θεματικές έννοιες συγκεκριμένων κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρί‐

διο, τα οποία θεωρώ ότι λειτουργούν προς επίρρωση των μηνυμάτων που μεταδίδει ο γρα‐

πτός  λόγος  του  κειμένου,  καθώς μεγιστοποιείται η αμεσότητα  και η  κινητοποίηση συναι‐

σθημάτων μέσω της κινούμενης εικόνας. Τα αναφερόμενα παραδείγματα προέρχονται από 

τα σχολικά εγχειρίδια των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ και της Β΄ Τάξης Γυ‐

μνασίου. Από την άλλη, οι ταινίες και τα βιντεοκλίπ που συσχετίζω θεματικά με τα κείμενα  

διατίθενται  ελεύθερα  στο  Διαδίκτυο,  ώστε  να  έχει  εύκολη  πρόσβαση  ο/η  εκπαιδευτικός. 

Από αυτά, μάλιστα, όσα προέρχονται από το you tube μπορούμε να τα «κατεβάσουμε» και 

να τα προβάλλουμε ανά πάσα στιγμή,   χωρίς δηλαδή να χρειάζεται η σύνδεση στο Διαδί‐

κτυο,  μέσω  του  ελεύθερου  λογισμικού  Youtube  Downloader 

(http://download.cnet.com/YouTube‐Downloader/3000‐2071_4‐10647340.html).   

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα μέσω του προγράμματος Avidemux,   που διατίθεται δω‐

ρεάν:  http://sourceforge.net/projects/avidemux‐mswin/files/2.5.5%20%287257%29/,  να 

«κοπεί» ένα απόσπασμα από βίντεο, μικραίνοντας έτσι το μέγεθός του, ώστε να εξασφαλι‐

στεί  περισσότερος  χρόνος  για  συζήτηση  μέσα  στην  τάξη.    Σε  αυτό  το  πλαίσιο,  επαφίεται 

στον  διδάσκοντα/  στη  διδάσκουσα  εάν  επιθυμεί  απλώς  τα  παιδιά  να  παρακολουθήσουν 

την ταινία  ή να συμπληρώσουν κάποιο φύλλο εργασίας, ατομικά ή σε ομάδες.  

 

Από την άλλη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον διαθέσιμο χρόνο διδασκαλίας για την κάλυψη της 

ύλης  (http://www.minedu.gov.gr/home/dioikitika‐eggrafa‐main/59‐eggrafa‐

deyterobathmias‐ekpaideysis/3227‐02‐09‐11‐odigies‐gia‐ti‐didaskalia‐ton‐theoritikon‐

mathimaton‐ton‐a‐b‐kai‐g‐takseon‐imerisioy‐kai‐esperinoy‐gymnasioy‐gia‐to‐sx‐etos‐2011‐

2012.html), προσπάθησα να βρω, κατά κύριο λόγο, μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες κρα‐

τώντας λίγα μόνο λεπτά, μπορεί να αποτελέσουν συστατικό στοιχείο του μαθήματος. Σύμ‐

φωνα με την Ανδριοπούλου (2010), άλλωστε, οι μικρού μήκους ταινίες «λειτουργούν όπως 

τα ποιήματα έναντι των λογοτεχνικών κειμένων: περιέχουν έντονο, γλαφυρό λόγο και πο‐

λυσημία, είναι πυκνογραμμένα και πολυεπίπεδα και ως εκ τούτου ανοιχτά σε ποικίλες ερ‐

μηνείες».  Τέλος,  στις  περισσότερες  ταινίες/  βιντεοκλίπ  πρωταγωνιστής/  ‐ές  είναι  παιδιά, 

ώστε οι μαθητές/ ‐τριες να βρουν ακόμη πιο ελκυστική κι ενδιαφέρουσα την προβολή.   

 

Παραδείγματα κειμένων από το Σχολικό Εγχειρίδιο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Α΄ Τάξης Γυμνασίου 

Ένα παράδειγμα αποτελεί το κείμενο «Λεώνη» της Μ. Πυλιώτου, στο οποίο η έφηβη Λεώνη, 

χτυπημένη από σκλήρυνση κατά πλάκας, βιώνει μια δραματική αλλαγή στη ζωή της, καθώς 

αναγκάζεται  να κινείται με αναπηρικό καροτσάκι.  Σταδιακά,  όμως, ανακτά  το θάρρος  της 

και αντιμετωπίζει δυναμικά την κατάστασή της. Μετά την ανάλυση του κειμένου οι μαθη‐

τές/ ‐τριες θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη μικρού μήκους ταινία «Pet shop (κατά‐

στημα  ζώων)»  του  Μιχαήλ  ‐  Γαβριήλ  Ζενέλη 

(https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=cRhbtOjAv0c#!),  στην  ο‐

ποία είναι εναργές το μήνυμα της διαφορετικότητας των ατόμων: Ο ιδιοκτήτης ενός κατα‐

στήματος ζώων προσπαθεί να το αποτρέψει ένα παιδί από το να το αγοράσει ένα ανάπηρο 
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κουτάβι,  καθώς  είναι    "άχρηστο".  Το παιδί  επιμένει  και,  όταν ο  ιδιοκτήτης σκύβει  για  να 

πιάσει το κουτάβι, συνειδητοποιεί πως και το αγόρι έχει πρόβλημα κινητικότητας. Το ερώ‐

τημα που μεταδίδεται είναι προφανές:  "Αν το παιδί σου έχει κάποιο πρόβλημα το γυρίζεις 

πίσω; Φυσικά και όχι. Τότε γιατί το κάνεις στο κουτάβι σου;". Η ταινία έχει αποσπάσει μια 

σειρά βραβείων, μεταξύ των οποίων και καλύτερης ταινίας  μικρού μήκους στο Διεθνές Φε‐

στιβάλ  Κινηματογράφου Ολυμπίας  για Παιδιά  και Νέους.  Στο  ίδιο  πλαίσιο,  οι  μαθητές/  ‐

τριες  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  και  τη  βραβευμένη  μικρού  μήκους  ταινία  “No 

Parking”  του  Στάμου  Τσάμη  (https://www.youtube.com/watch?v=B69LTLeojBk),  κεντρικό 

θέμα της οποίας είναι η έλλειψη ευαισθησίας της «πολιτισμένης» κοινωνίας για τα άτομα 

με ειδικές ανάγκες.   

Εναλλακτικά,  μία  σημαντική  μεγάλου  μήκους  ταινία  που  μπορεί  να  προβληθεί  είναι  «Το 

φως  που  σβήνει»  (https://www.youtube.com/watch?v=wOtGQi9‐l5Q).  Εδώ  ο  δωδεκάχρο‐

νος Χρήστος Μυρισιώτης ζει στην απομονωμένη Χάλκη μαζί με τη χωρισμένη μητέρα του. 

Το  αγόρι  διαθέτει  ένα  εκπληκτικό  ταλέντο  στη  μουσική,  αλλά  ταυτόχρονα  κινδυνεύει  να 

τυφλωθεί από μία σπάνια αρρώστια. Η ταινία φέρει τη  σκηνοθετική υπογραφή του Βασίλη 

Ντούρου κι εστιάζει στη σημασία του υποστηρικτικού ανθρώπινου περιβάλλοντος, ιδιαίτε‐

ρα για  τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Αξίζει  να ειπωθεί ότι  το σενάριο είναι εμπνευσμένο 

από  τη  συνέντευξη  ενός  μικρού  μουσικού  με  πρόβλημα  όρασης,  όταν  κέρδισε  μουσικό 

βραβείο,  ενώ  ο  μικρός  Βλαδίμηρος  Γολοσίνσκι,  πριν  επιλεχθεί  να  πρωταγωνιστήσει  στην 

ταινία, ήταν πλανόδιος μουσικός σε ταβέρνες. Στο ίδιο πλαίσιο, οι μαθητές/ ‐τριες μπορούν 

να παρακολουθήσουν στο you tube το συγκρότημα «Αερικά» να τραγουδούν το «Διαφορε‐

τικοί»  (https://www.youtube.com/watch?v=ZJZ_jBd8qqM).  Πρόκειται  για  ένα  μουσικό  συ‐

γκρότημα που αποτελείται από νέους με μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμό, νοητική υστέρη‐

ση και άλλες ανεπάρκειες. Με τις συναυλίες τους προσπαθούν να προωθήσουν το μήνυμα 

της διαφορετικότητας. Βλέποντας  το συγκεκριμένο βίντεο οι μαθητές/  ‐τριες, αναμφισβή‐

τητα, προσεγγίζουν πιο βιωματικά και   συνειδητά το μήνυμα της μη παραίτησης από τον 

αγώνα για ζωή των ατόμων με ειδικές ανάγκες και ικανότητες.   

Μένοντας στο θέμα  της διαφορετικότητας,  οι μαθητές/  ‐τριες μπορούν,  εναλλακτικά,    να 

παρακολουθήσουν  τη  μεγάλου  μήκους  ταινία  «Ο  Ψύλλος»  του  Δημήτρη  Σπύρου 

(https://www.youtube.com/watch?v=mw0TYUL28YI),  στην  οποία  ένας  δωδεκάχρονος  μα‐

θητής σε ένα ορεινό χωριό της Ολυμπίας τη δεκαετία του ’60 επιμένει να εκδίδει μια χειρό‐

γραφη  εφημεριδούλα,  τον «Ψύλλο»,  παρά  την  καχυποψία  και  την  απόρριψη που  βιώνει 

από τους συγχωριανούς του. Η πολυβραβευμένη αυτή ταινία αποτελεί ύμνο στη διαφορε‐

τικότητα και την επιμονή στους στόχους και τα όνειρά μας.    

Άλλο παράδειγμα αποτελεί το διήγημα «Ο παππούς και το εγγονάκι» του Λ. Τολστόι, όπου 

σκιαγραφείται το θέμα της συμβίωσης του γέροντα γονιού με την οικογένεια του παιδιού 

του.  Αφού  οι  μαθητές/  ‐τριες  κατανοήσουν  την  περιφρόνηση  με  την  οποία  φέρονται  τα 

παιδιά  στους  γονείς  τους,  όταν  γεράσουν,  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  τη  μικρού  μή‐

κους  ταινία  «Τι  είναι  αυτό;»  του  Κων/νου  Πιλάβιου 

(https://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o),  στην  οποία  ένας  γιος  χάνει  την  υπο‐

μονή του απέναντι στο γέρο πατέρα του, όταν ο τελευταίος τον ρωτάει επανειλημμένα το 

ίδιο πράγμα. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η μικρού μήκους ταινία «Fatherly Love» του ιδίου 
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(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=6FhxbR4YUC0#!), όπου μια 

γυναίκα πρέπει να ταξιδέψει στο Λονδίνο για το γάμο του γιου της αλλά η κατάσταση της 

υγείας του πατέρα της τη βάζει σε δίλημμα αν πρέπει να τον αφήσει πίσω. Μία άλλη πρό‐

ταση  είναι  η  μικρού  μήκους  ταινία  «Ονείρων  Σύντροφοι» 

(https://www.youtube.com/watch?v=wR4vdHnXlsI) του Μανώλη Παπαχρήστου, στην οποία 

έκδηλο είναι το μήνυμα της μοναξιάς των ηλικιωμένων.  

Άλλο παράδειγμα αποτελεί το κείμενο «Ο δρόμος για τον Παράδεισο είναι μακρύς» της Μ. 

Κλιάφα.  Εδώ  οι  μαθητές/  ‐τιρες  θα  μπορούσαν  να  παρακολουθήσουν  το  μικρού  μήκους 

φιλμ  «Κιαλό  Αμαντού,  ανήλικος  μετανάστης  στην  Αθήνα»  του  Γιάννη  Βάκρινου 

(http://vimeo.com/49995976), στο οποίο περιγράφεται η δύσκολη ζωή ενός δεκαπεντάχρο‐

νου ξένου στην Ελλάδα, ενώ διαφαίνεται και η κοινωνική υποκρισία κι ο ρατσισμός.   

Άλλη περίπτωση είναι το κείμενο «Οι πιτσιρίκοι»  του Δ. Ψαθά, στο οποίο μία παρέα παι‐

διών κάνει σαμποτάζ σε γερμανικό φορτηγό, κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής στην 

Ελλάδα. Εδώ οι μαθητές/ ‐τριες μπορούν να παρακολουθήσουν την πολύ σημαντική μεγά‐

λου μήκους ταινία «Το Ξυπόλητο Τάγμα»  του Ελληνοαμερικανού Γκρεκ Τάλλας  (Γρηγόρης 

Θαλασσινός)  (https://www.youtube.com/watch?v=7C3HJ‐yHchI).  Η  ταινία  γυρίστηκε  το 

1954  και πρωταγωνιστές είναι παιδιά.  Εδώ αξίζει  να ειπωθούν λίγα λόγια για το  ιστορικό 

της ταινίας: Στα τέλη της δεκαετίας του ’40 βρισκόταν στην Αμερική ο ηθοποιός του Κρατι‐

κού Θεάτρου Νίκος  Κατσιώτης,  ο  οποίος,  συζητώντας  με  τον  Τάλλας,  του  διηγήθηκε πως 

την ημέρα που η Θεσσαλονίκη γιόρταζε την απελευθέρωσή της, το Νοέμβριο του 1944, στο 

τέλος της διαδήλωσης ακολουθούσε ένα τσούρμο από κουρελήδες πιτσιρικάδες οι οποίοι 

κρατούσαν ένα πανό που έγραφε «Ξυπόλητο Τάγμα». Ήταν τρόφιμοι ορφανοτροφείων της 

Θεσσαλονίκης τα οποία έκλεισαν οι Γερμανοί κι έτσι τα παιδιά βρέθηκαν στο δρόμο. Για να 

επιβιώσουν,  λοιπόν,  μέσα  στις  δύσκολες  συνθήκες  της  κατοχής  (1943),  συνέστησαν  μια 

ηρωική συμμορία σαλταδόρων που έκλεβε τους Γερμανούς και τους μαυραγορίτες για να 

συντηρεί τα μέλη της κι όσους μπορούσε από τον υπόλοιπο κόσμο, ενώ, παράλληλα, βοη‐

θούσε με διάφορους τρόπους την Αντίσταση. Ο Τάλλας τότε, συγκλονισμένος από την ιστο‐

ρία, αποφάσισε να κάνει το «Ξυπόλητο Τάγμα» ταινία, την οποία και γύρισε στην Ελλάδα 

με υποτυπώδη κινηματογραφικά μέσα. Όλα  τα παιδιά που παίζουν στην  ταινία προέρχο‐

νται από αναμορφωτήρια  της Αθήνας και  της Θεσσαλονίκης,  ενώ είναι η πρώτη ελληνική 

ταινία που βραβεύτηκε σε διεθνές Φεστιβάλ (Θεοδοσίου, 2001).     

 

Άλλο παράδειγμα αποτελεί το κείμενο «Η Νέα Παιδαγωγική» του Ν. Καζαντζάκη, το οποίο 

αναφέρεται στις συχνά επώδυνες εμπειρίες  του συγγραφέα από  το δημοτικό σχολείο,  σε 

εποχές (τέλη 19ου αιώνα) που οι εφαρμοζόμενες παιδαγωγικές μέθοδοι ήταν ιδιαίτερα αυ‐

ταρχικές. Εδώ οι μαθητές/  ‐τριες μπορούν να παρακολουθήσουν τη μικρού μήκους ταινία 

«Saved by the bell», η οποία ‐κι εδώ είναι το πολύ ενδιαφέρον‐ δημιουργήθηκε από το 2ο 

Γυμνάσιο Χανίων, ενώ έχει λάβει ειδικό βραβείο στον 3ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό 

Ταινιών Μικρού Μήκους. Στην ταινία αποδίδεται με ασπρόμαυρο χρώμα η πραγματικότητα 

ενός κλειστού κι ασφυκτικού σχολείου, ενώ με χρώματα αποδίδεται η πραγματικότητα και 

η ζωή των παιδιών εκτός του μουντού σχολικού χώρου. Η ταινία, όπως, άλλωστε, και το ίδιο 

το κείμενο του σχολικού εγχειριδίου, εγείρει προβληματισμούς για τον ρόλο του σημερινού 

σχολείου στην εξέλιξη των μαθητών/ τριών ως συγκροτημένων πολιτών στην κοινωνία.  
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Άλλη πρόταση αποτελεί το κείμενο «Ο Σαρλό και το αθάνατο νερό» του Ντ. Δημόπουλου, το 

οποίο προέρχεται από το μυθιστόρημα «Τα δελφινάκια του Αμβρακικού». Εδώ οι μαθητές/ 

‐τριες  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  την  πολυβραβευμένη  ομότιτλη  ταινία 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y_FrwXlFiLk), η οποία, καθώς κάνει λόγο για τη σκλη‐

ρότητα των «μεγάλων» απέναντι σε ένα παιδί που θεωρείται απόβλητο κι άχρηστο, επειδή 

έχει φυματίωση, μπορεί να συσχετιστεί και με την ταινία «Το φως που σβήνει», που προα‐

ναφέρθηκε, και να διαπιστωθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές. Εναλλακτικά, οι μαθητές 

μπορούν να παρακολουθήσουν την ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν “The Kid”, την οποία και πα‐

ρακολουθούν στην ταινία και το βιβλίο οι μικροί πρωταγωνιστές, ο Πέτρος και η Ανθούλα.   

  

Τέλος, άλλο παράδειγμα αποτελεί το κείμενο «Το μαύρο κύμα», που είναι απόσπασμα από 

το  μυθιστόρημα  «Η  ιστορία  του  γάτου  που  έμαθε  σ’  ένα  γλάρο  να  πετάει»  του  Λ.  Σε‐

πούλβεδα. Εδώ τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν απόσπασμα της ομότιτλης ταινί‐

ας  κινουμένων  σχεδίων,  το  οποίο  οπτικοποιεί  το  ανωτέρω  κείμενο 

(https://www.youtube.com/watch?v=Y8Y_vapM_8E).  Επιπλέον,  μπορεί  να  γίνει  προβολή 

της ταινίας «Νικόστρατος»  του Ολιβιέ Ορλέ με τον Εμίρ Κουστουρίτσα, η οποία βασίζεται 

στο ομότιτλο βιβλίο του Ερίκ Μπουασέ (https://www.youtube.com/watch?v=8T_ScJFNeck). 

Η ταινία αναφέρεται σε ένα δωδεκάχρονο αγόρι που σώζει από βέβαιο θάνατο ένα μικρό 

πελεκάνο,  τον  οποίο  και  μεγαλώνει  κρυφά  από  τον  ψαρά  πατέρα  του.  Προαπαιτούμενο 

όμως για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα παιδιά την ταινία είναι η γνώση της αγ‐

γλικής γλώσσας, καθώς οι υπότιτλοι είναι στα αγγλικά. Εδώ οι μαθητές/ ‐τριες μπορούν να 

προβούν σε συγκρίσεις ανάμεσα στις δύο ταινίες και να συνειδητοποιήσουν το χρέος και 

τον σεβασμό του ανθρώπου απέναντι στη φύση.  

    

Παραδείγματα κειμένων από το Σχολικό Εγχειρίδιο Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

της Β΄ Τάξης Γυμνασίου 

 

Ένα παράδειγμα εδώ αποτελεί το κείμενο «Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικί‐

ας» της Μ. Ιορδανίδου, το οποίο μπορεί να διδαχθεί από κοινού με το «Χαλασμένες γειτο‐

νιές» του Κ. Ι. Χαρπαντίδη. Μετά την ανάλυση των κειμένων, οι μαθητές/ τριες μπορούν να 

ακούσουν  το  τραγούδι «Στη γειτονιά μου»  του συγκροτήματος «Υπεραστικοί»,  καθώς  και 

να  δουν  το  βιντεοκλίπ  από  στο  you  tube:  

https://www.youtube.com/watch?v=6OnYap63osc.  Το  συγκεκριμένο  βιντεοκλίπ  είναι  άξιο 

λόγου και προβολής, καθώς καταφέρνει να αποτυπώσει με τον πλέον σαφή κι έντονο τρόπο 

τη μοναξιά, τον φόβο και την ανασφάλεια των κατοίκων της Αθήνας, κι οποιασδήποτε με‐

γάλης πόλης, στην οποία δεν υπάρχει πια η έννοια της γειτονιάς, μήνυμα που μεταδίδουν 

εξίσου και τα δύο ανωτέρω κείμενα του σχολικού εγχειριδίου. Η οπτικοποίηση του τραγου‐

διού  είναι  σημαντική,  ιδιαίτερα  για  τα  παιδιά  της  επαρχίας,  τα  οποία,  στηριζόμενα  απο‐

κλειστικά και μόνο στα κείμενα,  αδυνατούν να συλλάβουν τα βαθύτερα και συναισθηματι‐

κά φορτισμένα νοήματα του λόγου, διότι αυτά απέχουν, κατά κάποιο τρόπο, από τα δικά 

τους βιώματα. Στο ίδιο πλαίσιο, οι μαθητές/ ‐τριες μπορούν να παρακολουθήσουν ένα βί‐

ντεο  της  παλιάς  Αθήνας,  πάλι  από  το  you  tube:  

https://www.youtube.com/watch?v=10REngP648Q,  και  να  το  συγκρίνουν  με  τη  σημερινή 

άποψη της πόλης.  
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Άλλη πρόταση αποτελούν τα κείμενα «Χαλασμένες γειτονιές» του Κ. Ι. Χαρπαντίδη και «Ένα 

παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο» του Ινδιάνου Σιάτλ, κοινό σημείο των οποίων είναι η 

έλλειψη σεβασμού του ανθρώπου για τη φύση και το πράσινο. Εδώ τα παιδιά θα μπορού‐

σαν  να  παρακολουθήσουν  τη  μικρού  μήκους  ταινία  “Homeless”  του  Ιωάννη  Νικηφόρου 

(https://www.youtube.com/watch?v=PnaDNAmoSgY), στην οποία ένας άστεγος ενδιαφέρε‐

ται περισσότερο για τη φύση και την ύπαρξη πράσινου παρά για τον ίδιο του τον εαυτό και 

την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.      

 

Άλλη περίπτωση είναι το κείμενο «Ο Κάσπαρ Χάουζερ στην έρημη χώρα» του Δ. Χατζή, για 

το οποίο υπάρχει κινηματογραφική μεταφορά του από τη Μέμη Σπυράτου, με τίτλο «Η τε‐

λευταία αρκούδα της Πίνδου» (βασίζεται στο ομώνυμο διήγημα του Χατζή από το μυθιστό‐

ρημά  του  «το  Διπλό  βιβλίο»).  Είναι  διαθέσιμη  δωρεάν  στον  ιστότοπο   

http://apeirosgaia.wordpress.com/2011/11/16/%C2%AB%CE%B7‐

%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%AF%CE%B1‐

%CE%B1%CF%81%CE%BA%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B1‐%CF%84%CE%BF%CF%85‐

%CF%80%CE%AF%CE%BD%CE%B4%CE%BF%CF%85%C2%BB‐3/#more‐1817.  Στο  ίδιο  πλαί‐

σιο, οι μαθητές/ ‐τριες μπορούν να παρακολουθήσουν το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Στην 

Αμερική»  του  Σωκράτη  Μάλαμα  (https://www.youtube.com/watch?v=a8uxqzokc0w0),  ό‐

που οι αλλεπάλληλες κινούμενες εικόνες ‐εν είδει ντοκιμαντέρ‐ αισθητοποιούν πολύ έντο‐

να τόσο την αγωνία των μεταναστών κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους για τη νέα πατρίδα 

όσο και τις δύσκολες συνθήκες και την επικινδυνότητα του ίδιου του ταξιδιού.  

 

Άλλο ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το απόσπασμα από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. 

Εδώ  μπορεί  να  γίνει  προβολή  της  ταινίας  Anne  Frank  (δωρεάν  διαθέσιμη  στο:  

https://www.youtube.com/watch?v=VFAVWmFMLVE).    Εάν  υπάρχει  χρόνος,  οι  μαθητές/  ‐

τριες  μπορούν  να  παρακολουθήσουν  και  την  ταινία  «Το  αγόρι  με  τις  ριγέ  πιτζάμες»  του 

Mark Herman (βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του John Boyne), που μας μεταφέρει στην πε‐

ρίοδο του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, μέσα από τα αθώα μάτια δύο μικρών παιδιών που αδυ‐

νατούν να συλλάβουν το μέγεθος της κτηνωδίας του Ναζισμού.  

 

Άλλη πρόταση είναι το κείμενο «Να’ σαι καλά, δάσκαλε!» του Γ. Ιωάννου. Εδώ οι μαθητές/ ‐

τριες, αφού αναλύσουν τον σημαντικό ρόλο του δασκάλου στη ζωή των παιδιών, μπορούν 

να  παρακολουθήσουν  «Το  καναρινί  ποδήλατο»  του  Δημήτρη  Σταύρακα 

(https://www.youtube.com/watch?v=PLtKh4OGHEw),  που  αναφέρεται  στην  προσπάθεια 

ενός νεαρού δασκάλου να βοηθήσει έναν μαθητή που έχει δυσλεξία και γι’ αυτό το λόγο 

έχει  περιθωριοποιηθεί.  Σιγά‐σιγά,  ο  δάσκαλος  ανακαλύπτει  ότι  ο  Λευτέρης  είναι  πολύ 

ευαίσθητο παιδί  κι έχει μάλιστα συναρμολογήσει μόνος το ποδήλατό του. Με αφορμή την 

ταινία οι μαθητές μπορούν να προχωρήσουν πιο πέρα από τον ρόλο του δασκάλου, και να 

προβληματιστούν γενικότερα για τη συμβολή του σχολείου πάνω στην ανάπτυξη της ολό‐

πλευρης προσωπικότητας του παιδιού.   

 

Άλλο παράδειγμα αποτελεί το απόσπασμα «Έξι χιλιάδες νέοι» από το έργο «Ο γάμος» του 

Γ.  Χειμωνά,  το οποίο αναφέρεται  στη θυσία  των φοιτητών  του Πολυτεχνείου  το 1973.  Σε 

αυτό το πλαίσιο, τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τη μικρού μήκους ταινία «Ερμη‐

νεία»  του  Δημήτρη  Σπύρου  (https://www.youtube.com/watch?v=ASMS4geWm68),  στην 
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οποία ένας βασανιστής έρχεται αντιμέτωπος μ’ ένα από τα θύματά του. Εδώ, μάλιστα, ένας  

σκηνοθέτης θέλει  να «ανεβάσει» μια  ταινία με θέμα τα βασανιστήρια φυλακισμένων την 

εποχή της Χούντας. Κι όμως ο ίδιος ο σκηνοθέτης ένα τέτοιο θέμα το αντιμετωπίζει με μαλ‐

θακότητα και πλήξη, κι ας έχουν περάσει λίγα μόνο χρόνια μετά την πτώση της δικτατορίας. 

Εδώ οι μαθητές/ ‐τριες μπορούν να προβούν σε συγκρίσεις με τη σημερινή εποχή, π.χ. πώς 

εμείς σήμερα αντιμετωπίζουμε τέτοιες ιστορικές περιόδους, αν και κατά πόσο έχει ξεφτίσει 

η σημασία τους, κτλ.        

 

Άλλη περίπτωση κειμένου είναι το ακριτικό τραγούδι «Ο Διγενής». Εδώ οι μαθητές/ ‐τριες 

μπορούν να ακούσουν και να δουν το βιντεοκλίπ του τραγουδιού «Ο Διγενής (Ριζίτικο)» του 

Γιάννη  Μαρκόπουλου  κι  ερμηνευμένο  από  τον  Νίκο  Ξυλούρη 

(https://www.youtube.com/watch?v=cIOufzUmP4Y),  στο  οποίο  αποτυπώνονται  σημαντικά 

γεγονότα από την ιστορία της Ελλάδας: διακρίνονται ο στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας, ο 

ελληνοϊταλικός πόλεμος  και  το  Έπος  του  ‘40,  η  γερμανική  κατοχή,  η  κηδεία  του Παλαμά, 

εκτελέσεις και βασανιστήρια από Γερμανούς στο Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, στρατόπεδα συγκέ‐

ντρωσης,  ο Άρης Βελουχιώτης,  ο Αλέξανδρος Παναγούλης,  ο  Γιάννης Ρίτσος,  ενώ ο  χορός 

των  Κρητικών αντρών,  που παρακολουθούμε,  είναι  από  την  ταινία  "El Greco"  (2007)  του 

Γιάννη Σμαραγδή. Σε αυτό το βιντεοκλίπ είναι σαν να αισθητοποιούνται πολύ έντονα σημα‐

ντικές ηρωικές περίοδοι από την ιστορία των Ελλήνων, αναπόσπαστο κομμάτι των οποίων 

αποτελεί και ο Διγενής Ακρίτας.   

 

Άλλη πρόταση αποτελεί το απόσπασμα «Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού» από το κλασικό 

βιβλίο «Ο μικρός πρίγκιπας»  του Αντουάν ντε Σαιντ‐ Εξυπερύ, βασικό μήνυμα του οποίου 

είναι η δύναμη της αγάπης. Εδώ οι μαθητές/ ‐τριες θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν τη 

μικρού  μήκους  ταινία  «Στο  παράθυρο  του  νοσοκομείου»  (Spirit  Clips) 

(http://www.videoman.gr/36582),    στην  οποία  είναι  έκδηλη  η  δύναμη  της φιλίας  και  της 

αγάπης μεταξύ δύο ασθενών που μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο σε ένα νοσοκομείο.  

 

Τελευταίο παράδειγμα  είναι  το απόσπασμα «Γραφείον  ευρέσεως  εργασίας»  από  το  έργο 

«Μηχανάκια» του Μ. Κουμανταρέα. Μετά την ανάλυση κι επεξεργασία του, θα μπορούσε 

να  προβληθεί  στους  μαθητές/  στις  μαθήτριες  η  πολυβραβευμένη    μικρού  μήκους  ταινία 

“Casus  belli”  του  Γιώργου  Ζώη  (https://www.youtube.com/watch?v=w6eYoRIUVKg),  στην 

οποία  μέσα  σε  μόλις  έντεκα  λεπτά  αποτυπώνονται  οι  τυπικές,  απόμακρες  κι  απρόσωπες 

σχέσεις στη σημερινή ελληνική κοινωνίας της κρίσης, η οποία για να βγει υγιής ‐αυτό είναι 

σημαντικό μήνυμα‐ χρειάζεται μία καλώς εννοούμενη κι αποφασιστική δράση και πρωτο‐

βουλία κι όχι απραξία, στασιμότητα, συμμόρφωση ή φυγή, όπως έκανε ο Αναστάσης, πρω‐

ταγωνιστής του σχολικού κειμένου, που, με τη σειρά του, αντιμετωπίζει μία παρόμοια κα‐

τάσταση.    

Συμπεράσματα 

 

Οι μαθητές δεν είναι επ’ ουδενί αναλφάβητοι μιντιακά (Ανδριοπούλου, 2010), γι’ αυτό και 

είναι σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν αυτή η εμπειρία κι εξοικείωσή τους, στο πλαίσιο της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας.   Συγκεκριμένα, ο κινηματογράφος μεγιστοποιεί την πρόσληψη 

των μηνυμάτων  ενός  λογοτεχνικού  έργου,  καθώς  ανταποκρίνεται, ως    πολυαισθητηριακή  

διδακτική προσέγγιση,  στα διαφοροποιημένα  ενδιαφέροντα  και  μαθησιακά στυλ  των μα‐
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θητών/ ‐τριών (Tomlinson, 2003‐4), με αποτέλεσμα να μεγιστοποιούνται οι μαθησιακές ευ‐

καιρίες για κάθε παιδί μέσα στην τάξη. Το σχολείο, λοιπόν, οφείλει να τον εντάξει στη μα‐

θησιακή διαδικασία πιο συστηματικά, προκειμένου να καταστήσει τα παιδιά πιο ικανά  να 

προσλαμβάνουν και να ερμηνεύουν, εν τέλει, την ίδια την πραγματικότητα που βιώνουν.   
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Παρουσίαση των  σημαντικότερων μουσείων πληροφορικής στον κόσμο. Πρόταση για 
την παιδαγωγική αξιοποίησή τους και για την ανάπτυξη αλγοριθμικού τρόπου σκέψης σε 

μαθητές ηλικίας 11 έως 15 ετών (Ε΄ και ΣΤ Δημοτικού Σχολείου και Γυμνασίου). 
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Φοιτητές Μ.Π.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

Περίληψη 

H παρούσα εισήγηση, παρουσιάζει τα κυριότερα Μουσεία Πληροφορικής του κόσμου, κα‐

θώς και διδακτικές προτάσεις για την   παιδαγωγική αξιοποίηση τους στην τάξη κυρίως σε 

μαθητές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, αλλά και Α’, Β’ Γυμνασίου. Τα μουσεία πληροφορικής όπως 

αυτά της Καλιφόρνια, του Λονδίνου, της Γαλλίας, του Μονάχου κ.ά. αφηγούνται μέσα από 

τα  εκθέματά  τους  την  ιστορία  της  πληροφορικής,  δίνουν  σε  παλαιούς  και  νέους  χρήστες 

των  Νέων  Τεχνολογιών  τη  δυνατότητα  να  εξερευνήσουν  τις  συλλογές  τους  «για  την  έ‐

μπνευση,  τη  μάθηση  και  την απόλαυση»,  ενώ παράλληλα  εξοικειώνουν  τους  μαθητές  με 

την ιστορία των υπολογιστών με τρόπους που απευθύνονται ειδικά σε αυτούς, σχεδιασμέ‐

νους   για τα στάδια ανάπτυξης και τις  ικανότητές τους. Επιπροσθέτως, παρουσιάζονται οι 

σύγχρονες  τάσεις  μουσειοπαιδαγωγικής,  καθώς  και  συγκεκριμένες  δραστηριότητες  και 

παιδαγωγικές προτάσεις για την αξιοποίηση των εκθεμάτων των μουσείων αυτών, τη μύη‐

ση και εξοικείωση των μαθητών με τον κόσμο και την ιστορία της πληροφορικής. Ο στόχος 

της διδασκαλίας μέσα από τη μουσειακή αγωγή της εξέλιξης του Η/Υ και των Ν.Τ. δεν μπο‐

ρεί να είναι άλλη από την άσκηση και τον πειραματισμό στις τεχνικές μέτρησης, οι οποίες 

από  την  εποχή  του  κινέζικου Άβακα ως  τον σημερινό Η/Υ δίνουν  το στίγμα  της  ιστορικής 

εξέλιξης της αλγοριθμικής σκέψης και της επινόησης των τεχνικών της. Η ενασχόληση των 

μαθητών με τις τεχνικές αυτές αρχικά θα προβληματίσει, σίγουρα όμως θα κινητοποιήσει 

την αλγοριθμική τους σκέψη, θα προωθήσει την ανακαλυπτική τους διάθεση, θα αξιοποιή‐

σει  τη δημιουργικότητά τους και θα προσδώσει στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την 

αγωγή και εκπαίδευση στις Τ.Π.Ε. το απαραίτητο κίνητρο για μάθηση.  

Λέξεις κλειδιά: Μουσεία πληροφορικής, μουσειοπαιδαγωγική, αλγοριθμική σκέψη, μαθη‐

τές. 

Εισαγωγή 

Τα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Μουσεία στον κόσμο εξελίσσονται για περισσότερο από 

200 χρόνια. Η πρώτη γενιά δημιουργήθηκε για να συνδέσει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου 

με τη βιομηχανία. Το 1794, ιδρύθηκε το Conservatoire National des Arts et Métiers στο Πα‐

ρίσι με σκοπό να εκπαιδεύσει νέους τεχνίτες και σχεδιαστές στη χρήση των συλλογών ως 

εκπαιδευτικά  βοηθήματα.  Στις  αρχές  του 20ου αιώνα  οι  ιδέες  του  σοβαρού  και  έγκυρου 

Μουσείου  Τεχνολογίας,  σε  συνδυασμό  με  τις  δημοφιλείς  βιομηχανικές  εκθέσεις  που  πα‐

ρουσιάζονταν την εποχή εκείνη, δημιούργησαν τη δεύτερη γενιά Μουσείων Επιστήμης και 

Τεχνολογίας, με κύριο εκφραστή το Deutsches Museum του Μονάχου. Κύριος στόχος τους 
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ήταν η εκπαίδευση του ευρύτερου δυνατού κοινού, δια μέσου συλλογών, αλλά και τεχνο‐

λογικών εκθεμάτων. Στα μέσα του 20ου αιώνα εμφανίστηκαν οργανισμοί, όπως το Palais de 

la Découverte στη Γαλλία, οι οποίοι απέφευγαν τον χαρακτηρισμό του Μουσείου. Οι οργα‐

νισμοί αυτοί, ήταν αφιερωμένοι στην εκλαΐκευση της Επιστήμης και της Τεχνολογίας μέσω 

επίδειξης  και  έμφασης  στην  κίνηση  και  την  αλληλεπίδραση  επισκέπτη‐εκθέματος 

(http://www.tmth.edu.gr/index.php?action=article_sxoleia&pageTitle=what_is_a_museum). 

Τα σημαντικότερα μουσεία πληροφορικής, με τα οποία ασχοληθήκαμε, είναι τα ακόλουθα: 

 

Computer  History  Museum,  California,  United  States, 

http://www.computerhistory.org 

The National Museum of 

Computing, U.K, 

http://www.tnmoc.org 

Deutsches  Museum  in  Munich,  Germany, 

http://www.deutsches‐museum.de 

Hans  Nixdorf Museum,  Ger‐

many, http://www.hnf.de 

Museu  do  Computador,  Sao  Paolo, 

http://www.museudocomputador.com.br/homeingles2.php

Musée  de  l’Informatique, 

Grande  Arche ,  Paris, 

http://www.defense‐92.fr 

The  Computer  Museum  University  of  Amsterdam 

http://www.science.uva.nl/museum 

Ελληνικό  Μουσείο  Πληρο‐

φορικής,  Αθήνα,  Ελλάδα, 

http://www.elmp.gr 

Musée de l’informatique à la Cité Numérique de Sophia‐Antipolis, France 

http://www.museeinformatique.fr/Le‐musee‐de‐l‐informatique‐a‐la‐Cite‐Numerique‐de‐

Sophia‐Antipolis_a73.html 

Εκθέματα 

Στα Μουσεία Πληροφορικής πραγματοποιείται μέσα από τα εκθέματα  ιστορική διαδρομή 

στην  εξέλιξη  του  Υπολογιστή που θα  μπορούσαμε  να  διακρίνουμε  σε  τέσσερις  θεματικές 

συλλογές:  

α) Η περίοδος Προ‐Υπολογιστή, με την ανακάλυψη του Άβακα να θεωρείται θεμελιώδης. 

β)  Η  αναλογική  περίοδος  (Analogical  Reasoning),  όπου  παρουσιάζονται  υπολογιστές  με 

μνήμη Φερρίτη, με κάρτες, με βαλβίδες κ.λπ. 

γ) Η περίοδος των δεκαετιών του ΄70 και ΄80, όπου παρουσιάζονται τα συστήματα υπολογι‐

στών που ζυγίζουν μέχρι 10 τόνους.  

δ) Η νεώτερη περίοδος με την αίθουσα μικροϋπολογιστών, την αίθουσα με τα επιτεύγματα 

στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, από τα πρώτα τηλέτυπα μέχρι το Internet και, τέλος, την 
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εξέλιξη των μικροεπεξεργαστών, με τον πρώτο προσωπικό υπολογιστή έως και τη σημερινή 

τεχνολογική εξέλιξη.  

Ο  επισκέπτης  έχει  επίσης  στη  διάθεσή  του  αρχεία  από  βιβλία  πληροφορικής,  περιοδικά, 

λογισμικά, παιχνίδια και εγχειρίδια, εκθέματα από τους τομείς των φυσικών επιστημών και 

τόμους ποικίλου επιστημονικού περιεχομένου. Στο Μουσείο Ιστορίας Υπολογιστών του Σάο 

Πάολο της Βραζιλίας «έργο δεν είναι μια απλή έκθεση ηλεκτρονικού εξοπλισμού». Σαν α‐

ποστολή του έχει να συμβάλλει στη βελτίωση τεχνολογικής, επιστημονικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής εξέλιξης στη Βραζιλία και επίσης, στη μείωση του «αποκλεισμού» των φτωχών 

λόγω του ψηφιακού χάσματος‐δυισμού (digital divide).  

Μουσειακή αγωγή 

Η επικοινωνία με το κοινό αποτελεί μια προτεραιότητα της σύγχρονης μουσειακής πολιτι‐

κής. Οι μουσειοπαιδαγωγικοί στόχοι συνοψίζονται στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη 

συναισθηματική και κοινωνική σχέση συνεργασίας, την απόλαυση της βιωματικής δράσης 

και επιτυγχάνονται με παιδαγωγικές μεθόδους βιωματικής μάθησης μέσα από την εξερεύ‐

νηση και το παιχνίδι. Παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με το α‐

ντικείμενο  και  μειώνεται  η  έννοια  της  αυθεντίας  του  μουσείου.  Παράλληλα,  ο  μαθητής 

αναπτύσσει  τη φαντασία  του,  τη  δημιουργικότητά  του  και  την  ευαισθησία  του απέναντι 

στην τέχνη και στον πολιτισμό. 

Ειδικά  τμήματα  των μουσείων αναλαμβάνουν  την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμά‐

των  για  σχολικές  ομάδες.  Πρόκειται  για  δράσεις  που  αναφέρονται  σε  μια  συγκεκριμένη 

θεματική ενότητα ή έκθεμα του μουσείου και απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή 

ομάδα, σε μικρό αριθμό μαθητών και έχουν καθορισμένο χρόνο περιήγησης. Οι μουσειο‐

παιδαγωγοί προσπαθούν να κεντρίσουν  το ενδιαφέρον  των παιδιών μέσα από διάφορες 

δραστηριότητες  (π.χ.  ερωτηματολόγια,  εργαστήρια,  θεατρικά  παιχνίδια,  κατασκευές)  για 

έρευνα και ανακάλυψη. Εργαλεία αυτών των δραστηριοτήτων μπορούν να αποτελέσουν τα 

φύλλα εργασίας, διάφορα έντυπα, οδηγοί του μουσείου, μακέτες, αντίγραφα, πανό. Έτσι,  

τα  παιδιά  όχι  μόνο  παύουν  να  θεωρούν  το  μουσειακό  χώρο ανιαρό  και  απρόσιτο,  αλλά 

αρχίζουν να εξοικειώνονται με αυτόν, αποκτώντας μια θετική εικόνα για το μουσείο.  

Αν και τα εκπαιδευτικά μουσειακά προγράμματα επιδέχονται βελτιώσεις, ωστόσο αποτε‐

λούν καθοριστική λύση στο πρόβλημα της εποικοδομητικής επίσκεψης στο μουσείο.  Στις 

μέρες μας, όλο και περισσότερα μουσεία στην Ελλάδα, αναγνωρίζοντας τη σημασία αλλά 

και  την  ανάγκη  της  εφαρμογής  τους,  αποκτούν  τμήματα  εκπαιδευτικών  προγραμμάτων 

(http://11dim‐evosm.thess.sch.gr/vima/vima8.htm). 

Μουσεία Πληροφορικής και Εκπαίδευση 

Παρόλο που οι Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση  (ΤΠΕ‐Ε)  έχουν εισαχθεί  τόσο στην Δευτεροβάθμια 

όσο και στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας πιλοτικά μέσω του ΚΠΣ, όπως η Ο‐

ΔΥΣΣΕΙΑ  (1997‐2002),    εντούτοις  η  ύπαρξη  των  μουσείων  πληροφορικής  είναι  ελάχιστα 

γνωστή τόσο στους εκπαιδευτικούς πληροφορικής όσο και στους μαθητές.   Ωστόσο ο συ‐

σχετισμός μουσείου‐εκπαίδευσης είναι ολοένα και πιο αναγκαίος. Οι μαθητές μπορούν να 
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κατανοήσουν σε βάθος την ανάπτυξη εννοιών και τη λειτουργία των ηλεκτρονικών υπολο‐

γιστών  που  είναι  τόσο  δύσκολο  να  αποδοθεί  στις  σχολικές  αίθουσες.  Συγκεκριμένα,  μια 

επίσκεψη σε Μουσείο Πληροφορικής μπορεί να υποστηρίξει τη μάθηση σε διάφορα μέρη 

του εκπαιδευτικού αναλυτικού προγράμματος συμπεριλαμβάνοντας: Τ.Π.Ε., Πληροφορική 

και Επιστήμη των Υπολογιστών, Σχεδιασμός και Τεχνολογία, Μαθηματικά αλλά και Ιστορία. 

Τα  εργαστήρια  των  Μουσείων  Πληροφορικής  με  διαδραστικά  προγράμματα  προωθούν 

τους μαθητές να σκέφτονται κριτικά για την τεχνολογία και την ιστορία συμμετέχοντας σε 

ευχάριστες, δημιουργικές δραστηριότητες που ενθαρρύνουν δεξιότητες όπως η παρατήρη‐

ση, η εξέταση, η συνεργασία και η συζήτηση. Ένα πρόσθετο πλεονέκτημα είναι ότι οι μαθη‐

τές έχουν την ευκαιρία να μάθουν από επαγγελματίες την ιστορία των υπολογιστών. Τους 

παρέχεται, επίσης, οπτική αναπαράσταση των  ιστορικών περιόδων που καλύπτονται στην 

έκθεση. Συμπληρώνοντας ένα χρονοδιάγραμμα με πληροφορίες που έχουν νόημα για αυ‐

τούς ή ένα quiz με ερωτήσεις που αφορούν τα εκθέματα, οι μαθητές θα είναι σε θέση αντι‐

ληφθούν  τον εκπληκτικό ρυθμό και  το πεδίο εφαρμογής  των αλλαγών της ανάπτυξης  της 

τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών (www.MuseeInformatique.fr).  

Πρόταση Μουσειακής Αγωγής και Εκπαίδευσης  για τους μαθητές των μεγάλων τάξεων 

του Δημοτικού Σχολείου  (Ε΄ και ΣΤ΄) αλλά και του Γυμνασίου ηλικίας 11‐15 ετών. 

Αναλύοντας    τα  σημαντικά  εκθέματα  των  μουσείων  που  παρουσιάστηκαν  πιο  πάνω  ως 

προς την ιστορική αλληλουχία των εκθεμάτων τους, την ιεραρχημένη θεματολογία τους και 

τη διδακτική τους αξία, θα διατυπώσουμε μια πρόταση διδασκαλίας για τους μαθητές των 

Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου αλλά και για τους μαθητές των τάξεων του Γυ‐

μνασίου,  που  πιστεύουμε,  ότι  ανταποκρίνεται  στα  ενδιαφέροντά  τους,  συμβαδίζει  με  τα 

αναλυτικά προγράμματα σπουδών τους και προσφέρει συνοχή στην κατανόηση και κριτική 

θεώρηση  της  ιστορικής‐εξελικτικής αναγκαιότητας  των Μαθηματικών  και  της Πληροφορι‐

κής, των επιστημών που συνέβαλλαν και συμβάλλουν τα μέγιστα στο σημερινό «τεχνολογι‐

κό θαύμα» αλλά και διαθεματική προσέγγιση μέσω της Ιστορίας και των Φυσικών Επιστη‐

μών. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

  Οι εκπαιδευτικοί στόχοι περιγράφονται στα επιμέρους επίπεδα της πρότασης που παρου‐

σιάζεται. Κεντρικός στόχος της διδασκαλίας μέσα από τη μουσειακή αγωγή της εξέλιξης του 

Η/Υ και  των Τ.Π.Ε.  είναι  ‐πέρα από την εποικοδομητική‐ανακαλυπτική‐διεπιστημονική και 

απόλυτα ουσιαστική μορφή της γνώσης που θα κατακτήσουν (συνδέοντας τη θεωρία με την 

πράξη,  προσφέροντάς  τους  τη  δυνατότητα  να  συνειδητοποιήσουν  τη  θέση  τους  και  την 

προσδοκώμενη στάση τους στο ιστορικο‐επιστημονικό γίγνεσθαι) ‐ η καλλιέργεια σημαντι‐

κών κοινωνικογνωστικών και ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και  ικανοτήτων  (άμιλλα, συνευ‐

θύνη, αυτορρύθμιση κλπ.). Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της ατομικής αλλά κυρίως της ομαδο‐

συνεργατικής εργασίας τους πάνω στο πλαίσιο που θα δομηθεί στην τάξη και θα πραγμα‐

τοποιηθεί στους χώρους του Μουσείου, με τη συνεργασία τους με το επιστημονικό προσω‐

πικό του Μουσείου ή των εικονικών επισκέψεων των μουσείων αλλά και των παρουσιάσε‐

ων, εργασιών και συμπερασμάτων που θα κοινοποιήσουν στους δασκάλους και στους συμ‐

μαθητές των άλλων τάξεων του Σχολείου τους. Η συνεργασία των μαθητών θα αφορά και 
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την προμήθεια του εποπτικού υλικού και των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν για τη διδα‐

σκαλία κυρίως στο χώρο του Σχολείου αλλά και του Μουσείου. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι 

οι μαθητές μπορούν να ασχοληθούν με την κατασκευή πχ. Άβακα, αν δεν υπάρχει ή το σκά‐

κι του Napier, να συγκεντρώσουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες για τα Εικονικά Μου‐

σεία Πληροφορικής και να   παρακολουθήσουν   βίντεο για την  ιστορία της Πληροφορικής, 

πχ.  για  το  Μηχανισμό  των  Αντικυθήρων,  την  ταινία  «Υπολογιστής  2000  ετών» 

(http://www.freedocumentaries.gr/index.php/documentary‐

categories/technology/item/308‐the‐two‐thousand‐year‐old‐computer)  κλπ.  να  δημιουργή‐

σουν συλλογή και να κάνουν έκθεση με φωτογραφικό υλικό, εξαρτήματα Υπολογιστών και 

λογισμικά παρουσιάζοντας την ιστορική τους εξέλιξη  (ενδεικτικά η ιστοσελίδα γερμανικού 

σχολείου με απλή έκθεση Πληροφορικής: (http://www.gbbasel.ch/schule/dienstleistungen‐

1/computermuseum‐im‐gymnasium‐baeumlihof‐1).  

Υλικοτεχνική υποδομή 

Η αίθουσα πληροφορικής του σχολείου ή η αίθουσα φυσικής και χημείας ακόμη και η σχο‐

λική τάξη με υπολογιστή/ές με σύνδεση στο διαδίκτυο, βιντεοπροβολέα. Ομάδες 2‐3 μαθη‐

τών ανά υπολογιστή. 

Προετοιμασία 

  Στα πλαίσια της μουσειακής αγωγής των έξι επιπέδων που περιγράφεται παρακάτω πρέ‐

πει  να  γίνεται  προετοιμασία  των  μαθητών  με  κατάλληλα  φύλλα  εργασίας,  τα  οποία  λει‐

τουργούν αφορμητικά χαράσσοντας τους διερευνητικούς άξονες  των δραστηριοτήτων που 

θα ακολουθήσουν. Οι δραστηριότητες που θα περιγράφονται στα φύλλα εργασίας, πρέπει 

να γίνονται άλλες στην αίθουσα διδασκαλίας κι άλλες κατά την επίσκεψη στο Μουσείο είτε 

αυτή είναι πραγματική είτε εικονική.  

Επίπεδο 1ο: Ανακάλυψη της ιστορικής εξέλιξης Πληροφορίας – Επικοινωνίας 

Κατασκευή συστήματος σημάτων Mors 

Όλα τα Μουσεία παρουσιάζουν την εξέλιξη της μετάδοσης της Πληροφορίας και των τρό‐

πων Επικοινωνίας μεταξύ  των ανθρώπων,  μέσα από προγράμματα και  εκθέματα από  την 

εποχή  της  εικαστικής  έκφρασης  των προϊστορικών σπηλαίων  (μπορεί  να προβληθεί  και η 

ταινία‐ντοκυμανταίρ του Werner Herzog «Cave of forgotten dreams» με θέμα τις αρχαιότε‐

ρες ανθρώπινες εικονογραφημένες παραστάσεις στα σπήλαια Chauvet της νότιας Γαλλίας) 

ως τα σύγχρονα (ασύρματα) δίκτυα και το διαδίκτυο. Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, οι μα‐

θητές να αναζητήσουν τρόπους επικοινωνίας και διακίνησης της πληροφορίας, αλλά και το 

ρόλο  των Μαθηματικών  σ’  αυτήν.  Στο Μουσείο HNF  πχ.  υπάρχει  εργαστήριο  πειραματι‐

σμού για τα σήματα Mors.  

Σε  πρώτη  φάση,  λοιπόν,  οι  μαθητές,  αφού  «ανακαλύψουν»  τους  τρόπους  επικοινωνίας 

στην ιστορική τους εξέλιξη, θα μπορούσαν να κατασκευάσουν στην τάξη ένα σύστημα ση‐

μάτων Mors‐ηλεκτρικό οπτικό τηλέγραφο (ηλεκτρικά κυκλώματα με διακόπτη και φωτεινή 

πηγή) και να επικοινωνήσουν από διαφορετικούς χώρους με κώδικα που θα επινοήσουν  οι 

ίδιοι. 
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Επίπεδο 2ο: Κατανόηση συστημάτων αρίθμησης‐μηχανισμού αρίθμησης –Δυαδικό σύ‐

στημα αρίθμησης‐Ποσοτικοποίηση‐Κωδικοποίηση‐Ψηφιοποίηση της Πληροφορίας 

Βάση για την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών στις Τ.Π.Ε. δεν μπορεί να είναι άλλη από 

την άσκηση και τον πειραματισμό στις τεχνικές μέτρησης, οι οποίες από την εποχή του κινέ‐

ζικου Άβακα ως τον σημερινό Η/Υ δίνουν το στίγμα της ιστορικής εξέλιξης της αλγοριθμικής 

σκέψης και  της επινόησης των τεχνικών της. Η ενασχόληση με  τις  τεχνικές αυτές θα προ‐

βληματίσει και θα κινητοποιήσει την αλγοριθμική σκέψη των μαθητών.  

Ενδείκνυται σε πρώτη φάση επίσκεψη σε μουσείο που διαθέτει τα ανάλογα μέσα και χρήση 

από τους μαθητές των εργαλείων μέτρησης (με τον Πίνακα του Adam Riese, με τον κινέζικο 

Άβακα  και  με  τον  Χάρακα  μέτρησης)  όπως  προτείνει    το  ίδρυμα  Computer  της  πόλης 

Göttingen της Γερμανίας (Computer Cabinett Göttingen e.V.) σε συνεργασία με την Έκθεση 

με αντικείμενα των τεχνικών μέτρησης του τμήματος Μουσειακής Εκπαίδευσης του Μου‐

σείου του Πύργου Salder στην πόλη Göttingen  (Ausstellung Objekte der Rechentechnik des 

Städtischen Museums Schloß Salder, Abt. Museumspädagogik, Εικ. 1). Αυτό, φυσικά, μπορεί 

να γίνει και στη σχολική τάξη, όπου οι μαθητές θα ασκηθούν στις τεχνικές μέτρησης με τα 

παραπάνω μέσα, τα οποία μπορούν, αν δεν υπάρχουν,  να τα κατασκευάσουν οι ίδιοι με τη 

βοήθεια του δασκάλου τους. 

 

Σε  δεύτερο  στάδιο  θα  πρέπει  να  γίνει  διδασκαλία  των  αριθμητικών  συστημάτων  και  σύ‐

γκρισή  τους  με  το  δεκαδικό  σύστημα  αρίθμησης.  Τα  αριθμητικά  συστήματα  μπορούν  να 

θεωρηθούν και να εξετασθούν ως ειδικού τύπου γλώσσες, δηλαδή, γλώσσες που αναπτύ‐

χθηκαν παράλληλα µε τις φυσικές, µε σκοπό και στόχο την αποτίμηση ποσοτήτων. Στις πα‐

ρακάτω εικόνες βλέπουμε το «σκάκι» του σκωτσέζου μαθηματικού Napier (Εικ. 2), μια υπο‐

λογιστική μηχανή προάγγελο του υπολογιστή.  
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Στις εικόνες παρουσιάζεται η γραφή των αριθμών στο δυαδικό σύστημα και ο πολλαπλα‐

σιασμός των αριθμών 17*14=238, με το αποτέλεσμα σαν άθροισμα της θεσιακής αξίας των 

πορτοκαλί κουκίδων (των πουλιών) σε καθεμιά από τις αριστερές στήλες (Εικ. 3). 

Ο Άβακας 

Ο Άβακας, η συσκευή μέτρησης που επινοήθηκε στην Ασία και χρησιμοποιήθηκε από τη 2η 

χιλιετία  π.Χ,  αποτελεί  ένα  σημαντικότατο  εποπτικό  μέσο,  που  δεν  επιτρέπεται  να  λείπει 

από  τις σχολικές αίθουσες  και πρέπει  να  χρησιμοποιείται  εντατικά σε όλες  τις  τάξεις  του 

δημοτικού σχολείου για τη διδασκαλία των αριθμών, των δεκαδικών αριθμών, των αριθμη‐

τικών  πράξεων  και  στη  διδασκαλία  συστημάτων  αρίθμησης.  Παραθέτουμε  ένα  εξαίρετο 

βίντεο  για  τη  χρήση  του  Άβακα  από  το  Deutsches  Museum: 

http://www.youtube.com/watch?v=jwabVzlobZI.  

Στα  παλιά  βιβλία  των  μαθηματικών  της  Ε΄  και  ΣΤ΄  τάξης  του  Δημοτικού  περιλαμβανόταν 

κεφάλαιο,  όπου  γινόταν  διδασκαλία  άλλων  συστημάτων  ρύθμισης  εκτός  του  δεκαδικού 

συστήματος. Εκεί γινόταν αναφορά για το δυαδικό, το πενταδικό σύστημα αρίθμησης αλλά 

και επέκταση σε άλλα αριθμητικά συστήματα. Οι μαθητές παρωθούνταν να χρησιμοποιή‐

σουν ως μονάδα μέτρησης  το 2  και  τα πολλαπλάσιά  του ή  το 5  και  τα πολλαπλάσιά  του 

(25,125,625 κλπ.) και να κάνουν τη σύγκριση με την αντίστοιχη λειτουργία του δεκαδικού 

συστήματος αρίθμησης. Ανακάλυπταν μέσα από τη διαδικασία του μαθήματος τη δυνατό‐

τητα να έχουν ως μονάδα μέτρησης δυνάμεις του 2 ή του 5 αντί για τις δυνάμεις του 10. Ως 

εποπτικό υλικό χρησιμοποιούνταν καλαμάκια, ξυλαράκια, οδοντογλυφίδες κλπ. Οι μαθητές 

καλούνταν να μετρήσουν  την ποσότητα χρησιμοποιώντας  τη διάταξη  του δυαδικού ή  του 

πενταδικού συστήματος.  Καταλάβαιναν,  ότι  για  να μετρήσουν στο δυαδικό π.χ.  σύστημα, 

χρησιμοποιούσαν τους αριθμούς 0 και 1, ενώ στο πενταδικό τους αριθμούς 0, 1, 2, 3 και 4. 

Έγραφαν την ποσότητα με βάση αυτά τα συστήματα αρίθμησης και δήλωναν στο τέλος του 

αριθμού που έγραφαν ως δείκτη με αριθμό το αριθμητικό σύστημα που υποδηλώνει ο α‐

ριθμός  που  έγραψαν  (πχ.  ο  αριθμός  27  του  Δεκαδικού  2710  =  110112  ,  δηλαδή 

1*16άδα+1*8άδα+0*4άδα+1*2άδα+1*μονάδα, ενώ ο ίδιος αριθμός στο πενταδικό σύστη‐

μα 2710 = 1025  , δηλαδή 1*25άδα+0*5άδα+2 μονάδες).  Στο τέλος έκαναν σύγκριση τον α‐

ριθμό που έγραφαν στα διαφορετικά αριθμητικά συστήματα με αριθμούς που ήταν γραμ‐

μένοι στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (έγραφαν δηλαδή 2710 = 110112 = 1025 ). Την ίδια 

διαδικασία ακολουθούσαν και στην επεξεργασία άλλων αριθμών, αλλά και στη διατύπωση 

της δομής άλλων συστημάτων αρίθμησης (4αδικό, 6αδικό, 16αδικό κλπ.) 
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Δυστυχώς μετά από την αναθεώρηση της ύλης που περιλαμβάνεται στα βιβλία από το 1993 

και έπειτα, τα κεφάλαια αυτά παραλήφθηκαν, αφού υπήρξε προβληματισμός για πρόκληση 

σύγχυσης στους μαθητές εξαιτίας της διδασκαλίας τους. Σήμερα στα νέα βιβλία των μαθη‐

ματικών της Ε΄ και ΣΤ΄ τάξης του Δημοτικού γίνεται αναφορά μόνο σε κάποια αριθμητικά 

συστήματα όπως το αρχαίο ελληνικό ή το ρωμαϊκό.  

Στην  μεθοδολογία  της  διδασκαλίας  του  δυαδικού  συστήματος  αρίθμησης  μπορούμε  να 

χρησιμοποιήσουμε παιχνίδια, καθώς και πλούσιο υλικό με άλλες δραστηριότητες δημιουρ‐

γώντας το κατάλληλο περιβάλλον για τη διδασκαλία του δυαδικού συστήματος αρίθμησης 

και την αντιπαραβολή του με το bit μεταφρασμένο σε πληροφορία (Ναι‐Όχι ή 0,1) («Η μα‐

γεία  των  αναποδογυρισμένων  χαρτιών», «το  μαγικό  κόλπο», «λύσε  το  γρίφο‐θεωρία  της 

Πληροφορίας» από το: Computer science Unplugged (http://csunplugged.org/). 

Επίπεδο 3ο: Αλγοριθμική σκέψη‐μαθηματικές ακολουθίες – στρατηγική 

Η παραπάνω ενασχόληση μεθόδων και στρατηγικών μέτρησης θα ενισχύσει την αλγοριθμι‐

κή σκέψη των μαθητών. Αυτές οι ασκήσεις και  τεχνικές είναι απαραίτητο να γίνονται συ‐

χνότατα στη σχολική τάξη, αλλά να συνοδεύονται και με εκπαίδευση στα σημαντικά στάδια 

συστηματοποίησης  της μαθηματικής  σκέψης  στο πέρασμα  των αιώνων.    Γι’  αυτό οι  δρα‐

στηριότητες (μέσα από οδηγίες φύλλου εργασίας) θα πρέπει απαραίτητα να συνοδευτούν 

και από την προβολή της ιστοσελίδας του Μουσείου που θα επισκεφτούν οι μαθητές, κα‐

θώς και από άλλα παρόμοια Μουσεία, δίνοντας έμφαση στη δομή και την ακολουθία των 

θεματικών τομέων, τονίζοντας τις σημαντικές ιστορικές ανακαλύψεις στον τομέα της μαθη‐

ματικής‐αλγοριθμικής σκέψης και της πρακτικής εφαρμογής τους από τους μηχανικούς. Τα 

συμπεράσματα  των  δραστηριοτήτων  του  προηγούμενου  επιπέδου  καταγράφονται ως  κε‐

κτημένο  νοητικό  μοντέλο.  Ο  αλγόριθμος  αυτός  αποτελεί  τη  βάση  για  τις  δραστηριότητες 

του επόμενου επιπέδου,   όπου μεταφράζεται σε κατασκευή με τη βοήθεια μηχανικών ερ‐

γαλείων.  

Επίπεδο 4ο: Μηχανική εφαρμογή της μαθηματικής ακολουθίας (Εφαρμογές) 

Στα περισσότερα Μουσεία προσφέρεται η ευκαιρία να γνωρίσουν οι μαθητές τις σημαντι‐

κές επινοήσεις της τεχνικής κάνοντας μια σημαντική  ιστορική αναδρομή στις μεγαλύτερες 

ανακαλύψεις του ανθρώπου στον τομέα της μηχανικής που οδήγησαν σε μια εξέλιξη από το 

μηχανισμό των Αντικυθήρων ως τον Η/Υ. Είναι απαραίτητη η γνωριμία των μαθητών με αυ‐

τήν την  ιστορική εξέλιξη και τα στάδια, όπου ο άνθρωπος από την απλότητα των πρώτων 

κατασκευών  οδηγήθηκε  στα  πολύπλοκα  επιτεύγματα  της  μικροηλεκτρονικής,  φυσικά  στα 

πλαίσια  εποικοδομητικών  τεχνικών  και  ανακαλυπτικών  μοντέλων  διδασκαλίας  όπως  πχ. 

μελέτη ή κατασκευή απλών μηχανισμών όπως η μηχανή υπολογισμών του Pascal  (Εικ. 4), 

(βίντεο  για  τη  λειτουργία  της  μηχανής  του  Pascal: 

https://www.youtube.com/watch?v=3h71HAJWnVU). 
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Εικόνα 4: Η μηχανή του Pascal 

Επίπεδο 5ο: Ηλεκτρονικός Υπολογιστής 

Η διδασκαλία πρέπει να δώσει έμφαση στην καλλιέργεια μαθηματικών‐αλγοριθμικών μοτί‐

βων,  τεχνικών  και  στρατηγικών  επίλυσης  προβλημάτων  μέτρησης,  εναλλακτικών  τρόπων 

και μεθόδων και εξάσκηση στο δυαδικό σύστημα. Οι μαθητές πρέπει να διαπιστώσουν, ότι 

η αξία στην επιλογή του δυαδικού συστήματος αρίθμησης και η εφαρμογή του στους Η/Υ 

οφείλεται στο γεγονός, ότι χρησιμοποιεί μόνο τους αριθμούς 0 και 1. Πρέπει οι μαθητές να 

παρατηρήσουν,  ότι  από  την  κατασκευή  των  πρώτων  Η/Υ  με  λυχνίες  αντιπροσωπεύονταν 

μέσω των αριθμών 0  και 1 οι δύο καταστάσεις  των λυχνιών  (σβηστές‐αναμμένες λυχνίες) 

έως και στη σημερινή χρήση των τρανζίστορς (περνά ρεύμα‐δεν περνά ρεύμα) και των ολο‐

κληρωμένων κυκλωμάτων. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να μπορούν να δημιουργήσουν 

τις  δικές  τους  ηλεκτρονικές  κατασκευές  (http://www.super‐science‐fair‐

projects.com/sample‐science‐fair‐projects.html ). Σ’ αυτή τη φάση πρέπει να γίνει περιήγη‐

ση στα βασικά  τμήματα και  εξαρτήματα  του Η/Υ και συγκριτική  εκπαίδευση στην  εξέλιξη 

της λειτουργίας των εξαρτημάτων του.  Επίσης,  είναι σημαντικό να γίνει εκτενής αναφορά 

και παρουσίαση των (ασύρματων) δικτύων υπολογιστών, στην τεχνολογία WEB 2.0 και στην 

προοπτική του WEB 3.0, στα tablets PC, στα smartphones  κλπ. 

Επίπεδο 6ο: Ρομποτική 

Η επίσκεψη στο Μουσείο πρέπει να περιλαμβάνει και περιήγηση των μαθητών στον τομέα 

της  Ρομποτικής.  Κατασκευές  με  τα  εξαρτήματα  Lego Mindstorms NXT  (παραθέτουμε  την 

ιστοσελίδα της «Διερευνητικής Μάθησης»: http://www.why.gr/#), όπου προσφέρεται στα 

παιδιά η δυνατότητα συναρμολόγησης και προγραμματισμού του ρομπότ και κατανόησης 

της λειτουργίας του, μιας μικρογραφίας, δηλαδή, του τι ακριβώς συμβαίνει και στον τομέα 

των βιομηχανικών ρομπότ. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται και μέσα από το διαγωνισμό 

για  μαθητές    του  οργανισμού  εκπαιδευτικής  ρομποτικής  και  επιστήμης  WRO  Hellas 

(http://wrohellas.gr/) ή και σε εργαστήρια μουσειακής εκπαίδευσης όπως στο μουσείο HNF 

(http://www.hnf.de/besucherinfo/kids‐aktiv‐kindergeburtstag/schnupperkurs‐robotik.html). 
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Αξιολόγηση 

Σε όλη τη διαδικασία της μουσειακής παιδαγωγικής πρότασης η αξιολόγηση είναι σε όλα 

της  τα  στάδια  διαμορφωτική.  Ο  δάσκαλος  μπορεί  με  κατάλληλα φύλλα  εργασίας  να  την 

ελέγχει και να αξιολογεί τους μαθητές ανάλογα με τον μαθησιακό στόχο κάθε επιπέδου. 

Συμπεράσματα‐Συζήτηση 

Τα σχολεία αποτελούν τους πιο βασικούς και μόνιμους αποδέκτες των εκπαιδευτικών προ‐

σφορών των μουσείων. Οι επισκέψεις (ηλεκτρονικές και πραγματικές) σε μουσειακούς χώ‐

ρους και η συμμετοχή  των σχολικών ομάδων σε δραστηριότητες που προσφέρονται  εκεί, 

μπορούν να αποτελέσουν μια σημαντική εξωσχολική εμπειρία για τους μαθητές, αλλά και 

να εμπλουτίσουν ουσιαστικά το σχολικό μάθημα. Αποτελούν αναμφισβήτητα μια καινοτό‐

μα μορφή μάθησης, η οποία ωφελεί ιδιαίτερα στην αλγοριθμική σκέψη των μαθητών. 

Η εμπειρία μέσα στο μουσείο χαρακτηρίζεται κατά κύριο λόγο από τις ιδιαίτερες ποιότητες 

μάθησης, που προσφέρονται μέσα από την υλική υπόσταση των μουσειακών αντικειμένων 

και την επικοινωνία των μαθητών με αυτά. Τα αντικείμενα προσφέρουν δυνατότητες ανά‐

πτυξης ικανοτήτων και εξάσκησης δεξιοτήτων. Τα μουσειακά εκθέματα παρέχουν εξάλλου 

ποικίλες δυνατότητες για διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση, μέσα από την οποία 

μπορεί να δοθεί μια άλλη διάσταση στη σχολική γνώση. Επομένως, η μουσειακή αγωγή ε‐

νισχύει  τη βιωματική,  ανακαλυπτική  κι  εποικοδομιστική μάθηση,  καθώς η  γνώση οικοδο‐

μείται. http://www.tmth.edu.gr/index.php?action=article_sxoleia&pageTitle=index   

Τέλος, παρόλο που η μουσειοπαιδαγωγική παρουσιάζει πολυάριθμα οφέλη στη διαδικασία 

της μάθησης δεν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμένη σήμερα στην Ελλάδα. 

Παρακάτω παρουσιάζονται  μερικές  προτάσεις  για  την  καλύτερη παιδαγωγική αξιοποίηση 

του ελληνικού μουσείου πληροφορικής: 

 οι  Σχολικοί  σύμβουλοι  πληροφορικής  ανά  την  Ελλάδα  θα  μπορούσαν  να  ενημερώ‐

νουν τους δασκάλους‐καθηγητές της πληροφορικής σχετικά με τα μουσεία πληροφο‐

ρικής, και να αναλάβουν τη διοργάνωση επισκέψεων των μαθητών. 

 θα ήταν  ιδιαίτερα χρήσιμη και ωφέλιμη η συνεργασία σχολείων και μουσείων πλη‐

ροφορικής με στόχο την καλλιέργεια της αλγοριθμικής σκέψης τόσο στην πρωτοβάθ‐

μια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. 

 η  ιστορία  των μουσείων πληροφορικής θα μπορούσε  να αποτελέσει αντικείμενο  ε‐

ρευνητικών εργασιών‐project για τους μαθητές των τάξεων Γυμνασίων και Λυκείων. 

Είναι προφανές, επομένως, ότι η κατεύθυνση την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει η έρευ‐

να  αφορά  στην  ανάπτυξη  μεθοδολογίας  για  την  παιδαγωγική  αξιοποίηση  των Μουσείων 

Πληροφορικής, ανά τον κόσμο, και τη δημιουργία κατάλληλων δραστηριοτήτων για την α‐

νάπτυξη του αλγοριθμικού τρόπου σκέψης σε μαθητές ηλικίας 11 έως 14+ ετών.  
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Πηγές από το διαδίκτυο 

1. Computer science Unplugged (http://csunplugged.org) Η Ελληνική έκδοση διατίθεται 

στο σύνδεσμο: http://olympos.greeklug.gr/uploads/Computer_Science.pdf  

2. http://www.pi‐schools.gr/lessons/computers/epps/18deppsaps_Pliroforikis.pdf  

3. http://www2.braunschweig.de/sdw/Pressemappe_CCG_Schloss_Salder.pdf  

4. http://www.computeractive.co.uk/ca/news/1913198/vintage‐computing‐festival‐

planned‐bletchley‐park  

5. http://en.wikipedia.org/wiki/The_National_Museum_of_Computing  

6. http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_de_l’Informatique_(La_D%C3%A9fense)  

7. http://www.museeinformatique.fr/Visites‐scolaires_a22.html  

8. http://www.youtube.com/tnmoc?gl=GB&hl=en‐GB  
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Περίληψη 

 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει  την από κοινού δράση των μαθητών  της Στ΄2  τάξης  του 

92ου Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης και Στ΄1 του 1ου Δ. Σχ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης. Οι μαθητές, ε‐

μπνεόμενοι  από  τους  πίνακες  της  έκθεσης  του  Λούβρου  στο  Τελλόγλειο  Ίδρυμα  Τεχνών, 

παρακινήθηκαν,  ερεύνησαν,  παρατήρησαν,  αφομοίωσαν,  δημιούργησαν ήρθαν σε  επαφή 

με  την  ιστορική  περίοδο  της  Αναγέννησης  και  συνειδητοποίησαν  τη  διαχρονικότητα  των 

αρχαιοελληνικών μύθων. Τελικά, δίνοντας τη δική τους ερμηνεία για τους συγκεκριμένους 

μύθους,  δημιούργησαν  από  κοινού ψηφιακές  αφηγήσεις,  με  σενάρια  που  εμπνεύστηκαν 

από το σήμερα και τις καθημερινές τους εμπειρίες και συγκέντρωσαν τη δουλειά τους σε 

ένα wiki, που ετοίμασαν για αυτό το σκοπό οι εκπαιδευτικοί των δύο σχολείων. Παράλλη‐

λα, στα πλαίσια της συμμετοχής στο παγκόσμιο πρόγραμμα «Τάξη χωρίς Σύνορα» του Πα‐

νεπιστήμιου του Ελσίνκι, οι μαθητές συνεργάστηκαν με σχολεία από τη Φινλανδία και τις 

ΗΠΑ αναρτώντας τις ψηφιακές αφηγήσεις τους και εκφράζοντας την άποψη τους ως εν δυ‐

νάμει πολίτες της διεθνούς κοινότητας. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, wiki, διαταξικό, διασχολικό, τέχνη, web2.0 

 

Εισαγωγή 

 

Το σχολικό έτος 2012‐2013 η Στ΄2  τάξη του 92ου Δ. Σχ. Θεσσαλονίκης και η Στ΄1  τάξη του 

1ου Δ. Σχ. Νεάπολης Θεσσαλονίκης εργάστηκαν από κοινού πάνω στο θέμα «αρχαίοι ελλη‐

νικοί μύθοι από την αρχαιότητα στην αναγέννηση και το σήμερα». Μέσα από πίνακες του 

Μουσείου του Λούβρου, που αφορούσαν την απεικόνιση κατά την περίοδο της Αναγέννη‐

σης αρχαίων ελληνικών μύθων, οι μαθητές αναζήτησαν το βαθύτερο νόημα και αποτύπω‐

σαν με τη βοήθεια φορητών ψηφιακών συσκευών τη δική τους ερμηνεία για τους αρχαίους 

ελληνικούς μύθους. Στη συνέχεια και στα πλαίσια της συμμετοχής των δύο τμημάτων στο 

παγκόσμιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκπονείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα του Πανε‐

πιστήμιου  του  Ελσίνκι «Τάξη  χωρίς  Σύνορα  ‐ Boundless Classroom»  δημιούργησαν  και  α‐

νάρτησαν τις ψηφιακές αφηγήσεις στον κόμβο του Πανεπιστημίου, που είχε δημιουργηθεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό. 

 

Οι άξονες της δράσης κινήθηκαν στα πλαίσια της ανοιχτής τάξης, που παρέχει τη δυνατότη‐

τα και την ελευθερία στους μαθητές να ερευνήσουν, να παρατηρήσουν, να αφομοιώσουν, 

να δημιουργήσουν και παράλληλα να μάθουν, καθώς ήρθαν σε επαφή όχι μόνο με την  ι‐

στορία και συγκεκριμένα τις περιόδους της αρχαίας Ελλάδας και της Αναγέννησης, αλλά να 

συνειδητοποιήσουν  τη  διαχρονικότητα  των  αρχαιοελληνικών  μύθων  και  τις  διαφορετικές 

σημασιολογικές επεκτάσεις που είχαν αυτοί κατά την Αναγέννηση. Έτσι, οδηγηθήκαμε στην 

αναδιήγηση του μύθου με τη μορφή ολοκληρωμένου σεναρίου, το οποίο με τη χρήση των 
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Νέων Τεχνολογιών μεταμορφώθηκε σε ψηφιακή δημιουργία,  ιδωμένο μέσα από τις καθη‐

μερινές εμπειρίες των παιδιών του 2013. Παρατηρήσαμε πως ισχύει ότι οι παραλήπτες του 

μύθου «προσαρμόζουν το «κείμενο» στα δικά τους κοινωνικο‐ιστορικά συμφραζόμενα, στις 

δικές τους αναφορές και τα μηνύματα που θέλουν να εκπέμψουν, στους δικούς τους κώδι‐

κες,  με  αποτέλεσμα  να  δημιουργείται  ένας  κύκλος ανάμεσα σε αφηγητές  και  αφηγούμε‐

νους, κώδικες, μηνύματα, συμφραζόμενα και χρόνους, δημιουργία κι ερμηνευτική και μετά 

πάλι  στη  δημιουργία  (Μήττα,  1997).  Παράλληλα,  η  συνεργασία  των  δύο  τάξεων  μεταξύ 

τους, αλλά και με τις άλλες τάξεις σχολείων του εξωτερικού, μέσω του διαδικτύου ανέδειξε 

ότι δεν υπάρχουν τείχη ανάμεσά τους, καθώς οι εμπειρίες που μοιράστηκαν είναι πολύτι‐

μες και είναι αυτές που δημιουργούν τη συνείδηση του πολίτη του 21ου αιώνα. 

 

Τάξη χωρίς σύνορα 

 

Η ιδέα να ασχοληθούμε με την ψηφιακή αφήγηση προέκυψε από την πρόσκληση των δύο 

σχολείων, του 92ου Δημ. Σχολείου Θεσσαλονίκης και του 1ου Δημ. Σχολείου Νεάπολης, να 

συμμετάσχουμε σε ένα διεθνές πρόγραμμα που εκπονείται από το Παιδαγωγικό Τμήμα του 

πανεπιστημίου του Ελσίνκι. Στα πλαίσια του προγράμματος «Τάξη χωρίς Σύνορα ‐ Συνδέο‐

ντας μαθητές, δασκάλους και διεθνείς κοινότητες με τη φορητή τεχνολογία» το οποίο έχει 

σαν αρχή την προώθηση της συνεργατικής μάθησης με την ανταλλαγή περιεχομένου, από‐

ψεων και  ιδεών,  χρησιμοποιώντας φορητή  τεχνολογία σε διεθνές  επίπεδο,  το  ερευνητικό 

κέντρο Cicero (http://cicero‐movie.edu.helsinki.fi) έχει δημιουργήσει την κλειστή ‐ ασφαλή 

πλατφόρμα MoViE, στην οποία κλήθηκαν τα συμμετέχοντα σχολεία από τη Φινλανδία και 

τις ΗΠΑ να αναρτήσουν τις ψηφιακές αφηγήσεις που θα δημιουργούσαν οι μαθητές. Οι ο‐

μάδες σχηματίστηκαν με κριτήριο την ηλικία και τα ενδιαφέροντά μαθητών και εκπαιδευτι‐

κών, ύστερα από επικοινωνία και συνεννοήσεις με την υπεύθυνη, του Cicero για τα ελληνι‐

κά σχολεία, κα Μαριάννα Βιβίτσου. 

 

Η εφαρμογή ήταν διαδικτυακή, δεν υπήρχε ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού σε υπολογι‐

στές  και παράλληλα κλειστή  ‐ προστατευμένη  καθώς επέτρεπε  την είσοδο μόνο σε μέλη. 

Επίσης έδινε, πέρα από την ανάρτηση, τη δυνατότητα μοντάζ, καθώς μπορούσαν να κάνουν 

περικοπή και ανασύνθεση τμημάτων από βίντεο που ανέβαζαν. Το τελικό προϊόν τότε, γινό‐

ταν ορατό τόσο στην προσωπική σελίδα του κάθε σχολείου, όσο και στην κοινή σελίδα με 

τα σχολεία της ομάδας. Η ομάδα μας αποτελούνταν, εκτός από τα δύο δικά μας σχολεία, 

από  την 6η  τάξη  του  σχολείου Kartanonkoski  της Φινλανδίας  καθώς  και  την 6η  τάξη  του 

σχολείου Children's Day School της Καλιφόρνια. 

 

Οι  εκπαιδευτικοί  προτείναμε  και  οι  μαθητές  μας  συμφώνησαν,  να  ασχοληθούμε  με  τους 

αρχαίους  ελληνικούς  μύθους  από  μια  άλλη  οπτική  γωνία,  καθώς  θεωρήσαμε  πολύ  καλή 

συγκυρία το γεγονός ότι στο Τελλόγλειο  Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. διοργανώθηκε από τις 

12 Οκτωβρίου 2012 ως τις 27 Ιανουαρίου 2013 έκθεση η οποία περιελάμβανε ογδόντα δύο 

(82) έργα μεγάλων δημιουργών από το Μουσείο του Λούβρου με τίτλο: «Ευρώπη και Ελλη‐

νικοί Μύθοι: 16ος‐19ος αιώνας» παρουσιάζοντας αρχαίους ελληνικούς μύθους, όπως τους 

αποτύπωσαν Ευρωπαίοι καλλιτέχνες από την Αναγέννηση ως τον 19ο αιώνα. 
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Στηριχθήκαμε στο  τρίπτυχο Αρχαιότητα  ‐  Αναγέννηση –  Σήμερα.  Ένας αρχαίος μύθος,  ζω‐

γραφισμένος στην Αναγέννηση συναντά το σήμερα. Οι μαθητές αναγνώρισαν τους μύθους 

που αποτύπωναν οι αναγεννησιακοί και μπαρόκ πίνακες του Λούβρου, αναζήτησαν το μύ‐

θο στην αρχαιότητα και κλήθηκαν να δημιουργήσουν τη δική  τους εκδοχή συνδέοντας το 

παρελθόν και την ιστορία με το σήμερα και τις εμπειρίες τους. Θελήσαμε να ανιχνεύσουμε 

τον τρόπο που οι μαθητές αντιλαμβάνονται την εποχή τους μέσα από τους αρχαίους ελλη‐

νικούς μύθους και τις αναπαραστάσεις των μύθων στην Αναγέννηση. «Η αφήγηση ιστοριών 

παρέχει  το πλαίσιο μέσα στο οποίο αποκτούν νόημα τα γεγονότα και μεταφέρει  τις αξίες 

ενός πολιτισμού» (Bruner, 1991) ενώ «με την ψηφιακή αφήγηση ο μαθητής μπορεί να καλ‐

λιεργήσει  ταυτόχρονα  τον  ψηφιακό,  τον  τεχνολογικό,  τον  οπτικό  και  τον  πληροφοριακό 

γραμματισμό» (Αποστολίδου, 2012). 

 

Οι  μαθητές  μας  δημιούργησαν ψηφιακές  αφηγήσεις,  περνώντας  από  όλα  τα  στάδια:  τον 

καταμερισμό έργου, την εύρεση της βασικής ιδέας και των χαρακτήρων/ηρώων, την οπτική 

γωνία  του θέματος,  τη δημιουργία δομημένου κειμένου‐σεναρίου,  την επιλογή σκηνικών, 

την κατανομή ρόλων, τη σκηνοθεσία, το γύρισμα της ψηφιακής αφήγησης, την επεξεργασία 

της στον υπολογιστή και τελικά τη μεταφόρτωση της, ως ολοκληρωμένο προϊόν στην πλατ‐

φόρμα «MoViE», στην οποία οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί από τη Φινλαν‐

δία, την Αμερική και την Ελλάδα είχαμε πρόσβαση. Οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές του 

προγράμματος ήμαστε σε επαφή και επικοινωνία είτε με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρο‐

μείου είτε με τηλεδιάσκεψη, συζητούσαμε την πρόοδο και οργανώναμε τα επόμενα βήματα 

των ψηφιακών αποτυπωμάτων των μαθητών. 

 

Επιπροσθέτως,  οι  δύο  εκπαιδευτικοί  δημιουργήσαμε  το  wiki 

http://beyondthemyth.wikispaces.com,  για  να  υποστηρίξει  την  Ερευνητική  μας  Εργασία. 

Εκεί οι μαθητές, καθώς επεξεργάζονταν τις δραστηριότητες που αναρτούσαμε, οδηγούνταν 

στη βαθύτερη κατανόηση των μύθων και στην ανάπτυξη των δομών εκείνων με τις οποίες 

θα κατέληγαν στη συνειδητοποίηση της λειτουργίας του μύθου διαχρονικά και την καλύτε‐

ρη κατανόηση του κόσμου που τους περιβάλλει. Παράλληλα, στο wiki οι μαθητές προετοι‐

μάζονταν για τη φάση «Πριν το Μουσείο», που προηγούνταν της επίσκεψης στο Τελλόγλειο 

Ίδρυμα Τεχνών,  ενώ ακολούθησε η η φάση «Μετά  το Μουσείο»,  κατά  την οποία  έγινε η 

ανασκόπηση και η αξιολόγηση του όλου προγράμματος.  

 

Οι γρίφοι 

 

Αναπτύξαμε την όλη δράση σε wiki γνωρίζοντας ήδη τα πολλαπλά οφέλη του, καθώς και οι 

δύο το έχουμε εντάξει ως αναπόσπαστο εργαλείο μάθησης στην καθημερινή μας εκπαιδευ‐

τική διαδικασία, καθώς, όπως αναφέρει κι ο Fountain (2005), «χρησιμοποιώντας το wiki ως 

εργαλείο γραφής μεγιστοποιούνται τα πλεονεκτήματα του αναστοχασμού,  της επανεξέτα‐

σης, της δημόσιας έκφρασης, καθώς τα αποτελέσματα της συγγραφής είναι άμεσα παρατη‐

ρήσιμα την ώρα που αυτά εξελίσσονται». Παράλληλα, θέλοντας να κεντρίσουμε το ενδια‐

φέρον των μαθητών, δημιουργήσαμε μια ακολουθία γρίφων, ώστε να οδηγηθούν οι μαθη‐

τές σταδιακά και μόνοι  τους στην επίλυση του «μυστηρίου»,  το οποίο θα οδηγούσε στην 

έκθεση  του  Τελλογλείου.  Κάναμε  το wiki  να «θυμίζει  εκπαιδευτικό  διαδραστικό  παιχνίδι, 

που θα προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να “μπουν” και να συμμετέχουν στην ίδια 
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την  ιστορία  και  να  επιλέξουν  την  προσωπική  τους  διαδρομή  στα  διάφορα  επεισόδια  της 

ιστορίας» (Μελιάδου, Ε., Νάκου, Α., Γκούσκος, Δ. και Μεϊμάρης, Μ. 2011). Στόχος μας ήταν 

να ενεργοποιήσουμε την ολομέλεια των τμημάτων μας ώστε να ερευνήσουν, να ανακαλύ‐

ψουν,  να  προτείνουν,  να  διαχειριστούν  δεδομένα,  να  επιλέξουν  και  να αποφασίσουν  εκ‐

φράζοντας  την  γνώμη  και  τις  σκέψεις  τους.  Οι  μαθητές  δημιούργησαν  ερωτηματολόγιο, 

αναζήτησαν στοιχεία και πληροφορίες, είτε μέσω συνδέσμων που έβρισκαν αναρτημένους 

στο wiki, όπως αρχεία εφημερίδων με άρθρα που αφορούσαν το μυστήριο, είτε ελεύθερα 

με  χρήση  μηχανών  αναζήτησης,  απηύθυναν  ερωτήσεις  μέσω  τηλεδιάσκεψης  στα  άτομα 

που πιθανολογούσαν ότι μπορούν να τους βοηθήσουν, ενώ καθημερινά γινόταν καταγρα‐

φή των όσων διαδραματίζονταν στη σελίδα «Ημερολόγιο» στο wiki και όταν κατέληγαν στα 

πρώτα συμπεράσματα,  τα ανακοίνωναν. Οι γρίφοι που αναρτούσαμε στο wiki, προσθέτο‐

νταν σταδιακά και προέκυπταν ακολουθώντας τις επιλογές‐αποφάσεις τους, οδηγώντας σε 

ένα ακόμα μυστήριο που έπρεπε να λυθεί κι αυξάνοντας το ενδιαφέρον και τη διάθεση για 

συνέχεια. 

 

Όταν έφτασε η στιγμή να ανοίξουν τα κουτιά συνδεθήκαμε τα δύο τμήματα μέσω τηλεδιά‐

σκεψης  (skype)  και, αφού οι μαθητές αντάλλαξαν  ιδέες, προχωρήσαμε στο άνοιγμά τους. 

Μέσα στα κουτιά είχαμε τοποθετήσει παζλ με τους πίνακες με τους οποίους θα ασχολού‐

μασταν. Ο/η κάθε μαθητής/τρια πήρε τυχαία από ένα κομμάτι και αναζήτησε τα άλλα που 

συμπλήρωναν  τον πίνακα. Με αυτόν  τον  τρόπο δημιουργήθηκαν πέντε  (5)  κοινές μεικτές 

ομάδες.  Την  κάθε ομάδα αποτελούσαν οκτώ μαθητές,  τέσσερις  (4)  από  κάθε σχολείο. Οι 

πίνακες αναρτήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν, ανάλογα με τις προεκτάσεις και τους συμβολι‐

σμούς  τους,  στις  εξής  κατηγορίες:  1.  θεϊκή  δύναμη,2.  αγάπη,3.  επιστημονική  (μυ‐

θο)φαντασία, 4.  εξουσία, 5.  μεταμορφώσεις. H  φιλοσοφία  των  δραστηριοτήτων,  που  δη‐

μιουργήσαμε, βασίστηκε στα projects Artful Thinking και Visible Thinking, που αναπτύχθη‐

καν υπό την αιγίδα του Project Zero του Πανεπιστημίου του Harvard. Τα μοντέλα αυτά στη‐

ρίζονται στην αναλυτική κατανόηση της γνωστικής ανάπτυξης του ανθρώπου και στη διερ‐

γασία της μάθησης έτσι όπως αυτή συντελείται σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα συμπερι‐

λαμβανομένων και των τεχνών (Μέγα, 2011). 

 

Οι ψηφιακές αφηγήσεις 

 

Η αφήγηση στην υπηρεσία  της εκπαίδευσης,  είτε προφορική,  είτε γραπτή, βοηθά στην ε‐

μπέδωση των πληροφοριών από τους μαθητές. Επιπλέον εντάξαμε την ψηφιακή αφήγηση 

στο Σχέδιο Εργασίας καθότι «είναι  ένα χαρακτηριστικό στην εκπαίδευση που εμπλέκει  το 

διαμοιρασμό πληροφοριών με τη χρήση πολυμέσων» (Armstrong 2003). 

 

Όλες οι ομάδες, αφού ενημερώθηκαν για τα επτά (7) βήματα της ψηφιακής αφήγησης, Ο‐

πτική γωνία,  Ερώτηση κλειδί,  Συναίσθημα, Ήχος, Μουσική, Οικονομία περιεχομένου,  Ρυθ‐

μός εξέλιξης και της κινηματογράφησης, συζήτησαν, δημιούργησαν, κινηματογράφησαν και 

παρουσίασαν τη δική τους «εκδοχή» για το μύθο στη σημερινή πραγματικότητα. Αναζητώ‐

ντας  το  νόημα  του  μύθου  που  απεικόνιζε  ο  κάθε  πίνακας,  οι  μαθητές  αφηγήθηκαν,  δη‐

μιούργησαν, συνέθεσαν τη δική τους ιστορία. «Κι όταν καλούνται να πουν μια ιστορία, οι 

μαθητές καλούνται στην ουσία να ανακαλέσουν αυτά που γνωρίζουν, να επανεξετάσουν ή 

να αμφισβητήσουν τις πεποιθήσεις τους και, μέσα από μια κυκλική διαδικασία δημιουργίας 
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και “θέασης” της ψηφιακής ιστορίας καταγράφουν και συνειδητοποιούν τη δική τους προ‐

σωπική  εξέλιξη»  (Matthews – DeNatale, 2008).  Οι  ιστορίες που δημιούργησαν  κινήθηκαν 

στα πλαίσια των προβληματισμών τους ανάλογα με τα ερεθίσματα που έχουν από το περι‐

βάλλον τους ανάμεσα τη διττή επιλογή μεταξύ τεχνολογικών προϊόντων και ηθικών αξιών, 

την οικονομική κατάσταση που βιώνουν, την ειρήνη αλλά και το δικαίωμα στην άρνηση και 

την προσωπική άποψη.  

 

Η συνάντηση 

 

Στις 23  Ιανουαρίου 2013 έγινε η επίσκεψη στο Τελλόγλειο  Ίδρυμα Τεχνών, όπου συναντή‐

θηκαν  τα  δυο  τμήματα  πρώτη  φορά  δια  ζώσης.  Οι  ομάδες  παρακολούθησαν  ενεργά  το 

πρώτο  εκπαιδευτικό  μέρος,  καθώς  είχαν  επεξεργαστεί  από  πριν  τους  πίνακες,  αλληλεπι‐

δρώντας τόσο μεταξύ τους όσο και με την ξεναγό, σχολίαζαν και ανέφεραν όσα είχαν ανα‐

καλύψει με την αναζήτησή τους και τις εντυπώσεις και συναισθήματα που είχαν αποκομί‐

σει από τους πίνακες βλέποντας τους στο wiki και συγκρίνοντάς τους με τους αυθεντικούς. 

Παράλληλα  παρουσίασαν,  για  τους  πίνακες  που  είχαν  δουλέψει,  τις  δραματοποιημένες 

αφηγήσεις που είχαν δημιουργήσει. Όπως αναφέρει η Hooper‐Greenhill, E. (1994), δουλεύ‐

οντας στο Μουσείο με τα αυθεντικά αντικείμενα, η μάθηση γίνεται λιγότερο μηχανική, πιο 

διασκεδαστική  και  γνήσια  διερευνητική,  καθώς υπάρχει  ενεργή  συμμετοχή  και  αλληλεπί‐

δραση μεταξύ τόσο των θεατών όσο και με τα εκθέματα. 

 

Μετά την επίσκεψη 

 

Ο  Bruner  (1991)  σημειώνει  ότι  ο  αφηγηματικός  τρόπος  σκέψης  οργανώνει  τις  εμπειρίες 

μας. Έτσι, πίσω στις τάξεις μας χρησιμοποιήθηκαν web 2.0 εφαρμογές για να αποτυπωθεί η 

δουλειά των μαθητών. Όλες οι εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ελεύθερης χρήσης 

ή προεγκατεστημένες στους Η/Υ των σχολικών εργαστηρίων των δύο σχολείων. Έτσι, αρχικά 

χρησιμοποιήθηκαν  οι  ελεύθερες  διαδικτυακές  σουίτες  εφαρμογών  της  google 

(docs.google.com)  και  της Μicrosoft  (skydrive.live.com)  για  να επικοινωνούν  καθώς και οι 

web2.0 εφαρμογές spiderscribe και wordle καταγράφοντας εν είδει καταιγισμού ιδεών, τις 

ιδέες‐σκέψεις‐αντιλήψεις τους. Θέλοντας οι μαθητές μας να αξιολογήσουν οι ίδιοι την ερ‐

γασία τους, να αναζητήσουν νέα εργαλεία, να προβάλουν τη δουλειά τους και να εξερευ‐

νήσουν  ποιες  εφαρμογές  προσφέρονταν  για  πρόσληψη  θετικών  εμπειριών,  θεωρήσαμε 

καλό να μοιραστούν οι ομάδες σε ποικίλες εφαρμογές και να παρουσιάσουν με αυτές θέ‐

ματα από τη δουλειά που είχαν ετοιμάσει. Επιπλέον θα ήταν και μια προετοιμασία για την 

παρουσίαση της όλης εργασίας στο κοινό, δηλαδή στους συμμαθητές τους στο κάθε σχο‐

λείο αλλά και στο Τελλόγλειο σε κοινή εκδήλωση για τους γονείς. Όλες οι ομάδες κλήθηκαν 

να αφηγηθούν την δική τους εκδοχή του μύθου χρησιμοποιώντας web2.0 εφαρμογές, όπως 

photopeach, prezi για παρουσιάσεις, glogster για αφίσες, artsteps, thinglink για διαδραστι‐

κές περιηγήσεις, voicethread  για να ηχογραφήσουν διαλόγους, podbean  για να φιλοξενη‐

θούν οι ηχογραφημένες συνεντεύξεις των παιδιών που χρησιμοποιήθηκαν ως αξιολόγηση, 

jigsawplanet,  για  να  συνθέσουν  παζλ  με  πίνακες  της  επιλογής  τους  και  το  λογισμικό Hot 

Potatoes, για να δημιουργήσουν ακροστιχίδες και σταυρόλεξα. Οι προαναφερθείσες εφαρ‐

μογές παρέχουν  τη δυνατότητα στο  χρήστη να δημιουργήσει ψηφιακές αφηγήσεις  χρησι‐

μοποιώντας εικόνες συνδυάζοντάς τες και εμπλουτίζοντάς τες με κείμενο και κάποιες από 
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αυτές και με ήχο, όπως επίσης και το windows movie maker που χρησιμοποιήθηκε για την 

προσθήκη υποτίτλων. 

 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης οι μαθητές συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο στην αρχή και το 

τέλος του προγράμματος «Τάξη χωρίς σύνορα» στο οποίο διερευνήθηκαν οι στάσεις τους 

για την εργασία μέσω των υπολογιστών και οι αντιλήψεις τους για τις ψηφιακές αφηγήσεις. 

Επίσης  καθ όλη  τη διάρκεια  της  εργασίας  διερευνούνταν  το  ενδιαφέρον  τους  τόσο με  τη 

μορφή καταιγισμού ιδεών και συνεντεύξεων, καθώς συνδιαμορφώναμε μαθητές και εκπαι‐

δευτικοί τα επόμενα βήματα, όσο και από το ζήλο με τον οποίο πλαισίωναν το εγχείρημα. 

Μετά τη δημιουργία των ψηφιακών αφηγήσεων οι ομάδες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο 

αυτοαξιολόγησης  της  δουλειάς  τους ώστε  να υπάρχει ανατροφοδότηση  για  τις ψηφιακές 

αφηγήσεις και το κατά πόσο είχαν επιτευχθεί οι στόχοι των αφηγήσεων. Η δημιουργία από 

τους ίδιους τους μαθητές σταυρολέξων και ακροστιχίδων επίσης λειτούργησε ως αξιολόγη‐

ση των όσων διαδραματίστηκαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. 

 

Στη συνέχεια οι μαθητές και από τα δύο σχολεία συμμετέχοντας ζωντανά στο στούντιο στη 

ραδιοφωνική εκπομπή «Το Τελλόγλειο μιλάει» στο Δημοτικό Ραδιοφωνικό σταθμό Θεσσα‐

λονίκης FM100.6,  ενημέρωσαν  το  κοινό  της πόλης  για  τα όσα  είχαν διαδραματιστεί  τόσο 

στην  τάξη όσο και στο μουσείο,  εξηγώντας  τον  τρόπο που δούλεψαν στις  τάξεις  τους  εκ‐

φράζοντας τις εντυπώσεις τους από την όλη εργασία. 

 

Βασική επιδίωξη του Σχεδίου Εργασίας ήταν η διερεύνηση μιας νέας εκπαιδευτικής διαδι‐

κασίας  με  ανασχεδιασμό  της  διδακτικής  προσέγγισης,  η  προώθηση  της  συμμετοχής  των 

μαθητών καθώς και της προσωπικής, κοινωνικής, πολιτιστικής τους ανάπτυξης. Τα αποτε‐

λέσματα της αξιολόγησης μας επιτρέπουν να θεωρούμε ότι οι αρχικοί στόχοι επιτεύχθηκαν 

καθώς οι δραστηριότητες που εντάξαμε αποτελούν στόχους των ΑΠΣ‐ΔΕΠΠΣ και ακολούθη‐

σαν  τους στόχους και  τους σκοπούς συγκεκριμένων κεφαλαίων  των γνωστικών αντικειμέ‐

νων, όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, η Κοινωνική & Πολιτική Αγωγή, οι ΤΠΕ, η αισθητική Αγωγή. 

Τους δόθηκε η ευκαιρία να αναπτυχθούν «ολιστικά» (γνωστικά, συναισθηματικά, αισθητι‐

κά, στοχαστικά). Οι γνωστικοί στόχοι ακολούθησαν την πορεία της ελεύθερης έκφρασης και 

δημιουργίας καθώς και του αναστοχασμού μέσα από συζήτηση, που οδήγησε στην ανάπτυ‐

ξη του γραπτού και προφορικού λόγου και την ανταλλαγή απόψεων. Αξιοποιήθηκαν με τον 

καλύτερο  δυνατό  τρόπο  οι  νέες  τεχνολογίες  καθώς  και  εργαλεία  του  λεγόμενου web 2.0 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εξέλιξη της δράσης. Η ψηφιακή αφήγηση, όπως υποστηρίζει 

κι  ο Ohler  (2006),  έγινε μέσο προσωπικής  έκφρασης,  ικανοποίησης  και  γενικότερα πράξη 

επικοινωνίας με την χρήση ψηφιακών εργαλείων, ενεργοποιώντας ανώτερες γνωστικές λει‐

τουργίες, και αναπτύσσοντας δεξιότητες αναζήτησης, κριτικής αξιολόγησης και δημιουργι‐

κής σύνθεσης πληροφοριών για  το υπό διερεύνηση θέμα καθώς χρησιμοποιήθηκε για να 

υποστηρίξει  την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης,  του γραπτού και προφορικού λόγου αλλά 

και του ψηφιακού γραμματισμού. 

 

Συμπέρασμα 

 

Στο πρόγραμμα «Πέρα από το μύθο» οι Τ.Π.Ε. αποτέλεσαν το όχημα για την ανάπτυξη συ‐

νεργατικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, αλλά και δράσεων, που συνδύαζαν το παιχνίδι, τη 
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γνώση και την αισθητική απόλαυση. Οι μαθητές αφηγήθηκαν ιστορίες, ξεκινώντας από την 

απαρχή  του  χρόνου,  πέρασαν μέσα από  τα παλάτια  και  τα  εργαστήρια  των μεγάλων  ζω‐

γράφων της Αναγέννησης, κι έφτασαν τελικά στο σήμερα δείχνοντάς μας ότι μπορούμε να 

δούμε αισιόδοξα το μέλλον. 
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Προσδιορισμός του απόλυτου μηδενός με χρήση του λογισμικού PhET 
Φυσική Β λυκείου κατεύθυνσης 

 
Μίχας  Γιάννης  

Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Εύβοιας, xημικός 
ymichas@sch.gr 

 

Περίληψη 

 

Θα προσδιοριστεί το απόλυτο μηδέν χρησιμοποιώντας το εικονικό εργαστήριο PhET – gas 

properties. Θα ληφθούν μετρήσεις όγκου αερίου σε διαφορετικές θερμοκρασίες, θα γίνει η 

γραφική παράσταση  V = f(T) και με προέκταση της ευθείας προς τις αρνητικές τιμές θερμο‐

κρασίας θα προσδιοριστεί το σημείο τομής της ευθείας με τον άξονα των θερμοκρασιών. 

 

Λέξεις – κλειδιά: απόλυτο μηδέν, εικονικό εργαστήριο, νόμος Charles. 

 

Εισαγωγή 

Το απόλυτο μηδέν είναι μια σταθερά του σύμπαντος που προκύπτει θεωρητικά από το νό‐

μο του Charles (μεταβολή όγκου αερίου με μεταβολή της θερμοκρασίας υπό σταθερά πίε‐

ση, V/T =  σταθερά).  Ωστόσο ο  πειραματικός  προσδιορισμός  του  είναι  αδύνατον  να  γίνει, 

γιατί δεν υπάρχει πειραματική διάταξη που να πετυχαίνει θερμοκρασίες της τάξης του         ‐

273οC. Ο προσδιορισμός του γίνεται με τη βοήθεια των μαθηματικών. Συγκεκριμένα, παίρ‐

νουμε μετρήσεις όγκου και θερμοκρασίας και προεκτείνουμε την ευθεία της γραφικής πα‐

ράστασης V=f(T), μέχρι να τμήσει τον άξονα των θερμοκρασιών (Τ=0). 

 

Στο συγκεκριμένο εικονικό πείραμα μας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα να παρακολουθού‐

με τις κινήσεις των μορίων του αερίου και να βλέπουμε τη πίεση του αερίου σα αποτέλε‐

σμα των κρούσεων των μορίων πάνω στα τοιχώματα του δοχείου. 

 

Το  PhET  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  παίρνουμε  μετρήσεις  σα  μία  κανονική  πειραματική 

διάταξη. 

 

Γνωριμία με το PhΕT – gas properties 

Επιλέγουμε 300 ελαφριά σωματίδια (Light Species 300).  Constant Parameter: None. Χαμη‐

λώνουμε τη θερμοκρασία, έως ότου η πίεση γίνει 1 atm. Τότε επιλέγουμε Constant Parame‐

ter: Pressure. Φορτώνουμε το χάρακα  (Tools and Options  ‐ ruler) και το τοποθετούμε έτσι 

ώστε η ένδειξη 10 να είναι στην άκρη του δεξιού τοιχώματος από την εσωτερική πλευρά. 

Περιμένουμε για ένα λεπτό να σταθεροποιηθεί η ένδειξη στο χάρακα. Πριν μετρήσουμε με 

το χάρακα ελέγχουμε τα σωματίδια να είναι πάντα 300 (και τα διορθώνουμε, αν δεν είναι) 

και η πίεση πάντα 1 atm. 

 

Συλλογή και επεξεργασία μετρήσεων 

Παίρνουμε 6 μετρήσεις με  το χάρακα σε διαφορετικές θερμοκρασίες και  τις περνάμε στο 

EXCEL.  Αφαιρούμε 273  βαθμούς από  τη  κλίμακα Kelvin  και  τις περνάμε στη στήλη Β.  Κά‐

νουμε γραφική παράσταση τις στήλες Β και C : 
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  ΑΑ   BB   CC   DD   EE  

11   oK  oC  L, nm  PV  nRT 

22   103  ‐170  3,3  4,2 x 10‐21 4,2 x 10‐21

33   123  ‐150  3,85  4,9 x 10‐21 5,0 x 10‐21

44   138  ‐135  4,4  5,6 x 10‐21 5,6 x 10‐21

55   184  ‐89  5,95  7,6 x 10‐21 7,5 x 10‐21

66   245  ‐28  8  1,0 x 10‐20 1,0 x 10‐20

77   276  3  8,6  1,1 x 10‐20 1,1 x 10‐20

88            

99            

1100   ‐1,211  ‐274,211  0  0,0000000 x 10+00 0,0000000 x 10+00

 

Πίνακας μετρήσεων και επεξεργασίας αποτελεσμάτων 

 

Επιλέγουμε στο γράφημα, προσθήκη γραμμής τάσης και προέκταση προς τα πίσω 103 βαθ‐

μούς. Έτσι μπορούμε να φτάσουμε με τα μαθηματικά, σε θερμοκρασίες που δεν μπορούν 

να επιτευχθούν με το πείραμα, ούτε με το λογισμικό PhET. Το απόλυτο μηδέν προσδιορίζε‐

ται με προέκταση της ευθείας:      

0 = 0,0317.x + 8,6925 → x= ‐0,0317/8,6925 =     ‐274,211. 
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Γραφική παράσταση του μήκους του δοχείου σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία και 

προέκταση της ευθείας, ώστε να τμήσει τον άξονα των θερμοκρασιών. 

 

 

Είναι σημαντικό να είναι μεγάλος ο αριθμός των σωματιδίων για να αποφύγουμε τις διακυ‐

μάνσεις στη πίεση.  Το δοχείο του αερίου μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει  εμβαδόν διατομής 

1,27 x 10‐15 m2 = 1,27 x 103 nm2, για να ισχύει και η καταστατική εξίσωση των τελείων αερί‐

ων. Ο χάρακας είναι βαθμονομημένος σε nm. Μπορούμε δηλαδή να επαληθεύσουμε και το 

νόμο των ιδανικών αερίων P.V = n.R.T, αν βάλουμε  

 Ρ = 1 atm, 

 R = 0,082 lt.atm/mol.K,  

 n = 300/6,022 x 1023 moles,  

 θερμοκρασία μία από τις τιμές του παραπάνω πίνακα σε Κ, και  

 όγκο: V = 1,27 x 10‐21.L σε lt, όπου L μία από τις τιμές του χάρακα που φαίνονται στο 

πίνακα.  

Συμπληρώνουμε τις στήλες D και E και επαληθεύουμε το νόμο των ιδανικών αερίων. 

 

Μπορούμε να ελέγξουμε τη θερμοκρασία,  τον όγκο με τη κίνηση του εμβόλου και των α‐

ριθμό των σωματιδίων.  

 

Με ανάλογο τρόπο μπορούμε να επαληθεύσουμε τους νόμους των Boyle – Mariotte, Gay – 

Lussac, και Charles κρατώντας κάθε φορά σταθερή τη πίεση ή τη θερμoκρασία ή τον όγκο 

(Constant Parameter). Επίσης,  ίσως,  να μπορούμε να δουλέψουμε και με αδιαβατικές με‐

ταβολές αν επιλέξουμε Constant parameter None και μεταβάλλουμε τη θερμοκρασία ή τον 

όγκο πάρα πολύ γρήγορα. 

 

Το  λογισμικό  PhET  –  gas  properties  μπορούμε  να  το  βρούμε  στο  internet 

http://phet.colorado.edu/el/simulation/gas‐properties 

 

Πραγματικό πείραμα (Bond 1995) 

Το ίδιο πείραμα γίνεται και στο πραγματικό εργαστήριο ως εξής: 

Παίρνουμε ένα τριχοειδή σωλήνα. Το λειώνουμε στο ένα άκρο με φωτιά για να κλείσει το 

ένα άκρο. Θερμαίνουμε τον περιεχόμενο αέρα που περιέχεται στο σωλήνα με αναπτήρα για 

να διασταλεί και φύγει από το σωλήνα. Βυθίζουμε το ανοιχτό άκρο σε υδράργυρο και περι‐

μένουμε να κρυώσει. Έτσι αναρροφάται μια σταγόνα υδράργυρος. Μόλις πάρουμε τη στα‐

γόνα απομακρύνουμε από τον υδράργυρο και δένουμε πάνω στο σωλήνα ένα χαρακάκι με 

ένα λάστιχο, ώστε το μηδέν να ακουμπάει στο κλειστό άκρο. Βάζουμε το σωλήνα με το χα‐

ρακάκι σε ένα ποτήρι με νερό και ένα θερμόμετρο (υδατόλουτρο). Ζεσταίνουμε και κρυώ‐

νουμε το υδατόλουτρο με γκαζάκι και με πάγο σε διάφορες θερμοκρασίες και μετράμε κά‐

θε φορά με το χάρακα το ύψος του παγιδευμένου αέρα. 

 

Βιβλιογραφία 

1. (Stewart G. Bond 1995), Chemistry Labscripts,  Determination of the Absolute Zero in the 

Celcius scale, σημειώσεις για το εργαστήριο χημείας για το πρόγραμμα International 

Baccalaureate, Εκπαιδευτήρια Γείτονα, 1995. 
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2. (Κατσένος Ιωάννης  2010) Νόμος Charles 

http://ifigeneia.cti.gr/repository/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=3

21&Itemid=65 

3. (Μπέη Δέσποινα 2011), Σενάριο στους νόμους των αερίων με PhET 

http://ifigeneia.cti.gr/repository/index.php?option=com_docman&task=doc_view_user

&userid=2699&name=%CE%94%CE%95%CE%A3%CE%A0%CE%9F%CE%99%CE%9D%CE%

91+%CE%9C%CE%A0%CE%95%CE%97&Itemid=65 
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Προσέγγιση της μουσικής παράδοσης με τη χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο του μαθήματος 
μουσικής της Β΄ Γυμνασίου. Γνωριμία με τα ελληνικά μουσικά παραδοσιακά όργανα 

 
Γκίνη Αναστασία 

Καθηγήτρια Μουσικής (ΠΕ16), Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης 
anast.gin@gmail.com 

 

Περίληψη 

 

Πρόκειται  για μια προσπάθεια  διδασκαλίας σημαντικών παραμέτρων της μουσικής παρά‐

δοσης της χώρας μας  (μουσικοί ρυθμοί,  μουσικά όργανα)  στο πλαίσιο του μαθήματος  της 

Μουσικής και με τη βοήθεια των ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, με βάση το κεφάλαιο   «Ο γύρος της 

Ελλάδας»    του βιβλίου Μουσικής    της Β΄  τάξης  του  Γυμνασίου,  έγινε μια προσπάθεια  να 

ενεργοποιηθούν οι μαθητές  με τη συνεργατική μέθοδο και με  αυτήν της  ασύγχρονης εκ‐

παίδευσης,  ώστε να  εξοικειωθούν ευχάριστα και  αποτελεσματικά  με ένα σημαντικό κομ‐

μάτι του λαϊκού μας πολιτισμού. Το σχολείο έχει   ευθύνη να γεφυρώνει το χάσμα των γε‐

νεών,  φέρνοντας τα παιδιά από  νωρίς σε επαφή με τις πηγές της  ελληνικής πνευματικότη‐

τας.  Ιδιαίτερα σήμερα,    που ο βιομηχανικός  και  τεχνολογικός πολιτισμός    χαρακτηρίζεται 

από μία οικουμενικότητα  που  καταργεί ή περιορίζει τις διαδικασίες επιλογής, επιβάλλεται 

η καλλιέργεια της βιωματικής σχέσης με την παράδοση και τις ηθικές αξίες που πηγάζουν 

από  αυτήν  (Ζυγογιάννης, 2010).      Είναι  όμως  και    ευθύνη  του    εκάστοτε    εκπαιδευτικού 

μουσικής να επινοεί τρόπους  που  ενεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών να ασχολη‐

θούν διεξοδικά  με ένα είδος μουσικής που δε  σχετίζεται άμεσα ούτε με τον αστικό τρόπο 

ζωής τους  ούτε με τις προτιμήσεις  των συνομηλίκων τους.     Η παρούσα δράση προτείνει 

τέτοιους τρόπους  προσέγγισης των  διδασκομένων. 

 

Λέξεις – κλειδιά :  Μουσική παράδοση, ελληνικά μουσικά παραδοσιακά όργανα, ΤΠΕ, α‐

σύγχρονη εκπαίδευση 

 

Εισαγωγή 

 

 Η δράση αυτή προέκυψε από την επίγνωση του γεγονότος της αποστασιοποίησης των εφή‐

βων από την παραδοσιακή μουσική της χώρας μας,  σε συνάρτηση με το φαινόμενο της πα‐

γκοσμιοποίησης και του μιμητισμού που χαρακτηρίζει τις μουσικές προτιμήσεις της ηλικίας 

τους.«Ο σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής έχει απομακρύνει, τόσο τους μαθητές όσο και τους 

καθηγητές από  την επαφή  με τη ζώσα πραγματικότητα της  δημοτικής μουσικής.  Αν όμως, 

ως εκπαιδευτές, γίνουμε παθητικοί αρωγοί αυτής της δικαιολογίας και χρησιμοποιούμε την 

παραδοσιακή μουσική  σαν ένα οποιοδήποτε στυλ μουσικής  που έχει  πεθάνει πια,  την κα‐

ταδικάζουμε σε  αφανισμό.   Αν όμως καταλάβουμε ότι έχει ρόλο στη σημερινή κοινωνία ως 

σύστημα αξιών,  σαν τέχνη που εμπεριέχει  καλύτερα  από κάθε άλλη τα κοινωνικά και μου‐

σικά  ειδοποιά  χαρακτηριστικά του ελληνικού πολιτισμού,  τότε αξίζει  να ασχοληθούμε  με 

αυτή,  να τη μελετήσουμε  και να  τη διδάξουμε, σεβόμενοι  αυτά τα  ειδοποιά γενεσιουργά 

χαρακτηριστικά της» (Διονυσίου, 2002).  Επομένως,  το σχολείο  είναι  ίσως ο μοναδικός χώ‐

ρος  στον οποίο οι μαθητές  –  με  εξαίρεση τους λίγους   από αυτούς των οποίων  οι οικογέ‐

νειες επιδιώκουν να σχετίζονται με φορείς της παράδοσης  ‐  θα έρθουν σε επαφή  με είδη 

μουσικής που δεν εκτιμώνται από την ηλικιακή ομάδα στην οποία ανήκουν (Στάμου, 2000). 
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Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός μουσικής θα πρέπει να έχει επίγνωση του γεγονότος ότι ο τρόπος 

που θα παρουσιάσει μία μουσική δημιουργία ή ένα είδος μουσικής, είναι καθοριστικός για 

το αν οι μαθητές θα δώσουν  έστω μία ευκαιρία ακρόασης (Παπαπαναγιώτου, 2009).   Είναι 

επομένως  προφανές  πόση τέχνη και επιδεξιότητα  χρειάζεται  εκ μέρους  του  διδάσκοντος 

για να εμπνευστούν οι μαθητές  να εκτελέσουν  παραδοσιακά τραγούδια  και  να διερευνή‐

σουν τα λαογραφικά χαρακτηριστικά της ελληνικής μουσικής  παράδοσης.  

 

Στο πλαίσιο του μαθήματος της μουσικής οι μαθητές της Β΄τάξης του Γυμνασίου έχουν την 

ευκαιρία να γνωρίσουν διάφορους μουσικούς πολιτισμούς όπως αυτόν της Αφρικής, της Ά‐

πω Ανατολής,  της Λατινικής Αμερικής κ.α. και να  μελετήσουν τα χαρακτηριστικά τους  (με‐

λωδικά και  ρυθμικά χαρακτηριστικά,  σχέση  μουσικής με κοινωνία,  θρησκεία, φιλοσοφία 

και μουσικά όργανα). Η γνωριμία των μαθητών με μουσικές παραδόσεις άλλων λαών απο‐

τελεί ένα εξαιρετικό μέσο εκπαίδευσης,  καθώς διευρύνει τους ορίζοντές τους και καλλιερ‐

γεί την κριτική τους σκέψη. 

 

Τι γίνεται όμως με τη δική τους παραδοσιακή μουσική; Επιλέγεται από τους εκπαιδευτικούς 

μουσικής να ενταχθεί μέσα στη διδασκόμενη ύλη ή λόγω έλλειψης χρόνου, καθότι το μάθη‐

μα μουσικής  είναι μονόωρο,   και λόγω σειράς,  εφόσον εμπεριέχεται στο  τελευταίο κεφά‐

λαιο του βιβλίου, σε συνάρτηση με την αναμενόμενη αρνητική στάση που ενδέχεται να πα‐

ρουσιάσουν οι μαθητές, παραμερίζεται; 

 

Το τελευταίο, λοιπόν, κεφάλαιο του βιβλίου μουσικής επικεντρώνεται στη  μελέτη της ελλη‐

νικής παραδοσιακής μουσικής :  στους μουσικούς ρυθμούς των παραδοσιακών τραγουδιών 

που έχουν τις ρίζες τους στην αρχαία ελληνική μουσική, στα ιδιαίτερα μελωδικά και μορφο‐

λογικά  χαρακτηριστικά των  δημοτικών τραγουδιών και στα μουσικά όργανα. 

 

Μεθοδολογία 

 

Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί έχουν κατανοήσει ότι τόσο η μουσική, όσο και η τεχνολογία, 

προκαλούν έντονο ενδιαφέρον στους  σημερινούς εφήβους.   Το ενδιαφέρον  είτε για το μέ‐

σο,  είτε για το περιεχόμενο,  αποτελούν ισχυρά κίνητρα για τη μάθηση   (Παπαπαναγιώτου, 

2003). 

 

 Με  βάση την παραπάνω  ενότητα του βιβλίου  που  επιγράφεται  « Ο γύρος  της  Ελλάδας»  

(σ. 65‐81) και με την επίγνωση της απουσίας σχετικών ακουσμάτων στη συγκεκριμένη ηλικι‐

ακή ομάδα, αποφάσισε η γράφουσα εκπαιδευτικός μουσικής να ενεργοποιήσει το ενδιαφέ‐

ρον των μαθητών με την παρακάτω διαδικασία :  

 

1ο στάδιο ‐ Εισήγηση : 

 Σε εισαγωγικό μάθημα  έγινε λόγος  για  τη σχέση της ελληνικής παραδοσιακής  με  την αρ‐

χαία  ελληνική και τη  βυζαντινή μουσική,  όσον  αφορά στα μουσικά μέτρα,  την προσωδία,  

τη θεματολογία των  τραγουδιών και τα μουσικά όργανα.  Εκμαιεύτηκαν, στη συνέχεια, από 

τους μαθητές  ήδη  υπάρχουσες γνώσεις  σχετικά με γνωστούς  παραδοσιακούς χορούς ανά 

περιοχή   (βλ. υποενότητα «Μουσική ….Πατριδογνωσία», σ. 68‐71),  όπως  είναι  ο  γνωστός  
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ζωναράδικος  στη Θράκη,  ο Πεντοζάλης  στην Κρήτη,  ο Τσάμικος στην Ήπειρο και στη Θεσ‐

σαλία κ.α. 

 

2ο στάδιο – Ενημέρωση‐ διερεύνηση : 

Στο επόμενο μάθημα, παρουσιάστηκαν με τη βοήθεια διαδραστικού  πίνακα σε όλα τα τμή‐

ματα της Β΄τάξης και με το κατάλληλο εποπτικό υλικό τα  κυριότερα  χορδόφωνα,  αερόφω‐

να, μεμβρανόφωνα  και  ιδιόφωνα της παραδοσιακής μουσικής.  Μέσα από διάλογο  με την 

τάξη, φάνηκε ότι οι μαθητές μπορούσαν να ξεχωρίζουν  π.χ. τη φλογέρα από το κλαρίνο αλ‐

λά  δεν ήταν  εξοικειωμένοι με  αερόφωνα όπως  το καβάλ,  το νέυ,  ο ζουρνάς, το σουραύλι 

κ.α.   Ακόμη μικρότερη ήταν η εμπειρία τους ως προς τις τεχνικές  εκτέλεσης και τις ηχητικές 

δυνατότητες του κάθε οργάνου. 

 

3ο στάδιο – Ανάθεση έργου:  

Στο επόμενο μάθημα μοιράστηκε στην τάξη ένα φυλλάδιο που περιείχε αναλυτικές οδηγίες 

για την εκπόνηση εργασίας με θέμα :  «Γνωριμία με τα ελληνικά  παραδοσιακά  μουσικά όρ‐

γανα με τη βοήθεια των ΤΠΕ». Οι οδηγίες περιέγραφαν το είδος του πληροφοριακού υλικού 

που θα έπρεπε να συλλεχθεί  (ιστορία των μουσικών οργάνων, τρόπος εκτέλεσης, υλικά κα‐

τασκευής κτλ.  με κείμενα, εικόνες και ποικίλο εποπτικό υλικό).  Η  έρευνα θα διεξαγόταν α‐

τομικά ή ομαδικά (2‐3 άτομα)  και υπήρχε  περιθώριο επιλογής (Συμεωνίδης, 2000) μίας κα‐

τηγορίας  μουσικών οργάνων π.χ. χορδόφωνα.   Ακόμη,  οι οδηγίες  όριζαν τον τύπο των αρ‐

χείων  με τα οποία θα εμπλούτιζαν το  πληροφοριακό  υλικό τους   (π.χ.  αρχεία ήχου  .mp3,  

αρχεία βίντεο .avi  ή .wmv, εικόνες  .jpg μέσης ανάλυσης),  καθώς και  τρόπους  επεξεργασί‐

ας. Στόχος ήταν να δημιουργηθεί με το υλικό‐προϊόν της έρευνας των μαθητών μία πολυμε‐

σική  παρουσίαση (Multimedia Powerpoint)  με όλα τα ελληνικά  μουσικά παραδοσιακά όρ‐

γανα και  να παρουσιαστεί  σε όλη τη Β΄τάξη,  στη Διευθύντρια,  στο σύλλογο των  διδασκό‐

ντων και στους ενδιαφερόμενους γονείς. 

 

Οι μαθητές  καλούνταν να αξιοποιήσουν  τις γνώσεις   που είχαν αποκτήσει στο πλαίσιο του 

μαθήματος της Πληροφορικής (βλ. ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ, 2003), καθώς το υλικό  θα έπρεπε να εί‐

ναι σε ψηφιακή μορφή  και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική  διεύθυνση του δι‐

δάσκοντος.  Έτσι, οι μαθητές, αφενός ασχολήθηκαν με περισσότερη ευχαρίστηση με τη  διε‐

ρεύνηση του θέματος (Χρυσοστόμου, 2008) – στατιστικά συμμετείχε  μεγαλύτερος αριθμός 

μαθητών σε σχέση με άλλες χρονιές που τους ζητούνταν οι εργασίες σε έντυπη μορφή– και, 

αφετέρου, τους δόθηκε η ευκαιρία  να  συμπληρώσουν  τις γνώσεις τους  στο χειρισμό ειδι‐

κών προγραμμάτων του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους. 

Έτσι, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα (2‐3 εβδομάδων) συγκεντρώθηκε ένα πλούσιο  και 

αξιόλογο υλικό  που  περιλάμβανε : κείμενα (έγγραφα του word .doc , .docx, .xml κ.α.), εικό‐

νες (αρχεία .jpg, .bmp, .gif κ.α.),  αρχεία ήχου  (.mp3 και .wav), αρχεία ταινιών (.avi  ή  .flv  ή  

.wmv), αρχεία παρουσιάσεων (.ppt ή .pptx)  και links με σχετικό εποπτικό υλικό. 

 

4ο στάδιο – Παρουσίαση εργασιών  :  

Παρουσιάστηκαν  σε κάθε τμήμα  κάποιες από τις εργασίες  και αξιολογήθηκαν  από τους ί‐

διους τους μαθητές (Συμεωνίδης, 2000). 

 

5ο στάδιο – Επεξεργασία υλικού : 
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Στο 5ο στάδιο  χρειάστηκε  να γίνει επεξεργασία του υλικού. Επελέγησαν μαθητές που είχαν 

ικανοποιητικές  δεξιότητες  στο χειρισμό προγραμμάτων  επεξεργασίας  ήχου ή ταινίας στον 

ηλεκτρονικό  υπολογιστή  (εικόνες 1,2).  Κάποιοι  από  αυτούς  ανέλαβαν να  «κατεβάσουν»  

(downloading) και να αποθηκεύσουν  το εποπτικό υλικό από τα links των συμμαθητών τους,  

ενώ  κάποιοι άλλοι  επεξεργάστηκαν  το μέγεθος των αρχείων ήχου ή βίντεο  μειώνοντας  τη 

διάρκειά τους και ασχολήθηκαν με τη μετατροπή  τους σε αρχεία συμβατά  με το  πρόγραμ‐

μα Powerpoint.  Για παράδειγμα, αρχεία βίντεο διάρκειας  10 λεπτών,  ύστερα  από  επεξερ‐

γασία με ειδικά προγράμματα,  όπως είναι το   RealPlayer Trimmer,  μετατράπηκαν σε  αντί‐

στοιχα αρχεία διάρκειας 2 λεπτών ενώ αρχεία βίντεο  που  απεστάλησαν από τους  μαθητές  

με τύπο  αρχείου  .flv  έπρεπε να μετατραπούν σε  .avi  ή  .wmv  με ειδικό πρόγραμμα, όπως  

είναι το RealPlayer Converter,  ώστε να μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στην τελική  πο‐

λυμεσική παρουσίαση (powerpoint).  Ακόμη, αρχεία ήχου τύπου .wav μετατράπηκαν σε αρ‐

χεία ήχου mp3. 

Ο λόγος αυτής της διαδικασίας είναι εύκολα κατανοητός.  Λόγω του μεγάλου αριθμού εικό‐

νων,  αρχείων  ήχου και  βίντεο  που θα έπρεπε  να συνοδεύουν  την παρουσίαση του  κάθε 

μουσικού  οργάνου,  το τελικό  αρχείο  (προϊόν ) θα ήταν  υπερβολικά  μεγάλου   μεγέθους, 

πράγμα που θα δυσχέραινε την εκτέλεση της τελικής παρουσίασης.  

 

                                                    
                               Εικόνα    1                                                                      Εικόνα  2 

Μαθητές επεξεργάζονται το υλικό 

 

6ο στάδιο ‐ Συρραφή :  

Εδώ, μία ομάδα  μαθητών ανέλαβε,  με  την εποπτεία του διδάσκοντος,  τη  συρραφή όλου 

του υλικού σε ένα ενιαίο powerpoint. Επελέγησαν οι πιο αντιπροσωπευτικές εικόνες, τα κα‐

λύτερης ποιότητας  αρχεία ήχου  και τα καλύτερης ανάλυσης αρχεία βίντεο.  Οι μαθητές  δι‐

δάχτηκαν τη διαδικασία εισαγωγής αρχείων ήχου ή ταινίας  στις αντίστοιχες διαφάνειες του 

powerpoint,  καλλιεργώντας  έτσι  και βελτιώνοντας  τις δεξιότητες που είχαν αποκτήσει μέ‐

σα από το μάθημα της Πληροφορικής. 

Ακολούθως,  έμαθαν  τον τρόπο για να  «πακετάρουν» την παρουσίαση  μαζί με  τα συναφή 

αρχεία ήχου‐βίντεο για χρήση  σε ένα CD ή  για αντιγραφή σε  καθορισμένο φάκελο, έτσι ώ‐

στε να εξασφαλισθεί η αναπαραγωγή τους σε οποιονδήποτε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Η παραπάνω διαδικασία ονομάζεται «πακέτο για CD» και πραγματοποιείται ως εξής: 

 Άνοιγμα παρουσίασης (powerpoint 2003 ή 2007) που θα συσκευαστεί → άνοιγμα 

αρχείου παρουσίασης του Powerpoint →(Powerpoint 2003) : κλικ στο αρχείο → 

κλικ στο πακέτο για CD  ή ( Powerpoint 2007) : κλικ στο κουμπί του Microsoft 

Office → επιλογή δημοσίευσης → κλικ στο πακέτο για CD. 

Η παραπάνω  διαδικασία απλοποιεί τη μετακίνηση και  ενημέρωση  όλων των συνδεδε‐

μένων αρχείων (ήχου και ταινίας)  μαζί με την παρουσίαση  σε ένα φάκελο  ή σε ένα CD. 
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Από  προεπιλογή, όταν τα αρχεία  αντιγράφονται στο φάκελο ή στο CD  (όπου εμείς επι‐

λέγουμε), το πρόγραμμα προβολής του powerpoint περιλαμβάνεται στο πακέτο.   

Σημείωση :  όταν ανοίξει το παράθυρο διαλόγου   πακέτο για CD,  πληκτρολογούμε ένα 

όνομα  για το φάκελο ή  για το CD και, κάνοντας  κλικ  στο κουμπί  προσθήκη  αρχείων, 

επιλέγουμε τα αρχεία ήχου ή ταινίας που επιθυμούμε να συμπεριληφθούν. 

 

 Παράλληλα, διδάχτηκαν σε όλα τα τμήματα της Β΄τάξης  παραδοσιακά τραγούδια στο πλαί‐

σιο  του μαθήματος και επιλέχτηκαν  3‐4  μαθητές που θα αναλάμβαναν  την οργανική υπο‐

στήριξη των τραγουδιών.  3 από αυτά  τα τραγούδια  ετοιμάστηκαν  για την τελική παρουσί‐

αση του  καινοτόμου προγράμματος.  Οι μαθητές  προετοιμάστηκαν να τραγουδήσουν όλοι 

μαζί  (παρουσιαστές,  μουσικό σύνολο  και  ακροατήριο μαθητών)  τα τραγούδια  που  διδά‐

χτηκαν στην τάξη κατά τη διάρκεια της τελικής παρουσίασης.  Γι’ αυτό το λόγο, ετοιμάστηκε 

ένα powerpoint με  τα συγκεκριμένα τραγούδια για  την έναρξη και το κλείσιμο της εκδήλω‐

σης, ώστε όλοι να μπορούν να έχουν  πρόσβαση στους στίχους (εικόνα  4).   

 

              
 

                                    Εικόνα 3                                                               Εικόνα 4  

Παρουσίαση του καινοτόμου προγράμματος στο αμφιθέατρο του σχολείου 

 

Προετοιμασία τάξης – Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης του εκπαιδευτικού 

σχεδίου 

 

Αρχικά πρέπει, μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, να προηγηθεί  συζήτηση με τους μαθητές σχε‐

τικά με την  αξία της παράδοσης  και την ευθύνη των  νέων να γνωρίζουν,  να διαφυλάττουν 

και να προβάλλουν την πολιτιστική τους κληρονομιά. 

Πρέπει, επίσης, οι μαθητές να ενημερωθούν για  κάποιες βασικές έννοιες, όπως είναι οι κα‐

τηγορίες  των παραδοσιακών οργάνων (χορδόφωνα, αερόφωνα κτλ.), με κατάλληλο εποπτι‐

κό υλικό εκπαιδευτικού χαρακτήρα, ώστε να εισαχθούν στο κλίμα της εργασίας.  Ένα τέτοιο  

κατάλληλο εποπτικό υλικό αποτελεί, για  παράδειγμα, η παρουσίαση παραδοσιακών οργά‐

νων σε εκδήλωση  με εκπαιδευτικούς στόχους του  Μουσικού Γυμνασίου Παλλήνης (βλ. 

http://www.youtube.com/watch?v=6Y1fytfSJnU ) 

Χρειάζεται,  ακόμη,  να καταβληθεί  προσπάθεια  από τον εκπαιδευτικό  να  εμπλακούν  στο 

πρόγραμμα  όσο το δυνατόν  περισσότεροι  μαθητές, ενδεχομένως όλοι, αν  είναι εφικτό.  Η 

κατανομή των επιμέρους εργασιών‐ρόλων καλό είναι να γίνεται  με βάση  τις ιδιαίτερες ικα‐

νότητες,  δεξιότητες  και κλίσεις  του καθενός  (Διονυσίου, 2009).   Για παράδειγμα, μαθητές  

που δεν έχουν μεγάλη ευχέρεια στο χειρισμό του ηλεκτρονικού υπολογιστή, επιλέγονται να  

συμμετέχουν στην τελική εκδήλωση ως παρουσιαστές (εάν τα καταφέρνουν στην εκφραστι‐
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κή ανάγνωση) ή ως μέλη του μουσικού συνόλου  (εφόσον έχουν καλή φωνή  ή  μπορούν  να 

συνοδεύσουν με κάποιο όργανο) που θα παρουσιάσει τα τραγούδια.  

Απαραίτητο είναι να έχει στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός ηλεκτρονικό υπολογιστή  συνδε‐

δεμένο με projector  και  οθόνη προβολής  ή με διαδραστικό πίνακα για όλες τις  παρουσιά‐

σεις εποπτικού  υλικού  και να επιδιωχθεί  να  πραγματοποιηθούν κάποιες ώρες  του  μαθή‐

ματος στο εργαστήριο ηλεκτρονικών  υπολογιστών,  προκειμένου να εξοικειωθούν οι μαθη‐

τές με μηχανισμούς αναζήτησης ή επεξεργασίας του υλικού,  αλλά και να συνεργαστούν με‐

ταξύ τους. 

Βεβαίως, αναγκαία είναι η διευκόλυνση  εκ μέρους των συναδέλφων εκπαιδευτικών και της 

Διεύθυνσης του Σχολείου,  προκειμένου  να  πραγματοποιηθούν  σωστά όλα τα στάδια υλο‐

ποίησης της καινοτόμου δράσης  και  να πραγματοποιηθούν  απρόσκοπτα  οι απαιτούμενες 

πρόβες για την παρουσίασή της  στη σχολική κοινότητα. 

Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής δράσης 

 

Επιδιώκεται μέσα από το πρόγραμμα η τροποποίηση της διδακτικής διαδικασίας  και η προ‐

σαρμογή της, τόσο σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες των μαθητών,  όσο και στις ειδι‐

κές ανάγκες και στα ενδιαφέροντά τους (Οικονομίδου – Σταύρου, 2008). 

Η ανταλλαγή πληροφοριών και η επεξεργασία τους πραγματοποιούνται με ψηφιακό τρόπο. 

Έτσι, ο χρόνος που κερδίζεται  μέσω της ασύγχρονης εκπαίδευσης  (επικοινωνία, καθοδήγη‐

ση, αποστολή υλικού και διορθώσεις μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) διατέθηκε σε άλ‐

λους τομείς  π.χ. διδασκαλία τραγουδιών. 

Μέσα από την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες του προγράμματος, παρατηρείται ό‐

τι οι μαθητές  συμμετέχουν  πιο ενεργητικά  στις μουσικές  ακροάσεις,  καθώς αυξάνεται  το 

ενδιαφέρον και η  συγκέντρωσή τους.  Μέσα  από τη γνωριμία τους  με  τον πλούσιο  κόσμο 

των παραδοσιακών ηχοχρωμάτων, αναπτύσσουν  την  ακουστική τους αντίληψη και τη μνή‐

μη τους, κατακτώντας την ικανότητα της συνειδητής και ενεργητικής ακρόασης. 

Επιπλέον, βλέποντας τον καθηγητή  να επινοεί με διάκριση και οξυδέρκεια τρόπους και κώ‐

δικες επικοινωνίας  μαζί τους, ανταποκρίνονται άμεσα και με προθυμία. Με τέτοιου είδους  

στρατηγικές, καταφέρνει  ο εκπαιδευτικός να προβληματίσει  τους μαθητές του και να τους 

βοηθήσει να αποκτήσουν νέα αισθητικά κριτήρια, αίροντας  κάθε μορφή  αρνητικής στάσης 

απέναντι σε είδη μουσικής που μέχρι στιγμής θεωρούσαν παρωχημένα. 

Παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζει ένα τέτοιο θέμα, που διαπραγματεύεται παραμέτρους 

της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής,  ενός είδους που  δεν ανήκει στο σύνολο των προτι‐

μήσεων  της συγκεκριμένης  ηλικιακής ομάδας μαθητών, η δράση αυτή,  όχι μόνο εξαλείφει 

πιθανές αντιδράσεις από την πλευρά των διδασκομένων,  αλλά αντιθέτως, τους κινητοποιεί 

να ασχοληθούν, ανάλογα με τις ικανότητές τους, με κάποιον από τους παρακάτω τομείς : 

διερεύνηση του θέματος και επεξεργασία υλικού με τη βοήθεια των νέων τεχνολογιών,  πα‐

ρουσίαση κειμένων, μουσική εκτέλεση τραγουδιών.  

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία  να  αξιοποιήσουν τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών ως 

προς τη διαδικασία  ανεύρεσης πληροφοριακού υλικού ‐ με τη βοήθεια  της μηχανής  διαδι‐
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κτυακής αναζήτησης (Internet Explorer, Mozilla Firefox κτλ.) ‐ και να εξοικειωθούν  με ειδικά 

προγράμματα  επεξεργασίας  ήχου, ταινίας και εικόνας,  συμπληρώνοντας  κάποιες γνώσεις 

που απέκτησαν στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής. 

Ακόμη, οι μαθητευόμενοι αποκτούν αισθητική εμπειρία μέσα από την επίγνωση του ιστορι‐

κού, κοινωνικού,  πολιτισμικού και  θρησκευτικού πλαισίου στο οποίο υπάγεται η ελληνική 

παραδοσιακή  μουσική (Κοκκίδου, 2008) και,  πιο συγκεκριμένα,  τα παραδοσιακά  μουσικά 

όργανα. 

Αν η αρέσκεια για πιο «σύνθετα» ή  λιγότερο γνωστά  είδη μουσικής εξαρτάται  από το βαθ‐

μό  εξοικείωσης με αυτά, όσο νωρίτερα αρχίσει  η  διαδικασία  εξοικείωσης, τόσο  νωρίτερα 

θα επιτευχθεί  κάποιος βαθμός  αρέσκειας  γι’ αυτά τα  είδη   μουσικής   (Παπαπαναγιώτου, 

2009).   Η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα θεωρείται η ιδανικότερη, καθότι   είναι  σε θέση να 

εκπονήσει ένα πρόγραμμα που απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες, αλλά ταυτόχρονα έχει και την 

ικανότητα να προσεγγίσει κριτικά και να εκτιμήσει το συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. 

Στο συγκεκριμένο πρόγραμμα επιτυγχάνονται τα οφέλη τόσο της σύγχρονης,  όσο και της α‐

σύγχρονης εκπαίδευσης,  οι οποίες  εδώ δε λειτουργούν ως  ανταγωνιστικές  έννοιες,  αλλά 

συμπληρώνουν η μία την άλλη.  Με τη σύγχρονη  εκπαίδευση‐ διδασκαλία  μέσα στην τάξη‐ 

επιτυγχάνεται η αμεσότητα επαφής του διδάσκοντος με τους εκπαιδευόμενους, ενώ με την 

ασύγχρονη εκπαίδευση οι μαθητές μπορούν να συλλέγουν και να επεξεργάζονται  το εκπαι‐

δευτικό υλικό σύμφωνα με το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο.  Η ασύγχρονη 

εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε  με  όλες τις εκφάνσεις της  (αυτοδιδασκαλία, ημιαυτόνομη 

εκπαίδευση, συνεργαζόμενη εκπαίδευση) (Μπαλαούρας). 

Με στόχο την  τελική  παρουσίαση σε  φορείς της  σχολικής κοινότητας  (εικόνα 3)  και με τη 

συνεργατική μέθοδο,  οι μαθητές  αναπτύσσουν  μία δημιουργική επικοινωνία, απαραίτητο 

στοιχείο για την ομαλή κοινωνικοποίησή τους, αποκτούν αυτοεκτίμηση και καλλιεργούν την 

προσωπικότητά τους,  επιλέγοντας  ένα ρόλο στο όλο εγχείρημα που θα τους δώσει  την ευ‐

καιρία να ενεργοποιήσουν τα ταλέντα τους και να εξωτερικεύσουν συναισθήματα και ιδέες,  

διαμορφώνοντας έτσι ένα σωστό αισθητικό κριτήριο  απέναντι στην  παραδοσιακή μουσική 

της χώρας τους. 

Ως κομμάτι του ελληνικού λαϊκού πολιτισμού, ως ισχυρό μέσο συναισθηματικής έκφρασης 

και διαπροσωπικής επικοινωνίας,  ως μία έκφραση εθνικής,  θρησκευτικής και πολιτισμικής 

ταυτότητας,  ως μέσο ψυχαγωγίας και  αισθητικής απόλαυσης, η παραδοσιακή μουσική της 

χώρας μας  πρέπει  να κατέχει δικαιωματικά μία σημαντική, αν όχι εξέχουσα,  θέση στην εκ‐

παίδευση των νέων μας. 
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Προσομοιώσεις φυσικής για το γυμνάσιο και το λύκειο με το Geogebra 

 

Ζαφειριάδης Φώτιος 
Καθηγητής Π.Ε.04.01 
fzafiriadis@sch.gr  

 

Περίληψη 

Η εργασία περιλαμβάνει μια σειρά προσομοιώσεων φυσικής για το γυμνάσιο και το λύκειο. 

Το πρόγραμμα το οποίο χρησιμοποιήθηκε για την δημιουργία αυτών των προσομοιώσεων  

είναι  ένα  ελεύθερο  πρόγραμμα  μαθηματικών  και  ονομάζεται  Geogebra.  

(http://www.geogebra.org)  Οι  προσομοιώσεις  καλύπτουν  κάποια  θέματα  μηχανικής,  ηλε‐

κτρισμού, κυματικής κ.λ.π. από την ύλη της φυσικής που διδάσκεται στο γυμνάσιο και στο 

λύκειο.    Έχουν  ταξινομηθεί  σε 3  κατηγορίες,  σύμφωνα με  τους στόχους που μπορούν  να 

επιτελέσουν.  Στην  εργασία  αναφέρονται  κάποιες  ενδεικτικές  προσομοιώσεις,  από  αυτές 

που βρίσκονται στην ιστοσελίδα μου: http://users.sch.gr/fotiszaf Τέλος, γίνεται μια αναφο‐

ρά στον τρόπο χρησιμοποίησης/ενσωμάτωσης αυτών των προσομοιώσεων από τον εκπαι‐

δευτικό. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Προσομοιώσεις φυσικής, Geogebra, 3 κατηγορίες προσομοιώσεων. 

Εισαγωγή 

Οι προσομοιώσεις φυσικής έχουν ταξινομηθεί σε 2 κατηγορίες, σύμφωνα με τους στόχους 

που μπορούν να επιτελέσουν. 

Στην 1η  κατηγορία βρίσκονται οι προσομοιώσεις που  επιτελούν  τους 2  πρώτους στόχους, 

και στη 2η κατηγορία βρίσκονται οι προσομοιώσεις που επιτελούν τον 3ο στόχο. 

1ος στόχος:  γνωστικός  ‐  εννοιολογικός.   Η προσομοίωση βοηθάει  τον  καθηγητή  να δείξει 

έννοιες φυσικής, φυσικά μεγέθη, φαινόμενα κ.λ.π. 

2ος  στόχος:  υπολογιστικός.  Η  προσομοίωση  βοηθάει  τον  καθηγητή  να  θέτει  ερωτήμα‐

τα/ασκήσεις στους μαθητές , και οι τελευταίοι να υπολογίζουν τα ζητούμενα φυσικά μεγέ‐

θη και να επιβεβαιώνουν τις απαντήσεις τους από τις απαντήσεις της προσομοίωσης. 

3ος στόχος: πειραματικός. Η προσομοίωση βοηθάει τον καθηγητή να πραγματοποιήσει ένα 

εικονικό πείραμα με τους μαθητές, να πάρουν μετρήσεις, να κάνουν γραφικές παραστάσεις 

και να υπολογίσουν κάποια φυσικά μεγέθη ακριβώς όπως γίνεται σε μια εργαστηριακή ά‐

σκηση. Βέβαια μια προσομοίωση δεν μπορεί να αντικαταστήσει μια εργαστηριακή άσκηση, 

αλλά θα μπορούσε να προηγηθεί μιας εργαστηριακής άσκησης ώστε να γνωρίζει ο μαθητής 

τι πρέπει να κάνει στο εργαστήριο ή να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που δεν υπάρχει η 

αντίστοιχη υποδομή στο σχολείο. 
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Στην εργασία παρουσιάζονται κάποιες ενδεικτικές προσομοιώσεις. Όλες συνοδεύονται από 

μια εικόνα, στην περιγραφή της οποίας υπάρχει ένας υπερσύνδεσμος, ο οποίος «ανοίγει» 

την προσομοίωση όταν υπάρχει ενεργή σύνδεση στο διαδίκτυο. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: στόχοι γνωστικός, εννοιολογικός, υπολογιστικός, πειραματικός 

1ος και 2ος στόχος – γνωστικός και υπολογιστικός 

 

Τριβή 

(αναφέρεται στη φυσική β’ γυμνασίου) 

 
Σχήμα 1:Προσομοίωση τριβής  

 

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα σώμα μεταβλητού βάρους το οποίο βρίσκεται πάνω σε ένα 

οριζόντιο επίπεδο, το οποίο ρυθμίζεται ως προς την ιδιότητά του (λείο έως τραχύ επίπεδο).  

Στο αντικείμενο ασκείται μια δύναμη μεταβαλλόμενου μέτρου, με 2 τρόπους: είτε ένα χέρι 

«τραβά» το αντικείμενο με σχοινί, είτε το «σπρώχνει» με το δάκτυλο (σε αυτή τη περίπτω‐

ση το χέρι μπορεί να ασκήσει τη δύναμη και να απομακρυνθεί).  

Στόχος αυτής της προσομοίωσης είναι ο μαθητής να κατανοήσει ότι : 

 

 η τριβή επηρεάζει την κίνηση των αντικειμένων και όσο πιο τραχύ είναι το επίπεδο 

(μεγαλύτερη τριβή) τόσο πιο δύσκολη γίνεται η κίνηση ενός σώματος 

 η τριβή είναι η δύναμη που σταματάει ένα κινούμενο σώμα. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: λείο επίπεδο, τραχύ επίπεδο, κίνηση και τριβή. 

 

Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση – Όχημα και διαγράμματα 
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(αναφέρεται στη φυσική β’ γυμνασίου και Α’ λυκείου) 

 
Σχήμα 2: Προσομοίωση ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με διαγράμματα 

 

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα όχημα το οποίο ξεκινάει από κάποια θέση ενός άξονα x’Ox 

και εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση με επιλεγόμενη ταχύτητα.  

 

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα: 

 

 να υπολογίζει τη στιγμιαία θέση του οχήματος 

 να εμφανίζει τα σημεία θέση οχήματος – χρονική στιγμή και ταχύτητα οχήματος – χρο‐

νική στιγμή για κάθε 0,5 δευτερόλεπτο της κίνησης 

 να εμφανίζει τα διαγράμματα θέσης – χρόνου και ταχύτητας – χρόνου . 

 

Στόχος αυτής της προσομοίωσης είναι ο μαθητής  

 

 να συνδέσει το διάγραμμα x‐t με την κίνηση του οχήματος 

 να συνδέσει το διάγραμμα υ‐t με την κίνηση του οχήματος 

 

Λέξεις – κλειδιά: ευθύγραμμη ομαλή κίνηση, διάγραμμα θέσης – χρόνου, διάγραμμα ταχύ‐

τητας – χρόνου . 
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Υδραυλικό πιεστήριο 

(αναφέρεται στη φυσική β’ γυμνασίου) 

 
Σχήμα 3: Προσομοίωση υδραυλικού πιεστηρίου  

 

Η προσομοίωση εμφανίζει ένα υδραυλικό πιεστήριο με μεταβλητά εμβαδά εμβόλων που 

ασκείται ρυθμιζόμενη δύναμη F1.  

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα: 

 να υπολογίζει την δύναμη F2 που δημιουργείται στο δεύτερο έμβολο 

 να δείχνει την κίνηση των εμβόλων 

Σκοπός αυτής της προσομοίωσης είναι ο μαθητής: 

 να δει και να κατανοήσει τη λειτουργία του υδραυλικού πιεστηρίου 

 να είναι ικανός να υπολογίζει την δύναμη στο δεύτερο έμβολο σύμφωνα με τις αρ‐

χικές συνθήκες (εμβαδά εμβόλων Α1 και Α2, και δύναμη F1). 

 

Λέξεις – κλειδιά: λειτουργία υδραυλικού πιεστηρίου, εμβαδά εμβόλων, υπολογισμός δύ‐

ναμης 

Εγκάρσιο κύμα 

(απευθύνεται στη φυσική γ’ γυμνασίου και στην Γ’ λυκείου κατεύθυνσης) 

  
Σχήμα 4: Προσομοίωση εγκάρσιου κύματος  
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Η προσομοίωση εμφανίζει ένα εγκάρσιο κύμα που παράγεται από μια πηγή (χέρι) που τα‐

λαντώνεται. Το πλάτος της ταλάντωσης Α, η περίοδος της πηγής T, και το μήκος κύματος λ, 

είναι μεταβλητά μεγέθη.  

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα: 

 να δείχνει τη διάδοση ενός εγκάρσιου κύματος καθώς και να επισημαίνει τα όρη  

τις κοιλάδες και το μήκος κύματος λ. 

 να υπολογίζει την συχνότητα f και τη ταχύτητα διάδοσης του κύματος. 

 να εμφανίζει ένα σημείο του ελαστικού μέσου  

Στόχος αυτής της προσομοίωσης είναι ο μαθητής: 

 να δει και να κατανοήσει τη δημιουργία και τη διάδοση ενός εγκάρσιου κύματος 

 να είναι ικανός να υπολογίζει με τις αρχικές συνθήκες την συχνότητα και την ταχύ‐

τητα διάδοσης του κύματος 

 να κατανοήσει ότι τα σημεία του ελαστικού μέσου κατά τη διάδοση του κύματος, 

δεν μετακινούνται αλλά ταλαντώνονται γύρω από τη θέση ισορροπίας τους. 

Λέξεις – κλειδιά: διάδοση εγκάρσιου κύματος, μήκος κύματος λ, ταχύτητα διάδοσης, ταλά‐

ντωση ενός σημείου του ελαστικού μέσου 

 

Ισόθερμη μεταβολή 

(αναφέρεται στη φυσική Β’ λυκείου κατεύθυνσης) 

 
Σχήμα 5: Προσομοίωση ισόθερμης μεταβολής 

Η προσομοίωση εμφανίζει μια διάταξη ισόθερμης μεταβολής ιδανικού αερίου στην οποία 

μπορεί να μεταβληθεί η θερμοκρασία T της θερμής δεξαμενής, ο αριθμός mol του αερίου  

που περιέχει το δοχείο, ο αρχικός κι ο τελικός όγκος του δοχείου.  

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα: 

 να δείχνει τη ισόθερμη εκτόνωση/συμπίεση του αερίου 

 να εμφανίζει το διάγραμμα πίεσης – όγκου (p‐V) της μεταβολής.  

 να υπολογίζει το έργο και τη θερμότητα του αερίου σε αυτή τη μεταβολή. 

Στόχος αυτής της προσομοίωσης είναι ο μαθητής: 

 να δει πως μια ισόθερμη εκτόνωση/συμπίεση αερίου συνδέεται με το διάγραμμα p‐

V  

 να είναι ικανός να υπολογίζει με τις αρχικές συνθήκες το έργο και τη θερμότητα του 

αερίου σε αυτή την μεταβολή. 

Λέξεις – κλειδιά: ισόθερμη εκτόνωση/συμπίεση αερίου, διάγραμμα p‐V, υπολογισμός έρ‐

γου/θερμότητας 

1127/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Στάσιμο κύμα 

(αναφέρεται στη φυσική Γ’ λυκείου κατεύθυνσης) 

 
Σχήμα 6: Προσομοίωση στάσιμου κύματος 

Η προσομοίωση εμφανίζει μια διάταξη δημιουργίας στάσιμου κύματος (πηγή – ελαστικό 

μέσο – ακίνητο εμπόδιο). Η πηγή παράγει ένα κύμα το οποία ανακλάται στο ακίνητο εμπό‐

διο και τελικά δημιουργείται ένα στάσιμο κύμα.  

 Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα: 

 να εμφανίζει το αρχικό,  το ανακλώμενο και το τελικό κύμα (στάσιμο κύμα) 

 να μετακινεί το εμπόδιο έτσι ώστε να αλλάζει ο αριθμός των δεσμών του στάσιμου 

κύματος.  

 να εμφανίζει ένα σημείο πάνω στο ελαστικό μέσο και να υπολογίσει το πλάτος τα‐

λάντωσής του. 

Στόχος αυτής της προσομοίωσης είναι ο μαθητής: 

 να δει πως δημιουργείται ένα στάσιμο κύμα  

 να μπορεί να υπολογίζει το πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου του ελαστικού μέσου. 

Λέξεις – κλειδιά: δημιουργία στάσιμου κύματος, πλάτος ταλάντωσης ενός σημείου του ε‐

λαστικού μέσου. 

Πειραματικός στόχος 

 

Εικονικό εργαστήριο: Σύνθεση 2 δυνάμεων με γωνία 

(αναφέρεται στη φυσική β’ γυμνασίου) 
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Σχήμα 7: Προσομοίωση εικονικού εργαστηρίου ‐ Σύνθεση 2 δυνάμεων με γωνία 

 

Η προσομοίωση εμφανίζει 2 δυνάμεις μεταβλητού μέτρου που σχηματίζουν μεταξύ τους  

μεταβλητή γωνία φ.  Επίσης εμφανίζει ένα χάρακα κι ένα μοιρογνωμόνιο τα οποία μπορούν 

να συνδεθούν στο σημείο εφαρμογής των δυνάμεων. 

Με την προσομοίωση μπορεί ο μαθητής  

 

 να μετρήσει το μέτρο των δυνάμεων F1 , F2 και την μεταξύ τους γωνία φ, κι έπειτα 

να επιβεβαιώσει τις μετρήσεις του 

 να εμφανίσει την συνισταμένη δύναμη Fολ 

 να μετρήσει το μέτρο της Fολ και τη γωνία θ που σχηματίζει με την οριζόντια κατεύ‐

θυνση και έπειτα να επιβεβαιώσει τις μετρήσεις του. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: μέτρηση δυνάμεων, μέτρηση γωνιών, επιβεβαίωση μετρήσεων. 

 

Εικονικό εργαστήριο: Εγκάρσιο κύμα 

(αναφέρεται στη φυσική γ’ γυμνασίου και Γ’ λυκείου κατεύθυνσης) 

 
Σχήμα 8: Προσομοίωση εικονικού εργαστηρίου ‐ εγκάρσιο κύμα 
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Η προσομοίωση εμφανίζει ένα εγκάρσιο κύμα που παράγεται από μια πηγή. Τα στοιχεία 

του κύματος ρυθμίζονται από διακόπτες που όμως δεν δείχνουν την τιμή τους.  

Επίσης το πρόγραμμα εμφανίζει έναν οριζόντιο κι έναν κατακόρυφο χάρακα, ένα χρονόμε‐

τρο, και ένα σημείο Κ που βρίσκεται πάνω στο κύμα και μπορεί να μετακινηθεί.  

Με την προσομοίωση μπορεί ο μαθητής για ένα εγκάρσιο κύμα να μετρήσει/υπολογίσει: 

 το πλάτος Α, το μήκος κύματος λ, την περίοδο T και τη συχνότητα f του κύματος  

 την ταχύτητα διάδοσης του κύματος υδ,  

 το πλάτος,  την περίοδο και τη συχνότητα ταλάντωσης του σημείου Κ. 

Το πρόγραμμα έχει τη δυνατότητα να εμφανίσει ενδεικτικά αποτελέσματα. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: όργανα μέτρησης, πλάτος Α, μήκος κύματος λ, ταχύτητα διάδοσης υδ. 

 

Εικονικό εργαστήριο: Νόμος του Ohm με διάγραμμα έντασης – τάσης. 

(αναφέρεται στη φυσική γ’ γυμνασίου και της Α’ λυκείου) 

 
Σχήμα 9: Προσομοίωση εικονικό εργαστήριο ‐ νόμος του Ohm 

 

Η προσομοίωση εμφανίζει μια αντίσταση R άγνωστης τιμής η οποία συνδέεται με ένα α‐

μπερόμετρο κι ένα βολτόμετρο. Η αντίσταση τροφοδοτείται με ρεύμα από μια πηγή που 

έχει μεταβλητή τάση (τροφοδοτικό). Όταν κλείσει ο διακόπτης του κυκλώματος, τα όργανα 

δείχνουν τις μετρήσεις τους. 

Με την προσομοίωση μπορεί ο μαθητής για μια συγκεκριμένη άγνωστη αντίσταση R 

 με το αμπερόμετρο να μετρήσει την ένταση του ρεύματος που την διαρρέει 

 με το βολτόμετρο να μετρήσει την τάση που έχει στα άκρα της 

 να πάρει τις προηγούμενες μετρήσεις και με βάση αυτές να τοποθετήσει  5 σημεία 

σε σύστημα αξόνων έντασης – τάσης (I‐V) 

 να εμφανίσει την γραφική παράσταση I‐V (ευθεία), και να διαπιστώσει αν περνάει 

από τα σημεία που τοποθέτησε.  

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: αντίσταση, βολτόμετρο, αμπερόμετρο, διάγραμμα έντασης – τάσης. 
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Χρήση των προσομοιώσεων από τον εκπαιδευτικό. 

Οι προσομοιώσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω υπάρχουν αποθηκευμένες στην ιστοσελί‐

δα μου, που είναι ένας χώρος του σχολικού δικτύου, και ένας εκπαιδευτικός μπορεί να τις 

χρησιμοποιήσει με τους παρακάτω τρόπους: 

 

 Επίσκεψη στην ιστοσελίδα (http://users.sch.gr/fotiszaf) και επιλογή της προσομοίωσης 

από το αναπτυσσόμενο μενού. Οι προσομοιώσεις τρέχουν μέσω του φυλλομετρητή 

(Crome, Firefox, InternetExplorer κ.λ.π) αρκεί να υπάρχει το πρόγραμμα Java στον υπο‐

λογιστή μας  (http://www.java.com) 

(Όταν δεν υπάρχει η java εγκατεστημένη στον υπολογιστή μας, η προσομοίωση μας 

εμφανίζει μήνυμα για την εγκατάστασή της) 

 Η προσομοίωση μπορεί να ενσωματωθεί σε μια παρουσίαση (π.χ. στο word, στο power 

point κ.λ.π.) , με τη βοήθεια υπερσυνδέσμου.  

 Η προσομοίωση μπορεί να ενσωματωθεί σε μια ιστοσελίδα με τη δημιουργία άρθρου 

και τη χρήση υπερσυνδέσμου. 

 

 

Βιβλιογραφία 

1. Φυσική β’ γυμνασίου 

2. Φυσική γ’ γυμνασίου 

3. Φυσική Α’ λυκείου 

4. Φυσική Β’ Λυκείου (γενικής παιδείας) 

5. Φυσική Β’ Λυκείου (κατεύθυνσης) 

6. Φυσική Γ’ Λυκείου(κατεύθυνσης) 

7. Ιστοσελίδα: http://www.geogebra.org 

8. Ιστοσελίδα: http://users.sch.gr/fotiszaf 

9. Ιστοσελίδα: http://www.java.com 
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Πρόταση για εκπαιδευτικό σενάριο : «Δημιουργούμε ραδιοφωνική εκπομπή με θέμα: Να 
πούμε ένα παραμύθι; στα πλαίσια της Πρωινής Ζώνης του European School Radio, το 

Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» 
 

Τούλιου Ευτυχία 
M.Α  

Εκπαιδευτικός ΠΕ70  
Δ.Σ. Ελαιώνα Αχαΐας 

ef.s.touliou@gmail.com

Γιαγκούλης Νικόλαος 
M.Sc , M.B.A. 

Εκπαιδευτικός ΠΕ 19  
Γυμνάσιο Καμπάνη Κιλκίς
yagoulis@gmail.com 

 

Περίληψη 

 

Το σενάριο μάθησης, ως δομημένος τρόπος σχεδιασμού δραστηριοτήτων μάθησης, βοηθά 

στο σχεδιασμό του μαθήματος με όρους δραστηριότητας των μαθητών. Με δεδομένο ότι η 

δραστηριότητα στην τάξη δεν είναι ομοιόμορφη, το σενάριο μάθησης αποτελεί ένα ιδιαίτε‐

ρα  χρήσιμο  εργαλείο  για  τη  διαχείριση  της  δραστηριότητας  των  μαθητών.  Το  καινοτόμο 

εκπαιδευτικό  σενάριο  που  παρατίθεται  στην  παρούσα  μελέτη  έχει  ήδη  εφαρμοσθεί  και 

αφορά  το  Διαδικτυακό Μαθητικό  Ραδιόφωνο, European  School Radio  και  η  παιδαγωγική 

αξιοποίηση  του.  Η  προσέγγιση  που  επιχειρείται φανερώνει  τη  δυνατότητα  ενσωμάτωσης 

του διαδικτυακού ραδιοφώνου στην εκπαιδευτική διαδικασία, αξιοποιώντας στόχους που 

βρίσκονται  στο  Αναλυτικό  Πρόγραμμα  του  Δημοτικού.  Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται 

είναι η ταυτότητά του, οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές, οι προαπαιτούμενες γνώσεις 

των μαθητών, οι στόχοι, η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή, η διάρκεια, η ανάλυση πε‐

ριεχομένου, οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών, ο συσχετισμός με το αναλυτικό πρό‐

γραμμα, η οργάνωση της τάξης, οι διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές, η περιγραφή 

του σεναρίου, τα φύλλα εργασίας, η αξιολόγηση των μαθητών, η εργασία στο σπίτι και οι 

πρόσθετες πληροφορίες.  

 

Λέξεις ‐ κλειδιά:  διαδικτυακό ραδιόφωνο, European School Radio, παραμύθι, εκπαιδευτικό 

σενάριο, χρήση Τ.Π.Ε. 

 

Εισαγωγή 

 

Η διδασκαλία με  τη  χρήση  των  νέων  τεχνολογιών  ευνοεί  παιδαγωγικούς στόχους,  όπως  : 

κατάρτιση,  ανάπτυξη  γνώσης,  αξιοποίηση  φαντασίας  και  διερεύνηση  θεμάτων  (Ματσαγ‐

γούρας, 2000). Οι μαθητές παίρνουν το μήνυμα ότι τους εμπιστευόμαστε να εργαστούν ως 

επιστήμονες στο επίπεδο που ταιριάζει στην ηλικία τους και να μαθαίνουν να προσεγγίζουν 

ένα θέμα με τρόπο που έχει για αυτούς νόημα (Βοσνιάδου, 2002). 

 

Η χρήση του ραδιοφώνου (όχι του διαδικτυακού) ως μέσο στη διδασκαλία αποτέλεσε αντι‐

κείμενο έρευνας σε χώρες του εξωτερικού. Περί τα τέλη της δεκαετίας 1920 και αρχές της 

δεκαετίας 1930, σε Ευρώπη και σε Αμερική είχε σημειωθεί η σημαντικότητα από παιδαγω‐

γική  άποψη  του  μέσου  αυτού  στο  σχολείο  και  στην  ανάπτυξη  δεξιοτήτων  των  μαθητών. 

Σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν στο παρελθόν, αφού ήταν σύμφωνα 

με το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα, απέδειξαν τον αντίκτυπο που έχει το ραδιόφωνο στη 
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διαμόρφωση  στάσεων  των  μαθητών,  το  οποίο,  όμως,  παρέμεινε  σε  πειραματικό  στάδιο. 

(Ανώνυμος,2013, Διαδίκτυο)  

 

Τίτλος σεναρίου 

 

«Δημιουργούμε  ραδιοφωνική  εκπομπή  με  θέμα  “Να  πούμε  ένα  παραμύθι;”  στα  πλαίσια 

της Πρωινής Ζώνης του European School Radio, το Πρώτο Μαθητικό Ραδιόφωνο» 

 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

 

Γλώσσα, ΤΠΕ, Μουσική, Αισθητική Αγωγή και Ευέλικτη Ζώνη. 

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

 

Οι  μαθητές  έχουν μάθει να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, είναι εξοικειωμένοι με τη χρή‐

ση  του υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης,  γνωρίζουν επίσης να χρησιμοποιούν επεξεργα‐

στή κειμένου, προγράμματα γραφικών και παρουσίασης και ηχογράφησης. 

 

Στόχοι 

 

Γενικός στόχος 

Επιδιώκεται οι μαθητές να χειρίζονται με επάρκεια και αυτοπεποίθηση, συνειδητά, υπεύ‐

θυνα, αποτελεσματικά και δημιουργικά το γραπτό και τον προφορικό λόγο και να αναπτύ‐

ξουν τη διασχολική επικοινωνία σε εθνικό επίπεδο μέσω καινοτόμων διαδικτυακών εφαρ‐

μογών ραδιοφώνου 

Ειδικότεροι στόχοι 

α) Ως προς τα γνωστικά αντικείμενα (ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ Γλώσσας και Μουσικής για το Δημοτι‐

κό Σχολείο)  

Επιδιώκεται  οι  μαθητές:  να  χρησιμοποιούν  το  κατάλληλο  επίπεδο ύφους  στη φωνή  κατά 

την απαγγελία  του παραμύθι,  να αναγνωρίζουν  και  να  ερμηνεύουν  διαθέσεις,  προθέσεις 

και  συναισθήματα μέσα από   τα  εκφραστικό μέσο  της  ηχογράφησης  και  ακρόασης  εκπο‐

μπής,  να  εμπλουτίσουν  το  λεξιλόγιό  τους  μέσα  από  τη  δημιουργική  γραφή  του  παραμυ‐

θιού, να διευρύνουν την αναγνωστική ικανότητά τους μετατρέποντας την απλή περιγραφή 

του παραμυθιού σε βιωματικό λόγο, να θέτουν σε λειτουργία μηχανισμούς ακουστικής και 

απαντητικής ετοιμότητας, να επινοούν και να γράφουν τη συνέχεια μιας ιστορίας, να επιλέ‐

γουν την κατάλληλη μουσική επένδυση για την ηχογράφηση του παραμυθιού και να συν‐

δυάζουν ήχους κατά την ακρόαση με το ύφος αφήγησης. 

β) Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών:  

Επιδιώκεται οι μαθητές: Να προσεγγίσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία & πηγές μάθησης: αναζήτη‐

ση παραμυθιών στο διαδίκτυο και εργασιών άλλων μαθητών για  το παραμύθι  (ψηφιακές 

βιβλιοθήκες,  ιστοσελίδες),  να απαντούν σε ερωτήσεις  κλειστού  τύπου από ανάλογο λογι‐

σμικό, να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με τις λέξεις και φράσεις που συνδέουν 

με  την  έννοια  του  παραμυθιού,  να  αποκτήσουν  δεξιότητες  συνεργατικής  μάθησης  δη‐

μιουργώντας  μια  ιστορία  σε  επεξεργαστή  κειμένου  κοινής  χρήσης,  να  ηχογραφήσουν  το 
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κοινό παραμύθι  και  να  το  επεξεργαστούν με πρόγραμμα   ηχογράφησης,  να  ζωγραφίσουν 

σκηνές από το παραμύθι και με τον παραδοσιακό τρόπο και μετά να σαρώσουν και επεξερ‐

γαστούν  τις  εικόνες,  αλλά  και  με  προγράμματα  ζωγραφικής,  να  συνθέτουν  πολυτροπικό 

κείμενο με χρήση πολυμέσων, να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ηλεκτρονικό βιβλίο.  

γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία:  

Επιδιώκεται  οι  μαθητές:  Να αναπτύξουν  τις  ικανότητες  συνεργασίας  και αλληλεπίδρασης 

για την επίτευξη των προαναφερόμενων στόχων, να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα 

και τη δημιουργική τους σκέψη, να εκφραστούν συναισθηματικά μέσα από τη διαδικασία 

της ηχογράφησης (αφήγηση και ακρόαση) και τις μουσικές και εικαστικές δραστηριότητες, 

να μοιραστούν την εμπειρία τους με μαθητές άλλων σχολείων κατά την ακρόαση της εκπο‐

μπής και να επικοινωνήσουν άμεσα σχολιάζοντας,  κρίνοντας και ενθαρρύνοντας για αντί‐

στοιχη δημιουργία. 

 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

 

Το σενάριο υλοποιήθηκε στη σχολική αίθουσα με φορητό εργαστήριο.   Η αίθουσα ήταν ε‐

ξοπλισμένη με 4 λάπτοπ (εγκατεστημένα τα λογισμικά), εκτυπωτή, σαρωτή και βιντεοπρο‐

βολέα για την παρουσίαση της εργασίας, μικρόφωνο, ηχεία.   

 

Για τις ανάγκες του συγκεκριμένου σεναρίου επιλέχθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ψηφιακοί 

πόροι, οι οποίοι παρέχουν ένα πολυμεσικό περιβάλλον εντός του οποίου ο μαθητής οικο‐

δομεί γνώσεις με προσωπικό νόημα που οδηγούν σε γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέ‐

δου και μάθηση (Σολομωνίδου, 2007).  

 

Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν: 

α) Το Διαδίκτυο ως επικοινωνιακό εργαλείο μεν (ηλεκτρονική αλληλογραφία, άμεση 

επικοινωνία  μέσω  chat  και  τηλεδιάσκεψη  μέσω  διαδραστικών  εργαλείων  επικοινωνίας 

όπως skype,  επικοινωνία με συντονιστές  του διαδικτυακού ραδιοφώνου)  και ως εργαλείο 

πρόσβασης  σε  ποικίλες Εφαρμογές  υπερμέσων δε,  δηλαδή  πρόσβαση  σε  ιστοσελίδες  με 

εκπαιδευτικό περιεχόμενο που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί στην πρωτοβάθμια εκπαί‐

δευση.  

β) Το ιστολόγιο (ιστολόγιο του European School Radio και το σχολικό ιστολόγιο).  

γ)  Το Audacity,  ένα  λογισμικό ανοιχτού  κώδικα που  επιτρέπει  την  ηχογράφηση  και 

επεξεργασία ενός ηχητικού αρχείου. 

δ)   Το Dropbox, ένα χώρο αποθήκευσης αρχείων  (ηχητικά αρχεία ή εκπομπές για το 

ραδιόφωνο για το παρόν σενάριο), όπου με συγχρονισμό οι συντονιστές ενημερώνονται για 

την ανάρτηση του υλικού που τοποθετούμε στο φάκελο κοινής χρήσης. 

ε)  Το Revelation Natural Art,  το οποίο ανήκει στα εποικοδομητικά εργαλεία γραφι‐

κών γενικής χρήσης με πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες, που προωθεί τη δημιουργική 

έκφραση,  τον  οπτικό  αλφαβητισμό  και  την  καλλιέργεια  της  οπτικής  και  συναισθηματικής 

εκπαίδευσης. 

στ) Ο επεξεργαστής κειμένου (Google Drive), Οι μαθητές επεξεργάζονται ένα ανοιχτό 

έγγραφο google doc, δηλαδή βρίσκονται σε ένα χώρο εργασίας κοινής χρήσης αρχείων.  

ζ) Μια εφαρμογή εννοιολογικής χαρτογράφησης  (Mindmeister Google Drive), το ο‐

ποίο συγκαταλέγεται στα εποικοδομητικά εργαλεία και αξιοποιείται δημιουργικά από τους 
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μαθητές, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τις διάφορες θεματικές κατηγορί‐

ες των παραμυθιών σε μία ολιστική οπτική αναπαράσταση. 

η) Μια εφαρμογή για δημιουργία ασκήσεων κλειστού τύπου (φόρμα  Google Drive) 

 που επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλε‐

ξα, αντιστοιχίσεις, ταξινόμησης και συμπλήρωσης κενών. 

θ) Εφαρμογές πολυμέσων:  της  ιστοσελίδας   http://www.myebook.com,  δημιουργία 

ενός ηλεκτρονικού βιβλίου, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Glogster Edu, κατασκευή ψηφια‐

κής αφίσας), της ιστοσελίδας http://strawpoll.me/, εργαλείο για ψηφοφορία σχετικά με την 

κατάλληλη μουσική υπόκρουση για την εκπομπή 

 

Διάρκεια  

Δώδεκα (12) διδακτικές ώρες στην Ευέλικτη Ζώνη 

 

Ανάλυση του περιεχομένου 

 

Οι  κυριότερες  νέες  γνώσεις αυτής  της  ενότητας αφορούν  την  ικανότητα  των μαθητών  να 

κατανοούν και να παράγουν λόγο. Οι μαθητές πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν το πα‐

ραμύθι ως μία ειδική μορφή  του λόγου,  το οποίο έχει  κάποιο σκοπό και  κυρίως να αντι‐

ληφθούν  την  παιδαγωγική  του  αξία.  Επίσης,  επιδιώκεται  να  ασκηθούν  στη  δημιουργική 

γραφή,  να εκφωνούν με το κατάλληλο ύφος και να επικοινωνούν δημιουργικά με άλλους 

μαθητές στα πλαίσια της εκπομπής. 

 

Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

 

Η επαφή των μαθητών με το παραμύθι γίνεται με παιγνιώδη τρόπο, καθώς οι μαθητές θυ‐

μούνται,  ρωτούν,  βρίσκουν  παραμύθια  που άκουσαν  ή  διάβασαν,  τα  συγκεντρώνουν  και 

στη συνέχεια τα αποδίδουν εικαστικά και θεατρικά (δραματοποίηση, τραγούδι). Στη Β΄ Τά‐

ξη υπάρχει περισσότερο η διαισθητική και αισθητική προσέγγιση, ενώ στη ΣΤ΄ Τάξη επιχει‐

ρείται  να  προχωρήσει  σε  ένα  ανώτερο  επίπεδο  γλωσσικής  επεξεργασίας  (κατανόηση  και 

ερμηνεία) και δημιουργική γραφή. Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι κάποια Φύλλα Εργα‐

σίας διαφοροποιούνται στο ίδιο στάδιο κατά ομάδες, λόγω διαφοράς αντιληπτικής ικανό‐

τητας και γνωστικής ετοιμότητας μεταξύ των μαθητών του τμήματος. 

 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

 

Το προτεινόμενο σενάριο εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Γλώσσας και 

της Μουσικής της Β΄ τάξης και της ΣΤ΄ Τάξης Δημοτικού. Είναι συμβατό με τους στόχους και 

τη φιλoσοφία  του ΔΕΠΠΣ  και ΑΠΣ  (ΥΠΔΒΜΘ,  Διαθεματικό  Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 

Σπουδών  και   Αναλυτικά Προγράμματα  Σπουδών,  τόμος Α΄,  τόμος Β΄),  καθώς αναφέρεται 

στη γνωστική περιοχή της Γλώσσας, στην παραγωγή γραπτού λόγου και προφορικού λόγου, 

αφορά στη δημιουργική γραφή, στην ανάπτυξη της φαντασίας και την καλλιέργεια της δη‐

μιουργικής σκέψης,  στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου,  καθώς και στην παιδαγωγική αξιο‐

ποίηση του διαδικτύου (διαχείριση της πληροφορίας: εντοπισμός παραμυθιών και αξιοποί‐

ησή τους, ανάρτηση ηχογραφημένης εκπομπής σε ιστολόγιο). 
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Οργάνωση τάξης 

 

Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε αποκλειστικά για το τμήμα μας το οποίο έχει ορισμένες  ι‐

διαιτερότητες. Βρισκόμαστε σε ένα ολιγοθέσιο σχολείο, διθέσιο, όπου το τμήμα μας αποτε‐

λείται κανονικά από μαθητές των Β΄ και ΣΤ’ Τάξεων. Η μαθητική ομάδα εργασίας  (ολομέ‐

λεια) είναι μικτή ως προς την ηλικία και αποτελείται από τέσσερις (4) μαθήτριες της ΣΤ΄ Τά‐

ξης και οκτώ (8) μαθητές και μαθήτριες της Β΄Τάξης. Η  οργάνωση της τάξης  πήρε δύο βα‐

σικές μορφές: εργασία με το σύνολο της τάξης (ολομέλεια) και εργασία κατά ομάδες. 

 

Το σενάριο υλοποιήθηκε στο χώρο της σχολικής αίθουσας αξιοποιώντας το φορητό εργα‐

στήριο και οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε τρεις (3) ομάδες των τεσσάρων (4) ατόμων. Κάθε 

ομάδα ήταν αμιγής ως προς την ηλικία και δούλευε σε έναν υπολογιστή (λάπτοπ), ο οποίος 

ήταν συνδεδεμένος ασύρματα με το διαδίκτυο και ενημερωμένος με τα απαιτούμενα λογι‐

σμικά. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν να συντονίζει και να εμψυχώνει  τις ομάδες,    είχε 

προετοιμάσει και μελετήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνούσαν οι μαθητές, είχε σχεδιά‐

σει τα φύλλα εργασίας των ομάδων και είχε φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουρ‐

γία του εργαστηρίου. 

 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

 

Η δομή του σεναρίου βασίζεται σε αρχές της εποικοδομιστικής προσέγγισης και στις κοινω‐

νικοπολιτισμικές θεωρήσεις του Vygotsky και των απογόνων του, όπου δίνεται έμφαση στη 

μαθησιακή διαδικασία, στην αλληλεπίδραση μεταξύ των μαθητών, καθώς και στο κοινωνι‐

κοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει χώρα (Κολιάδης, 2007). Ακολουθείται ένα μοντέλο 

καθoδηγούμενης διερεύνησης‐ανακάλυψης με έμφαση στη κριτική και στοχαστική σκέψη, 

στη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση, στη δημιουργική έκφραση. Με το παραμύθι οι 

μαθητές  γίνονται  πνευματικά  ενεργοί,  διότι  δεν  παραλαμβάνουν  έτοιμη  γνώση,  αλλά  τα 

υλικά για να την οικοδομήσουν σύμφωνα με τον Ο J. Bruner ο οποίος είναι υποστηρικτής 

της θεωρίας για την ανακαλυπτική μάθηση.  Σε ένα βαθμό και μόνο στο ξεκίνημα του σενα‐

ρίου, οι μαθητές ελέγχονται για τις πρότερες γνώσεις τους μέσα από εφαρμογή δημιουργί‐

ας  κλειστού  τύπου  ασκήσεων,  δηλαδή  εδώ  αξιοποιούνται  οι  συμπεριφοριστικές  θεωρίες 

μάθησης του Skinner. (Ράπτης & Ράπτη, 2007). 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες συλλογής, καταγρα‐

φής,  επιλογής παραμυθιών που προωθούν  τον  εμπλουτισμό  του λεξιλογίου  και  την αξιο‐

ποίησή του στην καθημερινή ζωή. Οι μαθητές εργαζόμενοι συνεργατικά αναζητούν, κατα‐

γράφουν, διασταυρώνουν, ρωτούν, συζητούν μεταξύ τους για να οικοδομήσουν την έννοια 

των παραμυθιών και δημιουργούν δικές τους ιστορίες.  

 

Περιγραφή σεναρίου 

 

1η Διδακτική ώρα 

Αφόρμηση από τη συμμετοχή στον 2ο Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Λογοτεχνίας “Σο‐

φία Φίλντιση‐ Το δέντρο της Σοφίας” και την ενεργό δράση παραγωγής ραδιοφωνικών εκ‐

πομπών ως σχολείο‐ μέλος του Προγράμματος “European School Radio, το Πρώτο Μαθητι‐
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κό Ραδιόφωνο”. Ορισμός ομάδων και  καθορισμός ρόλων των μαθητών. Η προτίμηση των 

μαθητών (ολομέλεια) κατά πλειοψηφία ήταν η συνέχιση της ιστορίας «Το φεγγάρι κι ο γέ‐

ρικος  ποταμός»  και  όχι  η  δημιουργία  νέου  παραμυθιού  εξ  αρχής  χρησιμοποιώντας  τους 

ίδιους ήρωες.   

 

2η Διδακτική ώρα 

Αφήγηση παραμυθιού όπως είναι γραμμένο και ηχογράφηση, ώστε να ακουστεί στη Ζώνη 

της Παραμυθούπολης  το  Σαββατοκύριακο.  Ακρόαση  της  εκπομπής  και  συμπλήρωση μίας 

φόρμας κλειστού τύπου με ερωτήσεις κατανόησης της ιστορίας, αλλά και γνώσεων σχετικά 

με την αναγνώριση βασικών δομικών στοιχείων του λαϊκού παραμυθιού. 

 

3η Διδακτική ώρα 

Ανά ομάδες έναρξη περιήγησης σε επιλεγμένους διαδικτυακούς τόπους και ψηφιακά απο‐

θετήρια για τον εντοπισμό διάφορων κατηγοριών παραμυθιών. Αναζήτηση στη σχολική βι‐

βλιοθήκη για λαϊκά παραμύθια της Ελλάδας. Ένα μέρος της εργασίας μεταφέρθηκε στο σπί‐

τι όπου αναζήτησαν παραμύθια από το οικογενειακό και το ευρύτερο κοινωνικό τους περι‐

βάλλον. Όλα τα παραμύθια συγκεντρώθηκαν, καταγράφηκαν και στη συνέχεια η κάθε ομά‐

δα επέλεξε ένα παραμύθι και το παρουσίασε στην ολομέλεια με σύντομη περιγραφή.  

 

4η Διδακτική ώρα 

Έπειτα,  όλες  οι  ομάδες  κάνουν  σύνδεση  με  το  λογαριασμό  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου 

(email) τους, ανοίγουν μία εφαρμογή χαρτογράφησης (Mindmeister) σε χώρο εργασίας κοι‐

νής χρήσης αρχείων αναπαριστούν   λέξεις και φράσεις για το παραμύθι συμπληρώνοντας 

 τον εννοιολογικό χάρτη.  

 

5η Διδακτική ώρα 

Οι μαθητές  συζητούν στην ολομέλεια  για  τη  συνέχιση  της  ιστορίας  και αναπαριστούν  τις 

σχέσεις και ροή της ιστορίας μέσω της εφαρμογής Mindmeister. 

 

6η Διδακτική ώρα 

Οι μαθητές ανά ομάδες αναλαμβάνουν συγκεκριμένο κομμάτι εργασίας και συνεχίζουν την 

ιστορία σε ένα έγγραφο επεξεργασίας κειμένου (Google doc), όπου είναι ορατά από όλα τα 

μέλη όσα γράφονται. Στο αρχείο δίνεται η δυνατότητα σχολιασμού στη δεξιά στήλη σχετικά 

με τη συγγραφή. Η εκπαιδευτικός ενισχύει θετικά την προσπάθεια, εμψυχώνει και βοηθάει 

τεχνικά όπου χρειάζεται. 

 

7η Διδακτική ώρα 

Ανάληψη ρόλων για την αφήγηση της  ιστορίας.  Σιωπηρή ανάγνωση και προετοιμασία για 

ηχογράφηση. Ενθάρρυνση από την εκπαιδευτικό για τη χρήση του κατάλληλου ύφους. Επι‐

λογή  κατάλληλης  μουσικής  υπόκρουσης,  ύστερα  από  διαδικασία  ψηφοφορίας  μέσω  της 

εφαρμογής της ιστοσελίδας  http://strawpoll.me/, κατά την οποία καλούνται οι μαθητές να 

επιλέξουν μουσικά κομμάτια από τη συλλογή τους κατάλληλα για επένδυση του παραμυ‐

θιού.  

 

8η Διδακτική ώρα 
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 Οι μαθητές στην ολομέλεια, με την τεχνική στήριξη της εκπαιδευτικού, χρησιμοποιώντας το 

απαραίτητο  υλικοτεχνικό  υλικό  (λαπτοπ  με  εγκατεστημένο  το  πρόγραμμα  ηχογράφησης 

Audacity  και  σύστημα  αποθήκευσης  αρχείων Dropbox,  μικρόφωνα  και  ηχεία)  γίνεται  εγ‐

γραφή ήχου και επεξεργασία αρχείου. Ολοκληρώνεται η διαδικασία  με την ανάρτησή του 

στο Dropbox, σε φάκελο κοινής χρήσης με τους συντονιστές του European School Radio και 

ύστερα από επικοινωνία μαζί τους ορίζουμε την ημέρα και ώρα της  εκπομπής.  

 

9η Διδακτική ώρα 

Οι  μαθητές  μέσω  της  πλατφόρμας Glogster  Edu  συνθέτουν  ψηφιακή  αφίσα‐  πρόσκληση 

προς τα υπόλοιπα Δημοτικά Σχολεία‐μέλη και μη του European School Radio‐ για την ακρό‐

αση της εκπομπής τους και συζήτηση ζωντανά είτε μέσω chat του esrblog είτε ως τηλεδιά‐

σκεψη μέσω Skype.  Δημοσίευση στο  ιστολόγιο  του European School Radio, ως ανάρτηση 

και στο σχολικό ιστολόγιο.  

 

10η Διδακτική ώρα 

Ακρόαση της εκπομπής, από κεντρικό υπολογιστή και ηχεία, τη μέρα και ώρα που η ραδιο‐

φωνική εκπομπή είναι προγραμματισμένη να μεταδοθεί από το European School Radio. Η 

κάθε ομάδα έχει συνδεθεί ασύρματα στο διαδίκτυο με τα λάπτοπ και μέσω του ιστολογίου 

του European School Radio, με σκοπό την άμεση επικοινωνία με άλλα σχολεία μέσα από το 

chatroom. Μετά το πέρας της ακρόασης γίνεται τηλεδιάσκεψη μέσω Skype και εκφράζονται 

τα συναισθήματα των μικρών παραγωγών, αλλά και οι άλλοι μαθητές ασκούν την κριτική 

τους και υποβάλουν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία. Επίσης, δίνεται στα σχολεία που 

συμμετείχαν στην ακρόαση της εκπομπής ένας σύνδεσμος που παραπέμπει σε μια φόρμα 

της Google  (σύντομο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της εκπομπής). 

 

11η Διδακτική ώρα 

Κοινή απόφαση για δημιουργία ενός ηλεκτρονικού βιβλίου και μοίρασμα των σκηνών για 

εικαστική απεικόνιση. Οι μαθητές της Β΄Τάξης ζωγραφίζουν με παραδοσιακό τρόπο κι έπει‐

τα σαρώνονται οι εικόνες. Οι μαθητική ομάδα της ΣΤ΄ εργάζεται σε πρόγραμμα ζωγραφικής 

στο λάπτοπ και κάνει τα αντίστοιχα με ψηφιακό τρόπο.  

 

12η Διδακτική ώρα 

Τελική σύνθεση μέσω της εφαρμογή πολυμέσων http://www.myebook.com του ηλεκτρονι‐

κού βιβλίου που περιέχει κείμενο,  ζωγραφιές  (ψηφιακές και χειρόγραφες σαρωμένες) και 

ήχο (η αφήγηση που έγινε στα πλαίσια της ηχογράφησης για τη ραδιοφωνική εκπομπή) και 

το δημοσιεύουν στο ιστολόγιο του European School Radio και στο σχολικό ιστολόγιο. 

 

Φύλλα εργασίας 

 

Τα φύλλα εργασίας που δόθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρονικού υλικού 

κι όχι έντυπου. Άρα, στο Παράρτημα υπάρχουν φωτογραφίες από όλα τα στάδια. 

 

Αξιολόγηση των μαθητών 
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Η αξιολόγηση έγινε από τους μαθητές και την εκπαιδευτικό ως προς την επιτυχία των σκο‐

πών  και  των  στόχων,  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  ομάδας  σε  συνεργατικά πλαίσια  και  την 

έκφραση των συναισθημάτων τους κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου. Η αξιο‐

λόγηση είχε τριπλή μορφή: αρχική, διαμορφωτική και τελική. 

α. Αρχική: Αξιολόγηση της πρότερης γνώσης των μαθητών για τα δομικά στοιχεία του πα‐

ραμυθιού, αλλά και το επίπεδο αποκωδικοποίησης του γραπτού λόγου. 

β. Διαμορφωτική: Εργασία των μαθητών σε  χώρους κοινής εργασίας (έγγραφα google), στα 

οποία επανέρχονταν προκειμένου να συμπληρώσουν και να διορθώσουν τα γραπτά τους.  

γ. Τελική: Δημιουργία του δικού τους ηλεκτρονικού βιβλίου, αναστοχασμός εκπαιδευτικού‐

μαθητών για τη μαθησιακή διαδικασία. 

 

 

Εργασία για το σπίτι 

 

Αναζήτηση  λαϊκών  παραμυθιών  στο  οικογενειακό  και  το  ευρύτερο  κοινωνικό  περιβάλλον 

των μαθητών και κατάλληλων μουσικών κομματιών για μουσική επένδυση της εκπομπής. 

 

Πρόσθετες πληροφορίες‐ Επεκτάσεις της δραστηριότητας 

 

Το  εκπαιδευτικό σενάριο μπορεί  να  επεκταθεί  και σε δραστηριότητες,  όπως η διεξαγωγή 

ενός διαγωνισμού παραμυθιού διαφόρων κατηγοριών από μαθητές σχολείων όλης της χώ‐

ρας που θα διοργανωθεί από το διαδικτυακό ραδιόφωνο και θα διαρκέσει σε όλη τη διάρ‐

κεια μιας σχολικής χρονιάς.  
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Πρόταση διδασκαλίας στα Μαθηματικά Ε΄ Δημοτικού: Κοινά Πολλαπλάσια‐Ελάχιστο Κοι‐
νό Πολλαπλάσιο: Προσομοίωση δραστηριότητας του διδακτικού Βιβλίου με τη βοήθεια 

ελεύθερων λογισμικών/λογισμικών ανοικτού κώδικα 
 

Ξαρχάκος Νικόλαος  
Μ.Π.Σ. «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε του Πανεπιστημίου Αθηνών 

nikxarch@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Στην  εισήγηση  παρουσιάζεται  πρόταση  διδασκαλίας  μέσω  της  ψηφιοποίησης‐

προσομοίωσης  της  δραστηριότητας Μαθηματικών,  όπως  περιγράφεται  στο  βιβλίο  της  Ε΄ 

τάξης του Δημοτικού Σχολείου στην ενότητα 36: «Διαιρέτες Πολλαπλάσια» (Εικόνα 1). Σκο‐

πός της πρότασης είναι η διδασκαλία του κεφαλαίου με τη βοήθεια της ψηφιοποίησης και 

η ένταξη της κεντρικής δραστηριότητας της ενότητας στο πλαίσιο της Ρεαλιστικής Μαθημα‐

τικής Προσέγγισης με στόχο να κατανοήσουν απολύτως οι μαθητές της Ε΄ τάξης τις έννοιες 

«Πολλαπλάσια» καθώς και τα «Κ.Π» και «Ε.Κ.Π.», να είναι ικανοί να  διερευνούν τις σχέσεις 

των Πολλαπλασίων μεταξύ τους, να τις ελέγχουν και να τις επαληθεύουν, έτσι ώστε να οι‐

κοδομήσουν τη γνώση γύρω από αυτές τις  έννοιες και σχέσεις. Η διαδικασία που περιγρά‐

φεται  εξοικειώνει  τους  μαθητές  με  τα  ελεύθερα  λογισμικά MuseScore  και Audacity  που 

προσεγγίζονται  διαθεματικά  (Μουσική)  για  να  κατακτήσουν  μέσω  της  δημιουργίας‐

επεξεργασίας‐διαχείρισης‐σύνθεσης αρχείων ήχου‐μουσικής, της εγγραφής βίντεο από την 

οθόνη  του  υπολογιστή  (ελεύθερο  λογισμικό  CamStudio)  και  της  χρήσης  λογισμικού  δη‐

μιουργίας εννοιολογικού χάρτη (ελεύθερο λογισμικό Freemind) τους γνωστικούς στόχους. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Τ.Π.Ε., Κοινά Πολλαπλάσια, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο, ελεύθερο λογι‐

σμικό, προσομοίωση, ψηφιοποίηση, ρεαλιστικά μαθηματικά. 

Εισαγωγή 

Η δραστηριότητα του βιβλίου του μαθητή της Ε΄ τάξης (Ενότητα 36 σελ. 94 με τίτλο: «Διαι‐

ρέτες‐Πολλαπλάσια», Εικόνα 1) καλεί τους μαθητές να παίξουν τρία κρουστά όργανα  (τρί‐

γωνο κάθε 3 δευτ., ταμπούρο κάθε 6 δευτ. και τύμπανο κάθε 9 δευτ.) σε συνολική διάρκεια 

180 δευτ.  (3 λεπτών) με σκοπό να προκύψουν Κοινά Πολλαπλάσια των χρονικών σημείων 

που γίνεται ταυτόχρονη ακρόαση των δύο ή των τριών οργάνων. Απώτερος στόχος είναι η 

εξεύρεση του Ελάχιστου Κοινού Πολλαπλασίου των αριθμών 3,6 και 9 (18ο δευτερόλεπτο). 

Η  δραστηριότητα,  έτσι  όπως  παρουσιάζεται,  μοιάζει  αποκομμένη  και  αποσπασματική,  γι 

αυτό πρέπει να αποτελέσει μέρος ενός ρεαλιστικού πλαισίου, ενταγμένου στα καθημερινά 

βιώματα  της  οικογενειακής  ή  της  ευρύτερης  κοινωνικής  δραστηριότητας  των  μαθητών 

(στην προκειμένη περίπτωση της σχολικής ζωής)  προσεγγίζοντας τις αρχές της Ρεαλιστικής 

Μαθηματικής  Εκπαίδευσης  (RME),  των  Ρεαλιστικών  Μαθηματικών  (Freudenthal,  1973), 

αφενός  γιατί  οι  μαθητές  πιστεύουν,  ότι  τα Μαθηματικά  είναι  συνήθως ανιαρά  και  χωρίς 

νόημα (Greeno, Smith & Moore, 1993; Lave, 1988; Boaler, 2000) και αφετέρου, γιατί προτι‐

μούν μαθήματα που μπορούν να τα εντάξουν στην καθημερινότητά τους (Boaler, 2000). Η 

οπτικοποίηση‐προσομοίωση της δραστηριότητας επικυρώνει με ρεαλιστικό ψηφιακό τρόπο 

τη λειτουργική συνάρτηση των δεδομένων απλοποιώντας το αποτέλεσμα υπηρετώντας το 

μαθησιακό στόχο προσφέροντας μεγάλη ευαισθησία, ακρίβεια και  επαναληψιμότητα (Κό‐
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μης, 2004).  Τα  ελεύθερα  λογισμικά που  χρησιμοποιούνται προσδίδουν ανεξαρτησία στην 

επιλογή,  συνδέονται  μεταξύ  τους  προσεγγίζοντας  την  αλληλεξάρτηση  Μαθηματικών‐

Μουσικής‐Αισθητικής  Αγωγής  και  δημιουργούν  την  δυνατότητα  σύνδεσης,  με  την  έννοια 

της απόδειξης,  ενός  ρεαλιστικού προβλήματος με  τη βοήθεια  της ψηφιακής  τεχνολογίας. 

Χωρίς αυτή τους τη συνδρομή η κατανόηση του προβλήματος είναι ελλιπής οδηγώντας σε 

επισφαλή συμπεράσματα.  

 

Διδακτική Ενότητα‐Γνωστικό Αντικείμενο‐Χρονική διάρκεια εφαρμογής 

 

Μαθηματικά  Ε΄  Δημοτικού,  Μουσική  Γ΄‐Δ΄  και  Ε΄  Δημοτικού.  Διαθεματική‐

αλληλεπιδραστική προσέγγιση Μουσικής – Μαθηματικών. Το γνωστικό αντικείμενο αφορά 

στη διδακτική ενότητα των Μαθηματικών: «Διαιρέτες‐Πολλαπλάσια». Η πρόταση διδασκα‐

λίας έχει διάρκεια 130΄‐150΄ λεπτών, δηλαδή συνολική διάρκεια τέσσερις διδακτικές ώρες. 

Χρησιμοποιήθηκαν δυο δίωρα την ίδια εβδομάδα. 

 

Διδακτικοί στόχοι ως προς τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων 

Πέραν των διδακτικών στόχων της Ενότητας ως προς το γνωστικό αντικείμενο που περιγρά‐

φονται στο ΔΕΠΣ‐ΑΠΣ των Μαθηματικών της Ε΄ τάξης αξία έχει να δούμε τους στόχους που 

πρέπει να επιτευχθούν ως προς τη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινω‐

νίας (ΤΠΕ). Συνοψίζοντάς τους μπορούμε να πούμε ότι οι μαθητές πρέπει: 

 Να είναι ικανοί να προσεγγίζουν τις μαθηματικές έννοιες μέσα από το πλαίσιο των ρεα‐

λιστικών μαθηματικών.  

 Να εφευρίσκουν λύσεις και τρόπους  προσέγγισης ψηφιακής αναπαράστασης πραγματι‐

κών προβλημάτων και δεδομένων με τεχνολογικά εργαλεία (λογισμικά). 

 Να ψηφιοποιούν και να αναπαριστούν προβλήματα και δεδομένα προβλημάτων και να 

τα λύνουν.  

 Να αποκτήσουν ευελιξία στην επιλογή και χρήση των ανάλογων λογισμικών. 

 Να πειραματίζονται σε καταστάσεις επίλυσης προβλημάτων. 

 Να  προσομοιώνουν  στον  υπολογιστή  πραγματικές  προβληματικές  καταστάσεις  και  να 

ψηφιοποιούν δεδομένα. 

 Να  επιλέγουν  τα  ανάλογα  ψηφιακά  εργαλεία  και  να  τα  χρησιμοποιούν  σωστά  για  να 

ερμηνεύουν και να λύνουν πραγματικά (μαθηματικά) προβλήματα. 

 Να  βρίσκουν  (ψηφιακές)  λύσεις  και  να  καταλαβαίνουν  την  πρακτική  αξία  των  λύσεων 

αυτών. 

 Να προσανατολίζονται στη χρήση ελεύθερων λογισμικών ή λογισμικών ανοικτού κώδικα, 

αξιοποιώντας την ελευθερία του διαδικτύου ως μέσου και την προάσπιση αυτής της αρ‐

χής από κάθε είδους εμπορευματοποίηση και κερδοσκοπία ή άλλου είδους χειραγώγη‐

ση. 

 Να χρησιμοποιούν το ελεύθερο λογισμικό Audacity που παρέχει το δυναμικό περιβάλλον 

αξιοποίησης,  επεξεργασίας  και  παρουσίασης  των  δεδομένων  του  προβλήματος  με  δη‐

μιουργικό και παραστατικό τρόπο. Να διαπιστώσουν, ότι είναι   ένα αξιολογότατο εργα‐

λείο τόσο στη διαχείριση και παραμετροποίηση του προβλήματος όσο και στην δημιουρ‐

γική συνοπτική του σχεδίαση, παρουσίαση και διάδοση με όλους τους δυνατούς τρόπους 
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σε  συνδυασμό  με  την  βιντεοσκόπηση  της  διαδικασίας  με  το  ελεύθερο  λογισμικό Cam‐

Studio recorder (pc, web (flash video, html αρχείο), κ.λ.π.).  

 Να  διαπιστώσουν,  επίσης,  τη  χρησιμότητα  του  ελεύθερου  λογισμικού MuseScore  σαν 

βοηθητικό λογισμικό, για τη δημιουργία των απαραίτητων αρχείων ήχων των 3 οργάνων. 

Η  διαδικασία  αυτή  θα  βοηθήσει  τους  μαθητές  να  ανασύρουν  τις  γνώσεις  τους  από  το 

μάθημα της Μουσικής (κυρίως σε ότι αφορά στο μέτρο σε σχέση με το χρόνο) και να κα‐

τανοήσουν σε σημαντικό βαθμό τη σχέση της Μουσικής με τα Μαθηματικά, πράγμα που, 

άλλωστε επικαλείται και η κύρια Δραστηριότητα, που δανειζόμαστε από το βιβλίο   των 

Μαθηματικών της Ε΄ τάξης.   

Θεωρητικό πλαίσιο 

 

Η προσέγγιση του θέματος μέσω του σχεδίου μαθήματος γίνεται σύμφωνα με τη μεθοδο‐

λογία της καθοδηγούμενης ανακαλυπτικής (Bruner, 1977) διερεύνησης (scaffolding) (Vygot‐

sky, 1978)   και της κοινωνικής‐εποικοδομητικής προσέγγισης  (Vygotsky, 1978)  της γνώσης 

στα πλαίσια  του  εποικοδομισμού  (Ράπτης &  Ράπτη, 2006).  Λαμβάνονται  υπόψη οι  προϋ‐

πάρχουσες γνώσεις των μαθητών γύρω από τις έννοιες του Πολλαπλασιασμού κυρίως αλλά 

και της Διαίρεσης και γίνεται προσπάθεια σύνθεσης και δημιουργίας νέων δεδομένων,  για 

να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός τους σε νέα γνώση. Η δραστηριότητα‐πρόβλημα εντάσ‐

σεται στο Πλαίσιο της Ρεαλιστική Μαθηματικής Εκπαίδευσης και οι μαθητές συμμετέχουν 

ενεργά σε όλη τη διαδικασία δοκιμάζοντας και διερευνώντας τη χρήση των  (Κοινών) Πολ‐

λαπλασίων  των αριθμών. Μαθαίνουν  τέλος  την πρακτική αξία  των εννοιών  χρησιμοποιώ‐

ντας πρακτικά παραδείγματα. Μαθαίνουν, επίσης, ότι η τεχνολογία αποτελεί μια αξία ανα‐

ντικατάστατη,  γιατί διαθέτει μια μοναδική δυναμική,  να μπορούμε, όταν  την χρησιμοποι‐

ούμε με μέτρο και γνώση, να προσομοιώνουμε απλά πρακτικά προβλήματα, δίνοντάς μας 

τη δυνατότητα να τα κατανοούμε και να τα λύνουμε εύκολα.  

Διαμόρφωση τάξης‐Εποπτικό‐Ηλεκτρονικό Υλικό 

Για την πραγματοποίηση και ψηφιοποίηση της δραστηριότητας είναι απαραίτητο να υπη‐

ρετούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρήση  της  αίθουσας  πληροφορικής  (βιντεοπροβολέας,  οθόνη  προβολής  (προαιρετικά 

διαδραστικός πίνακας που αν δεν υπάρχει μπορεί να γίνει χρήση διαδραστικού πίνακα 

wii‐bluetooth‐IRpen), υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο‐χωρίς αυτή να είναι απο‐

λύτως απαραίτητη σε όλες τις μονάδες) 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών και του αριθμού 

υπολογιστών χωρίζονται οι μαθητές σε ομάδες των 2‐4 μαθητών) 

 Κρουστά όργανα τρίγωνο‐τουμπελέκι‐τύμπανο (τα περισσότερα σχολεία διαθέτουν πα‐

κέτο κρουστών οργάνων), Μετρονόμος‐χρονόμετρο 

 Λογισμικά εγκατεστημένα στους Η/Υ: Foxit PDF editor, Freemind, Muse score, Audacity, 

CamStudio Desktop Screen Recorder 
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Η δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα (Εικόνα 1) θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο του σχολικού μουσικού 

συγκροτήματος,  όπου  η  ομάδα  των  τριών  κρουστών  εκτελώντας  ασκήσεις  συγχρονισμού 

πρέπει να εκτελέσει  τη συγκεκριμένη άσκηση. Η συγκεκριμένη άσκηση μπορεί,  επίσης να 

αποτελέσει  τη βάση  (ρυθμός ¾  ,  δεδομένου του Μ.Κ.Δ.(3,6,9,)=3)  για  τη δημιουργία ενός 

τραγουδιού με τη συμμετοχή των τριών κρουστών πχ. «Της Αγάπης Αίματα» των Ελύτη, Θε‐

οδωράκη. 

 

Στον βιντεοπροβολέα προβάλλεται η δραστηριότητα του βιβλίου μαθητή της Ε΄ τάξης (Ενό‐

τητα 36 σελ. 81 με τίτλο: «Διαιρέτες‐Πολλαπλάσια» με τη βοήθεια ενός λογισμικού για πα‐

ρουσίαση και επεξεργασία αρχείων PDF όπως το ελεύθερο λογισμικό Foxit Reader/editor. 

Συζητούνται οι τρόποι παρουσίασης‐αναπαράστασης‐δραματοποίησης της δραστηριότητας 

και οι στρατηγικές που θα ακολουθηθούν. Οι μαθητές συμφωνούν στην παρακάτω πορεία: 

Στρατηγική‐Υλοποίηση/Αναπαράσταση‐δραματοποίηση της δραστηριότητας 

Τρεις  ομάδες  των 3  μαθητών θα  εκτελέσουν με  τη  σειρά  τη δραστηριότητα.  Ο δάσκαλος 

έχει φροντίσει να υπάρχουν στη διάθεσή τους τα τρία κρουστά (πολλά σχολεία διαθέτουν 

πακέτο  κρουστών  οργάνων).  Χρησιμοποιούν  ως  βοηθό  ένα  χρονόμετρο  (ή  το  μετρονόμο 

στην τιμή 60‐μέτρηση‐χτύπος δηλ. ανά 1 δευτερόλεπτο, ενώ μια άλλη ομάδα κρατάει χρόνο 

αναλαμβάνοντας  να μετρήσει με  το  χρονόμετρο  τα 3  λεπτά‐180  δευτ.). Η αναπαράσταση 

του προβλήματος με τα μουσικά όργανα δημιουργεί ατμόσφαιρα που παραπέμπει στο μά‐

θημα της Μουσικής και της Αισθητικής Αγωγής, συντελώντας στη κατανόηση τόσο της σχέ‐

σης Μαθηματικών‐Μουσικής,  όσο  και  στην  αίσθηση,  ότι  τα Μαθηματικά  μπορούν  μέσα 

από  μια  αισθητηριακή‐βιωματική  διαδικασία  να  λειτουργήσουν  αγχολυτικά  παραμερίζο‐

ντας το θεωρητικό τους πλαίσιο και αξιοποιώντας την ουσιαστική πρακτική τους σημασία 

και αξία αξιοποιώντας τη «ρεαλιστική μαθηματική προσέγγιση». Εκτελείται η δραστηριότη‐

τα τρεις φορές και οι ομάδες που παρακολουθούν καταγράφουν τις παρατηρήσεις και τα 
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συμπεράσματά  τους.  Το  αποτέλεσμα,  όπως  αυτό  καταγράφεται  από  τις  ομάδες  είναι  εν 

μέρει επιτυχές. Η ταυτόχρονη κρούση και ακρόαση των δύο ή των τριών οργάνων δεν επι‐

τυγχάνεται με επιθυμητό τρόπο σε όλη τη διάρκεια και δημιουργεί σύγχυση ως προς το ε‐

πιθυμητό  αποτέλεσμα.  Γι  αυτό  η ψηφιακή  καταγραφή‐οπτικοποίηση  του  αποτελέσματος 

της εκτέλεσης είναι το ζητούμενο της δραστηριότητας. 

Στάδια Οπτικοποίησης‐Ψηφιακής Αναπαράστασης της δραστηριότητας στον υπολογιστή 

με τη βοήθεια ελεύθερων/ανοικτού κώδικα λογισμικών. 

Με την προηγούμενη εμπειρία τους, αλλά και με τη βοήθεια του δασκάλου (scaffolding) και 

με κατάλληλες ερωτήσεις οι μαθητές συμφωνούν στα παρακάτω: 

Α.  Παρουσίαση της στρατηγικής και της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσουν στην πορεία 

της επεξεργασίας με το ελεύθερο λογισμικό εννοιολογικού χάρτη (Freemind) 

Β. δημιουργία τριών αρχείων ήχου ενός για κάθε όργανο (θα μπορούσαν να ηχογραφήσουν 

τα  τρία  κρουστά  όργανα  που  έπαιξαν  στη  δραματοποίηση  της  δραστηριότητας  και  να  τα 

επεξεργαστούν  στο  λογισμικό  Audacity),  αλλά  προτιμάται  να  δημιουργήσουν  τα  αρχεία 

χρησιμοποιώντας το ελεύθερο λογισμικό MuseScore για να ασκήσουν και τις γνώσεις τους 

στη Μουσική (ρυθμός‐μέτρο‐νότες κλπ.):  

 Αρχείο ήχου για τριγωνάκι με έναν χτύπο ¼  στην αρχή και παύσεις ως τα 3 δευτ. 

 Αρχείο ήχου για τουμπελέκι με έναν χτύπο ¼  στην αρχή και παύσεις ως τα 6 δευτ. 

 Αρχείο ήχου για τύμπανο με έναν χτύπο ¼  στην αρχή και παύσεις ως τα 9 δευτ. 

Γ. Επιλογή κάποιου προγράμματος διαχείρισης και επεξεργασίας ήχου (με το οποίο θα επε‐

ξεργαστούν τα αρχεία ήχου και θα παρουσιάσουν την ταυτόχρονη εκτέλεσή τους (καταλή‐

γουν στην επιλογή του ελεύθερου λογισμικού Audacity) 

Δ. Να δημιουργήσουν ένα  blog (πχ. στο google) με σκοπό τη ζωντανή επικοινωνία μεταξύ 

τους, καθώς και με άλλους χρήστες και τη χρήση του ως μέσο έκφρασης και  προβολής της 

δουλειάς τους στο διαδίκτυο. 

Ε. Να ανεβάσουν στο youtube και στο blog τους το τελικό βίντεο για τη διδακτική ενότητα 

που θα φτιάξουν και θα βιντεοσκοπήσουν με το ελεύθερο λογισμικό εγγραφής βίντεο από 

την οθόνη του υπολογιστή CamStudio και να το διαθέσουν στο διαδίκτυο (Ιστοσελίδες, εκ‐

παιδευτικά portals κλπ.) 

Επεξεργασία με το ελεύθερο λογισμικό MuseScore 

Οι μαθητές εκτελούν το ελεύθερο λογισμικό MuseScore (Εικόνα 2) (το οποίο γνωρίζουν από 

τη χρήση του στο μάθημα της Μουσικής  

Δημιουργούν 3 αρχεία ήχου με τα 3 διαφορετικά όργανα: το τρίγωνο, το τουμπελέκι και το 

τύμπανο.  

Αποθηκεύουν τα 3 αρχεία που δημιούργησαν σε μορφή επεξεργάσιμου MuseScore αρχείου 

.mscz και σε μορφή συμπίεσης.wav.   

Αναλαμβάνουν την επεξεργασία των μουσικών αρχείων που έχουν αποθηκεύσει σε μορφή 

.wav με το ελεύθερο λογισμικό το Audacity. 

 

1145/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Ανοίγουν το 

 

Επεξεργασία αρχείων ήχου με το ελεύθερο λογισμικό Audacity 

Εισάγεται αρχικά  το αρχείο ήχου του μεταλλικού τριγώνου στη γραμμή του χρόνου της ε‐

πιφάνειας εργασίας του ελεύθερου λογισμικού επεξεργασίας ήχου Audacity και η διάρκειά 

του διαμορφώνεται σε 3 δευτ. με τη βοήθεια του εργαλείου κοπής. Το λογισμικό αυτό προ‐

σφέρει ακρίβεια και ευκολία στην επεξεργασία κάθε αρχείου ήχου. Οι μαθητές καταλήγουν 

στο συμπέρασμα πως χρειαζόμαστε 60 συνολικά αρχεία ήχου του τριγώνου για να καλυφ‐

θεί η  διάρκεια των 180 δευτ.(180:3=60). Με τις εντολές αντιγραφή‐επικόλληση (αρχικά Χ1 , 

Χ2, Χ5, Χ10) καλύπτεται το χρονικό διάστημα των 180 δευτ. με 60 αρχεία ήχου του τριγώ‐

νου των 3 δευτ. Το ίδιο γίνεται και για το αρχείο ήχου του ταμπουρίνου, από το οποίο απαι‐

τούνται 30 αρχεία των 6 δευτ. (180:6=30) και ακολούθως 20 αρχεία για το αρχείο ήχου του 

τυμπάνου  (180:9=20). Ακολούθως  παρουσιάζονται  τα  αρχεία  ήχου  που  δημιούργησαν  οι 

ομάδες  των μαθητών στο  λογισμικό Audacity.  Ακολουθούν σχόλια,  παρατηρήσεις  και  συ‐

μπεράσματα απ’ όλους. Οι μαθητές παρατηρούν, ότι υπάρχουν 10 στιγμές (εκτός από το 1ο 

δευτ), που ακούγονται και τα 3 όργανα ταυτόχρονα. Κι αυτές επαναλαμβάνονται κάθε 18 

δευτ.   Έχουμε δηλ. ταυτόχρονες ακροάσεις και των 3 οργάνων στα 18, 36, 54, 72, 90, 108, 

126, 144, 162 και 180 δευτ. (Εικόνα 3). Ζητείται από τους μαθητές να ερμηνεύσουν το φαι‐

νόμενο. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας οι μαθητές καταλήγουν στο συμπέρασμα, ότι τα 

δευτερόλεπτα της ταυτόχρονης ακρόασης και των 3 οργάνων είναι Κοινά Πολλαπλάσια των 

αριθμών 3,6  και 9. Από αυτά το μικρότερο  (ελάχιστο),  το Ε.Κ.Π., δηλαδή,  είναι ο αριθμός 

18.Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας γίνεται διαμορφωτική αξιολόγηση των μαθητών, μέσα 

από την αλληλεπίδραση των ατόμων των ομάδων, αλλά και τις παρεμβάσεις του δασκάλου.  

 

 

1146/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

Βιντεοσκόπηση της εκτέλεσης με το ελεύθερο λογισμικό CamStudio 

  Εκτελείται το αρχείο που δημιουργήθηκε με το ελεύθερο λογισμικό Audacity, βιντεοσκο‐

πείται και αποθηκεύεται σε μορφή .avi ή .swf με το λογισμικό CamStudio.  

Παρουσίαση συμπερασμάτων με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη 

 

Οι ομάδες των μαθητών παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους δίνοντας παραδείγματα για 

τις έννοιες που διδάχθηκαν (Πολλαπλάσια, Κοινά Πολλαπλάσια, Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλά‐

σιο) με τη βοήθεια εννοιολογικού χάρτη με το ελεύθερο λογισμικό FreeMind. 

Δημιουργία blog 

Οι μαθητές δημιουργούν στο blogger του google το blog: http://ekpollaplasio.blogspot.gr/, 

στο οποίο αναρτούν πληροφορίες και οδηγίες για τη δημιουργία των απαραίτητων αρχείων 

ήχου των κρουστών οργάνων και τη λειτουργία των λογισμικών. 

Άσκηση για Εμπέδωση ‐ Αξιολόγηση ‐ Επέκταση ‐ Εναλλακτική εφαρμογή 

Τα Φύλλα Εργασίας και οι ασκήσεις δίνονται για επέκταση και αξιοποιούνται στη διαμοφω‐

τική και τελική αξιολόγηση: http://ekpollaplasio.blogspot.gr/p/blog‐page_3512.html. Σημα‐

ντική συνεισφορά στη διαδικασία  της εμπέδωσης προσφέρουν ο εφαρμογές  του λογισμι‐

κού  του  Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου  που  διατίθεται  online  στο  σύνδεσμο: 

http://ts.sch.gr/repo/online‐packages/dim‐mathimatika‐e‐st/d06‐web/.  

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα και η μέθοδος επεξεργασίας θα μπορούσε, σε συνάφεια με 

τα προηγούμενα, να βρει εναλλακτικά εφαρμογή και στη διδασκαλία των κριτηρίων Διαιρε‐
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τότητας ή και του Μ.Κ.Δ. αριθμών  (2,5,10‐σελ. 96 του βιβλίου μαθητή) με την κατάλληλη, 

φυσικά, τροποποίηση της δραστηριότητας από πρόβλημα πολλαπλασιασμού σε πρόβλημα 

διαίρεσης: http://ekpollaplasio.blogspot.gr/p/blog‐page_4683.html  

Εμπορικά λογισμικά 

Εναλλακτικά αναφέρουμε παρακάτω τα αντίστοιχα εμπορικά λογισμικά, τα οποία χρησιμο‐

ποιήθηκαν εναλλακτικά για την επίτευξη του ίδιου αποτελέσματος. Η χρήση του εμπορικού 

λογισμικού Camtasia Studio κρίνεται πιο εύχρηστη, καθώς διαθέτει αφενός δυνατότητα ει‐

σαγωγής‐επεξεργασίας 3 αρχείων ήχου και αφετέρου βιντεοσκόπησης οθόνης υπολογιστή. 

Γι αυτό το λόγο χρησιμοποιήθηκε αντικαθιστώντας και  το Audacity  και  το   CamStudio Re‐

corder: 

Λογισμικά  Ελεύθερα/ανοικτού κώδικα  Εμπορικά 

Εννοιολογικού Χάρτη  Freemind  Inspiration 

Αρχείων PDF  Foxit Reader/Editor  Adobe Acrobat Pro   

Δημιουργίας Μουσικών Αρχείων  MuseScore  Guitar  pro,  Sibelius, 

Finale 

Επεξεργασίας Ήχου  Audacity  Camtasia studio 

Βιντεοσκόπησης  οθόνης  υπολο‐

γιστή 

CamStudio‐Desktop  Screen Re‐

corder  

Camtasia Studio  

 

Συμπεράσματα‐Προτάσεις 

Σκοπός της παρουσίασης είναι η ψηφιοποίηση μιας δραστηριότητας του βιβλίου των Μα‐

θηματικών της Ε΄ τάξης του δημοτικού σχολείου. Αυτή πραγματοποιείται  εξολοκλήρου με 

τη βοήθεια ελεύθερων λογισμικών, αποσκοπώντας να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοή‐

σουν  τις  έννοιες  «Πολλαπλάσια»,  «Κοινά  Πολλαπλάσια»  και  «Ελάχιστο  Κοινό  Πολλαπλά‐

σιο». Η συνεισφορά των ΤΠΕ στη διαδικασία που περιγράφηκε δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να εργαστούν μέσα σε ένα περιβάλλον μοντελοποίησης και αναπαράστασης μα‐

θηματικών εννοιών. Η προστιθέμενη αξία μέσα από τη χρήση των λογισμικών της εφαρμο‐

γής  προκύπτει,  επειδή  αυτά  παρέχουν  στους  μαθητές  ένα  δυναμικό‐ανακαλυπτικό  περι‐

βάλλον  αναπαράστασης  των  προβληματικών  εννοιών  που  καλούνται  να  διερευνήσουν, 

πράγμα που δεν επιτυγχάνεται εύκολα με  τα συμβατικά εργαλεία μιας παραδοσιακής δι‐

δασκαλίας. Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται με τις δυνατότητες που διαθέτουν θα μπο‐

ρούσαν να βοηθήσουν στην κατανόηση εννοιών, μέσα από τη δοκιμή και τον πειραματισμό, 

καθώς και μέσω των πολλαπλών και δυναμικών αναπαραστάσεων που παρέχουν. Παράλ‐

ληλα μέσω  του  συνδυασμού  των  χαρακτηριστικών  τους  θα μπορούσαν  να  προάγουν  τον 

αλγοριθμικό τρόπο σκέψης των μαθητών,  επιτυγχάνοντας το βασικότερο σκοπό της διδα‐

σκαλίας των Μαθηματικών.  
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Η δυνατότητα ομαδοποίησης, σχηματοποίησης και έκφρασης, της στρατηγικής, των σταδί‐

ων της   διαδικασίας,  των ψηφιακών εργαλείων που προτείνονται αλλά και  των συμπερα‐

σμάτων μέσω του ελεύθερου λογισμικού εννοιολογικού χάρτη είναι σημαντική, γιατί αφο‐

ρά στην τελική συνοπτική και εύχρηστη διαχείριση όλου του υλικού της μαθησιακής διαδι‐

κασίας με δυναμικό τρόπο, χωρίς βερμπαλισμούς. 

Η χρήση αποκλειστικά λογισμικών ανοικτού κώδικα θα μπορούσε να βοηθήσει τους μαθη‐

τές  να  κατανοήσουν,  ότι  το  επιθυμητό αποτέλεσμα μπορεί  να προκύψει  και με  τη  χρήση 

λογισμικών που η εφαρμογή τους δεν απαιτεί την αγορά αδειών χρήσης, να ευαισθητοποι‐

ηθούν στο συγκεκριμένο ζήτημα με αιχμή το ζήτημα των πνευματικών δικαιωμάτων και της 

κατάχρησής  τους  και  μέσα από  τη  συζήτηση  να  δημιουργηθεί  η  συνθήκη  για  χρήση από 

τους ίδιους σε συμφωνία με το δάσκαλο αποκλειστικά ελεύθερων λογισμικών στο σχολείο 

την επόμενη σχολική χρονιά, αλλά και η προοπτική της ιδιωτικής τους χρήσης. 

Η πληθώρα, ευχρηστία και ευελιξία των ελεύθερων λογισμικών ή λογισμικών ανοικτού κώ‐

δικα θα μπορούσε να επεκταθεί στην ψηφιοποίηση‐προσομοίωση‐μοντελοποίηση πολλών 

δραστηριοτήτων‐ενοτήτων σε όλα τα μαθήματα, παρέχοντας στους μαθητές ισχυρό κίνητρο 

να αναδείξουν ικανότητες σχεδιασμού στρατηγικών ως αποτέλεσμα συνεργατικών διεργα‐

σιών,  τεχνικές  επιστημονικής  μεθοδολογίας,  ψηφιακής  παραμετροποίησης  δεδομένων, 

πειραματισμό με εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων, κριτική στάση, πρακτικές αλγοριθμικής 

επεξεργασίας, διαδικτυακή επικοινωνία και κοινοποίηση των εφαρμογών, ανακαλυπτικές‐

διαθεματικές προσεγγίσεις στα διδακτικά αντικείμενα.  

Η συγκεκριμένη πρόταση με χρήση των λογισμικών που αναφέρθηκαν, σε αντίθεση με την 

παραδοσιακή διδακτική μεθοδολογία, έδειξε από τα πρώτα εμπειρικά στοιχεία εφαρμογής 

της  (διαμορφωτική/τελική/συνολική  αξιολόγηση,  τεστ,  πρακτικά  παραδείγμα‐

τα/εφαρμογές, φύλλα εργασίας) σε δυο διαφορετικές τάξεις  δυο διαδοχικές σχολικές χρο‐

νιές,  ότι  προσφέρει  τη  δυνατότητα  μέσα  από  πειραματισμό  και  ανακάλυψη  να  κατακτη‐

θούν οι   γνωστικοί στόχοι από τους  ίδιους τους μαθητές σε μέγιστο βαθμό. Η κατανόηση 

της δύσκολης έννοιας του Ε.Κ.Π. μπορεί να γίνει κτήμα του συνόλου των μαθητών της τά‐

ξης, στόχος, που, από την εμπειρία μας μέσα από την παραδοσιακή μεθοδολογική προσέγ‐

γιση, δεν επιτυγχάνεται παρουσιάζοντας σημαντικό έλλειμμα. Η αξιοποίηση της πρότασης 

τα επόμενα χρόνια θα συνοδευτεί από έρευνα μεθοδολογίας  εφαρμογής της, συλλογής και 

επεξεργασίας δεδομένων, ώστε να γίνουν απολύτως σαφείς οι θετικές επιπτώσεις της στο 

γνωστικό πεδίο. 
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Περίληψη 

Η εύρεση και υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων, τεχνικών και τεχνολογιών για την υποστήριξη 

δημιουργικών  εκπαιδευτικών δράσεων διδασκαλίας σε όλες  τις  βαθμίδες αποτελεί  ένα  ι‐

διαίτερα σημαντικό εργαλείο με πολλαπλούς τομείς εφαρμογής στη σύγχρονη εκπαιδευτι‐

κή πραγματικότητα. Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διευκόλυνση αυτής της διαδικασίας, 

παρουσιάζοντας μια μεθοδολογία αξιολόγησης των διαθέσιμων μεθόδων και συστημάτων 

προκειμένου ο στόχος να επιτυγχάνεται με τη μικρότερη δυνατή απώλεια χρόνου για τον 

εκπαιδευτικό. Σε πρακτικό επίπεδο περιγράφεται η υλοποίηση μιας σύγχρονης μελέτης πε‐

ρίπτωσης η οποία ολοκληρώθηκε χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη μεθοδολογία.  

Λέξεις  ‐  κλειδιά:  σύγχρονες  δράσεις  εκπαίδευσης,  μεθοδολογία  διερεύνησης  ψηφιακών 

εργαλείων, μελέτες περίπτωσης, πολυμέσα 

Εισαγωγή 

Ο τρόπος με τον οποίο ο Άνθρωπος χρησιμοποιεί και δημιουργεί σύνθετα εργαλεία εξαρτά‐

ται  άμεσα  από  το  περιβάλλον  και  το  τεχνολογικό  υπόβαθρο  των  εκάστοτε  κοινωνιών 

(Ioannis Deliyannis, 2012; Roth & Lee, 2007; Vygotsky, 1978). Στον τομέα των τεχνολογιών 

διαδραστικών πολυμέσων,  τεχνολογικές  τάσεις όπως η διεύρυνση της διασυνδεσιμότητας 

των χρηστών με το διαδίκτυο και η παράλληλη μείωση του κόστους απόκτησης ψηφιακών 

συστημάτων ψηφιοποίησης, επεξεργασίας και διάδοσης πολυμέσων αποτελούν καθοριστι‐

κούς εξελικτικούς παράγοντες (Ioannis Deliyannis, 2010). Η εξελικτική διαδικασία σε επίπε‐

δο ψηφιακών δεξιοτήτων και πρόσβασης στην πληροφορία πολλές φορές δεν επιτελείται 

στο σχολείο αλλά στο σπίτι όπου οι μαθητές κάνουν εκτεταμένη χρήση των τεχνολογιών της 

Κοινωνίας την Πληροφορίας. Ταμπλέτες, κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές αποτελούν σή‐

μερα βασικό τρόπο πρόσβασης σε διαδικτυακό περιεχόμενο πολυμέσων που περιλαμβάνει 

ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, παιχνίδια και εφαρμογές αναζήτησης επεξεργασίας και 

διάδοσης  πληροφοριών  (Aplin,  2013;  Blumberg,  Debby,  Almonte,  &  Hasimoto,  2013; 

Brennan & Resnick, 2013; Hemsley & Mason, 2013; Long, Chei Sian, & Goh, 2012; Minović, 

Milovanović, & Starcevic, 2013; Oliver, 2011; Paradise, 2012; van Dijck, 2013). Αυτή ακριβώς 

την πραγματικότητα εξετάζει η παρούσα εργασία, σε μια προσπάθεια οι εκπαιδευτικοί να 

χρησιμοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες σε επίπεδο υλικού και λογισμικού οι οποίες επι‐

τρέπουν  την  επεξεργασία,  οργάνωση,  παρουσίαση  και  διάδραση με  την οπτικοακουστική 

πληροφορία. Χαρακτηριστικά παραδείγματα εφαρμογής στην εκπαίδευση σε επίπεδο οπτι‐

κοακουστικών  μεθόδων  είναι  διαθέσιμα  στην  βιβλιογραφία  και  στο  διαδίκτυο  συμπερι‐
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λαμβανομένου του έργου VideoActiv (http://www.videoaktiv.org) του οποίου ο παραγόμε‐

νος οδηγός έκδοσης 2006 περιγράφει πως η ψηφιακή εικόνα και ο ήχος μπορούν να χρησι‐

μοποιηθούν  στην  εκπαίδευση,  με  συγκεκριμένα  παραδείγματα.  Η  παρουσιαζόμενη  προ‐

σέγγιση διαφέρει ως προς την καινοτομία και την διεπιστημονική προσέγγιση των εγχειρη‐

μάτων τα οποία συνδυάζουν μεθόδους από άλλους τομείς όπως η πληροφορική και η πα‐

ραγωγή  διαδραστικών  πολυμέσων  προκειμένου  να  εξυπηρετήσουν  τους  εκπαιδευτικούς 

στόχους. Η διαδικασία της πραγμάτωσης στοχευμένων δράσεων όπου η τεχνολογία χρησι‐

μοποιείται ως  εκπαιδευτικό  εργαλείο  αποτελεί  μια  πολυσύνθετη  διαδικασία  για  τους  εκ‐

παιδευτικούς  καθώς  πέρα  από  τις  γνώσεις  των  μαθησιακών  θεωριών  και  μεθοδολογιών, 

απαιτούνται γνώσεις σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής πολυμέσων και την δυνατότητα 

χρήσης ψηφιακών δημιουργικών – απεικονιστικών εργαλείων. Η συνεχής εξέλιξη της τεχνο‐

λογίας  και  η  διαθεσιμότητα  μεγάλου  αριθμού  εργαλείων  και  πλατφορμών  με  μεταβλητή 

αδειοδότηση χρήσης (δοκιμαστικές εκδόσεις, συστήματα με περιορισμένη λειτουργικότητα 

ή  περιορισμένο  χρόνο  δοκιμαστικής  λειτουργίας,  ελεύθερα  συστήματα  και  υλοποιήσεις 

ανοικτού  κώδικα)  περιπλέκει  τη  διαδικασία  επιλογής  και  χρήσης  των  εργαλείων  από  μη‐

ειδικούς στον τεχνολογικό τομέα καθώς απαιτούνται βασικές γνώσεις αξιολόγησης των δυ‐

νατοτήτων τους.  

Η παρούσα εργασία προτείνει  την υιοθέτηση μιας μεθοδολογίας σχεδιασμένης για την α‐

ξιολόγηση σύγχρονων τεχνολογιών από μη‐ειδικούς σύμφωνα με την οποία ο εκπαιδευτι‐

κός  που  ενδιαφέρεται  να αναπτύξει  ένα  οπτικοακουστικό  ή  διαδραστικό  σύστημα  εκπαί‐

δευσης μαθαίνει να αναζητά, αξιολογεί και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία που είναι δια‐

θέσιμα σε κάθε χρονική στιγμή, έτσι ώστε να καλύψει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απο‐

τελεσματικότητα τις ανάγκες του ενώ παράλληλα εξελίσσει τις γνώσεις του σχετικά με τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας, γνώση την οποία προσφέρει και στους μαθητές. Με άλλα λό‐

για  ο  εκπαιδευτικός  καλείται  να  καταπολεμήσει  την  «Ψηφιακή  Διαίρεση»  (Ioannis 

Deliyannis, 2010) και να αξιοποιήσει με τον δικό του τρόπο τις νέες τεχνολογίες, προκειμέ‐

νου να καλύψει τις εκάστοτε διδακτικές ανάγκες και να εξελίξει  το μάθημα δυναμικά στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων και γνώσεων του. Αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της 

ψηφιακής  διαίρεσης  συμπεριλαμβάνουν  πέρα  από  την  έλλειψη  του  κατάλληλου  εξοπλι‐

σμού, την άγνοια της ιδιαίτερης τεχνολογικής «γλώσσας» που χρησιμοποιείται σήμερα και 

ατομικών παραγόντων όπως  την έλλειψη κατάλληλης εκπαίδευσης,  ικανοτήτων και θέλη‐

σης για μάθηση. Το εν λόγω φαινόμενο συναντάται στους περισσότερους εκπαιδευτικούς 

τομείς στους οποίους  γίνεται  χρήση νέων  τεχνολογιών.  Χαρακτηριστικά αναφέρονται  επι‐

λεγμένα εκπαιδευτικά παραδείγματα όπου οι συμμετέχοντες στην εκπόνηση της παρούσας 

έρευνας  έχουν  ασχοληθεί  ερευνητικά  συμπεριλαμβάνουν  την  ειδική  αγωγή  (Ioannis 

Deliyannis  &  Simpsiri,  2008;  Ζερβού  &  Δεληγιάννης,  2009;  Σουμελίδης  &  Δεληγιάννης, 

2009), τη διδασκαλία σύνθετων μαθηματικών εννοιών χρησιμοποιώντας πολυμέσα (Ioannis 

Deliyannis & Simpsiri, 2008;  Ioannis Deliyannis, Vlamos, Floros, & Simpsiri, 2008),  την υλο‐

ποίηση συστημάτων εκπαίδευσης – ψυχαγωγίας (Ioannis Deliyannis, Giannakoulopoulos, & 

Varlamis, 2011) και τη διαδραστική μάθηση μέσω εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης (Ioannis 

Deliyannis, 2007a).  Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί  πως  αντίστοιχα  προβλήματα  συναντώ‐

νται και σε άλλους τομείς όπου απαιτείται διεπιστημονική προσέγγιση όπως η τέχνη μέσω 

υπολογιστή  (Nardelli,  2010; Oates,  2006;  Sommerer & Mignonneau,  1999),  η  δημιουργία 

συστημάτων πολυμέσων με αισθητήρες προερχόμενους από καθημερινές ανακυκλώσιμες 

συσκευές (I. Deliyannis, 2013; Khan, Xiang, Aalsalem, & Arshad, 2012; Mather, 2011; Waltl, 
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Rainer, Timmerer, & Hellwagner, 2012) και οι εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης (Hemsley & 

Mason,  2013; Neogi &  Brocca,  2012;  Paradise,  2012;  Solée  et  al.,  2013;  van Dijck,  2013; 

Wang, 2012). 

Μεθοδολογία 

Η ανάπτυξη συστημάτων από μη‐ειδικούς είναι πλέον δυνατή, αρκεί να επιτυγχάνονται οι 

στόχοι  του συστήματος, διαδικασία που υλοποιείται με την ακριβή περιγραφή του περιε‐

χομένου  και  της  δομής  του  συστήματος  (Aslaksen,  2013).  Σήμερα,  διάφορα  συστήματα 

προοριζόμενα για γενική αποθήκευση, επεξεργασία και οπτικοποίηση δεδομένων τα οποία 

δεν απαιτούν γνώσεις προγραμματισμού είναι διαθέσιμα: από προγράμματα αποτύπωσης 

ιδεών (brainstorming software) έως προγραμματιστικά περιβάλλοντα τα οποία για τις κοινά 

χρησιμοποιούμενες λειτουργίες δεν απαιτούν προγραμματισμό‐ το Adobe Director μπορεί 

να αναφερθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα. Σε αυτά ο χρήστης μέσα από μια σειρά δια‐

γραμμάτων  ροής  και  διαλόγου  με  το  σύστημα  μπορεί  να  υλοποιήσει  ένα  πληροφοριακό 

σύστημα το οποίο αναλαμβάνει να διαχειριστεί, προβάλλει και επιτρέπει  τη διάδραση με 

τα στοιχεία  του  εκπαιδευτικού περιεχομένου.  Παρόμοιες μέθοδοι  οργάνωσης  της πληρο‐

φορίας  ακολουθούνται  και  από  συστήματα  δημιουργίας  παρουσιάσεων  πολυμέσων  συ‐

μπεριλαμβανομένων  των  PowerPoint, Keynote  και  Impress  τα  οποία  με  την  προσαρμογή 

τους στους εκπαιδευτικούς στόχους, μπορούν να αποδειχθούν κατάλληλα για σύνθετες και 

καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις. Για παράδειγμα η χρήση των παραπάνω προγραμμάτων 

παρουσιάσεων μπορεί να ενταχθεί στην διαδικασία υλοποίησης παραστάσεων με ψηφιακά 

σκηνικά  τα οποία προβάλλονται πίσω από  τους μαθητές‐ηθοποιούς,  συγχρονίζοντας ήχο, 

εικόνα και βίντεο όπου αυτό απαιτείται. Αντίστοιχα, για παρουσιάσεις πολυμέσων όπου ο 

χρήστης ενεργοποιεί διάφορες επιλογές, απαντά ερωτήματα και  επιλέγει  λογικές διαδρο‐

μές σύμφωνα με την αποκτηθείσα εμπειρία, υπάρχουν διάφορα προγράμματα με κυρίαρχο 

σήμερα το Adobe Director το οποίο επίσης δεν απαιτεί προγραμματιστικές γνώσεις. Άλλες 

δραστηριότητες οι οποίες μπορούν συμπεριλαμβάνουν δράσεις έκφρασης όπως η έκθεση, 

υποστηρίζονται από προγράμματα επεξεργασίας video  όπου οι μαθητές μπορούν να διη‐

γηθούν την ιστορία και να συνδυάσουν δικές τους ζωγραφικές εικόνες, μουσική και σχεδιο‐

κίνηση, προκειμένου να παρουσιάσουν με χρήση πολυμέσων και χωρίς την ανάγκη να γρά‐

ψουν κείμενο. Τέλος, η χρήση νέων τεχνολογιών και ο πειραματισμός με αυτές για την επί‐

τευξη  του  επιθυμητού  αποτελέσματος,  αποτελεί  τον  απώτερο  στόχο  της  δραστηριότητας 

των εκπαιδευτικών, παρέχοντας τους τα απαραίτητα εργαλεία επίτευξης των μαθησιακών 

τους στόχων, ενώ παράλληλα τους βοηθά να βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας και να 

αντλούν ικανοποίηση από τη χρήση της. Η πρώτη μελέτη περίπτωσης περιγράφει την χρήση 

της  τεχνικής  stop‐motion  που  χρησιμοποιείται  στον  κινηματογράφο,  για  την  δημιουργία 

video.  

Η μεθοδολογία περιγράφεται εν συντομία παρακάτω. Σε πρώτη φάση ο εκπαιδευτικός απο‐

τυπώνει τους εκπαιδευτικούς στόχους και τις δράσεις που απαιτούνται προκειμένου αυτοί 

να υλοποιηθούν. Η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται στη συνέχεια προκειμένου να εξετα‐

στεί η καταλληλότητα των μεθόδων που είναι διαθέσιμες και να επιλεγεί αυτή η οποία κα‐

λύπτει πληρέστερα τις απαιτήσεις και είναι πιο εύκολη στη χρήση. Στη συνέχεια γίνεται α‐

ναζήτηση  στις  διαθέσιμες  τεχνολογίες  οι  οποίες  κατηγοριοποιούνται  σύμφωνα με  συγκε‐

κριμένα  κριτήρια  (επίτευξη  στόχου,  διαθεσιμότητα  λογισμικού,  εμπειρία  τοπικών  ειδικών 
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για παροχή βοήθειας κτλ). Η παραπάνω διαδικασία καταλήγει στην επιλογή συγκεκριμένης 

μεθόδου  υλοποίησης  η  οποία  καθορίζεται  από  την  ποιότητα  των  επιλεγμένων  βοηθημά‐

των. Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτικός υλοποιεί τμηματικά τους επιμέρους στόχους των δρά‐

σεων και από εκεί και πέρα χωρίζει τις διαδικασίες σε μικρότερα κομμάτια τα οποία υλο‐

ποιεί σε σχέση με τα παιδιά. 

Βήμα  Περιγραφή 

1  Αποτύπωση στόχων 

2  Αποτύπωση δράσεων για κάθε στόχο 

3  Διερεύνηση διαθέσιμων μεθόδων / τεχνολογιών / εργαλείων για την εξυπηρέτηση 

στόχων και δράσεων και κατάταξη σύμφωνα με την καταλληλότητα τους 

4  Επιλογή του/των κατάλληλων εργαλείων σύμφωνα με τις γνώσεις και τις δυνατότη‐

τες χρήσης τους από την ομάδα υλοποίησης 

5  Υλοποίηση των δράσεων 

Πίνακας 1: Βήματα της προτεινόμενης μεθοδολογίας 

 

Με την προτεινόμενη μέθοδο η τεχνολογία λειτουργεί απελευθερωτικά και σύμφωνα με τις 

εξελικτικές διαδικασίες που περιγράφονται στην εισαγωγή. Σε αρκετές περιπτώσεις οι συμ‐

μετέχοντες στην ομάδα υλοποίησης έχοντας κατανοήσει τη λειτουργία του και αξιολογήσει 

τις δυνατότητες που προσφέρει  το  κάθε σύστημα,  αναζήτησαν  ταχύρυθμους οδηγούς εκ‐

μάθησης προκειμένου να χρησιμοποιήσουν συστήματα με αυξημένες δυνατότητες, προκει‐

μένου το περιεχόμενο τους να αναπαρασταθεί με μεγαλύτερη ευελιξία σε επίπεδο παρου‐

σίασης και διάδρασης. 

Δημιουργώντας μια ταινία stop‐motion 

Αφόρμηση: η προσπάθεια των παιδιών να δώσουν κίνηση σε κούκλες που αναπαριστούσαν 

τα πρόσωπα στο ποίημα του Οδ. Ελύτη «Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας». 

Αριθμός παιδιών: 25 νήπια (16 αγόρια 9 κορίτσια). 

Μέθοδος ομαδοσυνεργατική. 

Εκπαιδευτικοί: Δ.Βιδινιώτη, Α.Αρκουλή, Η.Λαδογιάννη, Ε.Κυπριώτη. 

Περιγράφεται παρακάτω μια σύγχρονη  εκπαιδευτική δράση με  τη βοήθεια  των  ΤΠΕ στην 

οποία νήπια συμμετείχαν ενεργά με την καθοδήγηση εκπαιδευτικών. Η  επιτυχής προσπά‐

θεια εμπλοκής τους σε όλα τα στάδια της υλοποίησης της δράσης συνδέεται με την πληθώ‐

ρα βιωμάτων που πλέον έχουν τα νήπια στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες γύρω από τη λει‐

τουργία και τη χρήση της τεχνολογίας από πολύ μικρές ηλικίες. Ο καταιγισμός τους με ερε‐

θίσματα ψηφιοποίησης και αυτοματισμού σε όλες   τις δραστηριότητες της καθημερινότη‐

τάς τους (Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006) έχει σαν αποτέλεσμα την εξοικείω‐

σή τους με τις ΤΠΕ αφού χρησιμοποιούν τεχνολογία στα παιχνίδια τους, είτε παίζοντας με 

παιχνίδια αντικείμενα στα οποία  ενυπάρχει  η  τεχνολογία,  είτε  στον Η/Υ,  είτε    χειρίζονται 

απλές  συσκευές  οικιακής  χρήσης.  Ρόλος  της  εκπαίδευσης,  σε  όλες  τις  βαθμίδες  είναι  να 

αξιοποιήσει  τα βιώματα των παιδιών να τα εμπλουτίσει, και να τα διευρύνει, ώστε να γί‐

νουν η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί η νέα γνώση  (Piaget &  Inhelder, 1969, στο 

Δαφέρμου Κουλούρη & Μπασαγιάννη, 2006, Χρυσαφίδης, 1994). Με βάση αυτή την πραγ‐

ματικότητα  έχει  γίνει  εισαγωγή  της  Πληροφορικής  στο  ελληνικό  νηπιαγωγείο  ήδη  με  το 

ΔΕΠΠΣ 2002 (ΥΠΕΠΘ/ΠΙ 2002), με σκοπό να λειτουργεί συνεπικουρικά στη μελέτη και επε‐

ξεργασία θεμάτων από όλες τις μαθησιακές περιοχές. 
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Στη συγκεκριμένη μελέτη περίπτωσης η μέχρι τότε αξιοποίηση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευ‐

τικούς στην  τάξη, περιελάμβανε υλοποίηση δραστηριοτήτων που ενέπλεκαν  τα παιδιά σε 

απλούστερες δράσεις με  τη βοήθεια  της  τεχνολογίας όπως  χρήση Η/Υ σε παιχνίδια,  προ‐

γράμματα ζωγραφικής, χρήση επεξεργαστή κειμένου και αντιγραφή από τα παιδιά λέξεων 

με λειτουργική αξία για τα ίδια, χρήση φωτογραφικής μηχανής, σαρωτή εικόνων, φωτοτυ‐

πικού, διαδικτύου κλπ.  

Επομένως  η  τελική  απόφαση  για  τη  δημιουργία  του  stop motion,  στηρίχτηκε  μόνο  στα 

προσδοκώμενα παιδαγωγικά οφέλη που θα προέκυπταν από την καθοδηγούμενη συμμετο‐

χή των παιδιών σε όλα τα στάδια δημιουργίας της ταινίας, με κυριότερο την κατανόηση του 

ποιήματος,  «καθώς  ο  συνδυασμός  σχεδιοκίνησης,  βίντεο,  ήχου,  κειμένου  και  εικονικής 

πραγματικότητας  κάτω από  ένα  σύστημα με  υποστηρικτική  στρατηγική  και  συγκεκριμένο 

σενάριο  διάδρασης  μπορούν  να  οδηγήσουν  σε  καλύτερη  κατανόηση  του  περιεχομένου» 

(Ioannis Deliyannis, 2007b). Έτσι οι ΤΠΕ διαμεσολαβούν μεταξύ παιδιού και αναζητούμενης 

γνώσης ως νοητικά εργαλεία έχοντας το ρόλο «αντικειμένων που τα βοηθούν να σκέφτο‐

νται» (Papert 1980 στο Δαφέρμου, Κουλούρη, & Μπασαγιάννη, 2006). 

                                                Εφαρμογή προτεινόμενης μεθοδολογίας 

Βήμα 1.  Αποτύπωση στόχων 

Να σχεδιάσουν με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών το σενάριο της ταινίας βάση του 
ποιήματος που επεξεργάζονται ώστε να κατανοήσουν πληρέστερα το περιεχόμενο του ποι‐

ήματος .  

Να πειραματιστούν  και  να  χαρούν παίζοντας  και  δημιουργώντας  το  δικό  τους «έργο  τέ‐
χνης» με τη βοήθεια της τεχνολογίας, κάτω από την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών και να 

εκφραστούν καλλιτεχνικά στα πλαίσια της ομαδικής συνεργασίας συμμετέχοντας σε όλα τα 

στάδια δημιουργίας. 

Να αντιληφθούν ότι οι  ΤΠΕ είναι  εργαλεία γνώσης,  δημιουργίας και ψυχαγωγίας που έ‐
χουν δημιουργηθεί από τον άνθρωπο με στόχο να καλύψουν τις ανάγκες του. 

Να καταλάβουν ότι οι διάφορες συσκευές λειτουργούν και ανεξάρτητα και ως μέρη ενός 
ευρύτερου συνόλου συσκευών που όταν συνδέονται μεταξύ τους δημιουργούν ένα μεγα‐

λύτερο δίκτυο συσκευών με περισσότερες δυνατότητες. 

Να τηρούν τους κανόνες σωστής χρήσης των συσκευών για την προσωπική τους ασφάλεια 
αλλά και για τη συντήρησή τους.  

Βήμα 2. Αποτύπωση δράσεων 

Να σχεδιάσουν το σενάριο βάσει του ποιήματος‐ η εκπαιδευτικός με κατάλληλες ερωτή‐
σεις καθοδηγεί τα παιδιά να περιγράψουν τη δράση, και καταγράφει τις παρατηρήσεις τους 

(Ολομέλεια).                                                                                                                                             

Να γίνει η κατασκευή σκηνικών (Ομάδες).                                                                                                      
Να καθοδηγούνται από τις εκπαιδευτικούς κατά τη διάρκεια της δράσης τα παιδιά ώστε 
να χρησιμοποιούν σωστά τις συσκευές και για τη δική τους ασφάλεια και για την καλή συ‐

ντήρηση των συσκευών. 

Να ενταχθούν σε ομάδες  εργασίας  και  να  εργαστούν  εκ  περιτροπής  εναλλάσσοντας  ρό‐
λους, προσεγγίζοντας βιωματικά τη γνώση  (Χρυσαφίδης 1994) ώστε να κατανοήσουν πλη‐

ρέστερα το νόημα του ποιήματος αλλά και τη διαδικασία, καθώς και τις αιτιώδεις σχέσεις.                                        
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Βήματα 3,4. Διερεύνηση διαθέσιμων μεθόδων και επιλογή καταλληλότερης 

Αρχικά,  έγινε αναζήτηση στο διαδίκτυο σχετικά με πραγματοποίηση δράσεων με  τη  βοή‐

θεια της τεχνολογίας από παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ερευνήθηκε ο διαθέσιμος τεχνολογι‐

κός εξοπλισμός που παρείχε η συγκεκριμένη σχολική μονάδα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες 

πραγματοποίησης  εφαρμογών  που  προσφέρονται  για  την  εμπλοκή  των  νηπίων  στη  δη‐

μιουργία τους, ειδικότερα για τη δημιουργία animation, κι επιλέχτηκε το stop motion ως η 

πιο απλή και κατάλληλη εφαρμογή.     

Βήμα 5. Υλοποίηση 

Αφού σχεδιάστηκε το σενάριο στην ολομέλεια ακολούθησε η υλοποίηση της δραστηριότη‐

τας. Τα παιδιά σε κάθε φάση της δράσης εντάσσονταν σε ομάδες ανάλογα με τις δυνατότη‐

τες και τα ενδιαφέροντά τους και αναλάμβαναν ρόλους με κριτήριο τα ενδιαφέροντά τους 

και τους στόχους που τέθηκαν. Σε ομάδες κατασκεύασαν το σκηνικό και τις φιγούρες. Με τη 

βοήθεια και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών δουλεύοντας ανά δύο υποδυόμενα τους ρό‐

λους φωτογράφου  και  βοηθού  έκαναν  τη  λήψη  των φωτογραφιών,  μετέφεραν  τις φωτο‐

γραφίες στον Η/Υ, τις αποθήκευσαν, τις εισήγαγαν στο Windows Movie maker, ακολούθη‐

σαν πολύ απλά βήματα για τη ρύθμιση του χρόνου προβολής των φωτογραφιών, πρόσθε‐

σαν ήχο κι έφτιαξαν το πρώτο τους stop motion.  

Αξιολόγηση 

Ακολουθήθηκε το μοντέλο της διαμορφωτικής αξιολόγησης  (Ματσαγγούρας 2004) για την 

ανατροφοδότηση  της  δράσης  και  τις  έγκαιρες  παρεμβάσεις  στη  διαδικασία.  Τα παιδιά  ε‐

μπέδωσαν το νόημα του ποιήματος,   έπαιξαν, πειραματίστηκαν, χάρηκαν, εμπλούτισαν τις 

γνώσεις  τους  και  εντυπωσιάστηκαν  από  τις  εφαρμογές  των  ΤΠΕ.  Αντιλήφθηκαν  ότι  είναι 

εργαλεία με τα οποία μπορούν να εκφράζονται δημιουργώντας, και να υλοποιούν τις ιδέες 

τους.  Εκφράστηκαν καλλιτεχνικά και δημιούργησαν λειτουργώντας ομαδικά αναλαμβάνο‐

ντας ρόλους που τόνωσαν την αυτοπεποίθησή τους. Η δραστηριότητα τέλος, έγινε αφορμή 

ώστε να συνειδητοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί τις δυνατότητες που τους παρέχει η τεχνολο‐

γία στην καθημερινή διδακτική τους πρακτική και  προσπάθησαν  να εντάξουν τις ΤΠΕ πιο 

συστηματικά και οργανωμένα στην εκπαιδευτική διαδικασία αναζητώντας κάθε φορά όλο 

και πιο σύνθετες εφαρμογές.  

Συμπεράσματα                                                                                                          

Η χρήση των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς για την υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών πο‐

λυμέσων οι οποίες ήταν άγνωστες μέχρι τότε στους ίδιους αλλά και τους μαθητές αποτελεί 

ένα από τους βασικούς στόχους της παρούσας έρευνας. Η υλοποίηση της μελέτης περίπτω‐

σης αποκάλυψε τη δημιουργική και εκπαιδευτική διάσταση σε όλες τις συνιστώσες των 

συμμετεχόντων: εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενοι και ειδικοί στις νέες τεχνολογίες, καθώς όλες 

οι πλευρές συνεργάστηκαν για τη δημιουργία του παραγόμενου συστήματος αλλά και της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας ανάπτυξης νέων συστημάτων. Καθώς οι δυνατότητες που 

προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες διαδραστικών πολυμέσων μεταβάλλονται ραγδαία, στόχος 

της παρούσας ομάδας είναι η υλοποίηση συστημάτων βασισμένων σε τεχνολογίες ενισχυ‐

μένης πραγματικότητας (augmented reality), προσδίδοντας στις παραγόμενες εφαρμογές 

τη δυνατότητα εξερεύνησης του χώρου από τους χρήστες και ενίσχυσης του υπάρχοντος 

εκπαιδευτικού πλαισίου με κατάλληλη πληροφορία και γνώση.  
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Σενάριο διδασκαλίας για τους μαθητές της Ε΄ και ΣΤ΄ Δημοτικού Σχολείου με τη χρήση του 
λογισμικού «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο»: Η μελέτη του Κυκλοφορικού Συστήματος 
 

 
Ευαγγέλου Β. Φίλιππος 

Δάσκαλος – Διδάκτορας του Π.Τ.Δ.Ε. Παν/μίου Ιωαννίνων 
filipevang@gmail.gr 

 

Περίληψη 

 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται διεξοδικά η δημιουργία ενός σεναρίου διδασκαλίας για 

τους μαθητές της Πέμπτης και Έκτης τάξης Δημοτικού Σχολείου με τίτλο: «Η μελέτη του Κυ‐

κλοφορικού  Συστήματος».  Η  καινοτομία  αυτού  του  σεναρίου  διδασκαλίας  έγκειται  τόσο 

στο  γεγονός  ότι  στηρίζεται  στη  χρήση  του  λογισμικού  του Παιδαγωγικού  Ινστιτούτου «Ε‐

ρευνώ το Φυσικό κόσμο» ως γνωστικού εργαλείου όσο και στο ότι η παιδαγωγική προσέγ‐

γιση που χρησιμοποιείται είναι το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας. Αξίζει να σημειω‐

θεί ότι το λογισμικό βρίσκεται ελεύθερο στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με 

URL: http://www.pi‐schools.gr/software/dimotiko/.  Το  συγκεκριμένο  σενάριο  διδασκαλίας 

απαρτίζεται από τα εξής δυο μέρη: α) τον οδηγό οργάνωσης διδασκαλίας και β) τα φύλλα 

εργασίας των μαθητών. 

 

Λέξεις κλειδιά: Σενάριο, Κυκλοφορικό Σύστημα, Λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» 

 

Εισαγωγή 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) φαί‐

νεται να αποτελούν ένα ισχυρό εργαλείο για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης 

στις Φυσικές Επιστήμες, περιλαμβάνοντας και υλοποιώντας χαρακτηριστικά που απαιτού‐

νται από τις Φυσικές Επιστήμες (Τζιμογιάννης,2004; Matthews,2007; Ψύλλος,2007). Το γε‐

γονός αυτό πιστοποιείται και από αποτελέσματα πρόσφατων ερευνών που καταδεικνύουν 

πως η χρήση προσομοιώσεων και λογισμικών στον ηλεκτρονικό υπολογιστή έχει θετική επί‐

δραση  τόσο στις  γνώσεις περιεχομένου για  το υπό μελέτη θέμα  των Φυσικών Επιστημών 

όσο και στην αλλαγή των εναλλακτικών  ιδεών των μαθητών προς  τις επιστημονικά ορθές 

απόψεις (Τζιμογιάννης,2004; Μικρόπουλος, 2006; de Jong,2006; Ταραμόπουλος κ.ά.,2010). 

Επίσης, επηρεάζει αντίστοιχα και το συναισθηματικό τομέα των συμμετεχόντων στην έρευ‐

να (Bell & Trundle, 2008). 

 

Ωστόσο, αξίζει να επισημανθεί ότι για να ενταχθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

με δημιουργικό και εφαρμόσιμο τρόπο δεν είναι δυνατόν αυτό να πραγματοποιηθεί με τη 

χρήση των λογισμικών μόνο ως εποπτικών μέσων, αλλά ως γνωστικών εργαλείων. Με άλλα 

λόγια, με τον υπολογιστή ως γνωστικό εργαλείο, η παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ περνά 

σε ένα άλλο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, περνά από την τεχνοκεντρική προσέγγιση του πλη‐

ροφορικού  αλφαβητισμού  και  της  υποβοηθούμενης  από  υπολογιστή  διδασκαλίας,  στην 

εποικοδομητική συμβολή των ΤΠΕ στη μάθηση  (Μικρόπουλος, 2006). Ωστόσο,  για να επι‐

τευχθούν τα παραπάνω είναι αναγκαίο η αξιοποίηση των ΤΠΕ να συνοδεύεται από στοχο‐

θετημένα σενάρια διδασκαλίας. 
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Αξίζει να επισημανθεί ότι  κατά τη διαδικασία της διδασκαλίας και μάθησης τα σενάρια δι‐

δασκαλίας συντελούν στην τεκμηριωμένη ένταξη του εκπαιδευτικού λογισμικού στη διδα‐

κτική πράξη μέσα από στοχοθετημένες δραστηριότητες των μαθητών στο περιβάλλον του 

υπολογιστή (Ιωάννου,2007). 

 

Εννοιολογική προσέγγιση του σεναρίου διδασκαλίας 

 

Το  σενάριο  διδασκαλίας  συνιστά  ένα  ολοκληρωμένο  μαθησιακό  πλαίσιο,  έναν  δομημένο 

τρόπο οργάνωσης της διδασκαλίας που περιλαμβάνει διαδοχικά στάδια με στόχο την οικο‐

δόμηση της γνώσης  (Μικρόπουλος & Μπέλλου,2010:73). Ταυτόχρονα, αξιοποιεί συγκεκρι‐

μένα «συμβατικά  μέσα»  και  στην  περίπτωση που  υποστηρίζεται  από  τις  Τεχνολογίες  της 

Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  (ΤΠΕ) αξιοποιεί συγκεκριμένα εκπαιδευτικά εργαλεία, 

όπως είναι στην παρούσα εργασία το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου «Ερευνώ το 

Φυσικό  Κόσμο»  (Πήλιουρας  κ.ά.,2010;  Μικρόπουλος  &  Μπέλλου,  2010;  Δαγδιλέλης 

κ.ά.,2011; Ευαγγέλου,2012α). 

 

Το σενάριο διδασκαλίας στην παρούσα εργασία αποτελείται από δύο μέρη: α)  τον οδηγό 

οργάνωσης διδασκαλίας και β)  τα φύλλα εργασίας  των μαθητών.  Ειδικότερα, στον οδηγό 

οργάνωσης διδασκαλίας αναλύεται η συνολική σχεδίαση του σεναρίου (παιδαγωγική προ‐

σέγγιση, εναλλακτικές ιδέες, διδακτικοί στόχοι, κλπ.), παρουσιάζονται οι μαθησιακές  δρα‐

στηριότητες και δίνονται οδηγίες και διδακτικές υποδείξεις προς τους δασκάλους  (πιθανό 

σενάριο διδασκαλίας) για την εφαρμογή τους στη σχολική τάξη. Όσον αφορά τα φύλλα ερ‐

γασίας πρέπει να σημειωθεί ότι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του σεναρίου διδασκα‐

λίας και αποτελούν το βασικό εργαλείο για την υλοποίηση της διδασκαλίας της ενότητας με 

τίτλο: «Κυκλοφορικό Σύστημα» (Ευαγγέλου, 2012β). 

 

Στόχος της παρούσας εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διαμόρφωση ενός σεναρίου διδασκαλίας  για  το κυκλο‐

φορικό σύστημα του ανθρώπου, με την αξιοποίηση των ΤΠΕ  και ειδικότερα του λογισμικού 

«Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» του Π.Ι. ως γνωστικού εργαλείου, στηριζόμενη σε στοιχεία της 

εποικοδομητικής προσέγγισης. 

 

Το λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» 

 

Το λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο»  του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου αποτελεί μια πο‐

λυμεσική εφαρμογή  (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο, animation) με εκπαιδευτικά παιχνίδια, 

βιογραφίες,  φύλλα  εργασίας,  κριτήρια  αξιολόγησης,  προτεινόμενα  βιβλία  για  περαιτέρω 

ανάγνωση  και  συνδέσμους  σε  ενδιαφέρουσες  ιστοσελίδες.  Ταυτόχρονα,  προσεγγίζει  ολι‐

στικά  και  διεπιστημονικά  τα  εξής  γνωστικά αντικείμενα: Φυσική,  Χημεία,  Περιβαλλοντική 

εκπαίδευση και Βιολογία (Τζουβάρα κ.ά., 2012).  
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Η δομή του σεναρίου διδασκαλίας 

Ο οδηγός οργάνωσης του σεναρίου διδασκαλίας 

 

Στην παρούσα εργασία, η δομή του οδηγού οργάνωσης διδασκαλίας περιλαμβάνει τα πα‐

ρακάτω τμήματα (Μικρόπουλος & Μπέλλου,2010): 

 

1.Τίτλος: Κυκλοφορικό Σύστημα,  

 

2.Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: Φυσικές Επιστήμες 

 

3.Πρωτοτυπία: Η υλοποίηση του σεναρίου διδασκαλίας με βάση τις αρχές της εποικοδομη‐

τικής  προσέγγισης  (Ψύλλος  κ.ά.,  1993,  Driver  et  al,1998;  Κόκκοτας  κ.ά.,  2002;  Καριώ‐

τογλου,2006). Ακόμη, η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με καθημερινές δραστηριότητες 

του ανθρώπου. Και φυσικά, το γεγονός ότι οι μαθητές παρατηρούν αυτά τα φαινόμενα με 

τη χρήση του λογισμικού σε σύντομο χρονικό διάστημα. 

 

4. Τάξεις στις οποίες απευθύνεται: Στην Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου 

 

5.Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Το σενάριο καλύπτει τους στόχους του μαθή‐

ματος όπως αυτοί περιγράφονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (Α.Π.Σ.). Πιο συγκε‐

κριμένα, στο Α.Π.Σ. της Έκτης τάξης αναφέρεται η έννοια του Κυκλοφορικού Συστήματος και 

ειδικότερα στην Ενότητα 3: Ανθρώπινος οργανισμός ‐ Κυκλοφορικό σύστημα. 

 

Οι διδακτικοί στόχοι που περιγράφονται για τους μαθητές στο Α.Π.Σ. είναι οι εξής:  i)Να α‐

ναφέρουν τις λειτουργίες του αίματος,  ii) Να συσχετίζουν τις λειτουργίες του αναπνευστι‐

κού, του κυκλοφορικού και του πεπτικού συστήματος, iii) Να κατανοούν την επίδραση (θε‐

τική ή αρνητική) διαφόρων παραγόντων στη λειτουργία του αίματος, iv) Να συσχετίζουν την 

καλή λειτουργία του κυκλοφορικού συστήματος με συνήθειες του ατόμου στην καθημερινή 

ζωή  (κάπνισμα,  αλκοόλ,  διατροφή,  ρύπανση), v)  Να  εντοπίζουν σημεία  κατάλληλα  για  τη 

μέτρηση του σφυγμού.  

 

6. Εναλλακτικές ιδέες των μαθητών: Oι περισσότεροι μαθητές δυσκολεύονται να κατανοή‐

σουν τη συσχέτιση της λειτουργίας του κυκλοφορικού με αυτήν του αναπνευστικού συστή‐

ματος. Κατά τη συζήτηση για τη μικρή κυκλοφορία του αίματος είναι σημαντικό να επιμεί‐

νουμε στην εξήγηση της συσχέτισης αυτής. 

 

Παράλληλα,  οι  περισσότεροι  μαθητές  γνωρίζουν  ότι  το  αίμα  κυκλοφορεί  στο  σώμα  μας 

διαρκώς χάρη στην καρδιά, αγνοούν όμως τις λειτουργίες που επιτελεί η κυκλοφορία του 

αίματος. 

 

Επίσης, πολλοί μαθητές δυσκολεύονται να κατανοήσουν γιατί ονομάζουμε δεξιά τα τμήμα‐

τα  της  καρδιάς  που  στην  εικόνα  φαίνονται  αριστερά  και  αντίστροφα  (Αποστολάκης  κ.ά., 

2006). 
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Ταυτόχρονα, οι Arnaudin και Mintzes (1985, 1986) μελέτησαν τις ιδέες μαθητών και φοιτη‐

τών  (10 χρονών – πανεπιστήμιο) για το κυκλοφορικό σύστημα. Οι ερευνητές διερεύνησαν 

και εντόπισαν τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών για τη δομή και τη λειτουργία του αίμα‐

τος, τη δομή και τη λειτουργία της καρδιάς, την κυκλοφορία του αίματος, τη σχέση κυκλο‐

φορικού – αναπνευστικού συστήματος και την κλειστή κυκλοφορία. Εντυπωσιακό ήταν το 

γεγονός ότι εντοπίστηκαν ισχυρές εναλλακτικές ιδέες στους τρεις τελευταίους τομείς ακόμα 

και σε πρωτοετείς φοιτητές. Παρόμοια αποτελέσματα είχε και η έρευνα των Tunnicliffe και 

Reiss (2001) που βρήκαν ότι μικρά μόνο ποσοστά μαθητών (ηλικίας 4 – 20 ετών) μπορού‐

σαν  να  ονομάσουν  και  να  συνδέσουν  τα  επιμέρους  όργανα,  για  να  επεξηγήσουν  τη  λει‐

τουργία του κυκλοφορικού συστήματος. 

 

Ο Catherall (1981), όπως αναφέρεται στο άρθρο των Arnaudin και Mintzes (1985), μελέτησε 

τις εναλλακτικές  ιδέες  των μαθητών  (ηλικίας 7‐14) όσον αφορά το κυκλοφορικό σύστημα 

και υποστήριξε ότι οι μαθητές είχαν εντελώς διαφορετική άποψη από την επιστημονική για 

τη λειτουργία της καρδιάς, τους τρόπους κυκλοφορίας και τη δομή των συστατικών του αί‐

ματος (Ρήγας & Βαλανίδης, 2003). 

 

7.Διδακτικοί στόχοι: Οι διδακτικοί στόχοι επιμερίζονται ως προς τους τρεις παρακάτω άξο‐

νες:  

 

Α) Ως προς το γνωστικό αντικείμενο. Οι μαθητές: i) Να εντοπίσουν τη θέση της καρ‐

διάς στο σώμα,  ii) Να εξηγήσουν τη σημασία της καρδιάς για την κυκλοφορία του 

αίματος, iii) Να διαπιστώσουν πειραματικά ότι η συχνότητα του σφυγμού εξαρτάται 

από την ένταση της σωματικής άσκησης,  iv) Να εντοπίσουν στο σώμα τους σημεία 

στα οποία μπορούν να αντιληφθούν το σφυγμό τους 

 

Β) Ως προς  τη  χρήση  των νέων  τεχνολογιών. Οι μαθητές:  i) Να  κάνουν  χρήση  του 

λογισμικού και να μεταβαίνουν στις ενότητες που τους ενδιαφέρουν χωρίς να χά‐

νουν  χρόνο,  ii) Να αντλούν  τις  κατάλληλες πληροφορίες από  το  λογισμικό,  iii) Να 

αποκτήσουν  εικονική  παράσταση  του  κυκλοφορικού  συστήματος,  iv)  Να  συσχετί‐

ζουν την άσκηση  και την καλή διατροφή με την καλή λειτουργία της καρδιάς, v) Να 

αναγνωρίζουν από τι αποτελείται το κυκλοφορικό σύστημα  

 

Γ) Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές  :  i) Να εκφράζουν την προϋπάρ‐

χουσα γνώση μέσα από τις προσομοιώσεις του λογισμικού «Φυσικά της Ε΄ και ΣΤ΄ 

του Π.Ι». και μέσα από στοχοθετημένες ερωτήσεις του δασκάλου, ii) Να κατανοούν 

βασικές λειτουργίες του κυκλοφορικού συστήματος και να τις συσχετίσουν με κα‐

λές ή κακές συνήθειες της καθημερινότητάς τους, iii) Να επιβεβαιώνουν ή να απορ‐

ρίπτουν τις αρχικές τους προβλέψεις ή υποθέσεις,  iv)Να αναδομούν την προϋπάρ‐

χουσα γνώση και να οδηγούνται προς την επιστημονικά ορθή, v)Να συγκρίνουν την 

νέα με την παλαιά γνώση. 

 

8. Εκτιμώμενη διάρκεια: Η εκτιμώμενη διάρκεια είναι 2 διδακτικές ώρες 
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9.Παιδαγωγική προσέγγιση: Στην παρούσα εργασία το σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στις 

αρχές της εποικοδομιστικής προσέγγισης. 

 

10.Οργάνωση διδασκαλίας – απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

 

10.1 Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το μάθημα απευθύνεται σε μαθητές που έχουν μικρή εμπειρία με υπολογιστές. Μπορεί να 

πραγματοποιηθεί είτε στο εργαστήριο σε ομάδες των 2 ‐ 3 ατόμων είτε σε έναν υπολογιστή 

εντός τάξης ‐ γωνιά υπολογιστή – με την προϋπόθεση ότι μπορούν να εναλλάσσονται ομα‐

λά οι δυάδες μαθητών στον υπολογιστή. Απαιτείται  το λογισμικό «Ερευνώ το Φυσικό κό‐

σμο» της Ε΄ και ΣΤ΄ του Π.Ι., καθώς επίσης και η χρήση διαδικτύου (Internet). 

 

10.2  Ο  ρόλος  και  ο  τρόπος  εργασίας  των  μαθητών:  Οι  μαθητές  εργάζονται  στην  τάξη  σε 

δυάδες για την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου. Αρχικά, με τη βοήθεια του 

1ου βήματος  των φύλλων εργασίας,  εκφράζουν ελεύθερα τις εναλλακτικές  τους  ιδέες.  Στη 

συνέχεια, με τη στρατηγική του τρίπτυχου: «Πρόβλεψη – Παρατήρηση – Εξήγηση»  (2ο βή‐

μα), διατυπώνουν τις προβλέψεις, τις υποθέσεις και τις ελέγχουν μέσα από τη πραγματο‐

ποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων  των φύλλων εργασίας. Μέσα από αυτή  τη διαδι‐

κασία προκαλούνται εννοιολογικές – γνωστικές συγκρούσεις που προβληματίζουν τους μα‐

θητές για την εγκυρότητα των ιδεών τους και τους οδηγούν να τις τροποποιήσουν και να τις 

αλλάξουν,  έτσι ώστε  να  υιοθετήσουν  τις  επιστημονικά  έγκυρες  ιδέες  επιτυγχάνοντας  την 

εννοιολογική αλλαγή (ή να τις ενισχύσουν στην περίπτωση που είναι κοντά στο επιστημονι‐

κό πρότυπο). 

 

10.3 Ο ρόλος του δασκάλου – ερευνητή: Ο δάσκαλος – ερευνητής γίνεται συντονιστής, προ‐

γραμματιστής,  καθοδηγητής,  οργανωτής  καταστάσεων  μάθησης,  αλλά  κυρίως  «εμψυχω‐

τής». Παίζει  το ρόλο  του συμβούλου παιδαγωγού και συνερευνητή μέσα στη διδακτική – 

μαθησιακή  διαδικασία  και  πράξη.  Δεν  χρειάζεται  να  υλοποιεί  ο  ίδιος  τις  δραστηριότητες 

των φύλλων εργασίας μέσω του λογισμικού, αλλά με τη δική του επίβλεψη οι μαθητές οι‐

κοδομούν τη γνώση.  

 

11.Η προτεινόμενη (πιθανή) πορεία διδασκαλίας – Οι φάσεις διδασκαλίας:  

Η διεξαγωγή του σεναρίου γίνεται με βάση τις παρακάτω πέντε (5) φάσεις του εποικοδομη‐

τικού μοντέλου διδασκαλίας (Driver et al,1998; Κόκκοτας κ.ά.,2002;): i) Φάση του προσανα‐

τολισμού ‐ Εισαγωγικό ερέθισμα,  ii) Αναγνώριση και ανάδειξη των ιδεών των μαθητών,  iii) 

Φάση εισαγωγής  της  επιστημονικής γνώσης ή  της αναδόμησης  των  ιδεών  (έλεγχος  των  ι‐

δεών), iv) Φάση της εφαρμογής της νέας γνώσης ‐ Έλεγχος και ανασκόπηση 

 

Πιο αναλυτικά,  όπως φαίνεται  στα παρακάτω φύλλα εργασίας,  με  το 1ο  βήμα  (φάση  του 

προσανατολισμού και φάση αναγνώρισης και ανάδειξης των ιδεών)) ο στόχος μας είναι μέ‐

σα από  την  εικόνα  του  κυκλοφορικού  συστήματος  ενός  ανθρώπινου  οργανισμού  και    με 

αναπαράσταση της λειτουργίας της καρδιάς να προσφέρουμε εισαγωγικά ερεθίσματα για 

το φαινόμενο της κυκλοφορίας του αίματος και να δώσουμε αφορμή για την πρώτη σύνδε‐

ση του κυκλοφορικού συστήματος με την κακή διατροφή και την μη άσκηση. Με το 2ο βήμα 

(φάση εισαγωγής της επιστημονικής γνώσης ή της αναδόμησης των  ιδεών  (έλεγχος των  ι‐
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δεών))  μέσα  από  αναπαραστάσεις  μέσω  του  λογισμικού  και  με  απλά  παραδείγματα  της 

καθημερινότητας μας  στοχεύουμε να αναδομήσουμε τις εναλλακτικές ιδέες των μαθητών 

και να τους εισάγουμε στην επιστημονική γνώση αναφορικά με το κυκλοφορικό σύστημα, 

τη λειτουργία της καρδιάς και  τις επιπτώσεις που έχει η κακή διατροφή και η μη άθληση 

στα παραπάνω. Με το 3ο βήμα  (φάση της εφαρμογής της νέας γνώσης ‐ Έλεγχος και ανα‐

σκόπηση) καλούμε τους μαθητές να συσχετίζουν όσα έμαθαν με τις εμπειρίες της καθημε‐

ρινής  ζωής.  Πιο  συγκεκριμένα,  τους  καλούμε πάλι  να αναφέρουν  είτε  ατομικά  είτε  χωρι‐

σμένα σε ομάδες ,προφορικά όσα έμαθαν για το κυκλοφορικό σύστημα , και τις λειτουργίες 

της καρδιάς και με τη βοήθεια του λογισμικού να δείξουν πάνω στην αναπαράσταση του 

ανθρώπινου  οργανισμού  τα  βασικά  μέρη  του  κυκλοφορικού.  Επιπλέον,  τους  καλούμε  να 

αναφέρουν παραδείγματα καλής και κακής διατροφής. Στο τέλος, καλούμε τους μαθητές να 

συγκρίνουν τη νέα γνώση με την παλαιά και να συνειδητοποιήσουν με ποια διαδικασία α‐

ποκτήθηκε (Μεταγνώση). 

 

12. Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση του σεναρίου αφορά κυρίως την αξιολόγηση των μαθησια‐

κών αποτελεσμάτων των μαθητών μετά από την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των 

φύλλων εργασίας. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση του σεναρίου μετά από την υλοποίησή του 

απαιτεί από τον ίδιο τον δάσκαλο να καταγράψει σύντομες παρατηρήσεις τόσο για τη διε‐

ξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας όσο και  για  τη χρήση και αξιοποίηση του λογισμι‐

κού. Ωστόσο, είναι αναγκαίο να επισημανθεί ότι η αξιολόγηση αυτής της μορφής του σενα‐

ρίου είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο για την επόμενη φορά που πιθανόν θα χρησιμοποιηθεί 

το ίδιο σενάριο από άλλο δάσκαλο ή σε άλλους μαθητές όσο και για τη βελτίωση των σενα‐

ρίων που θα δομήσει στο μέλλον ο ίδιος δάσκαλος. 

13. Επεκτασιμότητα: Το σενάριο μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους διδακτικούς στόχους. 

Για  παράδειγμα,  μέσα από  δραστηριότητες  οι  μαθητές  να  διερευνήσουν  θέματα  του  Κυ‐

κλοφορικού Συστήματος που σχετίζονται με τις ομάδες αίματος και με το να αναγνωρίζουν 

την αιμοδοσία ως μια ιατρικά ακίνδυνη και κοινωνικά χρήσιμη πρακτική. 

 

Τέλος, όσον αφορά τα φύλλα εργασίας του σεναρίου διδασκαλίας είναι τα εξής: 
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Για  να  διαπιστώσετε  εάν  απαντήσατε  σωστά  στις  παραπάνω  ερωτήσεις  του  1ου  βήματος 

πλοηγηθείτε στο λογισμικό, συμβουλευτείτε τις παρακάτω εικόνες του λογισμικού, διαβά‐

στε το κείμενο και με τη βοήθεια του ποντικιού πατήστε πάνω στις επιλογές προκειμένου 

να καλύψετε όλες τις πτυχές της ενότητας κυκλοφορικό σύστημα (καρδιά, τριχοειδή αγγεία, 

αίμα).  

 

 
 

 

III) Ακολούθησε τη διαδρομή: Το σώμα μας > κυκλοφορικό σύστημα > το αίμα και η άμυ‐

να> ας είμαστε έτοιμοι.   

Μπορείτε να εξηγήσετε με απλά λόγια από τι μας προστατεύουν τα εμβόλια; Αναφέρετε 

κάποια είδη εμβολίων που γνωρίζεις ή έχεις κάνει και σε ποιες ηλικίες; 

3ο Βήμα: Ι) Ακολούθησε τη διαδρομή: 

Το σώμα μας> κυκλοφορικό σύστημα> ας παίξουμε >ο μικρός καρδιολόγος 

Πατήστε δεξί κλικ  στο ας παίξουμε για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 

Τότε θα εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη: 
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ΙΙ) Ακολούθησε τη διαδρομή: Το σώμα > Κυκλοφορικό σύστημα> εις υγείαν 

Τότε θα εμφανιστεί η «ιστορία της μικρής Μαργαρίτας» που εμφανίζεται ως εξής: 

 

 
Να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις: 

‐ Τι συμβαίνει στη φυσική κατάσταση της  μικρής  Μαργαρίτας όταν  έτρωγε φαγητά πλού‐

σια σε λιπαρά και δεν συμμετείχε στο παιχνίδι με τους συμμαθητές της. 

 ‐ Παρατηρείτε κάποια μεταβολή, όσον  αφορά τη σωματική κατάσταση, όταν η μικρή Μαρ‐

γαρίτα άλλαξε διατροφικές συνήθειες και έπαιζε με τους συμμαθητές της; 

‐ Μπορείτε να εξηγήσετε, με απλά λόγια, με αφορμή την ιστορία της μικρής Μαργαρίτας τη 

λειτουργία της καρδιάς στην 1η περίπτωση (κακή διατροφή, μη άσκηση) και στην 2η (υγιεινή 

διατροφή και άσκηση) με τη βοήθεια της ιστορίας του λογισμικού; 

 

Συμπεράσματα 

 

Με βάση την παραπάνω δομή του σεναρίου διδασκαλίας καθίσταται σαφές ότι είναι εφικτή 

η σύνδεση των Φυσικών Επιστημών με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών, με την προϋπόθεση ότι 

υπάρχουν στοχοθετημένες μαθησιακές δραστηριότητες όπως αυτές περιγράφονται στο πα‐

ραπάνω σενάριο διδασκαλίας. 

 

Κλείνοντας, πρέπει να επισημανθεί ότι, εκτός των άλλων, η καινοτομία αυτού του σεναρίου 

διδασκαλίας έγκειται τόσο στο γεγονός ότι στηρίζεται στη χρήση του λογισμικού του Παι‐

δαγωγικού  Ινστιτούτου «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» ως  γνωστικού εργαλείου όσο και στο 

ότι η παιδαγωγική προσέγγιση που χρησιμοποιείται είναι το εποικοδομητικό μοντέλο διδα‐

σκαλίας. 

 

1166/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
 

Αναφορές 

 

1. Αποστολάκης,Ε., Παναγοπούλου,  Ε.,  Σάββας,Σ.,  Τσαγλιώτης,Ν., Μακρή,Β., Πανταζής,Γ., 

Πετρέα,Κ., Σωτηρίου,Σ., Τόλιας,Β., Τσαγκογέωργα,Α. & Καλκάνης,Γ.  (2006). Ερευνώ και 

ανακαλύπτω: Βιβλίο Δασκάλου Ε΄ Δημοτικού, Αθήνα: ΟΕΔΒ. 

2. Bell, L. R., & Trundle, C. K. (2008). The Use of a Computer Simulation to Promote Scien‐

tific Conceptions of Moon Phases. Journal of Research  in Science Teaching, 45 (3), 346‐

372. 

3. Δαγδιλέλης,  Β.,  Ζαγουράς,  Χ.,  Κόμης,  Β.,  Κουτσογιάννης,Δ.,  Κυνηγός,  Χ., & Ψύλλος,  Δ. 

(2011). Επιμορφωτικό Υλικό για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα  Κέντρα Στήρι‐

ξης Επιμόρφωσης (τ.1, Γενικό Μέρος, Β΄ έκδ.), ΕΑΙΤΥ,ΤΕΚ, Πάτρα. 

4. de  Jong,  T.  (2006).  Computer  simulations:  technological  advances  in  inquiry  learning. 

Science, 312, 532–533. 

5. Driver, R. , Squires, A. , Rushworth, P., & Robinson, V. (1998). Οικοδομώντας τις έννοιες 

των Φυσικών Επιστημών  (Επ. Π. Κόκκοτας, Μτφ. Μ. Χατζή). Αθήνα: Εκδόσεις Τυπωθή‐

τω, Γ. Δαρδανός. 

6. Ευαγγέλου,   Β. Φ. (2012α). Η επίδραση πραγματικών και εικονικών πειραμάτων Φυσι‐

κής  στη  μάθηση.  Αδημοσίευτη  διδακτορική  διατριβή.  Παιδαγωγικό  Τμήμα  Δημοτικής 

Εκπαίδευσης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 

7. Ευαγγέλου, Β. Φ. (2012β). Σενάριο διδασκαλίας για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με 

τη χρήση του λογισμικού «Ερευνώ το Φυσικό κόσμο» και με τίτλο: Άνθρωποι και οικο‐

συστήματα, Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα: «Η Εκπαίδευση 

για το Περιβάλλον και την Αειφορία στη σημερινή πραγματικότητα», Θεσσαλονίκη.  

8. Καριώτογλου, Π. (2006). Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου Φυσικών Επιστημών. Εκδό‐

σεις: Γράφημα, Θεσσαλονίκη. 

9. Κόκκοτας, Β. Π., Ριζάκη, Αν. Αικ., Χαβιάρης,  Σ. Π., & Χατζή, Β. Μ.  (2002). Φυσικές Επι‐

στήμες  ΣΤ΄  τάξης:  Βιβλίο  για  το  δάσκαλο. Οργανισμός  Εκδόσεως  Διδακτικών  Βιβλίων, 

Αθήνα. 

10. Matthews, M.  (2007). Διδάσκοντας Φυσικές  Επιστήμες:  Ο  ρόλος  της  ιστορίας  και  της 

φιλοσοφίας  των φυσικών επιστημών στη διδασκαλία  των φυσικών επιστημών  (Επ. Φ. 

Σέρογλου, Μτφ. Α. Μουμτζή). Εκδόσεις: Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη. 

11. Μικρόπουλος, Τ. Α., & Μπέλλου,  Ι.  (2010). Σενάρια διδασκαλίας με υπολογιστή. Εκδό‐

σεις: Κλειδάριθμος, Αθήνα. 

12. Μικρόπουλος,  Τ.Α.  (2006).  Ο  Υπολογιστής  ως  γνωστικό  εργαλείο.  Αθήνα:  Ελληνικά 

Γράμματα. 

13. Πήλιουρας, Π., Σιμωτάς,Κ., Σταμούλης, Ε., Φραγκάκη, Μ., & Καρτσιώτης, Θ. (2010). Υλι‐

κό  για  την  επιμόρφωση  των  εκπαιδευτικών  Πληροφορικής  που  θα  διδάξουν  στα  800 

Ολοήμερα  Δημοτικά  Σχολεία  με  Ενιαίο  Αναμορφωμένο  Εκπαιδευτικό  Πρόγραμμα 

(ΕΑΕΠ). Ο.ΕΠ.ΕΚ., Αθήνα. 

14. Ρήγας, Π. & Βαλανίδης, Ν. (2002). Διδασκαλία της επιστήμης στο δημοτικό σχολείο με 
αξιοποίηση  του ΗΥ:  προστιθέμενη αξία και αποτελέσματα.  Στο Μαργετουσάκη Αθ. &. 

Μιχαηλίδης Π.Γ (επ.) Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την «Διδακτική των Φυ‐

σικών Επιστημών και των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση»  (σελ. 679  ‐678), Ρέθυ‐

μνο 

1167/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 
 

15. Ταραμόπουλος,  Α.,  Ψύλλος,  Δ., &  Χατζηκρανιώτης,  Ε.  (2010).  Διδασκαλία  ηλεκτρικών 

κυκλωμάτων με το εικονικό εργαστήριο και τα applets του Ανοικτού Μαθησιακού Περι‐

βάλλοντος (ΑΜΑΠ). Στο Α. Τζιμογιάννης (Επ.) , Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με 

Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (τ. II, σελ. 355 – 363). ΕΤΠΕ: Κόρινθος. 

16. Τζιμογιάννης, Α.  (2004). Οι προσομοιώσεις στη Διδασκαλία της Φυσικής. Στο  Ι. Βλαχά‐

βας,  Β.  Δαγδιλέλης,  Γ.  Ευαγγελίδης,  Γ.  Παπαδόπουλος,  Μ.  Σατρατζέμη, &  Δ.  Ψύλλος 

(Επ.), Οι τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών στην ελληνική εκπαίδευση: 

απολογισμός και προοπτικές (σελ. 240 – 254). Εκδόσεις Πανεπιστημίου Α.Π.Θ. ‐ Μακε‐

δονίας, Θεσσαλονίκη. 

17. Τζιουβάρα,Μ.Ρ.,  Πιλάτου,  Β. &  Καραγιαννίδης,  Χ.  (2012). Αξιοποίηση  και  αξιολόγηση 

του λογισμικού «ΦΥΣΙΚΑ Ε΄‐ΣΤ΄» στη διδασκαλία του αναπνευστικού συστήματος για τη 

Στ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, Πρακτικά 8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμ‐

μετοχή  "Τεχνολογίες  Πληροφορίας  &  Επικοινωνιών  στην  Εκπαίδευση",  Ε‐

ΤΠΕ,Θεσσαλονίκη. 

18. Ψύλλος, Δ.  (2007). Μοντέλα και  κόσμοι στους εικονικούς  χώρους.  Στο Α.  Κατσίκης,  Κ. 

Κώτσης, Α. Μικρόπουλος, & Γ. Τσαπαρλής (Επ.), Πρακτικά 5ου Πανελληνίου Συνεδρίου 

«Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» (τ. Α, σελ. 

30 – 41). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Π.Τ.Δ.Ε, Χημικό, Φυσικό. 

19. Ψύλλος, Δ., Κουμαράς, Π., & Καριώτογλου, Π.  (1993). Εποικοδόμηση της γνώσης στην 

τάξη με συνέρευνα δασκάλου και μαθητή. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 70, 34‐42. 

1168/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Σκηνοθέτες από Νηπιαγωγείο 
 
 
 

Μελιάδου Ελένη 
Νηπιαγωγός  

Med στις Τεχνολογίες της επικοινωνίας και 
της πληροφορίας για την εκπαίδευση 

eni.meliadou@gmail.com 

Νάκου Αλεξάνδρα 
Νηπιαγωγός  

Med στις Τεχνολογίες της επικοινωνίας και 
της πληροφορίας για την εκπαίδευση 

alexandranakou@gmail.com  
 

 

Περίληψη 

Το Νηπιαγωγείο Ροδόπολης και το 6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά υλοποίησαν  ένα εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα κινηματογραφικής εκπαίδευσης,  το οποίο πραγματοποιήθηκε σε  τρία στάδια: 

Παρακολούθηση ταινίας κινούμενων σχεδίων,   κριτικής ανάλυση της ταινίας και τέλος της 

δημιουργίας  πρωτότυπων  κινούμενων  σχεδίων  από  τους  μαθητές  και  των  δύο Νηπιαγω‐

γείων. Ο επικοινωνιακός πυρήνας του προγράμματος ήταν η διαδικτυακή επικοινωνία των 

δύο τμημάτων μέσω του προγράμματος skype. Τα παιδιά επικοινωνούσαν με τους «διαδι‐

κτυακούς» συμμαθητές τους, προκειμένου να συναποφασίσουν, να σχεδιάσουν τα επόμενα 

βήματά τους,  να παρουσιάσουν και να διαμοιραστούν τα έργα και  τις εμπειρίες  τους στο 

πρόγραμμα.  Οι  δραστηριότητες  αναλυτικά  παρουσιάζονται  στο  ιστολόγιο 

http://kindergartencut.wordpress.com/, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την ενημέρωση 

των γονέων και συναδέλφων εκπαιδευτικών. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: κινηματογραφική εκπαίδευση, διαδίκτυο, κινούμενα σχέδια, συνεργασία 

 

Εισαγωγή 

Οι καλές πρακτικές διεθνώς στον τομέα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης μας διδάσκουν 

ότι πρόκειται για ένα πρόγραμμα το οποίο ενισχύει τα κίνητρα για μάθηση και αυξάνει το 

επίπεδο συγκέντρωσης και προσοχής των μαθητών  (Barrance,Τ.,2010). Μάλιστα, πρόσφα‐

τα, παρακολουθώντας το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης διαπιστώσαμε ότι η αρχή αυτή 

αναγνωρίζεται πλέον και στο ελληνικό σχολείο προτείνοντας για πρώτη φορά «την εισαγω‐

γή του κινηματογράφου στο σχολείο με στόχο την  αναβάθμιση της  εκπαιδευτικής διεργα‐

σίας»  (Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό  ,Τόμος  Γ.).    Σχεδιάσαμε  ένα πρόγραμμα  το οποίο  έχει 

στόχο να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών για κινηματογραφικό εγγραμματισμό με αφορ‐

μή τα δικά τους ενδιαφέροντα, όπως για παράδειγμα τα κινούμενα σχέδια. Τα παιδιά ηλι‐

κίας 2‐5 ετών σύμφωνα με έρευνες,   παρακολουθούν τουλάχιστον 4 φορές την εβδομάδα 

ταινίες  κινουμένων  σχεδίων,  και  επιπλέον  διατηρούν  τη  δική  τους  συλλογή  αγαπημένων 

ταινιών,  επιβεβαιώνοντας  και  ερευνητικά  το  ανεπτυγμένο  ενδιαφέρον  των 

παιδιών.(Rideout,Vanderwater,2003 

 

Από τον ορισμό της εκπαίδευσης στα μέσα, μέρος της οποίας είναι και η κινηματογραφική 

εκπαίδευση,  γίνονται σαφή  τα στάδια που πρέπει  να ακολουθήσουμε  για  την υλοποίηση 

ενός προγράμματος και αυτά είναι η κριτική ανάλυση των μέσων, η εξάσκηση της παρατη‐

ρητικότητας και η παραγωγή έργων(Scheibe, Rogow, 2004). Τηρώντας τα τρία αυτά στάδια, 

σχεδιάσαμε το πρόγραμμα με σεβασμό στις επιθυμίες των παιδιών και με την ευελιξία που 
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πρέπει να έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αναδύεται από τα ενδιαφέροντα τους. Η δομή του 

προγράμματος βοηθά τους εκπαιδευτικούς ενώ παράλληλα δίνει χρόνο στα παιδιά να εμ‐

βαθύνουν όσο θέλουν σε κάθε στάδιο  του προγράμματος  (σχέδια εκπαιδευτικής δράσης) 

(Ντολιοπούλου, 1999). Η αφορμή για την σύλληψη του προγράμματος δόθηκε από τα ίδια 

τα παιδιά, καθώς συχνά στις ελεύθερες συζητήσεις τους μιλούν για τα τηλεοπτικά σήριαλ 

και τις ταινίες που έχουν παρακολουθήσει, μάλιστα η επαναλαμβανόμενη παρακολούθηση 

φαίνεται να τα έχει οδηγήσει σε εδραιωμένα συμπεράσματα για τον κόσμο που παρουσιά‐

ζεται  μέσα από αυτά,  ορισμένες φορές  λανθασμένα.    Συζητώντας,  λοιπόν,  για  τις  ταινίες 

κινουμένων σχεδίων τα περισσότερα παιδιά αποκάλυψαν ότι έχουν δει πώς γυρίζονται τα 

κινούμενα  σχέδια  σε  μενού  ταινίας   dvd.  Η  σύνδεση  των  κινηματογραφικών  ταινιών που 

είναι δημοφιλείς στα παιδιά και παράλληλα η κριτική επεξεργασία τους στο   σχολείο έχει 

ιδιαίτερη σημασία,    γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να αλλάξουμε τη ματιά των παι‐

διών απέναντι σε αυτά προσθέτοντας την κριτική ανάλυση (Making movies matter,1999).  

Επιπλέον το πρόγραμμα στοχεύει να αναπτύξει περισσότερο την  εξ αποστάσεως συνεργα‐

σία των  δύο νηπιαγωγείων, επικοινωνώντας μέσω βιντεοκλήσεων, καθώς με αυτό το μέσο 

τα παιδιά μπορούν  να συζητήσουν βλέποντας  τον συνομιλητή. Μάλιστα οι  βιντεοκλήσεις  

έγιναν τακτικά ώστε το ένα τμήμα να λαμβάνει ανατροφοδότηση και νέες ιδέες από το άλ‐

λο.  

Πάμε κινηματογράφο; 

Ο  κινηματογράφος ως  ένα  διαχρονικό  και  επίκαιρο  οπτικοακουστικό  μέσο  διαδραματίζει 

σημαντικό παιδευτικό ρόλο καθώς η κινηματογραφική παιδεία ή γενικότερα ο οπτικοακου‐

στικός  γραμματισμός  θεωρείται  μία  από  τις  βασικότερες  εκδοχές  της  οπτικοακουστικής 

παιδείας, η οποία υπακούει στις ίδιες συνισταμένες με αυτήν, δηλαδή στην ικανότητα πρό‐

σβασης, γνωστικής πρόσληψης και κριτικής ανάλυσης, καθώς και στην ικανότητα δημιουρ‐

γίας περιεχομένου  (Ανδριοπούλου, 2010).  Σύμφωνα, άλλωστε με  τον Fleming  (1993) η  κι‐

νηματογραφική παιδεία συμβάλλει επιπροσθέτως στην καλλιέργεια της αισθητικής αγωγής 

των μαθητών,  στην ανάπτυξη  της  γνωστικής  τους  εμπειρίας,  στο συναισθηματικό  τους  ε‐

μπλουτισμό  και  στη  διαπλάτυνση  των  πνευματικών  τους  οριζόντων.  Ο  οπτικοακουστικός 

γραμματισμός ορίζεται ως η ικανότητα, όχι μόνο κατανάλωσης (χρήσης) και κριτικής αποτί‐

μησης (Kress & Van Leeuwen, 2001) αλλά δημιουργίας οπτικών εννοιών και παραγωγής ο‐

πτικών μηνυμάτων. Ο παραπάνω ορισμός υποδηλώνει ένα ρόλο σε τρεις κατευθύνσεις οι 

οποίες άλλωστε υπήρξαν και οι βασικοί μας εκπαιδευτικοί στόχοι:  το παιδί θεατής  (κατα‐

ναλωτής), το παιδί κριτικός και το παιδί παραγωγός εικόνων μία πορεία που αποτυπώνεται 

παρακάτω με ποιον τρόπο υλοποιήθηκε στα δύο συνεργαζόμενα τμήματα νηπιαγωγείων. 

Ειδικότερα, η αφορμή για την εισαγωγή του θέματος στο τμήμα του Νηπιαγωγείου υπήρξε 

η συζήτηση γύρω από τον κινηματογράφο και τη διαφορά του από το θέατρο και την παρα‐

κολούθηση dvd στο σχολείο ή στο σπίτι. Η συζήτηση αυτή προέκυψε από την επίσκεψη του 

Νηπιαγωγείου Ροδόπολης Αττικής και του 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά σε μία θεατρική πα‐

ράσταση. Κατόπιν, αυτής της συζήτησης αλλά και τις απορίες των παιδιών που προέκυψαν 

συναποφασίστηκε η ανάπτυξη και εφαρμογή του συγκεκριμένου σχεδίου ως ένα εισαγωγι‐

κό  πρόγραμμα  καλλιέργειας  οπτικοακουστικού  γραμματισμού.  Έτσι,  αναπτύχθηκαν  από 

κοινού οι παρακάτω δραστηριότητες. Τα υλικά που χρειάστηκαν για να υλοποιηθεί το πρό‐

γραμμα ήταν απλώς μαρκαδόροι, χαρτιά Α4, τέμπερες και βέβαια τα ψηφιακά υλικά δηλα‐

1170/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



δή    φωτογραφική  μηχανή,  ηλεκτρονικός  υπολογιστής,  βιντεοκάμερα,  μικρόφωνο  και  το 

δωρεάν λογισμικό windows movie maker. 

Το 6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά ανέλαβε τον ρόλο του «εισηγητή» της δραστηριότητας, η οποία 

αφορούσε στην αναζήτηση πληροφοριών  και  εικόνων  για  την  κινηματογραφική αίθουσα. 

Συγκεκριμένα,  δείξαμε  φωτογραφίες  του  εσωτερικού  του  κινηματογράφου  για  τα  παιδιά 

που δεν  έχουν παρακολουθήσει  ταινία στον κινηματογράφο και  καταγράφουμε με αδρές 

γραμμές ένα σχεδιάγραμμα. Η λεπτομέρεια είναι ότι σχεδιάζουμε το εσωτερικό της αίθου‐

σας όπως την βλέπουμε κοιτώντας την οθόνη. Με αυτήν την υπογράμμιση τα παιδιά κατα‐

λαβαίνουν ότι στο σχεδιάγραμμα βλέπουμε την πλάτη των θεατών  και την οθόνη. (εικόνα 

1). Το κάθε παιδί τοποθέτησε τον εαυτό του σε μία ελεύθερη θέση και μόλις όλοι βρήκαν τη 

θέση τους άρχισαν οι ερωτήσεις. Σε ποια σειρά κάθεται ο …; Δίπλα από ποιόν κάθεται η …; 

Πες μου πού ακριβώς κάθεσαι; Τα παιδιά απαντώντας στις ερωτήσεις αναγκάζονται να δώ‐

σουν τις σύνθετες συντεταγμένες της θέσης τους και μαθαίνουν χωρίς κόπο τις έννοιες, δί‐

πλα, αριστερά‐δεξιά, μπροστά‐πίσω. Στο τέλος τα παιδιά πρότειναν να ζωγραφίσουμε στην 

οθόνη ένα έργο,  και  επέλεξαν  το Νέμο,  έτσι  εξηγείται και  το θαλασσινό  τοπίο.  Τελειώνο‐

ντας την εργασία, την παρουσιάσαμε στο συνεργαζόμενο Νηπιαγωγείο  

 

 

Εικόνα 1: 
Η κινηματογραφική αίθουσα με τους διαδικτυακούς συμμαθητές όπως απεικονίστηκε από 
την ομαδική εργασία και των δύο Νηπιαγωγείων. Αριστερά η εργασία του Νηπιαγωγείου 

Ροδόπολης και δεξιά του 6ου Νηπιαγωγείου Πειραιά. 
 

Ροδόπολης  μέσω  skype.  Τέλος,  το  τμήμα  του  6ου  Νηπιαγωγείου  παρουσίασε  το  σχεδιά‐

γραμμα και μέτρησαν τα παιδιά της άλλης τάξης ώστε να τα προσθέσουν στο σχεδιάγραμ‐

μα τους. Τα παιδιά τμήματος Ροδόπολης ειδικά όσα ήταν από πέρυσι χάρηκαν που συνά‐

ντησαν  κάποιους από  τους περσινούς  τους διαδικτυακούς φίλους  και βέβαια αμέσως  εν‐

θουσιάστηκαν με την ιδέα της συνεργασίας και έτσι και το τμήμα αυτό δημιούργησε το δι‐

κό  του  σχεδιάγραμμα.  Κατά  τη  δημιουργία  του  θυμήθηκαν  τον  αριθμό  που  έχει  το  άλλο 

τμήμα από την επικοινωνία τους με το skype και έτσι συμπεριέλαβαν τα παιδιά από το Νη‐

πιαγωγείο Πειραιά και τις δύο Νηπιαγωγούς όπως φαίνεται και στις εικόνες. Όπως αποφα‐

σίστηκε στην πρώτη επικοινωνία μέσω skype  τα δύο Νηπιαγωγεία θα ψήφιζαν την ταινία 

που  θα  παρακολουθούσαν.  Το  κάθε  παιδί  πρώτα ψηφίζει  βάζοντας  μία  καρδούλα  ή  μία 

γραμμή δίπλα από την ταινία που προτιμά και στην συνέχεια επιχειρηματολογεί. Τα μαθη‐
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ματικά δεν λείπουν από αυτήν τη δραστηριότητα γιατί χρειάζεται να γίνει καταμέτρηση των 

ψήφων και φυσικά η ανακοίνωση της ταινίας προς προβολή. Και τα δύο τμήματα ψήφισαν 

τον Βασιλιά των Λιονταριών αν και στην αρχή όπως είχε φανεί  από τη δημιουργία του σχε‐

διαγράμματος το 6ο Νηπιαγωγείο Πειραιά περιμέναμε να ψηφίσει το Nemo. Μετά την ψη‐

φοφορία ακολούθησε  η 2η  επικοινωνία  των  παιδιών μέσω βιντεοκλήσης προκειμένου  να 

ανακοινώσουν εκπρόσωποι και των δύο τμημάτων τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας όπως 

φαίνεται και στην εικόνα.  

Εικόνα 2: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων διαδικτυακά  
 

Εικόνα 3:Τα εισιτήρια 

 

Σινέ Νηπιαγωγείο Παρακολούθηση της ταινίας 

Όπως έχει αναφερθεί και στην εισαγωγή, ένας από τους στόχους ήταν η προσομοίωση της 

παρακολούθησης κινηματογραφικής ταινίας σε μία κινηματογραφική αίθουσα. Επομένως, 

έγινε καταγραφή των συνθηκών που έπερεπε να δημιουργήσουμε ή να διαφοροποιήσουμε 

μέσα στην σχολική αίθουσα.  Τα βασικά στοιχεία που αναγράφονται στο εισιτήριο είναι ο 

τίτλος της ταινίας και ο αριθμός της θέσης. Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα θέσεων που εί‐

χαμε κάνει, το κάθε παιδί βρίσκει τη θέση του, στη συνέχεια η νηπιαγωγός μοιράζει χαρτά‐

κια ξεκινώντας από το 1 για το παιδί που κάθεται στην πρώτη θέση αριστερά και με αυτόν 

τον τρόπο μοιράζουμε και τις υπόλοιπες θέσεις. Ο αριθμός της θέσης έχει σημασία γιατί θα 

μας χρειαστεί στο επόμενο στάδιο, που θα κάνουμε αντιστοίχηση του εισιτηρίου με τη θέ‐

ση στην καρέκλα. Το κάθε παιδί ελεύθερα δημιούργησε το δικό του εισιτήριο γράφοντας με 

τον δικό του τρόπο και ρυθμό τα παραπάνω βασικά στοιχεία.  

 

Οι ταινίες είναι πολυσήμαντα κείμενα ανοιχτά σε ερμηνείες από τους θεατές  (Κούρτη, Σι‐

δηροπούλου & Τσίγκρα 2009∙ Buckingham, 2008∙ Βρύζας, 1997). Τα παιδιά αποτελούν ένα 

αυτόνομο και κριτικό κοινό που διαπραγματεύεται διαρκώς με τα κινηματογραφικά κείμε‐

να αποδίδοντας σ’ αυτά ποικίλες νοηματοδοτήσεις. Θέλοντας λοιπόν τα παιδιά να μην πε‐

ριοριστούν μόνο στον ρόλο του θεατή αλλά να αποκτήσουν μία κινηματογραφική παιδεία, 

πριν  την  παρακολούθηση  δόθηκε  στα  παιδιά  ένα  τρίπτυχο  σε  σχέση  με  τα  στοιχεία  που 

προβλέπουν ότι θα δουν. Ειδικότερα, σε έναν πίνακα αναφοράς σημειώθηκαν τα εξής βα‐

σικά στοιχεία κινηματογραφικής ταινίας: οι πρωταγωνιστές (ήρωες), το σκηνικό και η μου‐

σική.  Τα παιδιά  και  στα  δύο  τμήματα διατύπωσαν πριν  δουν  την  ταινία  τι  πιστεύουν  για 

κάθε  κομμάτι  από  αυτά.  Είναι  αυτονόητο  πως  για  να  μπορέσουν  να  καταλάβουν  όλα  τα 

παιδιά τι ακριβώς του ζητείται εξηγήσαμε τις έννοιες των τριών αυτών βασικών στοιχείων 

μίας ταινίας. Αναλύσαμε δηλαδή τι συμβολίζει και σε τι αναφέρεται  το καθένα από αυτά 
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μυώντας έτσι τα παιδιά σταδιακά στην κινηματογραφική «γλώσσα» και δίνοντάς τους εφό‐

δια  για  την  αποκωδικοποίηση  κινηματογραφικών  ταινιών.  Επομένως,  τα  νήπια ανέφεραν 

και κατέγραψαν όσους ήρωες θυμόντουσαν πως θα δουν είτε με το όνομά τους είτε με την 

περιγραφή  τους,  σημείωσαν  τα  μέρη  στο  σκηνικό  που  δραστηριοποιούνται  οι  ήρωες  και 

βέβαια τα τραγούδια της ταινίας. 

Η ώρα της προβολής της ταινίας σχετίστηκε με την προσομοίωση της παρακολούθησης σε 

κινηματογραφική αίθουσα. Τα εισιτήρια ήταν έτοιμα, οι καρέκλες τοποθετήθηκαν στη σει‐

ρά βάσει των αριθμό που είχαν στην πλάτη τους, οι κουρτίνες έκλεισαν και 2 ζευγάρια παι‐

διών τοποθετήθηκαν στη θέση των ταξιθετριών και ταξιθετών, προκειμένου να ξεκινήσει η 

προβολή. Πριν την προβολή της ταινίας δημιουργήθηκε η αφίσα της ταινίας που αναρτήθη‐

κε  στην  είσοδο  όπως  ακριβώς  και  στον  κινηματο‐

γράφο. Η παρακολούθηση της ταινίας έγινε σε μία 

μέρα  και  συγκεκριμένα  πραγματοποιήθηκε  και  το 

διάλειμμα όπως ακριβώς στον κινηματογράφο, στη 

μέση της ταινίας. Το διάλειμμα  αυτό είναι και λει‐

τουργικό αλλά και αναγκαίο, αφενός γιατί η συνε‐

χιζόμενη  παρακολούθηση  θα  κούραζε  τα  νήπια, 

αφετέρου το διάλειμμα χρειάζεται για την πραγμα‐

τοποίηση των ρουτινών της τάξης όπως το πρόγευ‐

μα. Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κατασκευ‐

άστηκαν  με  τη  βοήθεια  και  την  παρακολούθηση 

των παιδιών  τα ποπ  κορν,  απαραίτητα  για  μία  κι‐

νηματογραφική παρακολούθηση. Κατά τη διάρκεια 

της  ταινίας  τηρήθηκαν  οι  κανόνες  σεβασμού  και 

συμπεριφοράς  σε  μία  κινηματογραφική  αίθουσα, 

ωστόσο λόγω της συγκεκριμένης δραστηριότητας αλλά και την ενθάρρυνση της ανάπτυξης 

της κριτικής σκέψης επιτράπηκαν οι χαμηλόφωνοι διάλογοι μεταξύ  των παιδιών.   Με την 

ολοκλήρωση της παρακολούθησης οι ταξιθέτες συμμάζεψαν την αίθουσα, πέταξαν τα κυ‐

πελλάκια και τακτοποίησαν τις καρέκλες.     

Μετά την ταινία στη λίστα που είχαμε δημιουργήσει με τις υποθέσεις για τους χαρακτήρες 

που θα παίζουν στην ταινία,  τα σκηνικά που θα συναντήσουμε και τη μουσική που θα α‐

κούσουμε, έγινε η επαλήθευση αλλά και οι διάφορες προσθήκες. Όπως βλέπουμε στην ει‐

κόνα στα στοιχεία που πράγματι συναντήσαμε  έχουμε προσθέσει ν  ενώ στα υπόλοιπα έ‐

χουμε  βάλει  χ.  Έχει  ενδιαφέρον  να  καταγράψουμε  τη  σημασία  που  είχε  η  προετοιμασία 

πριν  από  την  παρακολούθηση  καθώς  τα  παιδιά  προσέθεσαν  δύο  επιπλέον  στοιχεία  που 

νωρίτερα δεν έδιναν ιδιαίτερη σημασία και αυτά είναι τα σκηνικά και η μουσική. Τα παιδιά 

προσέχουν κυρίως τους χαρακτήρες,  την εξέλιξη της  ιστορίας ενώ μετά από αυτή τη δρα‐

στηριότητα  παρατήρησαν  ότι  οι  χαρακτήρες  εμφανίζονται  σε  διαφορετικές  τοποθεσίες 

(σκηνικά),  ότι  η μουσική δεν  είναι μόνο  τα  τραγούδια που είχαν αρχικά σημειώσει,  αλλά 

τους συνοδεύει τους ήρωες σε διαφορετικές στιγμές εκφράζοντας συναισθήματα. Επιπλέον 

διευκρινίσαμε ότι οι χαρακτήρες σε μία ταινία είναι εκείνοι που έχουν ρόλο στην εξέλιξη. 

Με αυτόν τον τρόπο συζητήσαμε για το εάν θα έπρεπε να αφήσουμε τις ζέβρες στους χα‐

ρακτήρες  ή  όχι,  εφόσον  δεν  μιλούσαν,  δεν  έδρασαν,  απλώς  εμφανίστηκαν.  Στη  συνέχεια 

οδηγήσαμε τον συλλογισμό των παιδιών ώστε να εξετάσουν και να αναλύσουν και οι  ίδιο 
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ήρωες που τους είχαν αποδώσει δύο ονόματα θεωρώντας τους ως δύο πρόσωπα όπως έγι‐

νε με τον μπαμπά του Σίμπα που αναφέρθηκε και ως βασιλιά των λιονταριών (ένας ήρωας) 

αλλά και με το όνομά του ως Μουφάσα (δεύτερος ήρωας).  

 Κατασκευή του χαρακτήρα και του σκηνικού 

Τα παιδιά κλήθηκαν να σχεδιάσουν τον αγαπημένο χαρακτήρα τους που είχαν επιλέξει τα 

ίδια σε προηγούμενη δραστηριότητα καθώς και το σκηνικό, στο οποίο ο χαρακτήρας αυτός 

δρα. Η επιλογή ήταν ανοιχτή για τα παιδιά ως προς το πού θα ήθελαν να εμφανίζεται ο χα‐

ρακτήρας τους και δεν θα ήταν απαραίτητα συνδεμένη με το σενάριο της ταινίας. Το ερώ‐

τημα δηλαδή διατυπώθηκε ως εξής: «Που θα ήθελες να βρεθεί ο ήρωας σου από τα σκηνι‐

κά που είδαμε στην ταινία;» Πράγματι ορισμένα παιδιά πρωτοτύπησαν και σχεδίασαν για 

τον ήρωα σε σκηνικό από το οποίο δεν έχει περάσει στην ταινία. 

Για να κατανοήσουν καλύτερα το «σπάσιμο» της κίνησης σε κομμάτια , πρώτα διερευνούμε 

ποιοι από τα μέρη του σώματος μπορούν να κουνήσουν οι σχεδιασμένοι και κομμένοι χα‐

ρακτήρες  μας.  Κάνοντας  αναλογία  με  το  ανθρώπινο  σώμα,  παρατηρούμε  ποια  μέλη  του 

σώματος κινούνται πιο εύκολα. Διαδοχικά ρωτάμε : «Μπορούμε να κουνήσουμε το κεφάλι, 

τα χέρια, την κοιλιά, κ.α». Τα παιδιά δίνουν τις απαντήσεις τους και προσθέτουν ότι τα ζώα 

που  έχουμε  σχεδιάσει  μπορούν  να  κινήσουν  και  την  ουρά  που  προεξέχει.  Στην  συνέχεια 

κόβουμε τα μέλη του σώματος του ζώου που κρίνουμε ότι μπορούν να κινηθούν, όπως πό‐

δια, κεφάλι, ουρά, αυτιά και τοποθετούμε τον χαρακτήρα στο σκηνικό. Κάθε παιδί διαλέγει 

ένα φίλο του για να είναι ο φωτογράφος ενώ εκείνος θα κινεί σταδιακά τον χαρακτήρα του.  

Ο φωτογράφος  εστιάζει  στο σκηνικό  και  περιμένει  το  σήμα  του φίλου  του  για  να  βγάλει 

φωτογραφία, ώστε να μη βγάλει φωτογραφία με τα χέρια μέσα στο κάδρο.  Το παιδί που 

κινεί τον χαρακτήρα του αποφασίζει τι θέλει να κάνει: Να περπατήσει, να χορεύει, να χο‐

ροπηδάει; Η διαδικασία είχε μεγάλο ενδιαφέρον καθώς τα παιδιά διαπιστώνουν ότι μερι‐

κές φορές το αποτέλεσμα είναι άλλο από το αναμενόμενο. «Κυρία εγώ ήθελα να περπατάει 

αλλά μοιάζει να χορεύει». Σε κάθε περίπτωση η κίνηση ήταν σαφής και η ικανοποίηση των 

παιδιών μεγάλη να βλέπουν ότι μία σταθερή εικόνα μπορεί να γίνει κινούμενη. Στη συνέ‐

χεια ηχογραφήθηκαν οι φωνές των ηρώων. Στην αρχή ρωτάμε το παιδί «Τι θέλεις να λέει ο 

ήρωας σου;» και το παιδί το λέει στο μικρόφωνο. Διαπιστώνουμε όμως ότι το ξεχνάει και 

για αυτό υπάρχει ανάγκη να το γράφουμε αλλά και να το κάνουμε μία πρόβα. Γράφουμε σε 

χαρτί τη φράση του κάθε παιδιού ώστε θεωρητικά να τη διαβάσει.  

Τέλος,  με  το  πρόγραμμα windows movie maker  που  είναι  δωρεάν  λογισμικό  κάνουμε  τη 

μείξη  εικόνας  και ήχου.  Τα παιδιά βλέπουν ότι  γίνεται  εισαγωγή εικόνας,  εισαγωγή ήχου 

και  επιλογή  του σημείου που θα προσθέσουμε  τον ήχο. Η  επεξεργασία  χρειάζεται  και  τη 

βοήθεια του εκπαιδευτικού, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να διαπιστώσουν τα παιδιά 

τη διαδικασία και ότι η μείξη δεν γίνεται αυτόματα. 

Στο τέλος του προγράμματος έγινε προβολή των παιδιών σε όλη την τάξη με σκοπό την ηθι‐

κή ικανοποίηση και επιβράβευσή τους για την όλη προσπάθεια. Η προβολή των έργων έγινε 

σε κάθε τάξη ξεχωριστά αλλά και σε επικοινωνία μέσω βιντεοκλήσης  και στις δύο τάξεις. Η 

μία τάξη έγινε το κοινό της άλλης παρακολουθώντας τα έργα κινουμένων σχεδίων. Δεν υ‐

πάρχει νικητής αλλά ποικίλες ερωτήσεις για να εξασκήσουμε την κριτική και αισθητική  μας 

ικανότητα. Ρωτάμε «Ποιος κατασκεύασε το πιο ωραίο σκηνικό; Ποιος ήρωας κινήθηκε πε‐
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ρισσότερο; Ποιος ήρωας ήταν πιο αστείος; Ποιος ήταν πιο τρομακτικός;» Η ανατροφοδότη‐

ση είχε μεγάλη σημασία γιατί όλα τα παιδιά ήταν πολύ περήφανα για το έργο τους. 

Αποτελέσματα‐Συμπεράσματα 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόσαμε δεν αφορούσε μόνο την παραγωγή αλλά και 

την  εκμάθηση  της  οπτικοακουστικής  γλώσσας μέσα από  την  εξάσκηση  στην  παρατήρηση 

δομικών στοιχείων, δηλαδή της εικόνας, του ήχου, του σεναρίου. Θέτοντας συγκεκριμένες 

ερωτήσεις  τους μαθητές που αφορούν στα παραπάνω στοιχεία πριν να δουν  το οπτικοα‐

κουστικό  έργο  και  ελέγχοντας  στη  συνέχεια  τις  απαντήσεις  τους  μπορούμε  να  διαπιστώ‐

σουμε το επίπεδο κατανόησης και να επισημάνουμε τυχόν παρανοήσεις (Scheibe,2004). Ως 

προς τα κινούμενα σχέδια παρατηρήσαμε ότι κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης των κι‐

νουμένων σχεδίων ήταν δύσκολο για τα παιδιά να υπερβούν τους συμβατικούς κανόνες της 

κίνησης. Όλα τα παιδιά κίνησαν τον ήρωά τους σε ένα γνωστό, οικείο σχήμα, όπως βάδι‐

σμα, αναπήδηση. Παρ’όλο που κατανόησαν ότι οι χαρακτήρες κινουμένων σχεδίων δεν υ‐

πακούν στους κανόνες της βαρύτητας, της φυσικής κίνησης, τα ίδια δεν επιχείρησαν να το 

κάνουν στα έργα τους. Προτίμησαν μία συμβατική κίνηση. Μπόρεσαν να διακρίνουν ότι ο 

κόσμος των κινουμένων σχεδίων είναι κατασκευασμένος από ανθρώπους.  Για να καταλή‐

ξουν σε αυτό το συμπέρασμα αναγκάστηκαν να διαχωρίσουν τον ήρωα σε φυσική και μυθι‐

κή φιγούρα,  κατανοώντας  ότι  η φυσική φιγούρα  δεν  υπάρχει  αλλά  η  μυθική  υπάρχει  σε 

έναν άλλο κόσμο. 

Με  τον  διαδικτυακό  τρόπο  επικοινωνίας  εξοικειώθηκαν  αμέσως  χρησιμοποιώντας  σωστά 

το μικρόφωνο αλλά και την κάμερα αφού μπορούσαν να καταλάβουν τη διάταξη των πα‐

ραθύρων που έχει η οθόνη της βιντεοκλήσης. Η επιθυμία να μιλήσουν διαδικτυακά με τα 

παιδιά ήταν συνεχής ανεξάρτητα από την εξέλιξη του σχεδίου εργασίας και μάλιστα γνώρι‐

ζαν πως υπάρχει διαφορά ωραρίου στη λειτουργία των δύο τμημάτων, καθώς το ένα ήταν 

ολοήμερο. Η επικοινωνιακή διάσταση του έργου με τις συχνές βιντεοκλήσεις όχι μόνο για 

να αναπρογραμματίσουν τις δράσεις τους αλλά και για να μοιραστούν τα νέα τους όπως το 

αν βρέχει στον Πειραιά όσο στην Ροδόπολη ήταν μία από τις αγαπημένες δράσεις των παι‐

διών στο πλαίσιο του προγράμματος. Τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία έχουν την επιθυμία 

να παρουσιάζουν τα έργα τους, όπως τις ζωγραφιές, και ακόμα περισσότερο να συζητούν 

για αυτά με συνομηλίκους τους. Η στιγμή της επικοινωνίας είχε  ιδιαίτερη σημασία καθώς 

περίμεναν με προσοχή να ακούσουν τα σχόλια της άλλης ομάδας, μάλιστα φάνηκε να έχουν 

μεγαλύτερη αντοχή στα αρνητικά σχόλια και να τα αποδέχονται. 

 

 Είναι σημαντικό ότι τα παιδιά έμαθαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά ψηφιακά μέσα πα‐

ράλληλα  όπως  ηλεκτρονικό  υπολογιστή,  ψηφιακή  φωτογραφική  μηχανή,  βιντεοκάμερα, 

δεξιότητα που εντάσσεται σύμφωνα με σύγχρονες μελέτες στις δεξιότητες του εγγράμμα‐

του ψηφιακού μαθητή (multiliteracy). Οι σύγχρονες έρευνες για την εκπαίδευση στα μέσα 

δεν έχουν στόχο πια την καταγραφή του είδους των μέσων που τα παιδιά χρησιμοποιούν 

κάθε φορά, ούτε  τον χρόνο που αφιερώνουν σε αυτά,  γιατί έχουν διαπιστώσει ότι τα παι‐

διά  χρησιμοποιούν  διαφορετικά  είδη  μέσων  ταυτόχρονα.  Αυτό  που  έχει  σημασία,  όμως, 

είναι το περιεχόμενο, δηλαδή τι προσφέρει το κάθε μέσο στο παιδί και σε αυτό πρέπει να 

επικεντρωθούν οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και η πολιτική της κάθε χώρας γύρω από την εκ‐

παίδευση στα μέσα. (Kirkorian, et al. 2008) 
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Συγγραφή ψηφιακών ιστοριών οδηγούμενων από σκίτσα και εικόνες 

Η περίπτωση του Storybird 

 

Παντελίδης Παύλος  

Εκπαιδευτικός ΠΕ19 

ppant21@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Στην  εργασία  αυτή  παρουσιάζεται  η  εκπαιδευτική  διαδικτυακή  εφαρμογή  Storybird 

(http://storybird.com). Ειδικότερα, παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο μπορεί είτε ο εκ‐

παιδευτικός είτε ο μαθητής να προσεγγίσει την εφαρμογή, να τη χρησιμοποιήσει είτε στα 

πλαίσια  άλλου  μαθήματος  είτε  ανεξάρτητα  στο  μάθημα  της  Πληροφορικής  και  των  ΤΠΕ, 

καθώς και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στους χρήστες της. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Ψηφιακές ιστορίες, συγγραφή ιστοριών, διήγηση, ιστορία, σκίτσο, εικόνα 

με κείμενο. 

 

Εισαγωγή 

Το Storybird είναι μια   web2.0 εφαρμογή που παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας μιας  ι‐

στορίας μέσα από εικόνες και σκίτσα. Οι ζωγραφικές δημιουργίες βάσει των οποίων μπορεί 

κανείς  να αναπτύξει  μια  ιστορία ανήκουν σε  διάφορους  καλλιτέχνες  και  γραφίστες,  οι  ο‐

ποίοι συνεργάζονται με την ιστοσελίδα. Ο χρήστης/μαθητής καλείται να χρησιμοποιήσει τις 

εικόνες που τον εμπνέουν, για να φτιάξει μια μικρή ή μεγάλη ιστορία‐αφήγηση. Στη συνέ‐

χεια, μπορεί να δημοσιεύσει την ιστορία του στο διαδίκτυο και να τη μοιραστεί με φίλους ή 

συμμαθητές του, αλλά και με όλη την κοινότητα δημιουργών του Storybird. Επίσης, μπορεί 

να δει και να διαβάσει τις ψηφιακές ιστορίες άλλων χρηστών.  

 

Δημιουργία λογαρισμού και ψηφιακών τάξεων από τον εκπαιδευτικό. 

Το Storybird δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας τριών διαφορετικών ειδών λογαριασμών α‐

νάλογα με  το αν ο  χρήστης  είναι  καθηγητής ή δάσκαλος,  μαθητής,  ή  κάποιος άλλος  χρή‐

στης.  Στην πρώτη περίπτωση, αφού κάνει  την αντίστοιχη επιλογή,  όπως φαίνεται  και στο 

Σχήμα 1, μπορεί να προχωρήσει στο χειρισμό των ρυθμίσεων για το είδος του λογαρια‐ 

 

 
Σχήμα 1: Δημιουργία λογαριασμού καθηγητή 
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σμού που επέλεξε, δίνοντας ένα όνομα χρήστη, έναν κωδικό και τη διεύθυνση του ηλεκτρο‐

νικού του ταχυδρομίου. Στη συνέχεια (Σχήμα 2), προχωρά στις πρώτες ρυθμίσεις που αφο‐

ρούν την τάξη που θα διδάξει, το σχολείο κτλ. και διαλέγει προαιρετικά ένα avatar. 

 

 
Σχήμα 2: Καρτέλα ρυθμίσεων τάξης 

 

Ο δωρεάν λογαριασμός που παρέχει ο ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να 

δημιουργήσει μέχρι  και 3 ψηφιακές  τάξεις με μέγιστο 75 μαθητές. Με δεδομένο, ότι στα 

περισσότερα  εργαστήρια  πληροφορικής  ο  αριθμός  των  σταθμών  εργασίας  είναι  περιορι‐

σμένος (15‐20 η/υ το πολύ) και κατά συνέπεια οι μαθητές κάθονται ανά δυάδες ή τριάδες, 

ο αριθμός των 75 σταθμών εργασίας καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες του εκπαιδευτικού, ο 

οποίος μπορεί να εντάξει το μάθημα ακόμα και σε 4 με 5  τάξεις. Στο επόμενο βήμα, ο εκ‐

παιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία προσθήκης μαθητών, αναθέτοντας πραγμα‐

τικά ή μη ονοματεπώνυμα και ονόματα και ονόματα χρήστη σε κάθε μαθητή ή ομάδα μα‐

θητών (Σχήματα 3 και 4). 

 

 
Σχήμα 3: Προσθήκη μαθητών ή ομάδων μαθητών 
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Σχήμα 4: Έλεγχος λογαριασμών μαθητών 

 

Όπως φαίνεται  στο  Σχήμα 4,  ο  εκπαιδευτικός  έχει  τον απόλυτο  έλεγχο  των  λογαριασμών 

των ομάδων, καθώς μπορεί να αναθέσει τους κωδικούς εισόδου τους και να τους ανακτή‐

σει ή να τους αλλάξει όποτε χρειαστεί (π.χ. σε περίπτωση που μια ομάδα τον ξεχάσει),  να 

διαγράψει έναν λογαριασμό, ή να αλλάξει το όνομα μιας ομάδας. Αφού τελειώσει με τους 

λογαριασμούς των ομάδων (ή του κάθε μαθητή) μπορεί να τους τοποθετήσει σε μία – εικο‐

νική ή πραγματική –  τάξη.  Στο  εξής,  μπορεί  να αναθέτει  εργασίες  (Create assignment)  σε 

μια ή περισσότερες τάξεις που έχει δημιουργήσει, δίνοντας μια περιγραφή της εργασίας με 

τα ζητούμενα και θέτοντας καταληκτική ημερομηνία παράδοσης. Τέλος, κάτω από το κου‐

μπί You μπορεί να δει τις δικές του δημιουργίες.  

 

Έλεγχος των λογαριασμών 

Από την αρχική σελίδα του λογαριασμού του, ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να βλέ‐

πει τόσο τους λογαριασμούς των μαθητών του συνοπτικά (και να τους εκυπώσει), όσο και 

τη βιβλιοθήκη της κάθε τάξης με τις δημιουργίες των ομάδων των μαθητών. Στο Σχήμα 5, 

φαίνεται  ο  τρόπος  με  τον  οποίο  παρουσιάζονται  οι  λογαριασμοί,  τους  οποίους  μπορεί  ο 

εκπαιδευτικός να προσπελάσει για να δει τις εργασίες του καθενός και στο Σχήμα 6 (Class 

Library) οι ψηφιακές ιστορίες των μαθητών της τάξης. 

 

 
Σχήμα 5: Σύνοψη λογαριασμών μαθητών 
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Σχήμα 6: Βιβλιοθήκη ψηφιακών ιστοριών της τάξης 

 

Ανάγνωση ψηφιακών ιστοριών άλλων χρηστών 

Μέσω του πλήκτρου EXPLORE ο χρήστης  (εκπαιδευτικός ή μαθητής) μπορεί να δει και να 

ανακαλύψει ψηφιακές ιστορίες των χρηστών του Storybird από όλο τον κόσμο, χωρισμένες 

σε κατηγορίες, ανάλογα με τη θεματολογία τους και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευ‐

θύνονται. Έτσι, μπορεί να δει κανείς μια λίστα από τις πιο δημοφιλείς θεματικές κατηγορίες  

(π.χ. Romance, Humour, Magic, Literacy, Education, Family, Friends κτλ) αλλά και τις ηλικια‐

κες κατηγορίες (Preschool, Kid, Tween, Teen και Adult). Η κατηγοριοποίηση γίνεται σύμφω‐

να με τις λέξεις‐κλειδιά (tags) που προσθέτει ο δημιουργός στο τέλος της συγγραφής μιας 

ιστορίας, οπότε και δηλώνει επίσης σε ποιες ηλικίες απευθύνεται η  ιστορία του. Επιλέγο‐

ντας  το  εξώφυλλο  μιας  ιστορίας  μπορούμε  να  τη  διαβάσουμε  βλέποντας  την  σελίδα‐

σελίδα. Υπάρχει η δυνατότητα για το χρήστη να αναδημοσιεύσει  (repost) μια ιστορία που 

του άρεσε (π.χ. για να τη δείξει ο εκπαιδευτικός στην τάξη) ή να την μαρκάρει (Hearted) και 

να τη σχολιάσει. Ακόμη, μπορεί να τη δημοσιεύσει και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα στα οποία 

συμμετέχει ή να την προσθέσει σε μια λίστα για να τη διαβάσει αργότερα (Σχήμα 7). 

 

 
Σχήμα 7: Παράδειγμα ψηφιακής ιστορίας 
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Δημιουργία ψηφιακής ιστορίας 

Μέσω του πλήκτρου CREATE ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει τη δική του ψηφιακή ιστο‐

ρία. Όπως προειπώθηκε, η δημιουργία μιας  ιστορίας βασίζεται στις εικόνες και τα σκίτσα 

που υπάρχουν ήδη στον ιστότοπο. Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο αυτές και όχι 

δικές του ή άλλες (από άλλους ιστοτόπους), διότι, όπως ισχυρίζονται οι δημιουργοί του Sto‐

rybird1, σκοπός του site είναι να εμπνεύσει τους χρήστες του ώστε να ξεκλειδώσουν τις  ι‐

στορίες  που  κρύβονται  στα  σκίτσα  και  τα  εικονογραφήματα  υψηλού  επιπέδου  που  προ‐

σφέρει το Storybird. Έτσι, ο χρήστης‐μαθητής οδηγείται μέσα από τις εικόνες στην συγγρα‐

φή των ιστοριών έχοντας μια βάση και θέτοντας κάποια πλαίσια στη φαντασία του, η οποία 

με αυτόν τον τρόπο λειτουργεί πιο δημιουργικά. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να είναι μια 

ψηφιακή ιστορία που να έχει ένα συγκεκριμένο νόημα και να αφήνει τελικά  στον αναγνώ‐

στη μια ιδέα – εί δυνατόν – όπως ένα κανονικό βιβλίο.  

 

Η «εκκίνηση»  γίνεται με  τη βοήθεια σκίτσων διαφόρων καλλιτεχνών που παρουσιάζονται 

στο χρήστη, ο οποίος μπορεί να επιλέξει μία για να αρχίσει την ιστορία του. Μπορεί επίσης 

να επιλέξει κάποια από τις δημοφιλέστερες λέξεις‐κλειδιά για να εξειδικεύσει περισσότερο 

τη βάση της ιστορίας του (Σχήμα 8). 

 

 
Σχήμα 8: Επιλογή εικόνας ή κατηγορίας μέσω tags για την εκκίνηση της ιστορίας. 

 

Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 8, ο χρήστης μπορεί να βρεί κάποιο άλλο tag μέσω του πλαι‐

σίου αναζήτησης κάτω δεξιά, σε περίπτωση που ο μαθητής  θέλει η ιστορία του να έχει ως 

κεντρικό ήρωα ένα συγκεκριμένο ζώο ή αντικείμενο. Με την επιλογή μια εικόνας (Σχήμα 9), 

ο χρήστης ξεκινάει τη συγγραφή της ιστορίας. 
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Σχήμα 9: Επιλογή εικόνας γα την εκκίνηση της ιστορίας. 

 

Στο παράθυρο που εμφανίζεται κατόπιν (Σχήμα 10), ο δημιουργός φτιάχνει την ιστορία του 

τοποθετώντας μια εικόνα στη σελίδα, καθώς και το κείμενο. Κάθε σελίδα μπορεί να περι‐

λαμβάνει μία εικόνα και ένα πλαίσιο κειμένου,  το οποίο προφανώς θα έχει σχέση με την 

εικόνα/σκίτσο ή θα την περιγράφει. Η εικόνα – και αντίστοιχα και το πλαίσιο με το κείμενο ‐ 

μπορεί να τοποθετηθεί πάνω, κάτω, δεξιά ή αριστερά της σελίδας, ενώ δεν υπάρχει περιο‐

ρισμός στον αριθμό  των σελίδων  της  ιστορίας. Ο  χρήστης μπορεί  να  επιλέξει μια  εικόνα, 

ένα χρώμα και φυσικά έναν τίτλο για το εξώφυλλο. Αν ο χρήστης θέλει να αλλάξει το σκίτσο 

με ένα άλλο, απλά το τοποθετεί από πάνω. Συνεχίζοντας, προσθέτει  

 
Σχήμα 10: Συγγραφή της ιστορίας‐κουμπιά χειρισμού 

 

σελίδες με την εικόνα της αρεσκείας του στην καθεμιά και – προαιρετικά – κείμενο. Με το 

κουμπί Menu, έχει επιπλέον τη δυνατότητα να προσκαλέσει συνεργάτες (από την τάξη του 

ή από άλλες), να αποθηκεύσει και να δημοσιεύσει την ιστορία του. Στο σημείο αυτό (Σχήμα 
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11) μπορεί προαιρετικά να γράψει μια μικρή περίληψη, να επιλέξει κατηγορίες και ετικέτες 

για την ιστορία του, ανάλογα με το είδος του θέματος και να δηλώσει σε ποια ηλικιακή κα‐

τηγορία απευθύνεται. Τέλος, μπορεί να προβάλει την εργασία του, α) μέσω e‐mail, β)μέσω 

ενός υπερσυνδέσμου (link), γ)με ενσωμάτωση κώδικα σε ιστοσελίδα (embed) και δ)με κοι‐

νοποίηση (share) σε άλλα κοινωνικά δίκτυα. 

 

Σχήμα 11: Τελικές ρυθμίσεις της εργασίας 

 

Τελικά συμπεράσματα 

Σε γενικές γραμμές, το Storybird είναι μια καινοτόμος διαδικτυακή εφαρμογή, με ασφαλές 

περιβάλλον, που απευθύνεται σε μαθητές όλων των ηλικιών. Κρίνεται ότι η  εφαρμογή εί‐

ναι  δυνατόν  να  βοηθήσει  στην  καλλιέργεια  του  συγγραφικού  ταλέντου  των  μαθητών  και 

στην ανάπτυξη γραπτού λόγου, αλλά και να ενθαρρύνει  τη συνεργασία μεταξύ  τους στην 

δημιουργία ενός βιβλίου‐διηγήματος βασισμένου σε εικόνες. Η από κοινού συγγραφή μιας 

ιστορίας δε χρειάζεται να γίνεται ταυτόχρονα από όλα τα μέλη των συνεργαζόμενων ομά‐

δων, αφού κάθε εργασία μπορεί να αποθηκευτεί πολλές φορές πριν την τελική δημοσίευ‐

ση2.  Έτσι,  για  παράδειγμα,  μια  ομάδα μπορεί  να  αναλάβει  να  συνεχίσει  μια  ιστορία από 

εκει που την άφησε μια άλλη. Επίσης, η δυνατότητα να παρακολουθούν οι μαθητές τα έργα 

των συμμαθητών τους, να τα σχολιάζουν και να τα επιβραβεύουν, τους κάνει να αισθάνο‐

νται ως μέλη μιας κοινότητας με κοινούς στόχους, στην οποία μπορούν να εκφράζουν  τη 

γνώμη  τους  ελεύθερα,  αλλά  και  να  εκφράζονται  στην  κοινότητα μέσα απο  τα  έργα  τους. 

Αυτό  ισχύει  ακόμη  και  για  τους πιο «ντροπαλούς»  και  συνεσταλμένους μαθητές  που δυ‐

σκολεύονται σε πιο άμεσες μορφές επικοινωνίας και εργασιακών δραστηριοτήτων. Μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο διαφόρων μαθημάτων, από τη Γλώσσα και τη Λογοτεχνία, 

με σκοπό  να αναπαραστήσουν μια  ιστορία που διδάχτηκαν ή  να  τη διασκευάσουν,  μέχρι 

την Ιστορία και τη Φυσική, π.χ. μπορούν να αναπαραστήσουν μέσω μιας ιστορίας τα απο‐

τελέσματα ενός πειράματος3. 
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Γενικά το εργαλείο αυτό είναι πολύ πιθανό να κάνει τους μαθητές, ιδιαίτερα των μικρότε‐

ρων ηλικιών, να αγαπήσουν περισσότερο το γράψιμο, στο οποίο παραδοσιακά η πλειονό‐

τητά  τους  δυσκολεύεται,  αλλά  και  το  διάβασμα  εξωσχολικών  ‐  παιδικών  και  εφηβικών  – 

βιβλίων.  

 

Η εφαρμογή, σήμερα, μετρά ήδη περίπου 2 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο4.  
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Σύνθεση και εφαρμογή ενός διδακτικού σεναρίου για τις «Άλπεις», με χρήση των νέων 
τεχνολογιών, στα πλαίσια του Νέου Πιλοτικού Προγράμματος Σπουδών Γεωγραφίας Β΄ 

Γυμνασίου. 
 
 

Νείλα Ιωάννα  
Καθηγήτρια Βιολόγος, Δρ. Οικολογίας 

neila@otenet.gr 
 

Περίληψη 

Στο  παρόν  άρθρο  παρουσιάζεται  η  σύνθεση,  οργάνωση  και  εφαρμογή  ενός  διδακτικού 

σεναρίου  για  τις  Άλπεις,  στα  πλαίσια  του  Νέου  Πιλοτικού  Προγράμματος  Σπουδών  του 

μαθήματος  της  Γεωγραφίας  Β΄  Γυμνασίου.  Η  μελέτη  της  οροσειράς  των  Άλπεων 

πραγματοποιείται σαν «μελέτη περίπτωσης», μέσω της πολλαπλής αξιοποίησης  των νέων 

τεχνολογιών,  με  έμφαση  στη  γεωφυσική  (δημιουργία  και  ηλικία  της  οροσειράς,  κλίμα, 

χλωρίδα,  πανίδα,  ποταμοί  που  πηγάζουν  από  αυτές),  στην  πολιτισμική  (γλώσσες  και 

θρησκείες  των  κατοίκων  των Άλπεων,  συνήθειες,  μουσική  και  τραγούδια,  χαρακτηριστικά 

φαγητά και γλυκά), καθώς και στην αισθητική (πώς οι Άλπεις αποτέλεσαν πηγή έμπνευσης 

για  κινηματογραφικές  ταινίες,  λογοτεχνικά  έργα,  μουσικές  δημιουργίες)  προσέγγιση  του 

θέματος.  Προσδιορίζεται  το  θεωρητικό  πλαίσιο  και  η  μεθοδολογία,  ενώ  ακολουθεί 

λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων, που εφαρμόστηκαν σε συνθήκες πραγματικής 

σχολικής  τάξης.  Στο  τέλος,  γίνεται  αξιολόγηση  και  γενική  αποτίμηση  της  όλης  διδακτικής 

πρακτικής, με προτάσεις για περαιτέρω προεκτάσεις της και εκτός σχολείου.  

 

Λέξεις‐κλειδιά:  διδακτικό  σενάριο,  Γεωγραφία,  Άλπεις,  νέες  τεχνολογίες,  πολιτισμική 

προσέγγιση, Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών  

 

Εισαγωγή  

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php), που ισχύουν 

από το 2011‐2012 στις σχολικές μονάδες, που ορίστηκαν για την πιλοτική εφαρμογή τους, 

αναδεικνύουν  τον  ουσιαστικό  ρόλο  και  την  αναγκαιότητα  της  Γεωγραφικής  Εκπαίδευσης. 

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές όχι μόνο να αποκτήσουν γνωστικά εφόδια, αλλά και 

να αναπτύξουν ικανότητες, δεξιότητες και αξίες, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της 

σύγχρονης ζωής.  

 

Έτσι,  με  την  ενεργή  αναζήτηση  της  γνώσης  (γεωγραφικής,  όπως  και  ευρύτερης)  από 

πολλαπλές  και  ψηφιακές  πηγές,  οι  μαθητές  καλούνται  να  ασκηθούν  σε  ερευνητικές 

διεργασίες, ενώ με ομαδικές‐συνεργατικές πρακτικές ενισχύεται η επικοινωνία μεταξύ τους. 

Επίσης,  με  την πραγματοποίηση ομαδικών  εργασιών  και  την παρουσίασή  τους μέσα στην 

τάξη, τονώνεται η αυτοεκτίμηση και ενθαρρύνεται η δημιουργικότητά τους. Έντονη είναι και 

η διάχυση των αρχών της προστασίας  του περιβάλλοντος και  της παγκόσμιας προοπτικής 

των λαών, έτσι ώστε να προωθείται η διαμόρφωση ενεργών και υπεύθυνων πολιτών.  

Τα  γνωστικά  και  επικοινωνιακά  εργαλεία  για  όλες  αυτές  τις  προσεγγίσεις  του  θέματος 

παρέχουν οι νέες τεχνολογίες (Παπακώστα 2007, Σοφός & Kron 2010), που προσελκύουν το 

ενδιαφέρον των μαθητών, κινητοποιούν το αίσθημα πρωτοβουλίας και αυτενέργειας τους, 
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ενώ  συγχρόνως  διευκολύνουν  τη  συνεργασία  των  παιδιών  και  εκτός  τάξης  (με  την 

ηλεκτρονική επικοινωνία) και προσφέρονται για τη δημιουργικές συνθέσεις παρουσιάσεων. 

 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, επιχειρήθηκε η σύνθεση ενός πρωτότυπου Διδακτικού Σεναρίου 

με  θεματικό  άξονα  τις  «Άλπεις»,  για  το  μάθημα  της  Γεωγραφίας  της  Β΄  Γυμνασίου.  Στη 

συνέχεια, το σενάριο αυτό εφαρμόστηκε σε συνθήκες πραγματικής σχολικής τάξης, κατά το  

σχολικό  έτος  2012‐2013,  στο  Πρότυπο  Πειραματικό  Γυμνάσιο  Ζωσιμαίας  Ιωαννίνων  (που 

είναι μεταξύ των «πιλοτικών» σχολείων, όπου ισχύει το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών).  

 

Η  κεντρική  ιδέα  αυτού  του  διδακτικού  σεναρίου  είναι  να  προσεγγίσουν  οι  μαθητές  μια 

γεωγραφική  ενότητα  (την  οροσειρά  των  Άλπεων),  γνωρίζοντας  πολλαπλές  πτυχές  της:  τη 

γεωφυσική  (δημιουργία  και  ηλικία  της  οροσειράς,  κλίμα,  χλωρίδα,  πανίδα,  ποταμοί  που 

πηγάζουν από αυτές),  την πολιτισμική  (γλώσσες και θρησκείες  των κατοίκων των Άλπεων, 

συνήθειες,  μουσική  και  τραγούδια,  χαρακτηριστικά  φαγητά  και  γλυκά),  καθώς  και  την 

αισθητική  (πώς  οι  Άλπεις  αποτέλεσαν  πηγή  έμπνευσης  για  κινηματογραφικές  ταινίες, 

λογοτεχνικά έργα, μουσικές δημιουργίες).  

 

Η εκπαιδευτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. ήταν πρωταρχικής σημασίας για την πραγματοποίηση 

όλων  των παραπάνω  επιδιώξεων,  τόσο  για  την  υπεύθυνη  εκπαιδευτικό,  όσο  και  για  τους 

ίδιους  τους  μαθητές:  διαδικτυακή  αναζήτηση  των  πληροφοριών,  των  εικόνων,  του 

οπτικοακουστικού υλικού  γενικότερα,  οργάνωση  των δεδομένων, ψηφιακές παρουσιάσεις 

των ευρημάτων και τελικά των εργασιών.  

 

Εφαρμογή του Διδακτικού Σεναρίου  

Μεθοδολογία  

Στα  πλαίσια  του  Νέου  Προγράμματος  Σπουδών  (digitalschool.minedu.gov.gr/info/ 

newps.php),  εφαρμόστηκε  η  ομαδοσυνεργατική  μέθοδος  (Ματσαγγούρας,  2000)  σε 

συνδιασμό  με  την  καθοδηγούμενη  ανακαλυπτική,  στα  πλαίσια  του  εποικοδομητικού 

μοντέλου  μάθησης  (Βλάχος  2004,  Σολομωνίδου  2006)  αξιοποιώντας  τις  ήδη  υπάρχουσες 

γνώσεις και εμπειρίες των παιδιών. Όσον αφορά τις τεχνικές μάθησης, χρησιμοποιήθηκαν, 

μεταξύ  άλλων,  ηλεκτρονικοί  χάρτες  και  διαδικτυακές  μικροεφαρμογές,  καθώς  και  η 

ενθάρρυνση των παιδιών για δημιουργική έκφραση.  

 

Ένταξη σε ευρύτερη ενότητα‐Διάρκεια 

Το  Νέο  Πρόγραμμα  Γεωγραφίας  της  Β'  Γυμνασίου  (digitalschool.minedu.gov.gr/info/ 

newps.php),  εστιάζει  στην  Ευρωπαϊκή  Ήπειρο.  Η  μελέτη  των  οροσειρών  της  Ευρώπης 

πραγματοποιείται  μέσα  από  τη  «Μελέτη  περίπτωσης»  («case  study»)  των  Άλπεων, 

διάρκειας δυο διδακτικών ωρών, όπως προτείνουμε και στο παρόν Διδακτικό Σενάριο.  

 

Ας  επισημάνουμε,  ωστόσο,  ότι,  στην  περίπτωση  της  δικής  μας  εφαρμογής  στο  σχολείο, 

αξιοποιήθηκαν επιπλέον και τρεις διδακτικές ώρες για συνθετικές εργασίες μαθητών, όπως 

προβλέπεται στο τέλος της ενότητας «Φυσικό Περιβάλλον και Άνθρωπος».  

 

Επίσης,  θεωρούμε  ότι,  για  τις  ορεινές  περιοχές  της  ελληνικής  γης,  τα  βιώματα  και  οι 

νοητικές παραστάσεις των μαθητών εντάσσονται καλύτερα στη μελέτη ενός ορεινού (όπως 
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οι Άλπεις), παρά ενός παραθαλάσσιου οικοσυστήματος (όπως η Μεσόγειος, για την οποία 

προτείνεται αναλυτικό διδακτικό σενάριο στο Νέο Πρόγραμμα).  

 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Έχει  προηγηθεί  η  διδασκαλία  των  ενοτήτων  «Αναγνώριση  βασικών  γεωμορφολογικών 

χαρακτηριστικών της Ευρώπης», καθώς και «Κλίμα‐Βλάστηση». 

 

Οι  μαθητές  έχουν  ήδη,  από  τις  προηγούμενες  διδακτικές  ώρες  του  μαθήματος,  μιαν 

εξοικείωση με διάφορους χάρτες (έντυπους και ηλεκτρονικούς), με απλές εφαρμογές στον 

ηλεκτρονικό υπολογιστή, με διαδικτυακή αναζήτηση πληροφοριών και εικόνων.  

 

Επίσης,  τα παιδιά έχουν  χωριστεί  και  έχουν εργαστεί σε ομάδες δικής  τους  επιλογής  (2‐6 

ατόμων)  σε  προηγούμενα  μαθήματα.  Όπως  προτείνεται  από  τη  σχετική  βιβλιογραφία 

(Πολέμη‐Τοδούλου,  2011),  οι  μαθητές  έχουν  δώσει  όνομα  στην  ομάδα  τους,  αυτό  που 

νομίζουν ότι τους εκφράζει καλύτερα.  

 

Απαιτούμενη υποδομή (διδακτικά μέσα, υλικό)  

 

‐Απαραίτητος  τουλάχιστον  ένας  ηλεκτρονικός  υπολογιστής  στην  αίθουσα  εφαρμογής  του 

Διδακτικού Σεναρίου, με σύνδεση στο διαδίκτυο και ηχεία, καθώς και διαδραστικός πίνακας 

ή προβολέας. 

 

‐Απαιτούνται  ακόμη  «Λευκοί  χάρτες»  (δηλαδή  μόνο  με  το  περίγραμμα)  των  χωρών  των 

Άλπεων,  ένας  για  κάθε  χώρα  και  ομάδα  μαθητών  (τυπώνονται  από  το 

http://geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm) 

 

‐Μαρκαδόροι διαφόρων χρωμάτων 

 

‐Πολύχρωμα  καρτελάκια,  όπου  τα  παιδιά  έχουν  γράψει  (και  ζωγραφίσει)  το  όνομα  της 

ομάδας τους (προαιρετικά) 

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων  

 

Για κάθε δραστηριότητα, αναγράφεται σε παρένθεση ο χρόνος που διατίθεται. 

 

1η διδακτική ώρα  

 

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή‐ανάκληση γνώσεων (10΄)  

 

Γίνεται  μια  σύντομη  παρουσίαση‐επανάληψη  των  λιθοσφαιρικών  πλακών  της  γης 

(αντικείμενο  που  οι  μαθητές  έχουν  μελετήσει  εκτεταμένα  στην  Α΄  Γυμνασίου), 

προβάλλοντας  από  το  εμπλουτισμένο  ηλεκτρονικό  βιβλίο  Γεωγραφίας  Β΄  τάξης  την 

εφαρμογή,  που  «ανοίγει»  στα  δεξιά  της  εικόνας  6.4  (του  6ου  μαθήματος) 

(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM‐B106/382/2534,9801/ 

extras/gbg06_tectonic‐plates/index.htm). Εξηγούμε ότι η κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών 
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ευθύνεται για τη δημιουργία των βουνών (ορογένεση) και ότι έτσι δημιουργήθηκαν και οι 

Άλπεις πριν 60 εκατομμύρια χρόνια περίπου (όπως αναφέρεται και στο βιβλίο μαθητή, σελ. 

28). 

 

Αμέσως  μετά  δείχνουμε  στα  παιδιά  τις  Άλπεις  στο  χάρτη  της  εικόνας  7.6  (του  7ου 

μαθήματος)  από  το  ίδιο  ηλεκτρονικό  βιβλίο  (digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ 

ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/),  εστιάζοντας  στο  γεγονός  ότι  ανήκουν  στις 

«νεότερες  οροσειρές»  (όπως  και  η  δική  μας  Πίνδος),  που  δεν  έχουν  ακόμη  διαβρωθεί 

αρκετά, διατηρώντας μεγάλα ύψη και μυτερές κορυφές, σε αντίθεση με τις «παλαιότερες 

οροσειρές του χάρτη (εξήγηση στο κείμενο του βιβλίου μαθητή, σελ. 31). Προτρέπουμε τους 

μαθητές να ανακαλέσουν στη μνήμη τους τη μορφολογία των ελληνικών βουνών, ιδιαίτερα 

αν ζουν σε ορεινή περιοχή (όπως στην περίπτωσή μας).  

 

Δραστηριότητα 2: Διερεύνηση (25΄)  

 

Τα παιδιά έχουν ήδη καθίσει ανά ομάδες και έχουν μπροστά τους πολύχρωμο καρτελάκι με 

το όνομα της ομάδας τους (το έχουν φιλοτεχνήσει σε προηγούμενο μάθημα). 

 

Μοιράζουμε στις ομάδες μαθητών από ένα Φύλλο Εργασίας, όπου στη μια όψη της σελίδας 

υπάρχουν οι κατάλληλες επεξηγήσεις, στη δε άλλη όψη «λευκός χάρτης»  (τυπωμένος από 

το geogr.eduportal.gr/maps_eu.htm), όπου φαίνεται μόνο το περίγραμμα μιας από τις εξής 

έξι ευρωπαϊκές χώρες, όπου εκτείνεται η οροσειρά των Άλπεων: Αυστρία, Γαλλία, Γερμανία, 

Ελβετία, Κροατία και Σλοβενία (οι χώρες αναφέρονται στη σελίδα 58 του σχολικού βιβλίου 

του μαθητή).  

 

Επισημαίνουμε εδώ ότι οι «λευκοί χάρτες» των υπολοίπων δυο χωρών των Άλπεων (Ιταλίας 

και  Λιχτενστάιν)  δεν  έχουν  συμπεριληφθεί  στη  δραστηριότητα,  λόγω  του  πολύ 

χαρακτηριστικού  σχήματος  της  Ιταλίας  (που  θα  διευκόλυνε  ιδιαίτερα  κάποια  ομάδα 

παιδιών) και του πολύ μικρού μεγέθους του Λιχτενστάιν.  

 

Κάθε  ομάδα  μαθητών  έχει,  λοιπόν,  μια  διαφορετική  χώρα  να  μελετήσει,  που  δεν  ξέρει 

ακόμη ποια είναι. 

 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να αναγράψουν πάνω στο «λευκό χάρτη» της χώρας, που 

έτυχε  στην  κάθε  ομάδα,  διάφορα  στοιχεία,  αξιοποιώντας  τις  διαδραστικές  εφαρμογές 

(αναφέρονται αμέσως μετά) και την άμεση αναζήτηση στο διαδίκτυο. 

 

Προβάλλουμε  στο  διαδραστικό  πίνακα  την  ιστοσελίδα  seilias.gr.  και  συγκεκριμένα  τη 

διαδραστική  εφαρμογή‐παιχνίδι  για  τις  ευρωπαϊκές  πρωτεύουσες  (εικόνα  1),  όπου 

φαίνονται και οι χώρες της Ευρώπης. 
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Εικόνα 1: «Οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες»: διαδραστικός χάρτης από seilias.gr 

 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να βρουν και να συμπληρώσουν:  

 

1) Το όνομα της χώρας 

2) Το όνομα και τη θέση της πρωτεύουσας της χώρας 

3) Το όνομα και τη διαδρομή κάποιου από τους μεγάλους ποταμούς, που πηγάζουν 

από τις Άλπεις (αν υπάρχει στη χώρα, που μελετάνε) 

4) Τη γλώσσα (ή τις γλώσσες), που μιλάνε οι κάτοικοι της χώρας αυτής 

5) Τη θρησκεία (και το δόγμα, π. χ. καθολικοί, διαμαρτυρόμενοι), που έχουν οι 

κάτοικοι 

6) Τη σημαία της χώρας (μπορούν να τη ζωγραφίσουν) 

 

Εξηγούμε στα παιδιά ότι τα στοιχεία αυτά μπορούν να τα βρουν: 

 

α)  στους  ψηφιακούς  χάρτες  του  seilias.gr  ,  που  προβάλλονται  στο  διαδραστικό  πίνακα 

ενεργοποιώντας τις εξής διαδραστικές εφαρμογές: 
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‐Πρωτεύουσες Ευρωπαϊκών Κρατών (όπου φαίνονται και τα περιγράμματα των χωρών) 

‐Μεγάλα ποτάμια της Ευρώπης (με την παρατήρηση ότι δεν απεικονίζεται ο Ροδανός) 

‐Σημαίες Ευρωπαϊκών Κρατών  

 

β) στον ψηφιακό χάρτη, που «ανοίγει» δεξιά από την εικόνα 32.1 (για τις γλώσσες της 

Ευρώπης, εικόνα 2)  

 

Εικόνα 2: «Γλώσσες της Ευρώπης»: ψηφιακός χάρτης από το εμπλουτισμένο ηλεκτρονικό 

βιβλίο 

 

καθώς και στον ψηφιακό χάρτη δεξιά από την εικόνα 32.2 (για τις θρησκείες) του 

εμπλουτισμένου ηλεκτρονικού βιβλίου Γεωγραφίας Β΄ τάξης 

(digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/) 

 

γ) με άμεση αναζήτηση στο διαδίκτυο  

 

δ) εναλλακτικά, από το βιβλίο τους (σελ. 87, 89, 56, 58, 111, 173) 

 

Κατά  τη  διάρκεια  της  δραστηριότητας,  παρέχεται  από  τον  εκπαιδευτικό  κάθε  δυνατή 

βοήθεια  στους  μαθητές,  σε  επίπεδο  οργάνωσης  της  εργασίας,  συντονισμού  των  ομάδων 

κ.λ.π. Επίσης, θέτουμε στη διάθεση των παιδιών μαρκαδόρους διαφόρων χρωμάτων, ώστε 

να βάλουν τη δική τους «πινελιά» στην καρτέλα της χώρας, που μελετά η ομάδα τους. 

 

 

Δραστηριότητα 3: Διαδικτυακή περιήγηση (10΄)  

 

Πραγματοποιούμε με τους μαθητές μια διαδικτυακή περιήγηση στο Μουσείο Αρχαιολογίας 

του  Νοτίου  Τιρόλου,  στο  Bolzano  της  Ιταλίας,  μέσα  από  την  ιστοσελίδα  του  (iceman.it, 

εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: «Ο άνθρωπος των πάγων»: περιβάλλον της ιστοσελίδας iceman.it  

 

Περιέχει  έγκυρες  πληροφορίες  και  εντυπωσιακές  εικόνες  για  τον  «Άνθρωπο  των  πάγων» 

(«Iceman»),  που  αποτελεί  το  βασικό  έκθεμα  αυτού  του  Μουσείου  και  πόλο  έλξης  για 

πολλούς επισκέπτες. 

 

Ο  «Άνθρωπος  των  πάγων»  (www.nationalgeographic.gr/0202/geographica.html, 

www.wikipedia.org,)  έμεινε  θαμμένος  στους  πάγους  των  Άλπεων  για  5300  χρόνια  (!)  και 

λόγω  των  εκεί  συνθηκών,  το  νεκρό  σώμα  του  διατηρήθηκε  σε  πολύ  καλή  κατάσταση 

(πρόκειται  για  μια  «υγρή  μούμια»).  Το  θέμα  αυτό,  που  προτείνεται  κατά  τη  μελέτη  των 

Άλπεων  και  από  το  «Νέο  Πιλοτικό  Πρόγραμμα  Σπουδών» 

(digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps.php),  αναμένεται  να  αρέσει  και  να  κινήσει  το 

ενδιαφέρον των παιδιών, ενώ συγχρόνως προσφέρεται για διαθεματική μελέτη (συνδυάζει 

στοιχεία  από:  Γεωγραφία‐Γεωλογία,  Βιολογία,  Ιστορία‐Αρχαιολογία,  Ιατρική  Τεχνολογία, 

Ορειβασία και αθλήματα βουνού). 

 

Επισημαίνουμε ότι η εν λόγω ιστοσελίδα, με το ξενόγλωσσο κείμενό της, θα πρέπει να έχει 

μελετηθεί  διεξοδικά από πριν από  τον  εκπαιδευτικό,  για  να μην  χάνεται  χρόνος  κατά  την 

προβολή των διαφόρων εικόνων της και για να υπάρχει ροή και συνέχεια στις επεξηγήσεις, 

που δίνονται στους μαθητές. 

 

Στο  τέλος αυτής  της  διδακτικής ώρας μπορεί  να προταθεί  στα παιδιά  η  πραγματοποίηση 

ομαδικών  εργασιών  (ή  απλά  η  εύρεση  πληροφοριών,  εικόνων  ή  βίντεο),  με  διάφορα 

θέματα, που τα ενδιαφέρουν, σχετικά με τις Άλπεις.  

 

2η διδακτική ώρα 

 

Δραστηριότητα 4: Απόσπασμα από ταινία με κουκλοθέατρο και μουσική (5΄)  

 

Προβάλλεται  μέσω  διαδικτύου  (www.youtube.com)  μικρό  απόσπασμα  από  την 

κινηματογραφική  ταινία  «Η  μελωδία  της  ευτυχίας»  (πρωτότυπος  τίτλος  «The  sound  of 

music») του 1965, σε σκηνοθεσία Robert Wise, με πρωταγωνιστές τη Julie Andrews και τον 

Christopher  Plummer.  Η  υπόθεση  διαδραματίζεται  στις  Άλπεις,  με  υπέροχες  λήψεις  από 

1191/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



αλπικά τοπία, ενώ επενδύεται με την χαρούμενη μουσική του Richard Rodgers. 

 

Συγκεκριμένα,  προβλήθηκε  η  σκηνή  της  ταινίας  όπου  τα  παιδιά  παίζουν  ένα  μικρό  έργο 

κουκλοθεάτρου  (www.youtube.com, «The sound of music», «The  lonely goatherd»,  εικόνα 

4).  

Εικόνα 4: Κουκλοθέατρο και τιρολέζικη μουσική από την ταινία «Η μελωδία της ευτυχίας» 

 

Η  σκηνή  αυτή  κάνει  αναφορά  στις  περίφημες  «Μαριονέτες  του  Salzburg»  της  Αυστρίας 

(παγκοσμίως γνωστό θέατρο, που λειτουργεί από το 1913), στην παραδοσιακή μουσική του 

Τιρόλου (με τους χαρακτηριστικούς λαρυγγισμούς), στα κάστρα και στα τοπία των Άλπεων 

γενικότερα.  

Δραστηριότητα 5: Διερεύνηση και Εμπέδωση (15΄)  

 

Από  το  ηλεκτρονικό  βιβλίο  Γεωγραφίας  Β΄  τάξης  (digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ 

ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778/)  προβάλλουμε  τον  χάρτη  της  εικόνας  46.1 

(του 46ου μαθήματος) με τις τουριστικές περιοχές της Ευρώπης. Γίνεται προφανής από το 

χάρτη η μεγάλη συγκέντρωση χιονοδρομικών κέντρων στις χώρες των Άλπεων, λόγω και της 

θέσης  τους  στο  κέντρο  της  Ευρώπης,  όπως  και  της  ευκολίας  πρόσβασης  σε  αυτές  (πολύ 

καλό δίκτυο συγκοινωνιών, μεγάλα τούνελ).  

 

Ακολουθεί ανταλλαγή απόψεων για πιθανές αρνητικές επιπτώσεις της μεγάλης τουριστικής 

ανάπτυξης  στην  ισορροπία  των  αλπικών  (και  ορεινών  γενικά)  οικοσυστημάτων 

(cipra.org/en/CIPRA,  wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/alps/),  καθώς  και  για 

την  υπερθέρμανση  του  πλανήτη,  που  απειλεί  την  ύπαρξή  τους,  λόγω  υποχώρησης  των 

πάγων  (http://environment.nationalgeographic.com/environment/global‐warming/alps‐melt 

down/). 

 

Στη  συνέχεια,  σαν  άσκηση  εμπέδωσης  των  παραπάνω,  οι  μαθητές  συμπληρώνουν, 

εργαζόμενοι κατά ομάδες, τις ερωτήσεις «α» και «β» της σελίδας 60 του σχολικού βιβλίου 
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(Ασλανίδης,  Ζαφειρακείδης,  Καλαϊτζίδης  «Γεωλογία‐Γεωγραφία  Β΄  Γυμνασίου»,  όπως  και 

στο  digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYMB106/382/2534,9778), 

σχετικά  με  τα  πλεονεκτήματα  και  τα  μειονεκτήματα  της  διαβίωσης  σε  ορεινές  περιοχές 

(αρκετά στοιχεία δίνει και το κείμενο της σελίδας 61 του ίδιου βιβλίου). 

 

Δραστηριότητα 6: Ανατροφοδότηση των ομάδων (10΄) 

 

Ρωτάμε τους μαθητές αν αναζήτησαν υλικό σχετικό με τις Άλπεις, τι βρήκαν και αν θέλουν 

να το παρουσιάσουν στην τάξη. 

 

Στην περίπτωσή μας, εκπόνησαν με μεγάλη προθυμία ενδιαφέρουσες εργασίες, ανάλογα με 

τα  ιδιαίτερα  ενδιαφέροντα  των  παιδιών  κάθε  ομάδας:  για  τη  χλωρίδα  (όπως  το  άσπρο 

χνουδωτό λουλούδι εντελβάις) και πανίδα των Άλπεων, για τις Άλπεις στη λογοτεχνία (όπως 

το «Μαγικό βουνό» του νομπελίστα συγγραφέα Τόμας Μαν, 1924) και τα κόμικς (ιδιαίτερη 

μνεία  έγινε  στην  περιπέτεια  «Αστερίξ  στην  Ελβετία»  (Goscinny  &  Uderzo,  1970) 

(asterixonline.info/comics/index.php?manga=Asterix_Comics&chapter=16),  για  ταινίες 

σχετικές με τις Άλπεις (όπως «Η μελωδία της ευτυχίας», που αναφέρθηκε πιο πάνω, «Η ζωή 

της πριγκίπισσας Σίσυ» του 1955, η πιο πρόσφατη γαλλόφωνη ταινία «Η αδερφή μου», του 

2012  για  την  εφηβική  παραβατικότητα  στις  σύγχρονες  Άλπεις),  για  τα  χαρακτηριστικά 

φαγητά  («fondu»  με  λιωμένο  τυρί)  και  γλυκά  των περιοχών  των Άλπεων  (όπως  το «Mont 

Blanc», γλυκό με βάση τα κάστανα, συνήθως με επικάλυψη κρέμας σαντιγί, σε σχήμα που 

να θυμίζει την ομώνυμη κορυφή των Άλπεων).  

 

Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτικός προβάλλει από το διαδίκτυο  (google.gr) αντίστοιχες εικόνες 

της επιλογής του.  

 

Δραστηριότητα 7: Αναστοχασμός‐Εμπέδωση (15') 

 

Δίνουμε  σε  κάθε  ομάδα  μαθητών  Φύλλο  Εργασίας,  όπου  καλούνται  να  εκφραστούν  σε 

γραπτό  λόγο,  συνοψίζοντας  σε  ένα  σύντομο  κείμενο  τα  βασικά  σημεία  της  εργασίας  της 

ομάδας τους για τις Άλπεις. Σε περίπτωση που δεν έχουν γίνει εργασίες, το κείμενο μπορεί 

να αναφέρεται σε όλη την ενότητα «Άλπεις» και ότι σχετικό παρουσιάστηκε μέσα στην τάξη. 

 

Κάνοντας,  επομένως,  μιαν  ανασκόπηση  της  δουλειάς  τους,  θα  πρέπει  να  εξασκήσουν  τη 

συνθετική  ικανότητά  τους,  ίσως  και  με  μια  «δόση»  αυτοκριτικής,  ώστε  να  επιλέξουν  τα 

στοιχεία  εκείνα  που  θα  έπρεπε  να  είναι  σημαντικά  και  για  μας  τους  υπόλοιπους  (τους 

συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό). 

 

Πιο συγκεκριμένα, στο κείμενο αυτό αφήνουν «κενά» για τις «λέξεις‐κλειδιά», που θεωρούν 

πρωταρχικής σημασίας και που θα ήθελαν να θυμόμαστε όλοι. 

 

Αξιολόγηση, συμπεράσματα, προεκτάσεις στη διδακτική πράξη  

 

Για την συνολική αξιολόγηση της διδακτικής προσέγγισης, που εφαρμόστηκε, θεωρούμε ότι 

υπήρξε έντονο το στοιχείο της ενεργής συμμετοχής και συνεργατικότητας των παιδιών, ενώ 
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συγχρόνως το διδακτικό σενάριο εξελίχθηκε ευχάριστα και δημιουργικά. 

 

Με  την  εκπόνηση εργασιών από  τους μαθητές  έχει ήδη γίνει «προέκταση»  στη διδακτική 

πράξη,  με  συνθετικό  και  διαθεματικό  τρόπο  (οι  «Άλπεις»  έχουν  προσεγγιστεί  από 

γεωγραφική,  βιολογική,  οικολογική,  ιστορική‐αρχαιολογική,  οικονομική,  τεχνολογική, 

πολιτισμική και αισθητική σκοπιά) . Κάποιες από τις εργασίες αυτές μπορεί να αναρτηθούν 

στην ιστοσελίδα του σχολείου και να αποτελέσουν πρωτότυπο εκπαιδευτικό υλικό.  

 

Για  μια  πιο  «βιωματική  προσέγγιση»  της  γαστρονομίας  των  Άλπεων,  θα  μπορούσαμε  να 

αναλάβουμε  την  παρασκευή  χαρακτηριστικών  εδεσμάτων  με  τα  ίδια  τα  παιδιά  και  τον 

εκπαιδευτικό,  και  στη  συνέχεια  να  οργανώσουμε  μια «αλπική  γευσιγνωσία»  μια  γιορτινή 

ημέρα στο σχολείο (π. χ. κάποια ημέρα των Απόκριων ή στο τέλος της σχολικής χρονιάς) με 

παράλληλη προβολή σχετικής με τις Άλπεις ταινίας.  
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Συνθέτοντας φανταστικά ηχοτοπία: μια πρόταση διαθεματικής προσέγγισης μουσικής 
αγωγής και μελέτης του περιβάλλοντος σε τάξεις του δημοτικού σχολείου μέσω της χρή‐

σης Τ.Π.Ε.  
 
 

Κορδέλλου Αγγελική 
Δρ Μουσικολογίας, εκπαιδευτικός ΠΕ 16.01 

akordelou@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Τα παρακάτω περιγραφόμενα σχέδια μαθημάτων και παιδαγωγικές δραστηριότητες εντάσ‐

σονται στο πλαίσιο ενός προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής που εκπονήθηκε από τη Β’ 

τάξη του Π.Π.Δ.Σ.Π.Π. κατά το σχολικό έτος 2012‐13. Στόχοι του προγράμματος ‐εκτός των 

άλλων‐ ήταν η διερεύνηση του περιβάλλοντος και των ποικίλων τοπίων όχι μόνο εικονικά 

αλλά και  ηχητικά  (ηχοτοπία),  η δημιουργία προβληματισμών σχετικά με  την ηχορύπανση 

και η μύηση των μαθητών σε σύγχρονες μουσικές τάσεις που πηγάζουν από την παρατήρη‐

ση και αξιοποίηση των διαφόρων ηχοτοπίων. Προκειμένου να δοθεί διέξοδος στη δημιουρ‐

γικότητα και τη φαντασία των μαθητών, αναζητήθηκαν και αξιοποιήθηκαν ιστοσελίδες που 

δίνουν τη δυνατότητα σύνθεσης φανταστικών ηχοτοπίων και επιτρέπουν στα παιδιά να ε‐

πεξεργαστούν το προσφερόμενο ηχητικό υλικό (φυσικοί και τεχνητοί ήχοι) συνδέοντας κα‐

τά αυτό τον τρόπο τη μουσική με την παρατήρηση και κατανόηση του περιβάλλοντος. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: ακουστική οικολογία, ηχοτοπία, περιβάλλον, σύγχρονες μουσικές τάσεις. 

 

Στο πλαίσιο του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής με τίτλο «Εξερευνώντας το αστικό 

και περιαστικό περιβάλλον» που πραγματοποίησαν οι 25 μαθητές της β’ τάξης του Δημοτι‐

κού  Σχολείου  του  Πρότυπου‐Πειραματικού  Δημοτικού  Σχολείου  Πανεπιστημίου  Πατρών 

κατά το σχολικό έτος 2012‐13, έγινε μια προσπάθεια διαθεματικής προσέγγισης του αντι‐

κειμένου μέσα από τα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης του περιβάλλοντος, της πληροφο‐

ρικής,  των  εικαστικών  και  της μουσικής.  Κάποιες από αυτές  τις  δραστηριότητες  του προ‐

γράμματος όμως πραγματοποιήθηκαν και από μαθητές διαφόρων τάξεων που παρακολου‐

θούν το ολοήμερο διδακτικό πρόγραμμα. Στο παρόν κείμενο για λόγους συντομίας θα πα‐

ρουσιαστούν οι στόχοι και οι δραστηριότητες που αφορούν την πλευρά της μουσικής. 

 

Έχοντας αντιληφθεί ότι οι μαθητές των μικρότερων ηλικιών τείνουν να παρατηρούν το πε‐

ριβάλλον περισσότερο μέσω της όρασης προσπερνώντας τα ηχητικά ερεθίσματα που αυτό 

προσφέρει, κρίθηκε σκόπιμο να εστιαστεί η προσοχή τους μέσω συγκεκριμένων δραστηριο‐

τήτων στα ηχητικά φαινόμενα που μας περιβάλλουν. Πιο αναλυτικά επιδιώχθηκε οι μαθη‐

τές   

 

 να  καλλιεργήσουν  την ακουστική  τους αντίληψη  και  την  ενεργητική ακρόαση μα‐

θαίνοντας να διακρίνουν τους φυσικούς από τους τεχνητούς ήχους και να αναγνω‐

ρίζουν τι είδους περιβάλλον φανερώνουν οι εκάστοτε ήχοι 

 να ενισχύσουν την παρατηρητικότητα και τη φαντασία τους 
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 να παίξουν και να δημιουργήσουν με τους ήχους δικές τους, πρωτότυπες συνθέσεις 

αναπτύσσοντας τη δημιουργικότητά τους 

 να εξερευνούν και να αξιολογούν το περιβάλλον όχι μόνο εικονικά αλλά και ηχητικά 

 να αποκτήσουν δεξιότητες χρήσης Τ.Π.Ε. 

 να εργάζονται ομαδικά 

 να ψυχαγωγηθούν 

 να γνωρίσουν σύγχρονες μουσικές τάσεις και την οικολογική τους διάσταση  

 να μάθουν να χειρίζονται τον ήχο και τις παραμέτρους του (ένταση, διάρκεια, ηχό‐

χρωμα) και να αντιλαμβάνονται σύνθετες συνηχήσεις  

 να κατανοήσουν στοιχεία της μουσικής σύνθεσης μέσω υπολογιστή 

 να ευαισθητοποιηθούν στο θέμα της ηχορύπανσης  

 

Οι στόχοι αυτοί θεωρούμε ότι συνάδουν με τους παιδαγωγικούς στόχους που τίθενται τόσο 

από  το  Αναλυτικό  πρόγραμμα  σπουδών  μουσικής  στο  Δημοτικό  σχολείο  όσο  και  από  το 

Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο σπουδών τα οποία δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη 

της ακουστικής αντίληψης, της ενεργητικής ακρόασης αλλά και στην εξοικείωση με τη χρή‐

ση Τ.Π.Ε. και τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων.  

 

Η πορεία της Διδασκαλίας στη β΄ τάξη δημοτικού 

Η διδακτική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε  επτά διδακτικές ώρες. Οι πρώτες  τρεις  έλαβαν 

χώρα  στην  σχολική  αίθουσα,  ενώ  οι  υπόλοιπες  στο  εργαστήριο  πληροφορικής.  Κατά  την 

πρώτη ώρα, τέθηκε το θέμα της παρατήρησης των ήχων του οικείου σε κάθε μαθητή περι‐

βάλλοντος (τι ήχους ακούει ο καθένας στο σπίτι, στο σχολείο κτλ., ποιοι είναι ευχάριστοι ή 

δυσάρεστοι, φυσικοί ή  τεχνητοί)  με μορφή ερωταποκρίσεων και στη συνέχεια πραγματο‐

ποιήθηκε ακρόαση ηχητικών αποσπασμάτων προερχόμενων  τόσο από  το φυσικό όσο  και 

από το αστικό περιβάλλον. Ζητήθηκε από τους μαθητές να ακούσουν προσεκτικά τα ηχητι‐

κά αποσπάσματα και  να σχεδιάσουν σε φύλλο εργασίας  το  τοπίο που αυτά υποδήλωναν 

κατά την άποψή τους. Κατά αυτό τον τρόπο τα παιδιά άρχισαν να παρατηρούν, να αναγνω‐

ρίζουν, να ταξινομούν τους ήχους καθώς και να φαντάζονται τα ηχογόνα σώματα. 

 

Στην  επόμενη  διδακτική  ώρα  οι  μαθητές  κλήθηκαν  να  αντιστοιχήσουν  μουσικά  αποσπά‐

σματα με εικόνες διαφόρων τοπίων (αστικών, περιαστικών αλλά και εξωτικών) που αντλή‐

θηκαν  από  το  διαδίκτυο.  Τα  μουσικά  αποσπάσματα  περιελάμβαναν  μουσικές  συνθέσεις 

αναγνωρισμένων  συνθετών  που  ενσωματώνουν  ήχους  του  περιβάλλοντος.  Συγκεκριμένα 

ακούστηκαν οι συνθέσεις «Πρελούδιο κλάξον αυτοκινήτου» και «Πρελούδιο  κουδουνιών» 

από  την  όπερα  «Le  grand Macabre»  του György  Ligeti  (1923‐2006),  απόσπασμα  από  το 

«Μηχανικό Μπαλέτο» του George Antheil (1900‐1959) για πιάνο, κρουστά, ηλεκτρικά κου‐

δούνια και προπέλες αεροπλάνου, απόσπασμα από το «Κατάλογο πουλιών IV» του Ολιβιέ 

Μεσσιάν  (1908‐1992).  Έγινε προσπάθεια  να δειχτεί πως οι ήχοι  του περιβάλλοντος   μπο‐

ρούν να αποτελέσουν μουσικό υλικό για τη δημιουργία συνθέσεων, ένα υλικό άμεσα συν‐

δεδεμένο με την καθημερινότητα μας. 

 

Η έννοια του ηχοτοπίου, η σχέση του με τη μουσική σύνθεση και την ακουστική οικολογία 

παρουσιάστηκε με απλό και εύληπτο τρόπο με το σχολιασμό του αναρτημένου στην ιστο‐
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σελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας www.akouse.gr κειμένου με επικε‐

φαλίδα  «Τιτιβίσματα,  η  σελίδα  των  παιδιών  (23/4/2013)  σε  επόμενη  διδακτική  ώρα.  Το 

κείμενο τροφοδότησε το διάλογο για την ηχορύπανση και οδήγησε στην αναζήτηση τρόπων 

αποφυγής  της  (brainstorming).  Το  κείμενο  αναφέρεται  εκτός  των  άλλων  σε  πρωτεργάτες 

συνθέτες ηχοτοπίων όπως ο Μurray Schafer (1933) καθώς και στην σύνθεση φανταστικών 

ηχοτοπίων. Επιπλέον, ένα μικρό δείγμα ήχων πτηνών μπορούν να αντληθούν από την ίδια 

ιστοσελίδα. 

   

Έχοντας πλέον κατανοήσει έννοιες όπως φυσικός και τεχνητός ήχος, ηχοτοπία –αληθινά ή 

φανταστικά‐  και  ακουστική  οικολογία  οι  μαθητές  καλούνται  να  δημιουργήσουν  τα  δικά 

τους ηχοτοπία μέσω της δωρεάν ιστοσελίδας wildmusic.org (εικόνα 1). Η ιστοσελίδα αυτή ‐

στην αγγλική  γλώσσα‐  δίνει  τη  δυνατότητα στους μαθητές  να πειραματιστούν με  τους ή‐

χους και να συνθέσουν φανταστικά ηχοτοπία με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις και 

κριτήρια.  Συγκεκριμένα,  η  εφαρμογή αυτή περιλαμβάνει  μια ποικιλία 24  ήχων,  εκ  των ο‐

ποίων  κάποιοι  εμφανίζονται  πάνω  από  μια  φορά  (κελάηδημα  πτηνών,  ήχοι  εντόμων  και 

ζώων όπως ο γρύλος, το τριζόνι, το φίδι, φυσικοί ήχοι όπως ο ήχος ενός ρυακιού, του βυθού 

της θάλασσας,  του αέρα που φυσά δυνατά,  τεχνητοί ήχοι που μαρτυρούν την ανθρώπινη 

δραστηριότητα  όπως  ο  ήχος  ενός  χορτοκοπτικού  μηχανήματος,  μιας  λεωφόρου  σε  ώρα 

αιχμής, ενός κινητού τηλεφώνου κτλ). Η  ιστοσελίδα δεν απαιτεί μετάφραση αφού οι ήχοι 

επιλέγονται με κριτήριο την απεικόνιση του ηχογόνου σώματος.  

 

 
 

Εικόνα 1: Η εφαρμογή «ηχοτοπία» από την ιστοσελίδα wildmusic.org 
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Οι μαθητές μπορούν να ακούσουν τους ήχους απλά τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω από 

κάθε ηχοεικόνα, ενώ μπορούν να «σύρουν» τον επιλεγμένο ήχο μέσα στο μπλε πλαίσιο της 

εφαρμογής για να δημιουργήσουν συνηχήσεις και να διαμορφώσουν ένα πιο σύνθετο ηχο‐

τοπίο  κάνοντας  κλικ  στο  ποντίκι.  Τα παιδιά  όμως  καλούνται,  αφού  επεξεργαστούν  όλους 

τους προσφερόμενους ήχους, να επιλέξουν αυτούς που ταιριάζουν σε ένα ηχοτοπίο προερ‐

χόμενο  από  τη  φύση  ή  από  την  πόλη.  Το  αποτέλεσμα  της  «πολυφωνίας»  αυτής  βέβαια 

μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα αισθητικά κριτήρια των μαθητών. Η εφαρμογή επι‐

τρέπει την εκτέλεση της σύνθεσης κατά επανάληψη, τη παροδική παύση της (pause) και με 

τη βοήθεια του κέρσορα την παρακολούθηση της ηχητικής εξέλιξης ανά δευτερόλεπτο. Ε‐

πίσης, μπορεί να ελεγχθεί η ένταση κάθε ηχητικού επιπέδου (μέχρι πέντε επίπεδα) ξεχωρι‐

στά. Ένα από τα μειονεκτήματα της εφαρμογής είναι ότι δεν επιτρέπει τη δημιουργία αρ‐

χείου  ήχου  που  να  μπορεί  να  αποθηκευτεί. Μπορεί  όμως  να  ηχογραφηθεί  με  εξωτερικό 

μέσο (μικρόφωνο κτλ.). Στην ίδια ιστοσελίδα υπάρχει επίσης εφαρμογή μίξης ήχου (sound 

mixer) που δίνει τη δυνατότητα ηχητικών συνδυασμών χωρίς όμως να υπάρχουν πλέον ει‐

κόνες. 

 

Η διαδικασία αυτή επιλέχθηκε να γίνει με  την ομαδοσυνεργατική μέθοδο  (με ομάδες 2‐3 

μαθητών) ώστε να δώσει στα παιδιά τη δυνατότητα να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν α‐

πόψεις και κρίσεις σχετικά με τις επιλογές τους και κατά αυτό τον τρόπο να προβούν στην 

αξιολόγηση  τους. Παράλληλα,  η  κάθε ομάδα μπορεί  να παρακολουθεί  το  έργο  της άλλης 

ομάδας και να μοιράζεται τις εμπειρίες της. Κρίνοντας από τις αντιδράσεις των μαθητών και 

την προθυμία συμμετοχής τους, η σύνθεση ηχοτοπίων αποδεικνύεται ιδιαίτερα ευχάριστη 

και δημιουργική διαδικασία, που διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον των μικρών παιδιών α‐

κόμα  και  μετά από πολλές  δοκιμές‐συνθέσεις.  Εξάλλου,  χρειάζεται  ελάχιστη  καθοδήγηση 

από τον εκπαιδευτικό ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από κάθε μαθητή που διαθέ‐

τει υπολογιστή στο σπίτι. 

 

Για μαθητές μεγαλύτερης ηλικίας 

Αναζητώντας περαιτέρω μια ανάλογη εφαρμογή με περισσότερες ηχητικές  επιλογές αλλά 

και  τη  δυνατότητα αποθήκευσης  του  μουσικού αρχείου  καταλήξαμε  στην  ιστοσελίδα na‐

turesoundsfor.me (εικόνα 2). Οι προσφερόμενοι ήχοι (συνολικά 53) ταξινομούνται εδώ στις 

κατηγορίες: 

 «φύση» (ήχοι βροχής, αέρα, χιονοστιβάδας κτλ.)  

 «πτηνά» (γλάροι, νυχτοπούλια κτλ.) 

 «θηλαστικά» (γάτα, σκύλος κτλ.) 

 «άλλα ζώα» (έντομα κτλ.) 

 «μουσική» (πολύ περιορισμένα δείγματα) 

 «οικία» (ήχοι της κουζίνας μόνο) 

 «διάφορα» (καρδιακοί χτύποι, κρουστά κτλ.) 

 «διακοπές» (πυροτεχνήματα, ήχοι σχετικοί με τα Χριστούγεννα) 
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Εικόνα 2:  Η εφαρμογή “sound mixer”της ιστοσελίδας naturesoundsfor.me 

 

Οι κατηγορίες ήχων αναγράφονται στα αγγλικά και αυτό αποτελεί ένα μειονέκτημα. Δεδο‐

μένου όμως ότι η διδασκαλία των αγγλικών ξεκινά ήδη από την πρώτη δημοτικού στα ολο‐

ήμερα σχολεία, οι μαθητές κυρίως της τετάρτης και πέμπτης τάξης που χρησιμοποίησαν την 

εφαρμογή αυτή κατά τις ώρες  του ολοήμερου διδακτικού ωραρίου δεν παρουσίασαν δυ‐

σκολίες  κατανόησης.  Η  απουσία  εικόνων  επίσης  κάνει  την  εφαρμογή  λιγότερο  ελκυστική 

στα μικρότερης ηλικίας παιδιά, αλλά δεν επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά μεγαλύτερης ηλικί‐

ας λόγω του μεγαλύτερου αριθμού ηχητικών επιλογών.  

 

Στα πλεονεκτήματα αυτής της εφαρμογής μπορεί να σημειωθεί ότι αυτή επιτρέπει τη μίξη 

μέχρι  και  τεσσάρων  διαφορετικών  ήχων  με  δυνατότητα  ρύθμισης  της  έντασης,  αλλά  και 

επαναφοράς των ήχων (συνεχόμενη, διακοπτόμενη με διαβαθμίσεις τριών επιπέδων) δίνο‐

ντας περισσότερες «συνθετικές» επιλογές. Άλλωστε, το περιβάλλον της σελίδας είναι κατά 

τέτοιο τρόπο σχεδιασμένο ώστε να παραπέμπει σε σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης 

του ήχου  (μίκτες, μουσικά λογισμικά υπολογιστών κτλ.) εξοικειώνοντας με αυτό τον τρόπο 

τους μαθητές με την εικόνα προγραμμάτων μουσικών εφαρμογών. Οι δυνατότητες ηχητι‐

κών συνδυασμών είναι σημαντικά μεγαλύτερες σε σχέση με την προηγούμενη ιστοσελίδα 

και οι μαθητές πρέπει να δώσουν προσοχή σε περισσότερες ηχητικές παραμέτρους μπαίνο‐

ντας κατά αυτό τον τρόπο στο πνεύμα της σύνθεσης ηλεκτρονικής μουσικής. Επιπλέον, το 

μουσικό αρχείο μπορεί να αποθηκευτεί όχι μόνο στον υπολογιστή, αλλά και σε οποιοδήπο‐

τε μέσο αποθήκευσης, ώστε ο μαθητής να μπορεί να ξανακούσει τη σύνθεση του. Η διάρ‐

κεια  του  αποθηκευόμενου  αρχείου  μπορεί  επίσης  να  καθοριστεί  από  τον  χρήστη  και  η 

διάρκεια του μπορεί να κυμαίνεται από λίγα δευτερόλεπτα μέχρι και τριάντα λεπτά. 

 

Και σε αυτή την περίπτωση, η χρήση της εφαρμογής αυτής κατά τη διάρκεια των διδακτι‐

κών ωρών  δεν  παρουσίασε  καμιά  δυσκολία  στους  μαθητές,  αντίθετα  θεωρήθηκε ως  δη‐

μιουργικό παιχνίδι ηχητικής εξερεύνησης και σύνδεσης με το περιβάλλον. Παράλληλα, θε‐

ωρούμε  ότι  βοήθησε –όπως  και  η  προηγούμενη  εφαρμογή‐  τους  μαθητές  να  μάθουν  να 

παρατηρούν τα επίπεδα των συνηχήσεων προετοιμάζοντας τους για πολυφωνικά ακούσμα‐

τα και τους έφερε σε επαφή με το χώρο των νέων τεχνολογιών στη μουσική σύνθεση. Τα 

προγράμματα αυτά όμως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και από τους εκπαιδευτικούς 
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για  τη  δημιουργία  ηχητικών  αρχείων  που  μπορούν  να  χρησιμοποιηθούν  στη  διδασκαλία 

(στη μελέτη περιβάλλοντος, τη φυσική,  τη μουσική) τόσο στο δημοτικό όσο και στο νηπια‐

γωγείο.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση πραγματεύεται την επί χάρτου εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης διδα‐

κτικής  παρέμβασης  15  διδακτικών  ωρών  με  τη  χρήση  του  διαδικτυακού  λογισμικού 

SYNERGEIA  και  του  εκπαιδευτικού  λογισμικού ΜΑΘΗΜΑ.  Κεντρικό  θέμα  της  αποτελεί  το 

ηλεκτρικό ρεύμα και  το ηλεκτρικό κύκλωμα και η διδακτική προσέγγιση που αξιοποιείται 

είναι η εποικοδομητική. Βασικός της σκοπός είναι η πλήρης κατανόηση από την πλευρά των 

μαθητών του τρόπου με τον οποίο «συμπεριφέρεται» το ηλεκτρικό ρεύμα μέσα σε ένα κύ‐

κλωμα,  ανάλογα  με  τις  συνθήκες  που  επικρατούν  (αγωγοί,  μονωτές,  αντιστάσεις,  διακό‐

πτης, σύνδεση παράλληλη ή σε σειρά). Τα μοντέλα που επιλέχθηκαν για να σχηματοποιή‐

σουν  τη  ροή  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  είναι  τα  μοντέλα  «ο  κύκλος  των  μαθητών»  και  η 

«στρατιωτική διμοιρία». Η τάξη για την οποία σχεδιάστηκε είναι η Ε’ Δημοτικού, όμως με 

τις  αναγκαίες  προσαρμογές  θα  μπορούσε  να  εφαρμοστεί  και  στη  Δευτεροβάθμια  Εκπαί‐

δευση. 

 

Λέξεις‐κλειδιά:  εκπαιδευτικό  υλικό,  ηλεκτρισμός,  λογισμικό  SYNERGEIA,  λογισμικό 

Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α., πείραμα. 

 

Εισαγωγή 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού καλούνται να κατανοή‐

σουν έννοιες, τις οποίες έχουν ερμηνεύσει όχι με βάση το επιστημονικό πρότυπο, αλλά με 

βάση τις δικές  τους διαισθητικές   αντιλήψεις. Μια από αυτές είναι και η  έννοια  του ηλε‐

κτρικού  ρεύματος  και  της  κίνησής  του  μέσα  σε  κύκλωμα.  Πρόκειται  για  μια  ενότητα  των 

Φυσικών Επιστημών, που είναι απόλυτα συνυφασμένη με την καθημερινή ζωή αλλά και την 

ασφάλεια  των  μαθητών.  Στην  συγκεκριμένη  εισήγηση  παρουσιάζεται  μια  διδακτική  προ‐

σέγγιση 15 ωρών  (5 τρίωρα), ώστε να επιτευχθεί η ολόπλευρη κατανόηση του ηλεκτρικού 

κυκλώματος με τη χρήση του περιβάλλοντος συνεργατικής μάθησης SYNERGEIA, καθώς και 

του εκπαιδευτικού λογισμικού Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. Για λόγους οικονομίας χώρου δεν είναι δυνα‐

τό να συμπεριληφθούν τα φύλλα εργασιών. Ωστόσο, αν κάποιος ενδιαφέρεται, μπορεί να 

ζητήσει ολόκληρο το διδακτικό πακέτο από τη συγγραφική ομάδα. 
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Διδακτική μεθοδολογία και ο ρόλος του δασκάλου 

Σε αυτή τη διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές δεν είναι παθητικοί αποδέκτες έτοιμης γνώ‐

σης από    τον δάσκαλο‐αυθεντία, αλλά δομούν σταδιακά και με εποικοδομητικό τρόπο τη 

νέα γνώση.  

 

Τα  πειράματα που συμπεριλαμβάνονται  υποστηρίζουν  την αυτενέργεια  και  την ανάληψη 

πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μαθητές, ενώ αξιοποιούνται διάφορες διδακτικές τε‐

χνικές (ομαδική εργασία, συζήτηση στην ολομέλεια, πείραμα).  

 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε είναι εκείνη της εποικοδομητικής θεωρίας, σύμφωνα με την 

οποία βασικό ρόλο στη μάθηση παίζουν οι ιδέες που έχουν τα παιδιά για τα φυσικά φαινό‐

μενα πριν τα διδαχθούν στο σχολείο. Στο πλαίσιο του εποικοδομισμού, ο διδάσκων έχει να 

παίξει έναν σπουδαίο ρόλο,  εκείνον του συνεργάτη‐καθοδηγητή. Όταν υπάρχει αλληλεπί‐

δραση ανάμεσα σε διδάσκοντα και μαθητή, η παραδοσιακή μονόδρομη σχέση δεν υφίστα‐

ται και η παιδαγωγική διαδικασία καθορίζεται από μια αμφίδρομη δυναμική σχέση. Η ‘στα‐

τικότητα’  που  χαρακτηρίζει  την  παραδοσιακή  διδασκαλία,  όπου  ο  μαθητής  διέρχεται  με 

γραμμικό τρόπο από διάφορα στάδια δεν ισχύει στον εποικοδομισμό (Κόκκοτας, 2008). 

 

Τα λογισμικά 

Το διαδικτυακό λογισμικό SYNERGEIA είναι σχεδιασμένο για να υποστηρίζει τη συνεργατική 

οικοδόμηση  της  μάθησης.  Στην  πλατφόρμα  του  δίνεται  η  δυνατότητα  διαμοιρασμού  εγ‐

γράφων, πραγματοποίησης συζητήσεων και παρουσίασης των μαθησιακών προϊόντων, ώ‐

στε αυτά να κριθούν και να βελτιωθούν. Επιπλέον, μπορεί να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστός 

φάκελος, όπου οι μαθητές θα μπορούν να ανεβάζουν ό,τι πληροφορίες βρίσκουν σχετικά 

με το υπό μελέτη θέμα, ώστε να αποτελέσει πηγή πληροφόρησης και για όλους τους υπό‐

λοιπους.  

 

Το  εκπαιδευτικό  λογισμικό  Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.  (αρχικά  των  λέξεων  Μηχανική,  Ανάκλαση‐

Διάθλαση, Θερμότητα, Ηλεκτρισμός, Μοντέλα και Άτομα) είναι ένα μαθησιακό περιβάλλον, 

που αποσκοπεί στην υποβοήθηση της διδασκαλίας της Φυσικής του Γυμνασίου, με έμφαση 

στις έννοιες που οι μαθητές αντιμετωπίζουν  ιδιαίτερες γνωστικές δυσκολίες στην κατανό‐

ησή τους. Αν και έχει σχεδιαστεί για μαθητές του Γυμνασίου, μπορεί υπό προϋποθέσεις να 

χρησιμοποιηθεί και για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.  

 

Σκοπός και στόχοι της παρέμβασης 

Κεντρικός σκοπός της παρέμβασης είναι οι μαθητές να μπορούν να εξηγούν και να προβλέ‐

πουν  φαινόμενα  που  σχετίζονται  με  το  ηλεκτρικό  ρεύμα  σε  απλά  ηλεκτρικά  κυκλώματα, 

χρησιμοποιώντας  τα  μοντέλα «ο  κύκλος  των  μαθητών»  και  η «στρατιωτική  διμοιρία».  Οι 

ειδικοί στόχοι  του προγράμματος διακρίνονται σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυ‐

χοκινητικούς, σύμφωνα με τη στοχοταξινομία του Bloοm. Έτσι, μετά το πέρας της διδακτι‐

κής παρέμβασης, αναμένεται οι μαθητές να:  
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Γνωστικοί  Συναισθηματικοί  Ψυχοκινητικοί 

 αντιληφθούν μέσα από πειρά‐
ματα στο λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ 

ότι το ρεύμα διατηρείται στα‐

θερό σ’ ένα κύκλωμα και να 

τροποποιήσουν τις διαισθητικές 

αντιλήψεις περί κατανάλωσης 

και μείωσης του ρεύματος 

 κατανοήσουν τον ρόλο της α‐
ντίστασης και το πώς αυτή επη‐

ρεάζει την κίνηση των ηλεκτρο‐

νίων 

 είναι σε θέση να διακρίνουν 
διάφορα υλικά σε αγωγούς και 

μονωτές. 

 αποκτήσουν αυτοπεποίθηση  
 αναπτύξουν πνεύμα συνερ‐

γασίας μεταξύ τους και ανο‐

χή για το διαφορετικό μέσα 

από τη συνεργασία και την 

αλληλεπίδραση με τους 

συμμαθητές τους 

 αναπτύξουν σχέσεις φιλίας 
και αλληλοεκτίμησης 

 μπορούν να θέτουν στόχους 
και να τους επιτυγχάνουν με 

αυτενέργεια 

 ασκηθούν στην κριτική σκέ‐
ψη και την οργάνωση του 

τρόπου καταγραφής των ι‐

δεών τους. 

 συναρμολογούν κατάλληλα 
τα αναγκαία στοιχεία, ώστε 

να κατασκευάζουν απλά ηλε‐

κτρικά κυκλώματα  

 εξοικειωθούν με τη χρήση και 
την  ανταλλαγή  απόψεων  με 

το λογισμικό SYNERGEIA 

 μιμηθούν σε πρωταρχικό 
επίπεδο τον τρόπο που εργά‐

ζεται ένας επιστήμονας (με‐

λέτη, οργάνωση, καταγραφή) 

 ανακαλύψουν και να αναπτύ‐
ξουν τις καλλιτεχνικές τους 

δεξιότητες (ζωγραφική, κατα‐

σκευές κ.α.). 

Πίνακας 1:  Στόχοι διδακτικής παρέμβασης 

 

Είναι  απαραίτητο  η  χρήση  του  SYNERGEIA  να  μην  περιοριστεί  μόνο  στην  καταγραφή  συ‐

μπερασμάτων, αλλά να ενισχύει την οικοδόμηση της μάθησης με αναφορά σε πραγματικά 

προβλήματα. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού χρησιμοποιείται το εξής σενάριο: Ο δή‐

μαρχος της πόλης ζητά από τους μαθητές να τον βοηθήσουν να σχεδιάσει το δίκτυο στολι‐

σμού και φωταγώγησης στο πλαίσιο  των  χριστουγεννιάτικων  εκδηλώσεων. Με  τον  τρόπο 

αυτό προβάλλεται η ανάγκη οι   μαθητές να διεκπεραιώνουν σταδιακά όλο και συνθετότε‐

ρες εργασίες. Τα μαθήματα είναι οργανωμένα με τη μορφή σεμιναρίου, όπου οι μαθητές 

καλούνται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες που απαιτεί η δουλειά του ηλε‐

κτρολόγου.  Η  επικοινωνία  με  τον  δήμαρχο  επιτυγχάνεται  μέσω  του  SYNERGEIA,  γεγονός 

που σημαίνει πως οι ομάδες θα πρέπει να ανεβάζουν τις ολοκληρωμένες εργασίες και τα 

συμπεράσματα της ομάδας τους.  Στο  τέλος κάθε μαθήματος, πραγματοποιείται συζήτηση 

στην ολομέλεια με σκοπό την εξαγωγή ενός γενικού συμπεράσματος,  το οποίο αναρτάται  

στο SYNERGEIA τόσο από τον εκπαιδευτικό όσο και από τους μαθητές στο φάκελο που έκα‐

ναν την αρχική τους πρόβλεψη για τον τρόπο που ανάβει ο φακός. 

 

Αρχικές ιδέες των μαθητών για το ηλεκτρικό κύκλωμα 

Οι έρευνες έχουν δείξει ότι οι ιδέες των παιδιών για το ηλεκτρικό ρεύμα μπορεί να κατατα‐

γούν σε τέσσερις κατηγορίες ή μοντέλα: 

 

1. «Μονοπολικό». Τα παιδιά πιστεύουν ότι, για να φωτοβολήσει ένας λαμπτήρας, χρειάζε‐

ται μόνο ένα καλώδιο και ότι το ρεύμα πηγαίνει από την μπαταρία στον λαμπτήρα, όπου 

και χρησιμοποιείται όλο. 

2. «Συγκρουόμενων ρευμάτων». Σύμφωνα με αυτό το μοντέλο,  το ρεύμα κυκλοφορεί και 
στα δύο καλώδια με φορά από τη μπαταρία προς τον λαμπτήρα, όπου τα δύο ρεύματα 

συγκρούονται, προκαλώντας τη φωτοβολία. 
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3. «Μοντέλο  εξασθένισης».  Οι  μαθητές  δέχονται  την  κυκλοφοριακή φύση  του ρεύματος, 

αλλά παράλληλα πιστεύουν ότι κάποια ποσότητα ρεύματος καταναλώνεται, για να φω‐

τοβολήσει ο λαμπτήρας. Στον κλάδο της επιστροφής, η ένταση είναι μικρότερη. 

4. Επιστημονική άποψη. Το τέταρτο μοντέλο αποτελεί την επιστημονική άποψη και το συ‐
ναντάει κανείς σε πολύ μικρό ποσοστό μαθητών (Σταυρίδου, 1995). 

 

Προετοιμασία για τα μαθήματα 

Υπόθεση  της  παρούσας  εργασίας  αποτελεί  ότι  η  παρέμβαση πραγματοποιείται  σε  τμήμα 

της Ε’ Δημοτικού με 21 μαθητές, οι οποίοι χωρίζονται σε 7 ομάδες των 3 ατόμων, ώστε να 

έχουν  ισότιμη πρόσβαση στη σχετική πληροφόρηση και να κατακτήσουν τις προσδοκώμε‐

νες δεξιότητες. Ο χωρισμός πραγματοποιείται από τον εκπαιδευτικό για να διασφαλιστεί η 

μεγαλύτερη  δυνατή  ανομοιογένεια  εντός  της  ομάδας.  Ο  εκπαιδευτικός  δημιουργεί  τους 

λογαριασμούς χρήστη των ομάδων για το SYNERGEIA, καθώς επίσης και τα πρώτα Εργαστή‐

ρια γνώσεων, στα οποία θα μπορούν να προστίθενται νέα, όταν απαιτείται. 

 

Μοντέλα για τη σχηματοποίηση της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος 

Το μοντέλο του κύκλου των μαθητών χρησιμοποιείται για την αποτελεσματική διδασκαλία 

της  ιδέας ότι  το ηλεκτρικό ρεύμα ακολουθεί μία φορά,  καθώς και για την κατανόηση της 

διατήρησής του, του ρόλου της μπαταρίας και του διακόπτη και της αντίστασης σε ένα κύ‐

κλωμα με σύνδεση σε σειρά. Συγκεκριμένα, το ηλεκτρικό κύκλωμα αναπαρίσταται ως ένας 

κύκλος  των μαθητών, που κινούνται με σταθερό ρυθμό και με  τα  χέρια  τεντωμένα στους 

ώμους, για να διατηρούνται σταθερές οι αποστάσεις. Τον ρόλο της μπαταρίας στο κύκλωμα 

παίζει ο δάσκαλος, που δίνει μια ώθηση σε κάθε παιδί όταν περνάει από μπροστά του. Ο 

ρυθμός κίνησης των παιδιών στον κύκλο αναπαριστά την ένταση του ηλεκτρικού ρεύματος. 

Ως αντίσταση, χρησιμοποιούνται δύο στοίβες βιβλίων που τοποθετούνται στο πάτωμα, πά‐

νω  από  τις  οποίες  περνούν  οι  μαθητές‐ηλεκτρόνια.  Ένα  παιδί  παριστάνει  τον  διακόπτη, 

κρατώντας ένα ξύλο, πάνω από τα κεφάλια των συμμαθητών του. Όταν το κρατάει οριζό‐

ντια, οι μαθητές‐ηλεκτρόνια περνούν κανονικά από κάτω του. Όταν το σηκώνει ψηλά, η ροή 

διακόπτεται και οι μαθητές κινούνται άτακτα. 

 

Το μοντέλο  της  στρατιωτικής  διμοιρίας  χρησιμοποιείται  για  την  κατανόηση  της  διαφοράς 

μεταξύ της σύνδεσης των λαμπών σε σειρά και παράλληλα. Αυτό μπορεί να ιδωθεί ως παι‐

χνίδι, το οποίο συνοπτικά έχει τους εξής κανόνες:  

1. Κανόνας της πειθαρχίας: Οι αποστάσεις είναι πάντα σταθερές (μπρος ‐ πίσω και πλάγια).  
2. Κανόνας  της  κατακτητικότητας:  οι  στρατιώτες  ποτέ  δεν  αφήνουν  κάποιο  κομμάτι  της 

διαδρομής άδειο  

3. Κανόνας της ισότητας στην τροφοδοσία: όλοι τροφοδοτούνται με την ίδια ποσότητα φα‐
γητού συνολικά (από την αρχή μέχρι το τέλος) όποια διαδρομή και αν ακολουθήσουν 

4. Κανόνας της αποτελεσματικότητας στην τροφοδοσία: όλοι χρησιμοποιούν όλη τη διαθέ‐
σιμη τροφοδοσία τους ακριβώς, μέχρι να φτάσουν στον άλλο πόλο της μπαταρίας 

5. Κανόνας της ενέργειας για κίνηση σε δύσβατη περιοχή: όταν κινούνται σε δύσβατη πε‐
ριοχή (αντιστάσεις), χρειάζονται τόσο μεγαλύτερη τροφοδοσία για να κρατήσουν την τα‐

χύτητά τους σταθερή όσο μεγαλύτερη είναι αυτή η ταχύτητα 
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6. Κανόνας της ενέργειας για κίνηση σε εύκολο δρόμο: στους πολύ καλούς αγωγούς χρειά‐
ζονται  ελάχιστη  τροφοδοσία  ανεξάρτητα  από  το  πόσο  γρήγορα  κινούνται.  

 

Αδρομερής περιγραφή μαθημάτων 

Μάθημα 1ο. Έλεγχος αρχικών ιδεών, γνωριμία με τα λογισμικά και τα βασικά υλικά 

Αναγκαία υλικά: 7 υπολογιστές, εκτυπωτής, κόλλες Α4, λογισμικά 

 

Πρόκειται για μάθημα εξοικείωσης με το λογισμικό SYNERGEIA. Αφού εξηγήσετε το σενά‐

ριο, μοιράζετε στις ομάδες τα usernames και passwords και παρουσιάζετε πώς αναρτάται 

ένα αρχείο στο περιβάλλον που έχετε δημιουργήσει. Έπειτα, αφού θέσετε προς συζήτηση 

στο SYNERGEIA την ερώτηση «Τι πιστεύετε ότι συμβαίνει τη στιγμή που πατάτε το κουμπί 

του φακού και κάνει  τη λάμπα να φωτοβολεί;», αφήνετε τα παιδιά να ανταλλάξουν από‐

ψεις πάνω σ’ αυτό και να επεξεργαστούν το περιβάλλον και τις δυνατότητες που έχει. 

 

Στη συνέχεια, εξηγείτε στους μαθητές πώς θα κατεβάσουν από το SYNERGEIA στον υπολο‐

γιστή τα ερωτηματολόγια για την άντληση των αρχικών ιδεών, καθώς και πώς μπορούν να 

τα εκτυπώσουν, ώστε να απαντήσουν σε γραπτώς σε αυτά. Όταν ολοκληρωθεί η άντληση 

των αρχικών ιδεών, οι μαθητές κατεβάζουν το φύλλο εργασιών με τις οδηγίες για το λογι‐

σμικό  Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.  και  εκτελούν  τα  πειράματα  που  περιγράφονται,  καταγράφοντας  τις 

αποτυχημένες  και  επιτυχημένες προσπάθειές  τους  να ανάψουν  το  λαμπάκι.  Επίσης,  στον 

χώρο που παρέχεται από το  ίδιο το Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α.  (Σημειώσεις)  καταγράφουν τις απόψεις 

τους σχετικά με το τι πιστεύουν ότι έκαναν λάθος και τις αναρτούν στο SYNERGEIA, ώστε να 

διεξαχθεί  συζήτηση στον  αντίστοιχο φάκελο.  Ακολουθεί  συζήτηση στην  ολομέλεια  για  τα 

υλικά που είναι απαραίτητα για τη δημιουργία ενός κυκλώματος και εξάγεται το συμπέρα‐

σμα του μαθήματος.  

 

Μάθημα 2ο. Δημιουργία απλού ηλεκτρικού κυκλώματος  

Αναγκαία υλικά: Υπολογιστές, λογισμικά, βίντεο, 7 μπαταρίες, 7 λάμπες, πάνω από 20 κομ‐

μάτια από καλώδιο, 7 κομμάτια ξύλο με ένα καρφί επάνω τους, μεταλλικοί συνδετήρες, ξύ‐

λινα μανταλάκια, τα χαρτιά με τα κυκλώματα που δοκίμασαν οι μαθητές στο προηγούμενο 

σεμινάριο με το λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. 

 

Δίνετε στις ομάδες τα απαραίτητα υλικά για τη δημιουργία ενός απλού ηλεκτρικού κυκλώ‐

ματος και τους ζητάτε να φτιάξουν ένα. Έπειτα, οι μαθητές συζητούν τις επιτυχημένες και 

αποτυχημένες προσπάθειές  τους στην ομάδα  τους  και αναρτούν  τις απόψεις  τους  για  το  

πώς  θα  πρέπει  να  συνδέσει  κάποιος  τα  μέρη  ενός  κυκλώματος,  ώστε  να φωτοβολήσει  η 

λάμπα. Στη συνέχεια, εισάγετε το μοντέλο του κύκλου των μαθητών.  

 

Η επόμενη δραστηριότητα είναι να κατεβάσουν το φύλλο εργασιών και με βάση τις οδηγίες 

του, να μπουν στο λογισμικό Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α., να εκτελέσουν τη δραστηριότητα που περιγρά‐

φεται και να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Κατόπιν, συνθέτουν ένα κείμενο στο οποίο επε‐

ξηγούν συνοπτικά τον ρόλο του κάθε στοιχείου σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα και το αναρτούν 

στο SYNERGEIA. Εκεί βρίσκεται ήδη, ανεβασμένο από εσάς, ένα αντίστοιχο παιγνιώδες κεί‐

μενο, σύμφωνο με το επιστημονικό πρότυπο. Με αυτή τη δραστηριότητα επιδιώκεται, α‐
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φού συγκρίνουν οι μαθητές   τα δύο κείμενα, να εντοπίσουν τις διαφορές   και να διορθώ‐

σουν το δικό τους κείμενο προσαρμόζοντάς το στο επιστημονικό πρότυπο. Τα διορθωμένα 

πλέον κείμενα ανεβαίνουν στο SYNERGEIA, όπου υπάρχουν ακόμη τα παλιά για την άμεση 

σύγκριση. Στην ανακεφαλαίωση, συζητάτε με τους μαθητές στην ολομέλεια για τη συνδε‐

σμολογία του απλού ηλεκτρικού κυκλώματος και το ρόλο του διακόπτη.  

 

Μάθημα 3ο. Διαφορές κυκλωμάτων με σύνδεση σε σειρά και παράλληλη 

Αναγκαία υλικά: 7 μπαταρίες, 21 λάμπες με τις βάσεις, πολλά κομμάτια καλωδίου, κόλλες 

Α4, εκτυπωτής, λογισμικό SYNERGEIA 

 

Ως αφόρμηση ζητάτε από  τους μαθητές να σκεφτούν πώς φαντάζονται να είναι η πλατεία 

τους και πόσες λάμπες θα ήθελαν να χρησιμοποιήσουν. Σαφώς η απάντηση θα είναι περισ‐

σότερες από μία.  Έπειτα,  τους ρωτάτε αν  ξέρουν κάποιο  τρόπο για να συνδέσουν  τις  λά‐

μπες μεταξύ τους και ζητάτε να κατεβάσουν από το SYNERGEIA το φύλλο εργασιών για το 

σημερινό μάθημα να το εκτυπώσουν, όπως συνήθως, και να εκτελέσουν ένα πείραμα.  

 

Μπροστά σε κάθε ομάδα υπάρχουν μία μπαταρία, τρεις λάμπες με τις βάσεις τους και πολ‐

λά κομμάτια καλωδίου. Οι μαθητές οφείλουν να βρουν έναν τρόπο σύνδεσης των λαμπτή‐

ρων έτσι ώστε να φωτοβολούν και οι τρεις ταυτόχρονα. Επισημαίνετε ότι υπάρχουν περισ‐

σότεροι από ένας σωστοί τρόποι, γι’ αυτό να μην παραμείνουν στον έναν, αλλά να συνεχί‐

σουν  την  αναζήτηση.  Κάθε  κύκλωμα  που  δημιουργούν  το  αποτυπώνουν  στο  χαρτί,  γιατί 

είναι χρήσιμο να βλέπουν τις λανθασμένες τους προσπάθειες, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 

επαναλήψεις.  Έπειτα,  τους  θέτετε  την  εξής  προβληματική  κατάσταση:  αν  αποσυνδέσουν 

μία λάμπα, τι θα γίνει; Θα συνεχίσουν να φωτοβολούν οι υπόλοιπες; Το πιθανότερο είναι οι 

περισσότερες ομάδες να έχουν συνδέσει τα κυκλώματά τους σε σειρά. Οπότε, μόλις απο‐

συνδέσουν τη μία λάμπα, οι άλλες θα σβήσουν. Αν κάποια ομάδα έχει συνδέσει παράλληλα 

τους λαμπτήρες της, θα την χρησιμοποιήσετε ως παράδειγμα,  για να εισάγετε την έννοια 

της  παράλληλης  σύνδεσης.  Αφού  τελειώσουν,  τους  ζητάτε  να  εξηγήσουν  την  παράλληλη 

σύνδεση με το μοντέλο του κύκλου των μαθητών. Τότε θα καταλάβουν ότι το μοντέλο αυτό 

είναι ανεπαρκές και ανταποκρίνεται στις ανάγκες μόνο της σύνδεσης σε σειρά. Για την α‐

ντιμετώπιση  αυτής  της  δυσκολίας,  παρουσιάζετε  το  μοντέλο  της  στρατιωτικής  διμοιρίας, 

ενώ,  ταυτόχρονα, οι μαθητές συμπληρώνουν σε πίνακα τις αναλογίες του μοντέλου με το 

ηλεκτρικό κύκλωμα.  

 

Αφού  οι  μαθητές  κατανοήσουν  τη  λειτουργία  του  ηλεκτρικού  ρεύματος  στην  παράλληλη 

σύνδεση, κατεβάζουν, οι μαθητές κατεβάζουν από το SYNERGEIA το επόμενο φύλλο εργα‐

σιώνόπου παρουσιάζεται η κάτοψη της πλατείας με το δίκτυο φωτισμού της σε σειρά και 

παράλληλα. Πάνω σε αυτό υπάρχουν και διακόπτες. Οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν 

σε διάφορες ερωτήσεις, απ’ όπου φαίνεται ο βαθμός κατανόησης των εννοιών που έχουν 

διδαχθεί. Οι μαθητές ομαδικά συζητούν και επιλέγουν ποιο από τα δύο κυκλώματα θα επέ‐

λεγαν  για  τη  φωταγώγηση  της  πλατείας  και  πού  θα  ήθελαν  να  τοποθετήσουν  το  δέντρο 

τους. Την απάντησή τους την αναρτούν στο SYNERGEIA. Διαβάζουν και τις απόψεις των υ‐

πόλοιπων ομάδων και ανταλλάσσουν επιχειρήματα. Υπενθυμίζετε ότι  τις απαντήσεις τους 

τις διαβάζει ο δήμαρχος, γι’ αυτό οι απόψεις τους πρέπει να είναι τεκμηριωμένες. Στην α‐
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νακεφαλαίωση, διεξάγεται συζήτηση για όσα διδάχθηκαν σε αυτό το «σεμινάριο» αναφο‐

ρικά με τους δύο τρόπους σύνδεσης.  

 

Μάθημα 4ο. Αγωγοί και μονωτές, Δραστηριότητες επέκτασης στην καθημερινή ζωή 

Αναγκαία υλικά: 14 καλώδια, 7 μπαταρίες, 7 λαμπάκια, 7 ψαλίδια, αλουμινόχαρτο, κέρμα‐

τα,  καλαμάκια,  γυάλινα  ποτήρια,  μολύβια  ξυσμένα  και  στις  δύο  άκρες,  σύρματα,  κλαδιά, 

κουτάλια, λαστιχάκια, καρφιά, SYNERGEIA, εκτυπωτής, κόλλες Α4. 

 

Ως αφόρμηση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ίδιο το σενάριο:  

«Σήμερα τηλεφώνησε ο δήμαρχος. Τελείωσε το καλώδιο για την φωταγώγηση της πλατείας. 

Ήταν πολύ αναστατωμένος, γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Ζήτησε τη βοήθειά μας. Ας βρούμε 

έναν τρόπο να αντικαταστήσουμε το καλώδιο που μας λείπει…» 

 

Ζητάτε από τους μαθητές να κατεβάσουν και να εκτυπώσουν το φύλλο εργασιών και στη 

συνέχεια  να φτιάξουν  ένα απλό ηλεκτρικό  κύκλωμα και  να  κόψουν  ένα από  τα  καλώδια, 

διακόπτοντας τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε αυτό το κενό εφαρμόζουν διάφορα αντι‐

κείμενα που υπάρχουν στο τραπέζι τους και καταλήγουν σε ένα συμπέρασμα για το τι είναι 

αγωγοί και τι μονωτές, κατηγοριοποιώντας παράλληλα τα αντικείμενα. Επαναλαμβάνουν το 

πείραμα με ό,τι υλικό υπάρχει στην τσάντα τους και ανεβάζουν στο SYNERGEIA τα συμπε‐

ράσματά τους, για να δει ο δήμαρχος.  

 

Έπειτα, καλείτε τους μαθητές να συμπληρώσουν ατομικά το αξιολογητικό φυλλάδιο  με τις 

ερωτήσεις επέκτασης. Με βάση αυτό, αλλά και τις εμπειρικές τους γνώσεις, ζητάτε από κά‐

θε  μαθητή  να  δημιουργήσει  ένα  ενημερωτικό φυλλάδιο,  όπου θα  περιλαμβάνονται  συμ‐

βουλές για την ασφαλή χρήση των ηλεκτρικών συσκευών. Στην ανακεφαλαίωση, συζητάτε 

στην ολομέλεια σχετικά με τους αγωγούς‐μονωτές και τις ερωτήσεις επέκτασης.  

 

Μάθημα 5ο. Κατασκευή μακέτας 

Αναγκαία υλικά: Φελιζόλ, άσπρο χαρτόνι στο μέγεθος του φελιζόλ, μαρκαδόροι, πινέζες, 3 

λάμπες σαν αυτές που χρησιμοποιήσατε στα πειράματα, 3 ξυλάκια από σουβλάκι, καλώδιο, 

σελοτέιπ, πλαστικό δεντράκι, μπαταρία 12 volt, 3 διακόπτες (όλα αυτά 4 φορές) 

 

Στις δύο τελευταίες ώρες, οι μαθητές κατασκευάζουν το τελικό προϊόν της διδακτικής πα‐

ρέμβασης, δηλαδή η μακέτα της κεντρικής πλατείας της πόλης, η οποία θα φωταγωγηθεί 

και θα στολιστεί στο πλαίσιο του εορτασμού των Χριστουγέννων. Οι απαραίτητες γνώσεις 

που  αποκτήθηκαν  σταδιακά  και  εξελίχθηκαν  μέσα  από  διαδοχικές  δραστηριότητες  στο 

πλαίσιο των λογισμικών SYNERGEIA και Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α., συνιστούν το επιστέγασμα όλων των 

«σεμιναρίων», αποτελώντας μία μορφή τελικής αξιολόγησης. Για την κατασκευή του τελι‐

κού προϊόντος, απαιτείται αναδιαμόρφωση των ομάδων από 7 ομάδες  των 3 ατόμων,  να 

φτιάξετε 3 ομάδες  των 5 ατόμων και μία  των 6.  Χορηγείτε  τα απαραίτητα υλικά και  τους 

ζητάτε να φτιάξουν τη μακέτα τους. 
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Εξέλιξη προϊόντος στο SYNERGEIA 

Το λογισμικό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως «αποθηκευτικός χώρος» των φύλλων εργα‐

σίας και των επιτευγμάτων των μαθητών. Αντίθετα, κύριος στόχος μας είναι να προωθήσει 

την εξέλιξη της μάθησης. Γι’ αυτό και στο τέλος του κάθε μαθήματος ο εκπαιδευτικός ανα‐

λαμβάνει να ανεβάσει το επιστημονικό συμπέρασμα που προέκυψε από την εκτέλεση των 

πειραμάτων και τη συζήτηση στην ολομέλεια. Αυτός ο φάκελος είναι διαδικτυακά προσβά‐

σιμος, όπως και όλο το υλικό της διδακτικής παρέμβασης, και από χώρους εκτός σχολείου. 

Για να αποκτήσει  νόημα η διδασκαλία και να αποφευχθεί η στείρα απομνημόνευση γνώ‐

σεων, θεωρήθηκε απαραίτητη η χρήση ενός παιγνιώδους σεναρίου, πάνω στο οποίο «οικο‐

δομούνται» σταδιακά οι νέες γνώσεις. Συγκεκριμένα: 

 

Μάθημα  Συμπέρασμα τάξης  Επιστημονική γνώση 

1ο 
Υλικά που θα χρειαστούν για  την κατασκευή  της 

μακέτας 

Υλικά που είναι απαραίτητα σε ένα 

ηλεκτρικό κύκλωμα 

2ο 
Πώς  θα  χρησιμοποιήσουν  τον  διακόπτη  στο  δί‐

κτυο που θα φτιάξουν 

Ροή ρεύματος και χρήση του δια‐

κόπτη 

3ο 

Πώς θα συνδέσουν μεταξύ τους τις λάμπες και το 

αστέρι της πλατείας, ώστε να φωτοβολούν ακόμη 

κι αν καεί κάποια λάμπα 

Κύκλωμα συνδεδεμένο παράλληλα 

και σε σειρά 

4ο 

Με τι αντικείμενα μπορούν να συμπληρώσουν το 

καλώδιο που λείπει – Συμβουλές ασφαλούς χρή‐

σης ηλεκτρικών συσκευών 

Αγωγιμότητα υλικών σωμάτων – 

επέκταση γνώσεων στην καθημερι‐

νότητα 

5ο  Κατασκευή μακέτας 
Εφαρμογή των επιστημονικών γνώ‐

σεων 

Πίνακας 2: Τα συμπεράσματα της τάξης στο πλαίσιο του σεναρίου και η επιστημονική γνώ‐

ση που έλαβαν 

 

Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης, ζητάτε από κάθε ομάδα, διαβάζοντας και χρησι‐

μοποιώντας τα συμπεράσματα αυτά, να γράψει ένα μικρό κείμενο για το πώς ανάβει ο φα‐

κός. Στη συνέχεια, συγκρίνουν τα δύο κείμενα –το αρχικό και το τελικό– και εντοπίζουν αν 

και πώς εξελίχθηκε η σκέψη τους και αναδομήθηκαν οι αρχικές τους ιδέες μέσα από αυτή 

τη διαδικασία. Έπειτα, δίνεται χρόνος για συζήτηση μεταξύ των ομάδων για τα κείμενά τους 

μέσω του SYNERGEIA. Οι ομάδες ασκούν κριτική και μέσα από τη διαδικασία της αλληλο‐

διόρθωσης, καταλήγουν στο επιθυμητό‐επιστημονικό πρότυπο σκέψης για τη ροή του ηλε‐

κτρικού ρεύματος σε ένα ηλεκτρικό κύκλωμα.  

 

Στο τελευταίο στάδιο, προκειμένου οι μαθητές να συνειδητοποιήσουν τα όσα έχουν μάθει, 

τις  στρατηγικές που  έχουν  χρησιμοποιήσει,  τα  λάθη που  έκαναν  και  τα  έχουν  ξεπεράσει, 

πραγματοποιείται μία μεταγνωστική δραστηριότητα. Σε αυτή, οι μαθητές γίνονται από εκ‐

παιδευόμενοι  εκπαιδευτές  και  οφείλουν  να  εξηγήσουν  σε  κάποιον  συμμαθητή  τους,  που 

έλειπε από τα μαθήματα,  την πορεία της σκέψης τους και το πώς έμαθαν οι ίδιοι.  
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Αξιολόγηση 

Σημαντικό  στοιχείο  της  διδακτικής  διαδικασίας  είναι  η  αξιολόγηση  των  μαθητών  και  των 

προϊόντων τους. Για το λόγο αυτό, οι τρόποι αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθούν ποικίλ‐

λουν. Αρχικά, αξιολογείται η προθυμία του κάθε μαθητή να συμμετάσχει και η συνεισφορά 

του  στη  λειτουργία  της  ομάδας.  Ως  διαγνωστική,  αλλά  και  τελική  αξιολόγηση,  χρησιμο‐

ποιείται η εξέλιξη του κειμένου της ομάδας για τον τρόπο που φωτοβολεί ο φακός. Αξιολο‐

γείται επίσης, η έκθεση συμβουλών κάθε μαθητή για τους κανόνες ασφαλούς χρήσης των 

ηλεκτρικών συσκευών, καθώς και το κείμενο της μεταγνωστικής δραστηριότητας. Τέλος, ως 

προς την ποιότητά της αξιολογείται και η μακέτα 
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Σχολική Ζωή: Μια Αλλιώτικη Κυψέλη Γεμάτη Μέλισσες και Μέλι 

 
Νικητάκη Ελένη 

 Φιλόλογος‐ψυχολόγος 
πρώην Πειραματικό Σχολείο Καλαμάτας 

nikitak2@otenet.gr  

Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα  
Φιλόλογος 

Σχολική Σύμβουλος Αχαΐας 
ppsixo1@gmail.com 

 
 

Περίληψη 

Βασικός  σκοπός  της  παρούσας  εισήγησης  είναι  η  αναζήτηση  του  σχολικού  παρελθόντος 

κατά  τις  πρόσφατες  περιόδους  της  Ιστορίας  της  ελληνικής  εκπαίδευσης,  η  επιστημονική 

ανάλυση, καταγραφή και η σύνδεσή του με τη σημερινή εκπαιδευτική πραγματικότητα και 

τις ανάγκες της, καθώς και η προβολή του ως μια σημαντική παράμετρο επιρροής στο μέλ‐

λον  της Εκπαίδευσης. Η αναζήτηση αυτή θα γίνει σύμφωνα με  το ΝΠΣ μέσα από κείμενα 

της  νεοελληνικής  λογοτεχνίας,  άρθρα,  κινηματογραφικές  ταινίες  και φωτογραφίες που α‐

πεικονίζουν την πρόσφατη ιστορία του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα. Οι μαθη‐

τές/τριες θα κατανοήσουν την εκπαίδευση ως σύστημα, ως ιδεολογία και το ρόλο της στην 

κοινωνία,  ενώ θα εξειδικεύσουν στην  ελληνική  εκπαίδευση,  τη δομή  της,  το περιεχόμενο 

της διδασκαλίας και το ρόλο της στην αναπαραγωγή της ελληνικής κοινωνίας. 

 

 Λέξεις κλειδιά: λογοτεχνία, σχολείο, εκπαίδευση, διαδίκτυο 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση δεν είναι μόνο μαθησιακή αλλά και ψυχολογική διαδικασία. Τα κίνητρα και 

οι επιθυμίες επηρεάζουν τη σκέψη και τη συμπεριφορά των μαθητών/τριών. Οι εκπαιδευ‐

τικοί  προκειμένου  να  κινητοποιήσουν  το  ενδιαφέρον  των  μαθητών/τριών,  θα  πρέπει  να 

λάβουν υπόψη  τα προσωπικά  ενδιαφέροντα  και  την προσωπικότητα  του/της  κάθε μαθη‐

τή/τριας.  Η  μάθηση  έχει  καλύτερα αποτελέσματα, όταν  συντελείται  σε  χώρο  όπου  υπάρ‐

χουν καλές διαπροσωπικές σχέσεις. 

 

Αν μέσω της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα και τις βαθμίδες «επιδιώκεται η ολόπλευρη, 

ανάπτυξη  της προσωπικότητας    του μαθητή και η  επιτυχής κοινωνική  ένταξή  του, αφενός 

μέσα από τη συγκρότηση και αποδοχή κοινών αξιών και αφετέρου με την ανάπτυξη νοητι‐

κών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων με την έννοια αυτή ο 

μαθητής καθίσταται ικανός να αντιμετωπίζει με επιτυχία προβλήματα και επιπλέον να δια‐

μορφώνει άποψη και να λειτουργεί ως υπεύθυνος και ενεργός πολίτης σε ένα διαρκώς με‐

ταβαλλόμενο και απαιτητικό κοινωνικό περιβάλλον» (ΦΕΚ 3737, 13 Μαρτίου 2003), τότε θα 

πρέπει αυτονόητα η γενική παιδεία να στοχεύει στην εξασφάλιση  ισορροπίας μεταξύ των 

ανθρωπιστικών/κοινωνικών  και  των θετικών  /  τεχνολογικών  κατευθύνσεων, ώστε  να δια‐

σφαλίζεται η αρμονική φυσική, πνευματική, ηθική, αισθητική και συναισθηματική ανάπτυ‐

ξη των μαθητών/ τριών.  

 

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν το βασικό εργαλείο στην εξυπηρέτηση των στόχων του Νέου 

Σχολείου. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν, με την αναβάθμιση των υπαρχό‐

ντων δικτύων και η δημιουργία ενός  ενιαίου ψηφιακού περιβάλλοντος  για μαθητές/τριες 
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και  εκπαιδευτικούς  που  θα  εξασφαλίζει  ένα  καλύτερο  εκπαιδευτικό  αποτέλεσμα,  είναι  η 

βασική προϋπόθεση. Με τις ΤΠΕ, εκτός από την καλλιέργεια του πληροφοριακού γραμμα‐

τισμού  στο  πλαίσιο  των  απαιτήσεων  της «κοινωνίας  της  γνώσης»,  η  εκπαιδευτική  πράξη 

προάγεται, καθώς τα ψηφιακά μέσα,  εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με ανεξά‐

ντλητες πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας, ενώ, μπορούν να βελτιώ‐

σουν την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας.  

 

Οι  συζητήσεις  σχετικά  με  την  παιδαγωγική  και  τα  πολυμέσα  επικεντρώνονται  στη  χρήση 

σύγχρονων  οπτικοακουστικών  τεχνολογιών  και  της  τηλεματικής,  ιδιαίτερα,  στην  προσοχή 

που πρέπει να δίνεται στις τεχνολογίες αυτές, οι οποίες συνδυάζουν σε ένα μόνο μέσο διά‐

φορα άλλα: τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως για παράδειγμα, η τηλεόραση, ο κινηματο‐

γράφος, τα απλά μέσα, όπως το βίντεο. Η διδακτική με τα πολυμέσα μπορεί να αφορά στη 

χρήση το διαδικτύου και των κειμένων που προέρχονται από αυτήν την πηγή, με  τη δυνα‐

τότητα σύνθεσης κειμένων που δεν έχουν συνεχή και γραμμική δομή, όπως συμβαίνει με 

τα βιβλία, αλλά αποτελούν συνθέσεις διαφόρων κειμένων και  τη δυνατότητα πρόσβασης 

σε πληροφορίες και σε διεθνείς βάσεις δεδομένων, μέσω του διαδικτύου. Οι γενικοί στόχοι 

της εκπαίδευσης με τη χρήση πολυμέσων μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: η ενθάρρυνση 

της χρήσης των άμεσων και έμμεσων  μηνυμάτων με τρόπο ενεργό και κριτικό, η αποτροπή 

της αποδοχής  του φανταστικού  και  του  ιδεατού ως πραγματικότητας  και  η ανάπτυξη  της 

δημιουργικότητας. (Ελευθεριάδης, 2005). 

 

Στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του/της μαθητή/τριας στην αισθητική των τεχνών, η ε‐

ξοικείωσή τους με τις σύγχρονες μορφές οπτικοακουστικής δημιουργίας  θεωρήθηκε εξ αρ‐

χής επιτακτική ανάγκη. Στόχος είναι η κατανόηση του μέσου και η οικοδόμηση ενεργών συ‐

νειδήσεων,  ικανών να σταθούν κριτικά απέναντι  και στο μέσο και  το μήνυμα. Ο/η εκπαι‐

δευτικός έχει την ευθύνη αλλά και τη γνωστική επάρκεια να εντάξει στο μάθημα δραστη‐

ριότητες που, ενώ εξυπηρετούν τους επί μέρους διδακτικούς στόχους, προωθούν τον οπτι‐

κοακουστικό  εγγραμματισμό  των  μαθητών/τριών.  (Μείζον  Πρόγραμμα  Επιμόρφωσης,  τό‐

μος Β’). 

 

Ο κινηματογράφος και το βίντεο αποτελούν στοιχεία της κουλτούρας των σύγχρονων νέων, 

που είναι εξοικειωμένοι με την παρακολούθηση ταινιών μεγάλου ή μικρού μήκους, είτε σε 

ειδικά διαμορφωμένο χώρο, είτε σε κοινό καθημερινό χώρο. Ο/η εκπαιδευτικός επομένως, 

μπορεί και πρέπει να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που του παρέχουν αυτά τα είδη καλλιτε‐

χνικής δημιουργίας. Στις μέρες μας, η ίδια η κινηματογραφική ταινία που για τον  δημιουρ‐

γό της αποτελεί καλλιτεχνικό προϊόν, γίνεται για τον μελετητή μια ιστορική πηγή ικανή να 

τον οδηγήσει στην ανακάλυψη της αλήθειας (Σωτηροπούλου, 1998). 

 

Σχέδιο μαθήματος 

Τάξη : Α΄ Γυμνασίου   και Αριθμός μαθητών: 25 

Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος: 24 ώρες, κατανεμημένες σε τρεις φάσεις, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στο Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τα Πιλοτικά Γυμνάσια 

Μάθημα: Νεοελληνική λογοτεχνία Α΄ Γυμνασίου, διδακτική ενότητα  «ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ»  

Είδος διδακτικής πρακτικής: project, συνεργατική διδασκαλία, μετωπική διδασκαλία 
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Διαθεματική προσέγγιση: Νεοελληνική Λογοτεχνία, Αισθητική αγωγή, Νεοελληνική Γλώσσα, 

σε όλες τις δραστηριότητες που προτείνονται, αξιοποιείται η δυναμική των ΤΠΕ.  

 

Γενικοί σκοποί 

 Να είναι ικανοί/ές οι μαθητές/τριες να κατανοούν και να δίνουν πληροφορίες σχε‐

τικά με την καθημερινότητά τους στη σχολική ζωή. 

 Να βιώσουν οι μαθητές/τριες την ανάγνωση και μελέτη των κειμένων ως δυναμική 

εμπειρία που τους/τις καθιστά  ικανούς/ές να αναπτύξουν κριτική στάση απέναντι 

σε βασικά ζητήματα της ατομικής, σχολικής ζωής και κοινωνικής ζωής. 

 

Επιμέρους στόχοι 

Ως προς γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές/τριες: 

 Να κατανοήσουν την ιδιαιτερότητα της λογοτεχνικής γλώσσας, τον μεταφορικό και 

συμβολικό χαρακτήρα της και να ανακαλύψουν την αισθητική λειτουργία της 

 Να ερμηνεύουν με δημιουργικό τρόπο λογοτεχνικά έργα 

 Να προσλαμβάνουν το λογοτεχνικό κείμενο ως έργο τέχνης και αισθητικό φαινόμε‐

νο στενά δεμένο με την εποχή του 

 Να συνειδητοποιήσουν  τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα έργα  τέχνης και στην 

κοινωνία της εποχής, μέσα στην οποία αυτά δημιουργούνται  

 Να ανακαλύψουν και να ασκήσουν τις καλλιτεχνικές δεξιότητές τους 

 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές/τριες: 

 Να γνωρίσουν τη δομή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, να αναζητήσουν 

και να επεξεργαστούν στοιχεία για τη διάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος, 

τους φορείς της εκπαίδευσης και το ρόλο τους 

 Να αντιλαμβάνονται ότι το σχολείο (δομή, πρόσωπα, ρόλοι ) συσχετίζεται με το πε‐

ριβάλλον καθώς και τη χρονική περίοδο στην οποία αναφερόμαστε 

 Να παρατηρούν, να κατανοούν και να περιγράφουν την οργάνωση και τη λειτουρ‐

γία της τάξης ως ομάδας 

 Να επισημαίνουν τις κοινές ανάγκες που ικανοποιεί η τάξη, το σχολείο  

 Να ασκηθούν στην ανάγνωση ενός έργου τέχνης ώστε να αντιληφθούν τι είναι και 

τι εκφράζει αυτό 

 Να συνειδητοποιήσουν τη διαλεκτική σχέση μεταξύ καλλιτεχνικού έργου και κοινω‐

νικής ‐ ιστορικής πραγματικότητας 

 

Ως προς τη χρήση ΤΠΕ στη διαδικασία μάθησης οι μαθητές/τριες: 

 Να μάθουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ και τους υπάρχοντες σημειωτικούς πόρους  

 Να αξιοποιούν το διαδίκτυο (ψηφιακές βιβλιοθήκες, ιστοσελίδες συγγραφέων) για 

να συγκεντρώνουν ποικίλο υλικό,  π.χ.  έργα  ζωγραφικής,  ποιήματα,  μελοποιημένα 

ποιήματα κ.λ.π 

 Να  συγκρίνουν  και  να  επεξεργάζονται  στοιχεία  από  τα  καινούρια  κειμενικά  είδη 

που προσφέρονται στο διαδίκτυο (κριτικός γραμματισμός) 

 Να αναζητούν και να απομονώνουν πληροφορίες σε πολυτροπικό κείμενο που πα‐

ρουσιάζει  ένα θέμα της σχολικής ζωής 

1212/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 Να εκφράζονται και να παρουσιάζουν τις ιδέες και τις απόψεις τους με τη βοήθεια 

απλών εργαλείων επεξεργασίας κειμένου, προβολής παρουσίασης και ζωγραφικής 

 

Συσχετισμός με το αναλυτικό πρόγραμμα 

Το προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας αντλείται από τα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας 

Γυμνασίου, στα οποία εντοπίζονται τα ακόλουθα κείμενα με συναφές θέμα προς τη σχολική 

ζωή: «Η Νέα Παιδαγωγική»,  Ν.  Καζαντζάκη  (Αναφορά στον  Γκρέκο, 1961)  Α΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 

«Να ’σαι καλά δάσκαλε!», Γ. Ιωάννου (Εφήβων και μη) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, «Βγαίνοντας από το 

σχολειό»,  Ζακ Πρεβέρ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ,   «Η Κυρία Νίτσα», Μ. Καραγάτσης 1928 Β΄  ΓΥΜΝΑ‐

ΣΙΟΥ, «Και πάλι στο σχολείο…» Ζ. Σαρή (Ε.Π. 1995) Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ,«Ο κακός μαθητής», Αν‐

δρ. Λασκαράτος, 1886 Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Αξιοποιούμε κείμενα που φέρνουν τα παιδιά πιο κο‐

ντά στο χώρο που ζουν, κείμενα που αφορούν το σχολείο και τη σχολική ζωή ή το ευρύτερο 

φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους. Ακολουθεί τις αρχές των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ, καθώς και 

τα Νέα Προγράμματα Σπουδών (ΝΠΣ) για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, ει‐

δικότερα, λαμβάνοντας υπόψη το βασικό σκοπό του μαθήματος της Λογοτεχνίας που είναι 

η «κριτική αγωγή στο σύγχρονο πολιτισμό» (ΝΠΣ).Η συγκεκριμένη ενότητα κρίνεται κατάλ‐

ληλη  για  α)  ενθάρρυνση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών/τριών  για  τη  λογοτεχνία  μέσα 

από  τη συνειδητοποίηση ότι πρόκειται  για ένα φαινόμενο,  το οποίο έχει σημαντική θέση 

στη ζωή μας, γιατί μας δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να συγκροτήσουμε 

την  υποκειμενικότητά  μας  (ΝΠΣ)  β)  διεύρυνση  των  ορίων  της  προσωπικής  εμπειρίας  και 

ευαισθησίας  των  μαθητών/τριών  μέσα από  την  μελέτη  και  την  κατανόηση  του  κειμένου, 

πηγών  και  οπτικοακουστικού  υλικού  γ)  ανάπτυξη  της  ικανότητας  των  μαθητών/τριών  να 

αξιοποιούν ενεργητικά τη γνώση και να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε βασικά ζητήμα‐

τα της ατομικής, σχολικής και κοινωνικής ζωής δ) ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων 

των μαθητών/τριών μέσα από την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου ε) αξιοποίηση 

σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας (ομαδοσυνεργατική) στ) αξιοποίηση των ΤΠΕ στο μάθημα 

ζ)  σύνδεση  της  τέχνης  του  λόγου  με  τον  εικαστικό  χώρο  (κινηματογράφο,  γελοιογραφία, 

φωτογραφία, ζωγραφική) και τη μουσική.  

 

Προτεινόμενη εκπαιδευτική μέθοδος 

Προτείνεται μεθοδολογικά το project, που δίνει τη δυνατότητα αυτενέργειας και προσωπι‐

κής  έρευνας  στους/στις  μαθητές/τριες,  παράλληλα  με  τη  δημιουργία  ομάδων  εργασίας, 

προωθεί τη συνεργασία και τους/τις ασκεί στη συλλογικότητα και την ανταλλαγή γνώσεων 

και πληροφοριών. 

 

Οργάνωση τάξης 

Χωρίζουμε  τους/τις    μαθητές/τριες  σε  5  ομάδες  των  4‐5  ατόμων  με  την  παρότρυνση  να 

σχηματίσουν ομάδες και με συμμαθητές/τριες με τους οποίους έχουν συνεργασθεί λιγότε‐

ρο. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο εργαστήριο πληροφορικής με σύνδεση στο διαδί‐

κτυο, το οποίο διαθέτει 12 υπολογιστές και διαδραστικό πίνακα για να αλληλεπιδρά η τάξη 

με τα κείμενα της ενότητας και έτσι οι μαθητές/τριες να διεκπεραιώνουν δραστηριότητες 
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που συνδέονται με αυτά. Οι μαθητές/τριες είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση Η/Υ και κυρίως 

με τον επεξεργαστή κειμένου, την προβολή παρουσίασης και την πλοήγηση στο διαδίκτυο.  

 

Αναλυτική περιγραφή των φάσεων υλοποίησης του project: 

 

Α΄ φάση  (πριν την ανάγνωση 4‐5 διδακτικές ώρες): Ο/η εκπαιδευτικός συζητά με τους/τις 

μαθητές/τριες το θέμα που θέλει να ερευνήσουν από κοινού για το επόμενο τρίμηνο. Από 

λευκώματα  φωτογραφιών  που  υπάρχουν  στο  σχολείο  ή  από  το  διαδίκτυο  συγκεντρώνει 

φωτογραφίες που αφορούν τη σχολική ζωή. Τις κατατάσσει σε κατηγορίες: μαθητές/ τριες 

με  εκπαιδευτικούς  στη  σχολική  τάξη,  την ώρα  της  γυμναστικής,  σε ώρα διασκέδασης,  σε 

σχολικές – πολιτιστικές εκδηλώσεις κτλ. Δημιουργεί μια προβολή παρουσίασης και  την ε‐

πενδύει μουσικά με το τραγούδι: «Μικρό παιδί» Ζωγράφος Γιώργος Μουσική/Στίχοι: Κόκο‐

τος Λίνος/ Βεργόπουλος Αργύρης. 

 

Οι μαθητές/τριες προσπαθούν με τη βοήθεια του/της εκπαιδευτικού να κατανοήσουν πώς 

αποτυπώνεται η σχέση των μαθητών/τριών και των εκπαιδευτικών στις συγκεκριμένες φω‐

τογραφίες.  Παράλληλα  ο/η  εκπαιδευτικός  αξιοποιεί  τα  βιώματα  των  μαθητών/τριών  και 

τους/τις ζητά να αφηγηθούν περιστατικά από τη σχολική τους ζωή.   Στο ψηφιακό σχολείο 

αναζητά και διαβάζει το ποίημα του Ζακ Πρεβέρ «Ο κακός μαθητής», (Κουβέντες), οι μαθη‐

τές/τριες χρησιμοποιώντας τη γραφίδα από το διαδραστικό πίνακα σημειώνουν τα εκφρα‐

στικά μέσα του ποιήματος που χαρακτηρίζουν τη στάση του κακού μαθητή,  τίθενται ερω‐

τήματα σχετικά με το ποίημα και στη συνέχεια η ολομέλεια της τάξης παρακολουθεί απο‐

σπάσματα από 6 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες: «Διαγωγή μηδέν» των Μ. Γαζιάδη και 

Γ. Φιλίππου (1949), «Το ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο»  του Α. Σακελλάριου (1960), «Νό‐

μος 4000» του Γ. Δαλιανίδη (1962), «Χτυποκάρδια στο θρανίο» του Α. Σακελλάριου (1964), 

«Μάθε παιδί  μου  γράμματα»  του Θ. Μαραγκού  (1981), «Ρόδα,  τσάντα  και  κοπάνα»   του 

Όμηρου Ευστρατιάδη (1982).  

 

Τα αποσπάσματα των ταινιών αποτυπώνουν διάφορα πολιτισμικά στοιχεία της νεοελληνι‐

κής  πραγματικότητας  και  παράλληλα  αναδεικνύουν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  ο  κινηματο‐

γράφος «είδε» το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Οι τεχνικές αυτού του σταδίου είναι δι‐

δασκαλία μέσα από  την  τέχνη που εκπαιδεύει  τους μαθητές/τριες στον οπτικό γραμματι‐

σμό. Στη συνέχεια, οι μαθητές/τριες χωρίζονται από το διδάσκοντα σε 5 ομάδες εργασίας 

και τους δίνονται οδηγίες για την ανάληψη ρόλων κάθε μέλους της. Ο ρόλος του/της εκπαι‐

δευτικού  είναι  κυρίως  συντονιστικός  –  συμβουλευτικός,  ενώ  προσανατολίζει  τις  ομάδες 

προς την κατεύθυνση της αυτοδιόρθωσης.  

 

Ενδεικτικά φύλλα εργασίας μαθητών / τριών (α΄ φάση) 

 

Εκπαιδευτικοί: αποστολή σας είναι να εντοπίσετε τις ειδικότητες καθηγητών που προβάλ‐

λονται στις  ταινίες  ,τα μαθήματα που κυριαρχούν  κατά  την  εκπαιδευτική διαδικασία,  τον 

τρόπο διδασκαλίας, τη μορφή των ερωτήσεων που θέτονται και τις σχέσεις που αναπτύσ‐

σονται με τους/τις μαθητές/τριες. Συζητήστε μεταξύ σας τα δεδομένα που εντοπίσατε. Κα‐

ταγράψτε  τα συμπεράσματά σας με  αναφορές στις  ταινίες που προβλήθηκαν στο αρχείο 
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word  (εκπαιδευτικοί.doc)  που  βρίσκεται  στην  επιφάνεια  εργασίας  και  ανακοινώστε  στις 

άλλες ομάδες την εργασία σας.  

 

Συμμαθητές: αποστολή σας είναι να εντοπίσετε στα προβαλλόμενα κινηματογραφικά απο‐

σπάσματα τις σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική κοινότητα ανάμεσα σε μαθη‐

τές/τριες και να διακρίνετε ομοιότητες ή διαφορές με τη σημερινή εποχή. Συζητήστε μεταξύ 

σας τα δεδομένα που εντοπίσατε. Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας με αναφορές στις 

ταινίες που προβλήθηκαν στο αρχείο word (συμμαθητές.doc) που βρίσκεται στην επιφά‐

νεια εργασίας και ανακοινώστε στις άλλες ομάδες την εργασία σας.  

 

Κοινωνιολόγοι: αποστολή σας είναι  να ανακαλύψετε από τα προβαλλόμενα κινηματογρα‐

φικά αποσπάσματα τις κοινωνικές αντιλήψεις που διαφαίνονται αναφορικά με το ρόλο του 

σχολείου στην κοινωνία  της  εποχής. Ποια η συμπεριφορά μαθητών/τριών και  καθηγητών 

έξω από  το σχολείο;  Συζητήστε μεταξύ σας  τα δεδομένα που εντοπίσατε.  Καταγράψτε  τα 

συμπεράσματά σας με αναφορές στις  ταινίες που προβλήθηκαν στο αρχείο word  (κοινω‐

νιολόγοι) που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και ανακοινώστε στις άλλες ομάδες την 

εργασία σας.  

 

Ενδυματολόγοι: αποστολή σας είναι να παρατηρήσετε τη σχολική αμφίεση και τον εξοπλι‐

σμό των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας  (σχολική αίθουσα και γυμναστική) στα προ‐

βαλλόμενα κινηματογραφικά αποσπάσματα. Συζητήστε μεταξύ σας τα δεδομένα που εντο‐

πίσατε .Καταγράψτε τα συμπεράσματά σας με αναφορές στις ταινίες που προβλήθηκαν στο 

αρχείο word (ενδυματολόγοι.doc) που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και ανακοινώστε 

στις άλλες ομάδες την εργασία σας.  

 

Ψυχολόγοι: αποστολή σας είναι να ψυχογραφήσετε τα πρόσωπα που παρουσιάζονται στα 

προβαλλόμενα κινηματογραφικά αποσπάσματα (διευθυντές, εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, 

γονείς). Ποια στοιχεία του χαρακτήρα τους παρουσιάζονται; ποια είναι τα προβλήματα των 

εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών; Τι οδηγεί  τους μαθητές/τριες στην απειθαρχία;  Τι 

οδηγεί τους/τις εκπαιδευτικούς στις ποινές; Ποια μορφή παίρνουν οι ποινές κατά τη διάρ‐

κεια του χρόνου; Συζητήστε μεταξύ σας τα δεδομένα που εντοπίσατε. Καταγράψτε τα συ‐

μπεράσματά  σας  με  αναφορές  στις  ταινίες  που  προβλήθηκαν  στο  αρχείο word  (ψυχολό‐

γοι.doc)  που  βρίσκεται  στην  επιφάνεια  εργασίας  και  ανακοινώστε  στις  άλλες  ομάδες  την 

εργασία σας.  

 

Β΄ Φάση  (ανάγνωση περίπου 16  διδακτικές ώρες):  Η  τάξη περνά στην ανάγνωση  του 1ου  

κειμένου Η Νέα Παιδαγωγική Α΄ Γυμνασίου και συζητά για τις παλαιότερες παιδαγωγικές 

μεθόδους,  τη  συμβολή  τους  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  αλλά  και  στη  διάπλαση  της 

προσωπικότητας των μαθητών/τριών. Στη συνέχεια οι ομάδες (βιογράφοι, φιλόλογοι, ψυ‐

χολόγοι,  δημοσιογράφοι,  καλλιτέχνες)  μέσα  από  συγκεκριμένα  φύλλα  εργασίας,  δικτυα‐

κούς τόπους και λογισμικά θα ασχοληθούν με τα παρακάτω: 

 Η εποχή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη  

 Τα στοιχεία αφηγηματικής τεχνικής του έργου, αναζήτηση των εκφραστικών μέσων, 

του ύφους και της γλώσσας, διασαφήνιση λεξιλογίου 
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 Ποια τα συναισθήματα του πρωταγωνιστή; Ποιες αντιθέσεις, συγκρούσεις βιώνει ο 

μαθητής ήρωας με τους άλλους και τον εαυτό του;  

 Ποια προβλήματα εποχής απηχούνται στην καθημερινότητα των ηρώων;  

 Ποια η  συμπεριφορά  των προσώπων  και  οι  μεταξύ  τους  σχέσεις  στο  δεδομένο  ι‐

στορικό‐κοινωνικό πλαίσιο (μαθητές, γονείς, δάσκαλοι); 

 Αναζητήστε  φωτογραφίες  σχολικής  ζωής  στο  διαδίκτυο  ή  σκανάρετε  δικές  σας  ή 

των συγγενών σας. Να παρουσιάσετε το υλικό σας, κατά χρονική σειρά, σε ένα αρ‐

χείο προβολής παρουσίασης, αφού το συνοδεύσετε με πλαγιότιτλους ή λεζάντες. 

 Με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου WORDLE να δημιουργήστε αφισέτες με τις 

λέξεις κλειδιά του κειμένου, κατά την κρίση σας και στη βάση «παλιό σχολείο και 

νέο σχολείο». 

 Με βάση τις σημαντικότερες πληροφορίες του κειμένου να χαρτογραφήσετε τις έν‐

νοιες: παιδαγωγική, παιδεία, εκπαίδευση, διδασκαλία. 

Στη  συνέχεια  οι  μαθητές/τριες  χωρίζονται  σε  ομάδες  κατά  συγγραφέα  και  μελετούν 

κείμενα των: Ιωάννου, Καραγάτση, Ζωρζ Σαρή, Ζακ Πρεβέρ, Λασκαράτου. Σε κάθε περί‐

πτωση, πρέπει να γίνουν από κάθε ομάδα τα παρακάτω:  

 Περιγραφή και σχολιασμός της σχέσης των ηρώων του κειμένου με το παιδαγωγικό, 

κοινωνικό και ιστορικό πλαίσιο.  

 Βιογραφικά στοιχεία των δημιουργών  

 Στοιχεία  αφηγηματικής  τεχνικής  του  έργου,  αναζήτηση  των  εκφραστικών  μέσων, 

του ύφους και της γλώσσας, διασαφήνιση λεξιλογίου 

 Δραματοποίηση συγκρουσιακών καταστάσεων  

 Κατασκευή εννοιολογικών χαρτών με λόγο και φωτογραφία για την αποτύπωση των 

διαφόρων ειδών σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στα μέλη  της  εκπαιδευτι‐

κής κοινότητας στην εποχή αναφοράς του κειμένου.  

 Αναφορικός λόγος (αφήγηση του ίδιου γεγονότος από διαφορετική οπτική γωνία) 

 

Γ΄ Φάση (μετά την ανάγνωση 4 διδακτικές ώρες): Στη φάση αυτή οι μαθητές /τριες δουλεύ‐

ουν ομαδικά και ατομικά και παράγουν το δικό τους λόγο επιλέγοντας κάποια  από τις πα‐

ρακάτω δραστηριότητες παραγωγής λόγου:  

Σε μια παράγραφο παρουσιάστε μια σχολική μέρα σε ένα σχολείο της δεκαετίας του ’50 και 

’60 από τη μεριά του δάσκαλου. Φανταστείτε πως είστε δάσκαλοι σε ένα σχολείο και είστε 

υποχρεωμένοι να εφαρμόσετε συντηρητικές μεθόδους διδασκαλίας. 

Γράψτε ένα άρθρο σχετικό με το εκπαιδευτικό σύστημα και την ιστορία. 

Γράψτε μια ιστορία με θέμα: «Ένα περιστατικό στην αυλή του σχολείου». 

Γράψτε μια ιστορία με θέμα: «Μια μέρα στο εργαστήριο πληροφορικής» χρησιμοποιώντας 

τα  παρακάτω  ρήματα  και  ουσιαστικά:  λογοτεχνία,  γυμνάσιο,  διαβάζω,  γράφω,  θυμώνω, 

επιβραβεύομαι, τιμωρία, μαθαίνω, εκπαίδευση. 

Μη γλωσσικές δραστηριότητες:  

Ομάδα  οπτικοποίησης:  δημιουργούν  βίντεο,  αφίσες,  σελιδοδείκτες,  γελοιογραφίες,  ψη‐

φιακές φωτογραφίες,  έργα  ζωγραφικής  με  το  πορτρέτο  του  καλού  ή  κακού  μαθητή,  του 

καλού ή κακού εκπαιδευτικού, κολλάζ, κόμικς με θέμα: «Το σχολείο μου», «παλιά αναγνω‐

στικά», «Η τάξη μου», «Οι συμμαθητές μου».  
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Ομάδα ψηφιακής αφήγησης:  Οι  μαθητές/τριες  παίρνουν  συνεντεύξεις  από πρόσωπα  του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος προηγούμενων γενεών  και καταγράφουν τις αφηγήσεις 

σε κάμερα.  

Ομάδα  συγκέντρωσης  σχολικών  ενθυμημάτων:  φωτογραφίες,  παλιά  αναγνωστικά  και  τε‐

τράδια,  μολύβια,  πένες  κ.ά.  για  τη δημιουργία έκθεσης στο σχολείο με θέμα: «Παλιά και 

νέα σχολικά ενθυμήματα». 

Ομάδα δημιουργίας «βιβλιοθήκης» με λογοτεχνικά έργα που αφορούν στη σχολική ζωή.  

0μάδα δημιουργίας αρχείου «τραγουδιών» που αφορούν στη σχολική ζωή. 

Όλα τα δημιουργήματα των παιδιών, εκτός από την παρουσίασή τους στην τάξη, μπορούν 

να αποτελέσουν υλικό για εκδήλωση στην ολομέλεια του σχολείου, είτε να δημοσιευτούν 

στη σχολική εφημερίδα, είτε να αναρτηθούν στον ιστότοπο του σχολείου.  

 

Αξιολόγηση των μαθητών/τριών 

Οι  μαθητές/τριες  αξιολογούνται  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  των φάσεων  τόσο  για  τις  ατομικές 

εργασίες τους όσο και για τη συμμετοχή τους στις ομαδικές εργασίες.  

Η τελική αξιολόγηση θα γίνει με βάση τα φύλλα εργασίας των ομάδων. Θα αξιολογηθούν 

σε επίπεδο περιεχομένου, η πληρότητα και η ορθότητα των απαντήσεων, και το εύρος της 

χρήσης όλων των πηγών, ενώ σε γραμματοσυντακτικό επίπεδο, η ορθή χρήση της γλώσσας.  
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Τα blog στην υπηρεσία ενός δημιουργικού διαθεματικού μαθήματος λογοτεχνίας 
Συνομιλώντας με τα κείμενα: Zωντανεύοντας τον Ινδιάνο Σιάτλ  

 
Καλδή Μαίρη  
Φιλόλογος 

makaldi@sch.gr 
 

Περίληψη 

Στο κείμενο αυτό περιγράφονται τρόποι αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στο μάθημα της λογοτεχνί‐

ας και αναδεικνύεται η σημασία της εμπλοκής των μαθητών σε σύγχρονες μορφές έρευνας, 

σύνθεσης κειμένων και παρουσίασης σε ακροατήριο. Από παθητικούς θεατές, παράγουν τα 

δικά τους «θεάματα» αποκτώντας έτσι κριτική σκέψη και ελευθερία στη διαχείριση του λό‐

γου. Στη διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας οι μαθητές έρχονται σε επαφή με τέχνες, 

όπως η μουσική, η ζωγραφική και ο κινηματογράφος με στόχο την καλλιέργεια δημιουργι‐

κής σκέψης, φαντασίας και πρωτοτυπίας. Στη συνέχεια,  παρουσιάζεται το blog “Συνομιλώ‐

ντας με τα κείμενα  ‐ δημιουργικές  ιδέες”, όπου αναρτάται οπτικοακουστικό υλικό για τη 

Νεοελληνική Λογοτεχνία του Γυμνασίου. Δίνεται ένα παράδειγμα με υλικό που συνδέεται 

με το κείμενο «Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο» του  Ινδιάνου Σιάτλ: βίντεο και 

εικόνες από τη ζωή των Ινδιάνων και του Σιάτλ κ.ά. Στη συνέχεια παρουσιάζεται Φύλλο ερ‐

γασίας για την ταινία «Χορεύοντας με τους λύκους» που σχετίζεται θεματικά με το κείμενο. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Blog, Νεοελληνική Λογοτεχνία, αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., εκπαιδευτικό διαδί‐

κτυο, διδασκαλία, μάθηση, διαθεματική σύνδεση, τέχνη, μουσική, κινηματογράφος, βίντεο, 

οπτικοακουστικό υλικό, Ινδιάνος Σιάτλ, ταινία «Χορεύοντας με τους λύκους»     

 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  

 

Οι Τ.Π.Ε.  είναι ένα  ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο στην υπηρεσία της διδασκαλίας και μάθη‐

σης. Η ένταξη τους στην ελληνική σχολική πραγματικότητα μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά 

δημιουργικούς τρόπους προσέγγισης της γνώσης, ιδιαίτερα στα φιλολογικά μαθήματα που 

θεωρούνται  πιο  κλασσικά,  αλλά στην  ουσία προσφέρονται  απεριόριστα  για    πρωτότυπες 

και διαθεματικές  δραστηριότητες.  

 

Η άντληση από το διαδίκτυο υλικού πολυμέσων με αφορμή ένα συγκεκριμένο έργο ή μια 

ευρύτερη  θεματική  ενότητα,  η  παρουσίαση  μελοποιημένης  ποίησης,  η  παρουσίαση  ενός 

ντοκιμαντέρ για τη ζωή ενός συγγραφέα, η παρουσίαση του βιογραφικού του από την Wik‐

ipedia, η παρουσίαση βίντεο με εικόνες και μουσική για ένα ποίημα, η προβολή επεισοδίου 

τηλεοπτικής σειράς βασισμένου σε  έργο συγγραφέα και η προβολή ταινίας με θέμα σχετικό 

με ένα λογοτεχνικό έργο είναι ενδιαφέροντες τρόποι εφαρμογής των Τ.Π.Ε. στη λογοτεχνί‐

α.  

 

Η σημασία των σύγχρονων μεθόδων έρευνας και παρουσίασης για τα παιδιά 

 

Οι μαθητές μπορούν  να  εργαστούν ως  εξής: ανάθεση  εργασιών στην αρχή μιας  ενότητας 

που απαιτούν αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για την ολοκλήρωσή τους, παρουσίαση powerpoint με 

τα  χαρακτηριστικά  ενός  κινήματος  της  λογοτεχνίας,  όπως  ο  υπερρεαλισμός,  συμβολισμός 
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κλπ., διερεύνηση του έργου ενός συγγραφέα ή ποιητή σε διαδικτυακές ανθολογίες, αναζή‐

τηση έργων με ένα ευρύτερο κοινό θέμα, όπως π.χ. αντιπολεμικά ποιήματα και τραγούδια 

κ.ά. Οι εργασίες αυτές παρουσιάζονται ενώπιον της τάξης από ομάδες μαθητών και αναρ‐

τώνται στο blog της τάξης, πράγμα πολύ σημαντικό γιατί εμπλέκουν τα παιδιά σε σύγχρονες 

μορφές έρευνας, σύνθεσης κειμένων και παρουσίασης σε ακροατήριο. Έτσι, τα παιδιά λαμ‐

βάνουν το μήνυμα της ισότητας απέναντι στη γνώση σε αντίθεση με την αυθεντία του δα‐

σκάλου  που  αποτελούσε  κεντρικό  πυρήνα  της  δασκαλοκεντρικής  μεθόδου.  Ο  δικός  τους 

λόγος όχι μόνο ακούγεται στην τάξη αλλά και αναρτάται στο διαδίκτυο. Παράλληλα, οι μα‐

θητές  απομακρύνονται  από  την  κυριαρχία  του  γραπτού  λόγου παράγοντας  τα  δικά  τους 

πολυτροπικά κείμενα αποκτώντας μια σύγχρονη γλώσσα έκφρασης πιο κοντά στην εποχή 

της εικόνας. Αντί να αποτελούν παθητικούς θεατές, παράγουν τα δικά τους «θεάματα» α‐

ποκτώντας έτσι κριτική σκέψη και ελευθερία στη διαχείριση του λόγου. «Μια καλή εμπει‐

ρία μάθησης είναι αυτή όπου ο μαθητής μπορεί να κατακτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, 

να εξετάσει με κριτικό τρόπο υποθέσεις και πεποιθήσεις και να ξεκινήσει μια αναζωογονη‐

τική συνεργατική αναζήτηση για σοφία και προσωπική ολιστική ανάπτυξη» (Eastmond and 

Ziegahn, 1995). 

 

Τι προσφέρει η διαθεματική σύνδεση της λογοτεχνίας με τις άλλες τέχνες  

 

Βασικός στόχος του μαθήματος της λογοτεχνίας είναι η ουσιαστική επικοινωνία των μαθη‐

τών με την λογοτεχνία και η συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ τους με σκοπό την πα‐

ραγωγή ατομικού ή συλλογικού έργου. Σε μία διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας α‐

ξιοποιούνται έργα από άλλες τέχνες, όπως η μουσική, η ζωγραφική, ο κινηματογράφος με 

στόχο την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης, της φαντασίας και της πρωτοτυπίας. Έτσι, 

η κατανόηση του περιεχομένου και της μορφής ενός ποιήματος ή πεζού γίνεται με βιωματι‐

κό τρόπο. Η σύνδεσή του με άλλα κείμενα αναδεικνύει τη διακειμενικότητά του. Η γνωριμία 

με τον συγγραφέα ως ξεχωριστό δημιουργό και η  γνώση των χαρακτηριστικών ενός ευρύ‐

τερου λογοτεχνικού κινήματος, όπως π.χ. ο συμβολισμός και ο υπερρεαλισμός, εντάσσει τα 

έργα στο κοινωνικό και πνευματικό περιβάλλον που τα γέννησε. Απώτεροι στόχοι  η καλ‐

λιέργεια της στοχαστικής ικανότητας, καθώς από την απλή παρατήρηση και περιγραφή ενός 

έργου τέχνης θα περάσουν στην ερμηνεία συμβόλων και σχέσεων, και η ανάπτυξη ερευνη‐

τικής διάθεσης των μαθητών με το έργο τέχνης ως αφορμή για έρευνα.  

 

Η σύνδεση της ποίησης με τη μουσική μεταμορφώνει την τυπική ατμόσφαιρα μιας τάξης, 

τραβά  την προσοχή  των παιδιών,  αυξάνοντας  το βαθμό ενσυναίσθησης  και  τη βιωματική 

εμπειρία.  Η  μουσική  οδηγεί  σε  μια  συναισθηματική  σχέση  με  το  γνωστικό  αντικείμενο. 

Χρήση  της  μουσικής  «ως  μέσου  απελευθέρωσης  συναισθημάτων»  (Μόσχος,  Μπίκος & 

Σαρρής 2011, σελ. 95). Η γλώσσα της μουσικής αναδεικνύει τη γλώσσα της ποίησης.  

 

Η  αξιοποίηση  της  τέχνης  στην  εκπαίδευση  είναι  σημαντική  γιατί  εστιάζει  στην  ολιστική 

ανάπτυξη  (γνωστική/συναισθηματική/αισθητική/στοχαστική) που οδηγεί σε βαθύτερη κα‐

τανόηση του εαυτού μας και του κόσμου. Όπως υποστηρίζει η Γ. Μέγα «ο διάλογος με αυ‐

θεντικές εμπειρίες ζωής θα τους προετοιμάσει για την προσαρμογή τους στην κοινωνία κα‐

θώς  ενθαρρύνονται  να  βλέπουν  την  πολυπλοκότητα  των φαινομένων  και  να  σέβονται  το 

1219/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



σύστημα αξιών των άλλων. Οι μαθητές θα αποκτήσουν ‘ενσυναίσθηση’ μπαίνοντας στη θέ‐

ση ‘του άλλου’» (Μέγα, 2011, σελ. 50).  

 

Η επαφή των παιδιών με ένα σύγχρονο οπτικοακουστικό μέσο, όπως το βίντεο και ο κινη‐

ματογράφος, δίνει άλλη διάσταση στις γνώσεις τους και τους ενεργοποιεί ώστε όχι μόνο να 

δουν δημιουργικά τη λογοτεχνία αλλά και τη σχέση τους με τον κόσμο γενικότερα. «Καθώς 

οι νέοι εξερευνούν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον τους, καθώς αναζητούν και φωτο‐

γραφίζουν τα ίχνη της κουλτούρας τους, την ίδια στιγμή ισχυροποιούν την ταυτότητά τους 

και χειραφετούνται με έναν ασυνήθιστο τρόπο» (Καλδή, 2012, σελ. 71). Οι εικόνες της λο‐

γοτεχνίας  ζωντανεύουν  πάνω  στην  οθόνη  τραβώντας  την  προσοχή  τους  με  καλλιτεχνικό 

τρόπο. Ο Μένης Θεοδωρίδης στα πλαίσια της οπτικοακουστικής παιδείας στο σχολείο προ‐

τείνει  «δραστηριότητες  για  τη  μελέτη  κάποιου  θέµατος  που  απασχολεί  το µάθηµα µέσα 

από επιλεγµένα αποσπάσματα έτοιµων οπτικοακουστικών προϊόντων, που θα προέρχο‐

νται  από  κινηµατογραφικές  ταινίες,  ντοκιµαντέρ,  τηλεοπτικά  ρεπορτάζ,  τηλεοπτικά  αφιε‐

ρώµατα κ.λπ.» (Θεοδωρίδης 2007).  

 

Το blog “συνομιλώντας με τα κείμενα ‐ δημιουργικές ιδέες” 

Τη  σχολική  χρονιά  2012‐2013  δημιούργησα  το  blog  “Συνομιλώντας  με  τα  κείμενα  ‐  δη‐

μιουργικές ιδέες”: http://synomilo.blogspot.gr με στόχο τη συγκέντρωση οπτικοακουστικού 

υλικού για το μαθήματα της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου. Οτιδήποτε 

σχετιζόταν, κατά τη γνώμη μου, με τα μαθήματα αυτά το αναρτούσα στο blog και έτσι ήταν 

πολύ εύκολο να τα δείξω στους μαθητές χωρίς χρονοβόρες τεχνικές προετοιμασίες. Ο απώ‐

τερος στόχος, βέβαια, της δημιουργίας του blog ήταν να ενθαρρύνω τη συμμετοχή των παι‐

διών στο blog, στην αρχή με σχόλια δικά τους επί των αναρτήσεων και στη συνέχεια με ερ‐

γασίες και αναρτήσεις δικές τους. Οι εργασίες των μαθητών ‐κείμενα, αφηγήσεις, διάλογοι, 

παρουσιάσεις, κόμικς‐ θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν στην  ιστοσελίδα του σχολείου και 

στο blog της τάξης, ανοίγοντας έτσι το σχολείο προς τα έξω και φέρνοντας τους σε επικοι‐

νωνία με άλλα σχολεία.   

 

Θα δημιουργούσαν έτσι το δικό τους υπερ‐κείμενο, μία εικονική «συνοικία» στο διαδίκτυο, 

όπου θα «συνομιλούν» με τους ήρωες των βιβλίων. Έναν φανταστικό τόπο όπου το σχολείο 

της «Κωνσταντίνας  με  τις  αράχνες»  θα  συνορεύει  ίσως  με  το  σχολείο  της «Αστραδενής» 

αλλά και με το δικό τους, και όπου το «Ημερολόγιο της Άννας Φρανκ» δεν είναι απλά ένα 

βιβλίο, αλλά η ζωντανή φωνή ενός κοριτσιού στην ηλικία τους, της οποίας το σπίτι μπορούν 

να  επισκεφτούν  στο  διαδίκτυο  (http://synomilo.blogspot.gr/2012/11/blog‐post_721.html). 

Σύμφωνα με την Kristeva (1969, όπ. αναφ. στο  Βλαβιανού (2011) σελ. 144) «κάθε λογοτε‐

χνικό κείμενο εγγράφεται σ' ένα είδος διακειμενικού λογισμού ... σ' ένα νοητό παλίμψηστο, 

όπου είναι εγγεγραμμένα όλα τα λογοτεχνικά κείμενα ‐πρότερα ή ύστερα‐με τα οποία συν‐

διαλέγεται διακειμενικά». Το blog θα αποτελούσε την ηλεκτρονική καταγραφή αυτού του 

διακειμενικού εικονικού κόσμου, όπου θα μπορούσαν να συνομιλήσουν με τα λογοτεχνικά 

κείμενα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους όσο και όποτε ήθελαν. 
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Ένα  παράδειγμα διαθεματικής προσέγγισης της Λογοτεχνίας μέσω του blog 

  

Κείμενο: Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο 

Πρόκειται για ένα πολύ γνωστό κείμενο που αγαπήθηκε πολύ από καθηγητές και μαθητές 

και  βρίσκεται  στα  σχολικά  βιβλία  όλα  τα  τελευταία  χρόνια,  ανεξάρτητα  από  τις  αλλαγές 

στην ύλη τους. Ο Ινδιάνος Σιάτλ σχολιάζει τον τρόπο ζωής των λευκών στις σύγχρονες μεγα‐

λουπόλεις  και  υπερασπίζεται  την  αξία  της  φύσης.  (Λογοτεχνία  Β΄  Γυμνασίου,  σελ.  19‐23 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1683,5370/) 

Για να επεξεργαστούμε σε βάθος το κείμενο και τους σημερινούς απόηχους του αφιερώσα‐

με περίπου ένα μήνα με τη Β΄ τάξη. Στην αρχή διαβάστηκε το κείμενο στην τάξη και συζη‐

τήθηκε σύμφωνα με τις διδακτικές οδηγίες. Παράλληλα, ανατέθηκε στα παιδιά συλλογική 

εργασία με θέμα τους Ινδιάνους και τον τρόπο ζωής τους. Στη συνέχεια, παρακολουθήσα‐

με τα παρακάτω πολυμεσικά και άλλου είδους μηνύματα, που είχαν αναρτηθεί στο μπλογκ 

“Συνομιλώντας με τα κείμενα ‐ δημιουργικές ιδέες”. 

 

1. Ανάρτηση με το βίντεο Η Γη των ινδιάνων ( από τον χρήστη του youtube Βασίλη Χλέτσο, 

που  αποτελεί  οπτικοποίηση  της  απάντησης  που  έδωσε  ο  αρχηγός  των  Ινδιάνων  Seattle, 

στον  τότε Πρόεδρο  των Ηνωμένων Πολιτειών Φράνκλιν Πηρς,  που απαίτησε να αγοράσει 

την Γη τους. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ig0DBNAlci0  

 

2. Ανάρτηση με βίντεο με θέμα το τραγούδι Μάνα Γη των Apurimac ( οπτικοποιημένο από 

την χρήστη του youtube ariadni99) http://www.youtube.com/watch?v=K4xdOiwDb60 

 

3. Ανάρτηση με βίντεο με θέμα το τραγούδι  των Χ. Κατσιμίχα &  Apurimac ‐ Λουλούδι του δά‐

σους. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nhXF9dFq9iw 

Ξύπνα λουλούδι του δάσους, πουλί του λιβαδιού 

που σεργιανάς στον ουρανό, που 'χεις τα μάτια μικρού ελαφιού… 

 

4. Ανάρτηση με Ένα Βίντεο για τη μητέρα φύση, http://synomilo.blogspot.gr/2012/10/blog‐

post_8894.html,  το οποίο δημιουργήθηκε από το Αττικό Ζωολογικό Πάρκο ως μήνυμα για 

την προστασία των ζώων και του περιβάλλοντος. 

 

Στόχος  είναι  η  ευαισθητοποίηση  των  παιδιών  στο  θέμα  της  προστασίας  της φύσης.  Τα 4 

βίντεο  οπτικοποιούν  το  θέμα  με  διαφορετικό  τρόπο  το  καθένα.  Σταδιακά  ερχόμαστε  στα 

«δικά μας», με τη φωνή του Κατσιμίχα και τους ελληνικούς στίχους του δεύτερου και τρίτου 

βίντεο. Έτσι, το μήνυμα του Σιάτλ όχι μόνο παύει να είναι ένα αφηρημένο κείμενο αλλά 

αποκτά «σάρκα και οστά», φωνή και εικόνα και συνδέεται με την σύγχρονη Ελλάδα. 

 

5. Ανάρτηση με εικόνες, σκίτσα, φωτογραφίες και άγαλμα του αρχηγού Σιάτλ. 
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1. Ο ινδιάνος Σιάτλ 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση: Τι σας κάνει εντύπωση στις εικόνες; Πώς είναι ντυμένος και γιατί; 

Διαφέρει από εμάς; Πώς θα τον χαρακτηρίζατε;  

Στόχος της συζήτησης σχετικά με τις εικόνες του Σιάτλ ήταν να συνειδητοποιήσουν ότι πρό‐

κειται για ένα πραγματικό ιστορικό πρόσωπο με συγκεκριμένη μορφή και μεγάλη ιστορική 

επιρροή στην Αμερική. (http://synomilo.blogspot.gr/2012/11/blog‐post_721.html) 

 

 
2. Άγαλμα του Σιάτλ στην πόλη Σιάτλ 

 

Είδαμε  το  άγαλμα  του  αρχηγού  των  Ινδιάνων  μέσα  στην  πόλη  του  Σιάτλ  συζητώντας  την 

αντίθεση ανάμεσα στην αστική πόλη και τον τρόπο ζωής των Ινδιάνων με αποσπάσματα 

από το κείμενο, όπου ο Σιάτλ περιγράφει πως «πουθενά δεν μπορεί να βρει μια στιγμή η‐

συχίας μέσα στην πολύβουη πόλη του λευκού.» 

 

 
3. Διαφήμιση μήλων με εικόνα του Σιάτλ 

 

Σχολιάσαμε τη χρήση της εικόνας του Σιάτλ σε μια διαφήμιση μήλων από το Σιάτλ, σε μία 

πρώτη επαφή με την έννοια της εμπορικής εκμετάλλευσης ενός μύθου. Τα μήλα έχουν το 

όνομα «Chief Seattle Apples». 

 
4. Αφίσα  με απόσπασμα λόγων του Σιάτλ 
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Τέλος, είδαμε και το αντίθετο,  την  ιδεολογική χροιά που δόθηκε στα λόγια του Σιάτλ από 

ομάδες ακτιβιστών υπέρ της διάσωσης του περιβάλλοντος. «Είμαστε μέρος της γης και εκεί 

ή είναι μέρος από εμάς… γιατί όλα τα πράγματα συνδέονται» γράφει η αφίσα.  

 

6. Ανάρτηση με βίντεο όπου αναπαρίσταται στα αγγλικά η ομιλία του Αρχηγού Σιάτλ  και 

συνοδεύεται από εικόνες από τη ζωή των Ινδιάνων. 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=e9a70fz6420#! 

Τα λόγια του Σιάτλ πυροδότησαν μια μικρή διαδικτυακή συζήτηση ανάμεσα σε 3 μαθήτριες 

που καταγράφεται εδώ http://synomilo.blogspot.gr/2012/10/o.html. 

 

7.  Ανάρτηση  που  σχολιάζει  το  πού  και  πότε  μίλησε  ο  Σιάτλ,  από  την  Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Seattle#The_Speech_controversy.  Φαίνεται  εδώ  πώς 

αμφισβητείται από κάποιους αν αυτή είναι η αληθινή ομιλία του Σιάτλ. Η πιο κοινή εκδο‐

χή είναι ότι στις 11 Μαρτίου του 1854 ο Σιάτλ έκανε μια ομιλία σε μια μεγάλη συγκέντρωση 

στο Σιάτλ. Τη συγκέντρωση κάλεσε ο διοικητής Isaac Ingalls Stevens με σκοπό να συζητηθεί 

η ανακωχή ή η πώληση της γης των Ινδιάνων στους λευκούς. Ο Doc Maynard, γιατρός και 

υπερασπιστής των δικαιωμάτων των Ινδιάνων, παρουσίασε στο κοινό τον  Stevens που εξή‐

γησε σύντομα την αποστολή του. Τότε σηκώθηκε ο Σιάτλ να μιλήσει. ακούμπησε το τερά‐

στιο χέρι του στο πολύ πιο μικρόσωμο Stevens και μίλησε δυνατά με μεγάλη αξιοπρέπεια 

για πολλή ώρα. Κανένας δεν ξέρει σήμερα τι ακριβώς είπε, γιατί μίλησε στη διάλεκτο των 

Lushootseed,  μετά  κάποιος μετέφρασε  τα  λόγια  του στη διάλεκτο Chinook  jargon  και  ένα 

τρίτο πρόσωπο μετέφρασε τα λόγια του στα αγγλικά. Κάποια χρόνια αργότερα, ο Dr. Henry 

A.  Smith    έγραψε  μια  αγγλική  εκδοχή  της  ομιλίας  του  Σιάτλ  βασισμένος  στις  σημειώσεις 

του.  

 

8. Ανάρτηση με στοιχεία ιστοσελίδων για τους Ινδιάνους, όπως οι παρακάτω:  

 Native American Indian Resources: http://www.kstrom.net/isk/mainmenu.html 

 Index of Native American Resources: http://www.hanksville.org/NAresources/ 

 Navajo‐Hopi Observer: http://www.navajohopiobserver.com/ 

 Native Americans and the Environment: http://cnie.org/NAE/index.html 

 Annual Reviews in Anthropology: http://anthro.annualreviews.org/journal/anthro 

 Indian cultures: http://indian‐cultures.com/ 

Στόχος είναι να δουν την ποικιλία των διαφορετικών ομάδων Ινδιάνων που υπάρχουν, όχι 

τόσο οι ίδιες οι πληροφορίες. Το γεγονός ότι οι πληροφορίες είναι στα αγγλικά δυσκολεύει 

την προσέγγιση, αλλά εγγράφεται το μήνυμα ότι οι Ινδιάνοι είναι πολιτισμοί διαφορετικοί 

από τους λευκούς εξ ίσου όμως σημαντικοί, αφού υπάρχουν για αυτούς τόσες ιστοσελίδες. 

Όποιος γνωρίζει αγγλικά μπορεί να περιηγηθεί και να δει έστω και μόνο τις εικόνες. 

 

9. Στη συνέχεια είδαμε την ταινία του 1990 «Χορεύοντας με τους λύκους» σε σκηνοθεσία 

και παραγωγή  του Κέβιν Κόστνερ και σενάριο  του Μάικλ Μπλέικ  και  τη συζητήσαμε σε 3 

φάσεις (3 διδακτικές ώρες). Παραθέτω το φύλλο εργασίας, που αναρτήθηκε μαζί με τις ει‐

κόνες  στο  μπλογκ.  Αναρτήθηκαν  και  μερικές  σκηνές  από  την  ταινία,  όπως  η  συγκινητική 

στιγμή  με  τον  λύκο. 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=RfZLqffQ_Sw) 
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Φύλλο εργασίας: http://synomilo.blogspot.gr/2012/11/blog‐post_5109.html 

 

1η φάση 

1. Περιγράψτε τον πρωταγωνιστή α. εξωτερική εμφάνιση και β. χαρακτήρας 

 
5. Ο υπολοχαγός Ντάνμπαρ  

 

2. Πώς εμφανίζεται στην ταινία ο λύκος; 

 
6. Ο λύκος 

 

3.  α. Πώς εμφανίζονται οι Ινδιάνοι στην ταινία;  

      β. Έχουν όλοι την ίδια συμπεριφορά προς τον λευκό;  

 
7. Δύο ινδιάνοι 

 

4. Ποιο είναι το πρόβλημα του ήρωα; Πώς προσπαθεί να το λύσει; 

 
8. Ο υπολοχαγός Ντάνμπαρ 

2η φάση 

1. Περιγράψτε μια σκηνή που σας εντυπωσίασε... 

 
10. Η αφίσα της ταινίας με μια χαρακτηριστική σκηνή 
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2. Πώς διαμορφώνονται οι σχέσεις Ινδιάνων ‐ λευκού με το πέρασμα του χρόνου; 

 
11. Ο υπολοχαγός Ντάνμπαρ και οι Ινδιάνοι 

 

3. Ποια πράξη συντελεί στην ειρηνική συνύπαρξη Ινδιάνων και λευκού; 

 
12. Ο Ντάνμπαρ σώζει την «Στέκεται με γροθιά» και την πηγαίνει ασφαλή στους δικούς της 

 

3η φάση 

1. Τι ώθησε τον Ντάνμπαρ να απαρνηθεί την ταυτότητα του ως λευκού και να υιοθετήσει 

τον τρόπο ζωής των Ινδιάνων; 

 
13. Η σύλληψη του Ντάνμπαρ από  τους αμερικανούς στρατιώτες 

 

2. Πώς σχολιάζετε το love story της ταινίας: εντυπωσιακή ιστορία αγάπης, λύση ανάγκης,  

απίθανο να συμβεί κάτι τέτοιο, έρωτας με την πρώτη ματιά, κοινή στάση ζωής τους ενώνει… 

 
14. Η «Στέκεται με γροθιά» 

 

3. Ποιά είναι κατά τη γνώμη σας η πιο δυνατή σκηνή της ταινίας;  (Ψηφίστε στο μπλογκ ) 

ο χορός με τον λύκο, οι σκηνές με Ινδιάνους πάνω στα άλογα, οι σκηνές κυνηγιού των βου‐

βαλιών, η ερωτική ιστορία, ο φόνος του λύκου, ο γάμος Ντάνμπαρ ‐Στέκεται με γροθιά 

Επίλογος 

«Η ψηφιακή  κουλτούρα  είναι  από  μόνη  της  σημαντικός  τόπος  μάθησης  και  συνεπάγεται 

μια σειρά ανεπίσημων διαδικασιών μάθησης,  στο  πλαίσιο  των  οποίων αναπτύσσεται  μια 

εξαιρετικά δημοκρατική σχέση μεταξύ εκπαιδευτικών  και  εκπαιδευομένων»  (Buckingham, 

2003, σελ.177). «Στόχος μας είναι να προωθήσουμε καλά σχεδιασμένη διδασκαλία που με‐

τακινεί τον καθηγητή από το πόντιουμ σε δευτερεύοντα ρόλο, από αρχηγό σε προπονητή, 
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από  πάροχο  της  γνώσης  σε  συντονιστή  της  προσωπικής  νοηματοδότησης  των  πραγμά‐

των»  (Romiszowski  &  de  Haas  1989,  Beaudoin  1990).  Δεν  υπάρχουν  ασφαλείς  οδηγίες 

πλεύσης  για τον εκπαιδευτικό. Τον καθοδηγεί η αγάπη του για τη γνώση και η ανάγκη επι‐

κοινωνίας με  τους μαθητές  σε  ένα  ελεύθερο πλαίσιο  έκφρασης.  Στα πλαίσια  της  “εκσυγ‐

χρονιστικής ανάγνωσης” της λογοτεχνίας, σύμφωνα με την οποία ένα κείμενο συνεχίζει να 

ζει  όχι  για  όσα  λέει,  αλλά  για  όσα  μπορεί  να  πει  στον  σύγχρονο  αναγνώστη...”  (Dufays, 

1994)
 
ελπίζουμε ότι με αυτές τις δραστηριότητες οι μαθητές θα μπορούσαν να βιώσουν την 

ανάγνωση  της  λογοτεχνίας  ως  “αστείρευτη  πηγή  διαλογισμών  και  εκπλήξεων”,  όπως  ο 

Φρανκενστάιν της Shelley, ή ως μία εναλλακτική μορφή δημιουργικής γνώσης.  

 

Το  ιστολόγιο αυτό είναι μια μποτίλια στο πέλαγος του διαδικτύου. Κάποιοι μαθητές, κα‐

θηγητές, συμπολίτες μας και πολίτες του κόσμου το συνάντησαν στην πορεία της αναζήτη‐

σής τους. Είχε  11954 προβολές σελίδας στις 28 Μαΐου 2013, 7764 επισκέψεις από τη Ελλά‐

δα και 3539 από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φιλόδοξο να θέλει κανείς ουσιαστική αντα‐

πόκριση από τόσο κόσμο. Ίσως να είναι απλά μια σύγχρονη μορφή έκφρασης της κουλτού‐

ρας  μας,  μια  διαδικτυακή  ματιά  στον  κόσμο  της  λογοτεχνίας,  που  θα  παραμείνει ως μία 

νησίδα επικοινωνίας στο αρχιπέλαγος του κυβερνοχώρου. 
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Τα μαθήματα του σχολείου μέσα από τα μάτια του Νοτούλη 
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Καθηγήτρια Μουσικής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
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Περίληψη 
 

Στην εργασία  παρουσιάζεται μια  επιβοηθητική μέθοδος διδακτικής των μαθημάτων των Γ 

και Δ τάξεων του δημοτικού σχολείου καθώς και η  σύνδεση του μαθήματος της μουσικής 

και των ΤΠΕ με τα υπόλοιπα γνωστικά αντικείμενα όπως γραμματικά φαινόμενα, μαθημα‐

τικά, γεωγραφία κ.ά., έτσι ώστε να λειτουργούν ως αρωγός εμπέδωσης των παραπάνω μα‐

θημάτων μέσα από στίχους τραγουδιών,  μικρών ιστοριών με τη μορφή καρτούν και χρήσης 

ΤΠΕ, δίχως να χρειάζεται να λειτουργήσει διαφορετικά στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. 

Επίσης εντείνει τις  συνεργασίες δασκάλων διαφορετικών ειδικοτήτων, με σκοπό την ενιαία 

προσέγγιση μιας θεματικής ενότητας απ’ όλες τις δυνατές πλευρές, μεγιστοποιώντας τα α‐

ποτελέσματα της διδασκαλίας και της μάθησης.  

Λέξεις κλειδιά: εμπέδωση μαθημάτων, χρήση ΤΠΕ, μουσική προσέγγιση, μαθησιακές δυσκο‐

λίες. 

Μεθοδολογία της έρευνας ‐ Κριτήρια επιλογής του θέματος: 

 

Τα τραγούδια παρέχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν σε διάφορες ολιστικές εμπειρίες 

εγγραμματισμού  για την ευκολότερη κατάκτηση της ανάγνωσης και την αντίληψη της λει‐

τουργίας του προφορικού και του γραπτού λόγου (Clay 1993).Η οικειότητα του θέματος, η 

προβλεψιμότητα και η επανάληψη λέξεων και φράσεων του κειμένου ενθαρρύνουν το παιδί 

να διαβάσει (Isenberg & Jalongo 1997). Γι’ αυτό και οι ιστορίες του Νοτούλη είναι πανομοιό‐

τυπες. Η μουσική διδασκαλία που αναπτύσσει σύνθετες ρυθμικές, τονικές και πρακτικές δε‐

ξιότητες βελτιώνει τις αναγνωστικές δεξιότητες των μαθητών  (Piro & Ortiz, 2009). Όταν οι 

μαθητές ακούν αφηγηματικά τραγούδια, τότε κατακτούν ευκολότερα το λεξιλόγιο –στόχο, 

επειδή αυτά τα τραγούδια συγκεντρώνουν την προσοχή περισσότερο (Medina,2003). Ο ρυθ‐

μός που συνοδεύεται  με  παλαμάκια,  κίνηση  και  παίξιμο οργάνου  ενεργοποιεί  τη  λεκτική 

μνήμη (Chan et al., 1998,Franklin et al.2008).Τα ερεθίσματα και η βιωματική μάθηση δίνει 

στα παιδιά μεγαλύτερες δυνατότητες εμπέδωσης από ένα απλό κείμενο. (Προφορικές συμ‐

βουλές προς εμένα από τον καθηγητή Αναπτυξιολογίας Ιωάννη Τσίκουλα). 

Η μέθοδος του προβλήματος που εισήγαγε ο J.Dewey (1933) διακρίνεται σε τέσσερα στάδια. 

Πρόβλημα (πχ  πως μπορώ να θυμάμαι τον κανόνα για την Περίμετρο και το εμβαδό) 

Διατύπωση υποθέσεων,  πιθανών  λύσεων  (το  τραγούδι,  ο  χορός,  το  θεατρικό δρώμενο,  η 

προβολή της ταινίας «Ο Νοτούλης και η Περίμετρος με το Εμβαδό που χορεύουν συρτάκι».   

Επιλογή μιας από τις υποθέσεις (εκμάθηση του τραγουδιού με αυτοσχεδιασμό κινήσεων).   

Προσπάθεια επίλυσης (Μέσω του θεατρικού δρώμενου και του τραγουδιού μπορώ να εμπε‐

δώσω τους κανόνες για την Περίμετρο και το Εμβαδό) 
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Επίλυση (Εμπέδωση των εννοιών της Περιμέτρου και του Εμβαδού)  

Αναστοχασμός και εξαγωγή συμπεράσματος αναφορικά με την επιτυχία των βημάτων που 

ακολουθήθηκαν. Έπειτα από την εμπέδωση των εννοιών και τον ιδιαίτερο ζήλο που επέδει‐

ξαν τα παιδιά προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την μέθοδο και στα υπόλοιπα 

μαθήματα. (Προδιαγραφές της εκπαιδευτικής διαδικασίας Θεωρία και Πράξη ΚΥΡΙΑΚΟΣ Θ. 

ΜΠΟΝΙΔΗΣ  (β’ έκδοση) ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΡΑΦΗΜΑ ) 

Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, η µουσική πρέπει να διδάσκεται στους νέους για τρεις βασικούς 

λόγους. Χρησιμεύει ως «παιδιά» και «ανάπαυσις», δηλαδή ως ψυχαγωγία. Συμβάλλει σε σω‐

στή «διαγωγή» και αισθητική καλλιέργεια. Παράλληλα έχει την ιδιαίτερη αξία του να µπορεί 

να  επενεργεί  στο  ήθος  και  τη  διαμόρφωση  του  χαρακτήρα    (Σέργη, 2003∙ Ψαλτοπούλου, 

2005)  

Η Μουσική αποτελεί ένα μάθημα που εύκολα συνεργάζεται με όλα σχεδόν τα γνωστικά αντι‐

κείμενα του Αναλυτικού Προγράμματος. Πολύ συχνά χρησιμοποιείται για να «ζωντανέψει» 

άλλα μαθήματα, να δημιουργήσει μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, να κινητοποιήσει το ενδιαφέ‐

ρον  των  μαθητών  και  των  μαθητριών.  [ΜΟΥΣΙΚΗ  –  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού 

www.moec.gov.cy/  analytika_  programma‐ta  /...  analytika‐programmata  /mo...]  σελ.  352 

κεφ.3.7 (Διαθεματικές προσεγγίσεις).  

Έχει αποκαλυφθεί ότι στα σχολεία, όπου η μουσική είναι ένα κανονικό μάθημα, υποχρεωτικό 

και διδασκόμενο κάθε μέρα, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα κι ευκολότερα ‐ αυτό δεν κρύβει 

κάποιο μαγικό μυστήριο; Γιατί τα παιδιά ασχολούνται καθημερινά με τη μουσική και αυτή 

υποκινεί και διεγείρει το μυαλό τους, έτσι που αυτό αναπτύσσεται και γίνεται πιο δεκτικό σε 

οτιδήποτε άλλο  (Zoltan Kodàly) Η μουσική εκτός από αισθητική εμπειρία και καλλιτεχνική 

δραστηριότητα, είναι σημαντικό εργαλείο μάθησης. Υλοποιεί ιδανικά το «μεθ’ ηδονής μαν‐

θάνειν», καθώς αποτελεί άριστο τρόπο για να απελευθερώσει το παιδί τη δημιουργικότητα 

και τη φαντασία του και να γνωρίσει τον κόσμο που το περιβάλλει (βιβλίο δασκάλου μουσι‐

κής Ε’ δημοτικού Υπουργείο Παιδείας Και Θρησκευμάτων. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Κατερίνα 

Αποστολίδου. Χριστίνα Ζεπάτου. ΟΕΔΒ. Eισαγωγικό σημείωμα σελ.5). Σκοπός της διδασκα‐

λίας του μαθήματος της Μουσικής Αγωγής είναι η ανάπτυξη και καλλιέργεια της ικανότητας 

για αισθητική απόλαυση κατά την ακρόαση, εκτέλεση και δημιουργία μουσικής ως μιας από 

τις εκδηλώσεις καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργικότητας του ανθρώπου….   Σύμφωνα 

με το στόχο αυτό στο μάθημα της Μουσικής Αγωγής γίνεται προσπάθεια να καλλιεργηθεί η 

δημιουργικότητα και η φαντασία των μαθητών μέσα από τις ποικίλες μουσικές δραστηριό‐

τητες, όπως είναι τα παιχνίδια, οι ηχοϊστορίες, ο αυτοσχεδιασμός, οι κατασκευές, η ενεργη‐

τική ακρόαση κ.ά. (Αναλυτικό Πρόγραμμα ΔΕΠΠΣ ‐ ΑΠΣ Μουσικής). 

Δυστυχώς οι δυσκολίες παιδιών  με μαθησιακές δυσκολίες  που είναι στην  καθημερινή μας 

σχολική ζωή  και ο τρόπος ειδικής διδακτικής σε αυτά τα παιδιά, όταν αυτά είναι μειονότητα, 

παράλληλα με την υπόλοιπη τάξη, είναι σχεδόν ανύπαρκτος.  [Το ίδιο το σχολικό πρόγραµµα 

και τα ακατάλληλα σχολικά βιβλία, αλλά και ολόκληρο το θέµα  «σχολείο» µπορεί να γίνει 

διάµεσο µιας νευρωτικής σύγκρουσης  (Εταιρεία ψυχικής υγιεινής του παιδιού, 1990, σ. 90). 

Η εµφάνιση των προβληµάτων µάθησης γίνεται, συνήθως, µετά την είσοδο των παιδιών στο 

σχολείο, διότι τα παιδιά επηρεάζονται αρνητικά από τις  σχολικές διαδικασίες και τις διαδι‐
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κασίες κοινωνικοποίησης και προσαρµογής. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι το μοντέλο οργά‐

νωσης  των σχολείων µας δεν ευνοεί  τους μαθητές µε μαθησιακές δυσκολίες εφ’ όσον δε 

λαµβάνει  υπόψη  του  τις  ατοµικές  διαφορές  των µαθητών  (Κυπριωτάκης, 1989,  σ. 64)…].   

(Πρακτικά  του  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρµοσµένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7‐9 Μαΐου 

2010 ISSN 1790‐8574 4 « παρ. 4.5. «Στο σχολείο»).  

Ειδικές στρατηγικές παρέµβασης που στοχεύουν να µάθουν τους µαθητές πώς να µελετούν 

και πως να µαθαίνουν. Τέτοιες είναι (Lerner, 1989, σ. 120): (α) Άσκηση στρατηγικών αναζή‐

τησης, µε τις οποίες ασκούνται στο να αναζητούν και άλλες λύσεις πριν απαντήσουν σ’ ένα 

πρόβληµα –όπως πχ οι  τρόποι που βρίσκει ο Νοτούλης   ώστε να θυμάται  το μάθημα της 

ημέρας μέσω των τραγουδιών που επινοεί‐….(γ )Χρήση αυτο‐ερωτήσεων, µέσω των οποίων 

καθοδηγούν το διάβασµά τους]‐ όπως για παράδειγμα η αρχική ερώτηση σε όλα τα βίντεο –

Σήμερα  στο μάθημα της ιστορίας έχει για τους 12 θεούς του Ολύμπου όμως γιατί είναι αγ‐

χωμένος? (Πρακτικά του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρµοσµένης Παιδαγωγικής και Εκπαίδευ‐

σης (ΕΛΛ.Ι.Ε.Π.ΕΚ.), 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο µε θέµα «Μαθαίνω πώς να µαθαίνω», 7‐9 Μα‐

ΐου 2010» παρ. 6.2.2 Κοινωνικο‐γνωστικές προσεγγίσεις) 

Γιατί η μουσικοθεραπεία μπορεί να βοηθήσει; 

«Κάθε άνθρωπος ανταποκρίνεται στη μουσική. Γεννιόμαστε όλοι μας με αυτή την ικανότητα. 

Οι έρευνες έδειξαν ότι αυτή η ικανότητα, να ανταποκρίνονται δηλαδή τα παιδιά στη μουσική, 

δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε δυσκολία, σύνδρομο ή διαταραχή. Επίσης, η μουσική έχει 

άμεση επίδραση στη συμπεριφορά, την κίνηση και τη συναισθηματική κατάσταση. Έτσι λοι‐

πόν, η μουσική επηρεάζει άμεσα τόσο το σώμα όσο και το πνεύμα. Η μουσική μπορεί να εκ‐

φράσει αυτό που δεν μπορούν να πουν οι λέξεις, και έτσι αποτελεί μια ισχυρή γέφυρα με το 

συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού.» (www.musictherapy.gr www.paidiatros.com/children 

/Musictherapy   Αντωνία Χατζηευτυχίου, Μουσικοθεραπεύτρια 7 Μαΐου. 2011) 

Η έρευνα: Πώς μπορεί να συνδυαστεί η εμπέδωση της γνώσης με τη διασκέδαση; 

Το παραπάνω ερώτημα απασχολεί συχνά τους δασκάλους του δημοτικού σχολείου που ανα‐

ρωτιούνται πώς ένας γραμματικός κανόνας μπορεί να γίνει  «ευχάριστος»  στα παιδιά. Στα 

μαθήματα του σχολείου μέσα από τα μάτια του Νοτούλη, όπου οι κανόνες ξεπηδούν μέσα 

από ιστορίες με την μορφή καρτούν, αλλά και τραγουδιών,  η απάντηση στο παραπάνω ερώ‐

τημα θα ήταν εύκολη. 

Ποιος είναι ο Νοτούλης; 

Ο Νοτούλης είναι ένα αντιπροσωπευτικό πρόσωπο παιδιού υποδειγματικό‐δεκτικό πληρο‐

φοριών μάθησης μέσω μουσικής,  εικόνων, κίνησης και ΤΠΕ. Κάθε παιδί, με την προσπάθεια 

και την αγάπη για μετάδοση γνώσης του εκπαιδευτικού, μπορεί να μάθει από κάποιο Νο‐

τούλη, ακόμα κι αν ο Νοτούλης είναι ένα παιδί με μαθησιακές δυσκολίες.  Είναι ένα σύμβολο 

που έχει ανάγκη να το μιμηθεί κάθε παιδί, εάν ένας ικανός εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας 

και ΤΠΕ του ανοίξει το παράθυρο της γνώσης.  Μπορούμε όμως να εξάψουμε και να ενισχύ‐

σουμε μέσω ΤΠΕ ακόμη και το ενδιαφέρον του Νοτούλη με βάση ήχους, μελωδίες, τραγούδια 

1230/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



και άλλα, ώστε η φαντασία του να δημιουργεί εικόνες, ικανές να εμπεδώσουν σε παιδιά μό‐

νιμη αγάπη ευχαρίστησης   και  ικανοποίησης και των πιο ακραίων συναισθημάτων του. Ο 

ήχος στο αυτί του Νοτούλη διεγείρει τον πολλαπλασιαστή του ενδιαφέροντος και τον εισάγει 

στον μαγικό κόσμο της μετατροπής του ήχου σε εικόνα φανταστική – δημιουργική – ενδια‐

φέρουσα –με μόνιμα χαρακτηριστικά που τα μεταδίδει ευφυώς και ευχάριστα στους μικρούς 

μαθητές. 

Κανένας, όμως, Νοτούλης και καμία πρακτική δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει εάν δεν υ‐

πήρχε η αμέριστη συνεργασία δασκάλων διαφορετικών ειδικοτήτων, διότι στόχο των σύγ‐

χρονων αναζητήσεων στην εκπαίδευση αποτελεί η διασύνδεση της σχολικής γνώσης με τη 

βιωματική εμπειρία του παιδιού την οποία αποκτά στον ενιαίο κόσμο όπου κινείται. Οι δια‐

θεματικές και διεπιστημονικές διδακτικές προσεγγίσεις επιχειρούν την υπέρβαση των δια‐

χωριστικών ορίων που έχουν θέσει οι διαφορετικοί επιστημονικοί κλάδοι στη διάρκεια των 

ετών, ώστε να επιτευχθούν μορφές συνεργασίας και σύμπραξης μεταξύ των διδασκομένων 

μαθημάτων με σκοπό την ενιαία προσέγγιση μιας θεματικής ενότητας από όλες  τις δυνατές 

πλευρές. Μπορεί ακόμη  να  χρησιμοποιηθεί  για  να  διευκολύνει  την ανάπτυξη δεξιοτήτων 

γραφής και ανάγνωσης και να ενισχύσει την κοινωνικοποίηση και τη συναισθηματική ανά‐

πτυξη των παιδιών καθώς και την αποδοχή της διαφορετικότητας και την ανάπτυξη της συ‐

νεργασίας (Αναλυτικό πρόγραμμα μουσικών σπουδών για το δημοτικό) 

Στο  συγκεκριμένο πρόγραμμα πήραν μέρος 100 μαθητές των Γ και Δ τάξεων του δημοτικού. 

Στο παρακάτω παράδειγμα δίνεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε  διότι μαθαίνουμε πιο 

αποτελεσματικά όταν μπορούμε να αναλύουμε τις δικές μας στρατηγικές μάθησης και να 

χτίζουμε  πάνω  σε  αυτές  (Adey &  Shayer,  2002).  Οι  δραστηριότητες  που  συνδυάζουν  τη 

γλώσσα με τη μουσική μπορούν να υποστηρίξουν κάποιες από τις στρατηγικές μάθησης, που 

σύμφωνα με την Οξφόρδη  (1990)  είναι: οι γνωστικές, οι μνημονικές και οι μεταγνωστικές 

στρατηγικές  καθώς  και  οι  κοινωνικές  και  συναισθηματικές  στρατηγικές.  Όταν  οι  μαθητές 

συμμετέχουν με ευχαρίστηση σε μουσικές δραστηριότητες  εκτός  της  τάξης,  τα  τραγούδια 

που από μόνα τους ακούν σε μια νέα γλώσσα μπορούν να παραμείνουν στο μυαλό τους για 

το υπόλοιπο της ζωής τους και να γίνουν κομμάτι του δικού τους πολιτισμού (Kramer, 2001) 

(ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ    Εγχειρίδιο  εκπαιδευτικού  (http://www.primarymusic. 

gr/images/editions/online/emp‐l/handbook.pdf) Κεφ.4 παρ. 4.6 «Γνωστικές στρατηγικές για 

την εκμάθηση μιας γλώσσας με τη βοήθεια μουσικών δραστηριοτήτων» σελ.46) 

Μάθημα ιστορίας Γ δημοτικού: «Οι 12 θεοί του Ολύμπου» 

 

Φωτ.1                                                               Φωτ.2 
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Βήμα 1ο: Γνωρίζοντας από το δάσκαλο την χρονική περίοδο που πρόκειται να διδάξει  στο 

μάθημα της ιστορίας τους 12 Θεούς του Ολύμπου από το βιβλίο της Γ δημοτικού  (ενότητα 1 

σελ.11‐25), στην διδακτική ώρα της μουσικής πρόβαλα στα παιδιά την ταινία: «Ο Νοτούλης 

και οι 12 Θεοί του Ολύμπου»   (εξώφυλλο ιστορίας – Φωτ. 1 ) και δίδαξα  το τραγούδι : «Οι 

12 θεοί του Ολύμπου»  στιχ. Μ.Γ/ μουσική Beethoven  «Ο ύμνος στη Χαρά»  μία εβδομάδα 

νωρίτερα από το μάθημα με τον δάσκαλο. Στο συγκεκριμένο φυλλάδιο υπήρχαν ζωγραφι‐

σμένοι οι Θεοί του Ολύμπου  (Φωτ.2) που τους χρωμάτισαν. Τα παιδιά έμαθαν  τα λόγια του 

συγκεκριμένου τραγουδιού.  

Βήμα 2ο: Ο δάσκαλος  έφτασε στις σελίδες της ιστορίας «Οι Θεοί του Ολύμπου», όπου τα 

παιδιά έχοντας το βίωμα από την προβολή παραμυθιού με πρωταγωνιστή τον Νοτούλη και 

γνωρίζοντας καλά να τραγουδάνε το τραγούδι, ήδη  είχαν  εξοικειωθεί με τα ονόματα των 

θεών.  

Βήμα 3Ο: Στη ώρα των εικαστικών, συνεργάστηκα με την συνάδελφο για να φτιάξουν (βλέ‐

ποντας στο διαδίκτυο του σχολείου ) όσα περισσότερα στοιχεία μπορούσαν από τον κάθε 

Θεό πχ κεραυνούς από χαρτόνι, κορώνες, σπαθιά, λουλούδια κτλ.. 

Βήμα 4Ο: Στο επόμενο μάθημα μουσικής τα παιδιά διάλεξαν ρόλους.  Οι μαθητές λειτούργη‐

σαν ομαδικά  (με  ενίσχυση  της συνεργατικότητας),  διαθεματικά‐διεπιστημονικά  (με  την  ε‐

μπλοκή των κατασκευών που είχαν κάνει στην ώρα των εικαστικών, αλλά και των γνώσεων 

που απέκτησαν από το μάθημα της ιστορίας), βιωματικά (τραγουδώντας το τραγούδι, κάθε 

φορά που στο τραγούδι αναφερόταν ένας θεός, το παιδί που είχε τον συγκεκριμένο ρόλο 

πήγαινε και καθόταν δίπλα στο Νοτούλη) και αποκεντρωμένα (χωρίς άμεσο έλεγχο ή συνεχή 

διόρθωση, αυτοσχεδιάζοντας στους διαλόγους των ηρώων).    Στην  ίδια διδακτική ώρα, μη 

θέλοντας να ξεφύγω  από την διδακτική ύλη του υπουργείου τους παρέπεμψα να ανοίξουν 

τα βιβλία μουσικής (βιβλίο Γ και Δ δημοτικού ) στη σελίδα 11 κεφάλαιο 3. »Αναζητώντας το 

ρυθμό της μουσικής». Σε αυτό το κεφάλαιο μετά από συζήτηση με τα παιδιά ανακαλύψαμε 

πως  η μουσική του τραγουδιού «οι 12 Θεοί του Ολύμπου»  έχει σταθερό ρυθμό. Προχωρώ‐

ντας στη σελίδα 12 του ίδιου κεφαλαίου  στο μάθημα «Η μουσική έχει κι αυτή τον δικό της 

σταθερό ρυθμό> > εκτός από απόσπασμα του Ζορζ  Μπιζέ που αναφέρει το βιβλίο τους έ‐

βαλα να ακούσουν την μουσική από τον «Ύμνο της Χαράς του Μπετόβεν». Τα παιδιά με εν‐

θουσιασμό “ανακάλυψαν “ πως είναι ίδια με την μουσική του τραγουδιού μας.  Έπειτα τους 

παρέπεμψα στο τετράδιο εργασιών του Υπουργείου Παιδείας ( Γ και Δ δημοτικού) στην Δρα‐

στηριότητα 2  σελ.9 όπου με κρουστά μουσικά όργανα, αλλά και με μικρά αρμόνια παίζοντας 

με χρωματιστές νότες συνόδευαν το τραγούδι.  

Βήμα 5ο: Στην ώρα της γυμναστικής  σε συνεργασία με τον γυμναστή, έπειτα από την προ‐

τροπή των παιδιών, έφτιαξαν ένα χορευτικό με βάση τα λόγια του τραγουδιού. 

Βήμα 6ο: Αναστοχασμός ‐Εξαγωγή συμπερασμάτων: Στο τρίτο και τελευταίο μάθημα που α‐

φιέρωσα σε αυτήν την ενότητα αφού μου έδειξαν το χορευτικό που ετοίμασαν, τραγουδή‐

σαμε, ξαναπαίξαμε το θεατρικό, συζητήσαμε για τις γνώσεις που απόκτησαν από το  συγκε‐

κριμένο μάθημα ιστορίας, τους παρέπεμψα στο βιβλίο μουσικής Γ & Δ δημοτικού βιβλίο μα‐

θητή στη σελ.70 ‐71 όπου διαβάζοντας τις πληροφορίες για τον Μπετόβεν ακούσαμε όμορα 
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κομμάτια που διαθέτει το cd που συνοδεύει το βιβλίο και που προτείνονται στη συγκεκρι‐

μένη σελίδα.  

Βήμα 7ο: Σκέψεις και συναισθήματα:  (φωτ.3). Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και 

έπειτα από το θεατρικό δρώμενο που παρουσιάσανε τον Ιούνιο φτιάχνοντας ρόλους από τις 

ιστορίες του Νοτούλη, συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που αφορούσε τις σκέψεις,  τα 

συμπεράσματα και τα συναισθήματα των παιδιών για τον Νοτούλη. 

 

 

Φωτ.3 

Πεδία σύνδεσης με τα αναλυτικά προγράμματα 

 

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τα μαθήματα του δημοτικού σχολείου (ΦΕΚ 303Β/ 

13‐3/2003,σελ 18) προτείνονται μουσικές δραστηριότητες σε όλα τα μαθήματα.   «Ένα κεί‐

μενο που συνδυάζεται με μουσική μπορεί να απομνημονευθεί (και να ανακληθεί) ευκολό‐

τερα (Calvert & Tart, 1993; Wallace, 1994). Έχει, επίσης, υποστηριχθεί πως η ενασχόληση με 

τη μουσική μπορεί να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στην ανάγνωση και τον προφορικό 

λόγο,  καθώς βελτιώνει  τις ακουστικές δεξιότητες  (Fujioka, Ross, Kakigi, Pantev, & Trainor, 

2006; Ho, Cheung, & Chan, 2003)»  (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ  ΜΟΥΣΙΚΗΣ>  εγχειρίδιο εκπαι‐

δευτικού (http://www.primarymusic.gr/images/editions/online/emp‐l/handbook. pdf) κεφ.4 

«Ενσωματώνοντας τη Μουσική στην Εκμάθηση της Γλώσσας» σελ.37) 

 

Γλώσσα: Εμπέδωση γραμματικών φαινομένων των Γ & Δ τάξεων.  «Ο Νοτούλης και τα μέρη 

του λόγου», «Ο Νοτούλης μαθαίνει στην κυρά Αλεπού τις καταλήξεις των ουσιαστικών», «Ο 

Νοτούλης και οι καταλήξεις των ρημάτων». Κεφ. «Ο κόσμος γύρω μας» σελ. 68‐76 ‐ «Ο Νο‐

τούλης και το ποτάμι που μιλούσε» 

 

Μαθηματικά: Εμπέδωση μαθηματικών εννοιών περίμετρος‐εμβαδό για την Δ δημοτικού και 

αξία χρημάτων για τη Γ δημοτικού. «Ο Νοτούλης, η περίμετρος και το εμβαδό χορεύουν συρ‐

τάκι», «Ο Νοτούλης και τα ευρώπουλα που χορεύουν». 

 

Γεωγραφία: Εμπέδωση μαθημάτων Γεωγραφίας –γεωγραφικά διαμερίσματα, για τη Δ δημο‐

τικού. «Ο Νοτούλης και τα γεωγραφικά διαμερίσματα». 

 

Ιστορία: Εμπέδωση μαθημάτων της ιστορίας « Οι 12  Θεοί του Ολύμπου» για τη Γ δημοτικού. 
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Περιβαλλοντολογικά   –  Κοινωνικά θέματα: Διατροφή,  περιβάλλον,  Διαφορετικότητα. «Ο 

Νοτούλης και ο διαγωνισμός των τροφίμων», «Ο Νοτούλης και το ποτάμι που μιλούσε» «Ο 

Νοτούλης και ο Αντωνάκης», « Η ελπίδα γεννιέται από μας». 

  

Μουσική: Ακούσματα διαφόρων ειδών μουσικής‐ που συνδέονται και με το αναλυτικό πρό‐

γραμμα του βιβλίου – εκμάθηση των νοτών, αυτοσχεδιασμός.  « Ο Νοτούλης και οι νότες»,  

« Ο Ύμνος του σχολείου μας», « Ο Ύμνος της τάξης μας». 

 

Αγγλικά: Εμπέδωση του αγγλικού αλφάβητου. «Ο Νοτούλης μαθαίνει αγγλικά». 

 

Σύνδεση των τραγουδιών‐ιστοριών του Νοτούλη με τα αναλυτικά προγράμματα  μουσικής. 

 

Η μουσική είναι αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας. Ως υποχρεωτικό μάθημα του Αναλυτικού 

Προγράμματος η Μουσική συνεισφέρει με ένα ιδιαίτερο τρόπο τόσο στη γνωστική όσο και 

στη συναισθηματική, πνευματική, πολιτισμική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των μαθητών και 

των μαθητριών, προάγοντας παράλληλα τα εκπαιδευτικά ιδεώδη που διέπουν τα νέα ανα‐

λυτικά προγράμματα.  

 

Στο μάθημα της Μουσικής η απόκτηση μουσικών γνώσεων καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτή‐

των,  αξιών,  στάσεων  και  συμπεριφορών,  επιτυγχάνεται  μέσα  από  πρακτικές,  βιωματικές 

μουσικές δραστηριότητες, διασφαλίζοντας την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και μαθη‐

τριών, το Πρόγραμμα Σπουδών της Μουσικής επιδιώκει τα εξής: 

  

 Να  συμβάλει  στην  προαγωγή  της  δημιουργικότητας  των  μαθητών  και  των  μαθη‐

τριών, προσφέροντάς τους δυνατότητες για αυτοέκφραση και προβληματισμό, κα‐

θώς και ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων για καινοτομίες.  

 Να συντελέσει στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας των μαθητών 

και των μαθητριών για λύση προβλήματος, στην όξυνση της μνήμης, στην ανάπτυξη 

των μαθησιακών δεξιοτήτων τους καθώς και στην απόκτηση μεταγνωστικών δεξιο‐

τήτων.  

 Να παρέχει, μέσα από ομαδικές δραστηριότητες, τη δυνατότητα στους μαθητές και 

στις μαθήτριες να κοινωνικοποιηθούν, να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας, να 

αλληλεπιδρούν και να σέβονται τους άλλους.  

 

Η Μουσική, συμβάλλει στην ολιστική παιδεία των μαθητών και των μαθητριών και στη δια‐

μόρφωση πολιτών που είναι ικανοί και ωφέλιμοι μπροστά στις προκλήσεις του 21ου αιώνα» 

(ΜΟΥΣΙΚΗ  ‐  Υπουργείο  Παιδείας  και  Πολιτισμού  www.moec.gov.cy/analytika_program‐

mata/...analytika‐programmata κεφ.2.6.2. 1). Τα  Νέα  Προγράμματα Σπουδών Αισθητικής Α‐

γωγής, προσανατολίζονται στους άξονες του Νέου Σχολείου και υπηρετούν ένα σχολείο Ολο‐

ήμερο, Καινοτόμο, Αειφόρο, Ενταξιακό και Ψηφιακό. Η έμφαση τοποθετείται ακόμη περισ‐

σότερο στις δεξιότητες και στους μαθησιακούς στόχους, ξεφεύγοντας από το περιεχόμενο 

και την «ύλη», προσφέροντας έτσι ένα πλαίσιο ευελιξίας στον εκπαιδευτικό ο οποίος θα κλη‐

θεί  να διαφοροποιήσει  το μάθημά του, αξιοποιώντας μια ποικιλία εργαλείων και υλικών, 

συμβατικών και ψηφιακών, με στόχο ‐στο κοντινό μέλλον τον απεγκλωβισμό από το ένα και 

1234/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



μοναδικό διδακτικό εγχειρίδιο «(Νέα Προγράμματα για το Νέο Σχολείο του Π.Ι 2011 – Τέχνες 

και Πολιτισμός στο κεφ. Σκεπτικό της Πρότασης στη σελ.3 ) 

 

Επίτευξη Στόχων (γνωστικοί, συναισθηματικοί, δεξιότητες) 

 

Μετά την υλοποίηση του προγράμματος, οι μαθητές  σύμφωνα με τις απαντήσεις που δώ‐

σανε σε σχετικό ερωτηματολόγιο του Νοτούλη (φωτ.3) δήλωσαν πως ήταν σε θέση: 

1. Να γνωρίζουν αυτή την τεχνική ώστε να απομνημονεύουν με παρόμοιο τρόπο όσα 

μαθήματα τους δυσκολεύουν. Δημιουργία ιστορίας μέσω της τεχνολογίας, δημιουρ‐

γία στίχων, αυτοσχεδιασμός, ζωγραφική, κτλ.  

2. Να ακολουθούν την μέθοδο «Επίλυση προβλήματος» του Dewey χρησιμοποιώντας 

και άλλες μορφές τέχνης πχ.  ζωγραφική.   

3. Να αυτοσχεδιάζουν φτιάχνοντας στίχους, ή και τραγούδια (ομοδοσυνεργατική) ώστε 

να είναι η διέξοδός τους σε κάθε χαρά ή πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.  

4. Να γνωρίζουν καλύτερα από τα υπόλοιπα μαθήματα (εμπέδωση), τα κεφάλαια που 

διδάχθηκαν μέσα από τα συγκεκριμένα τραγούδια.  

5. Να γνωρίζουν διαφορετικά είδη μουσικής.  

6. Να διερευνούν και να ανακαλύπτουν στοιχεία της μουσικής θεωρίας –σύνδεση της 

μουσική με τις υπόλοιπες <τέχνες> ‐ (ρυθμούς, αξίες νότες‐σύνδεση με το τραγούδι, 

τη λαογραφία, τη μυθολογία, τη θρησκεία).  

7. Να συνεργάζονται κατά ομάδες, μέσα σε κλίμα φιλίας, εμπιστοσύνης.  

8. Να εκτιμούν τη σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της γνώσης στη ζωή μας και να 

αποκτήσουν θετική στάση σε θέματα που αφορούν την αξία της φιλανθρωπίας, της 

διαφορετικότητας, αλλά και των παγκόσμιων ημερών.   

9. Να προτείνουν τρόπους επίλυσης προβληματικών καταστάσεων, με συλλογική λήψη 

αποφάσεων.   

10. Να εκφράζονται μέσα από παιχνίδια ρόλων (ομαδοσυνεργατική).   
11. Χρησιμοποιώντας απλά μέσα, να δημιουργούν κατασκευές σχετικές με το θέμα που 

διδάσκονται από τον δάσκαλο πχ. καρτέλες για τα γεωγραφικά διαμερίσματα, για τα 

μέρη του λόγου, χάρτινες δημιουργίες όπως χρωματιστά καπέλα για την κάθε νότα, 

κορώνες  για  να παραστήσουν  του Θεούς  του Ολύμπου κτλ.,  σε συνδυασμό με  τη 

χρήση υπολογιστών.  

12. Να κάνουν καλή χρήση της φωνής τους και να τραγουδούν με την ανάλογη ένταση 
που πρέπει βάση του ρυθμού αλλά και της έννοιας τους τραγουδιού.  

13. Να τολμούν να παραθέτουν τις ιδέες τους για καινοτόμα θέματα βάζοντας και δικά 
τους λόγια στις ιστορίες του Νοτούλη.  

14. Να αγαπούν το σχολείο, βλέποντάς το σαν μέρος όχι μόνο μάθησης αλλά και διασκέ‐
δασης φτιάχνοντας ομαδικά έναν ύμνο για το σχολείο τους.  

Επίλογος 

Μετά από όλα τα παραπάνω διαπίστωσα πως οι κύριες μαθησιακές και διδακτικές προσεγ‐

γίσεις, που αποδείχθηκαν σωτήρια ιδέα όσο αφορά την εμπέδωση μαθημάτων, ειδικά στα 

παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, ήταν: 

1235/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



α) Ο συνδυασμός  της μάθησης που ήταν βασισμένη σε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή 

έργο (12 θεοί‐κλασική μουσική)  

β)  Η  συνεργατική  μάθηση‐η  ομαδοσυνεργατική  μάθηση  (δημιουργία    θεατρικού 

δρώμενου)  

γ) Η κοινωνική ‐ κονστρουκτιβιστική μάθηση (Ο κοινωνικός και επικοινωνιακός χαρα‐

κτήρας της γλώσσας του Νοτούλη αποτελεί τη βάση της δραστηριότητας. Οι ιστορίες 

του Νοτούλη έχουν αφετηρία σε θέματα που ο μαθητής‐Νοτούλης  επιχειρεί να κα‐

τανοήσει μέσα από τις εμπειρίες του χωρίς να λαμβάνει παθητικά τη γνώση αλλά 

μέσω της δραματοποίησης  η γνώση να οικοδομείται ενεργά από αυτόν) 

δ) Η διαθεματική (σύλληψη της γνώσης και εμπέδωση μέσω των τεχνών) και διεπι‐

στημονική μάθηση (αξιοποίηση των γνώσεων του Νοτούλη σε άλλα μαθήματα),   

ε) Η αναστοχαστική μάθηση (συνεχή αυτό‐αξιολόγηση  και ανάπτυξη του ήρωα και 

κατ’ επέκταση των παιδιών που έχουν ως αποτέλεσµα την ευελιξία, τη συνεχή ανά‐

λυση και την κοινωνική επίγνωση),  

ζ) Η ολιστική μάθηση (προβολή της ιστορίας του Νοτούλη όπου λειτουργεί η πολυαι‐

σθητηριακή  μάθηση  και  κινητοποιούνται  οι  κινησιακές  δεξιότητες  του μαθητή  σε 

συνδυασμό με μουσικοκινητικές δραστηριότητες οι οποίες στοχεύουν στην αισθη‐

τική συνειδητοποίηση ενός ή δύο θεμάτων πχ. Θεοί του Ολύμπου‐Κλασική μουσική, 

και  

η) Η μάθηση με τη στήριξη της τεχνολογίας και των ψηφιακών μέσων, όπως αναλύ‐

ονται  σε όλη την εργασία.  
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Τα μέρη του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή και η βιωματική μάθηση αυτών, με 
την βοήθεια των ΤΠΕ 

 
 

Παπαδημητρίου Γεώργιος 
 Καθηγητής Πληροφορικής (ΠΕ 19) Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

georpapajim@gmail.com 

 

Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο, γίνεται λόγος για τα μέρη του υλικού ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή, με 

τα οποία έρχονται σε επαφή οι μαθητές της τρίτης (Γ΄) και της τετάρτης (Δ΄) τάξης του Δη‐

μοτικού Σχολείου στο μάθημα των ΤΠΕ, με αποτέλεσμα να μετασχηματίζονται οι εσφαλμέ‐

νες προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την βοήθεια κατάλληλων σχεδια‐

σμένων  και  δομημένων  μαθησιακών  δραστηριοτήτων,  εννοιολογικών  χαρτών  καθώς  και 

μιας πρωτότυπης διαδραστικής πολυμεσικής εφαρμογής, βασιζόμενοι πάντα στην αναπτυ‐

ξιακή‐γνωστική θεωρία του Piaget. Επίσης, στο εν λόγω άρθρο, επισημαίνεται τόσο η χρήση 

των ΤΠΕ όσο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή διεξαγω‐

γή της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: τα μέρη του υλικού, Γ΄ τάξη δημοτικού, Δ΄ τάξη δημοτικού, Piaget, ρόλος 

εκπαιδευτικού, εννοιολογικός χάρτης, πολυμεσική εφαρμογή. 

 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών  (Δ.Ε.Π.Π.Σ) και Ανα‐

λυτικό Πρόγραμμα Σπουδών  (Α.Π.Σ) Πληροφορικής στο Δημοτικό  (Υπουργική Απόφαση Φ. 

12/879/88413/Γ1, 2010), οι μαθητές της τρίτης  (Γ΄) και τετάρτης  (Δ΄)  τάξης του Δημοτικού 

Σχολείου, συν τοις άλλοις πρέπει να είναι σε θέση: 

 να προσεγγίζουν βασικές έννοιες της Πληροφορικής και να εξοικειωθούν βαθμιαία 

με το λεξιλόγιο και τις ορολογίες των, 

 να καταγράφουν, να οργανώνουν, να ανακαλούν, να αναλύουν και να οπτικοποιούν 

το υλικό που συλλέγουν,  κατά τη διερεύνηση ενός θέματος, με  την αξιοποίηση ε‐

φαρμογής εννοιολογικής χαρτογράφησης, 

 να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν, να καταδεικνύουν και να περιγράφουν τη λει‐

τουργία των κυριότερων φυσικών μονάδων ενός τυπικού υπολογιστικού συστήμα‐

τος  (κεντρική μονάδα, πληκτρολόγιο, ποντίκι, οθόνη),  και  να μπορούν να εξηγούν 

με απλά λόγια τη χρησιμότητα κάθε συσκευής, να τις θέτουν σε λειτουργία και να 

τις χρησιμοποιούν με τρόπο ασφαλή και εργονομικό, 

 να αναγνωρίζουν, να κατονομάζουν, να καταδεικνύουν και να περιγράφουν τα βα‐

σικά μέρη της κεντρικής μονάδας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και 

 να αναγνωρίζουν τις μονάδες εισόδου ‐ εξόδου. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, κατά τα σχολικά έτη 2011‐2012 και 2012‐2013 οι μαθητές διδάχθηκαν τα 

ανωτέρω, χρησιμοποιώντας κατάλληλες σχεδιασμένες και δομημένες μαθησιακές δραστη‐

ριότητες,  εννοιολογικούς  χάρτες  και  μια  πρωτότυπη  διαδραστική  πολυμεσική  εφαρμογή, 
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προκειμένου  μέσω  της  βιωματικής  μάθησης  να  μετασχηματίσουν  τις  εσφαλμένες  προϋ‐

πάρχουσες γνώσεις που είχαν αναπτύξει για τα μέρη του υλικού (hardware) ενός ηλεκτρο‐

νικού υπολογιστή. 

 

Η διδασκαλία της παραπάνω ενότητας διήρκησε δέκα (10) διδακτικές ώρες και πραγματο‐

ποιήθηκε στο εργαστήριο Πληροφορικής. Στη διάθεση των μαθητών ήταν έντεκα (11) ηλε‐

κτρονικοί  υπολογιστές,  στους  οποίους  ήταν  εγκατεστημένα  τα  λογισμικά  προγράμματα 

«flash player», «IHMC CmapTools»  και «HotPotatoes». Ο εκπαιδευτικός με την χρήση του 

φορητού υπολογιστή της έδρας και ενός από τα λογισμικά προγράμματα διαχείρισης τάξης, 

παραδείγματός χάριν το «NETOP School v.6», επενέβαινε στην εκπαιδευτική διαδικασία και 

έδινε προτεινόμενες κατευθυντήριες γραμμές στους μαθητές, εφόσον αυτό ήταν απαραίτη‐

το. 

 

Αναπτυξιακή‐γνωστική θεωρία του Piaget 

Η θεωρία του Ελβετού βιολόγου και ψυχολόγου Jean Piaget, η πιο ολοκληρωμένη θεωρία 

νοητικής ανάπτυξης, αναφέρει ότι, η κατάκτηση της γνώσης είναι μια διαδικασία συνεχούς 

αυτοδόμησης και η γνώση αποκτάται και ανακαλύπτεται καθώς το παιδί αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κοινωνικοποιείται (Piaget, 1970).  

 

Όσο για την εξέλιξη της νοημοσύνης του παιδιού ο Piaget διακρίνει τέσσερα στάδια. Η με‐

τάβαση από το ένα στάδιο στο άλλο είναι βαθμιαία και έρχεται σαν αποτέλεσμα της συνε‐

χούς αλληλεπίδρασης  του παιδιού με  το περιβάλλον  του  (Μάνος, 2000).  Τα στάδια αυτά 

είναι το αισθησιοκινητικό στάδιο (από τη Γέννηση έως το 2ο έτος), το προσυλλογιστικό στά‐

διο (από το 2ο έως το 7ο έτος), το στάδιο των συγκεκριμένων λογικών ενεργειών (από το 7ο 

έως το 11ο έτος) και το στάδιο της αφηρημένης σκέψης (από το 11ο έως  το 14ο έτος). 

 

Οι μαθητές, στους οποίους αναφέρεται το παρόν άρθρο κατατάσσονται στο στάδιο των συ‐

γκεκριμένων  λογικών  ενεργειών.  Στο στάδιο αυτό,  το παιδί αναπτύσσει  την  ικανότητα  να 

επιλύει προβληματικές καταστάσεις με συγκεκριμένες λογικές ενέργειες που οφείλονται σε 

προηγούμενες εμπειρίες που έχει αποκτήσει. Η επίλυση αυτή εφαρμόζεται μόνο επαγωγι‐

κά, με αποτέλεσμα οι εικονικές αναπαραστάσεις να λειτουργούν πιο θετικά από τις λεκτικές 

εκφράσεις. Μολονότι σε αυτό το στάδιο το παιδί αρχίζει να αποκτά σωστή αντίληψη για το 

χώρο και το χρόνο και μπορεί να ταξινομεί, δεν εμφανίζει ακόμα τη δυνατότητα να κάνει 

υποθέσεις και να παράγει λογικά συμπεράσματα. 

 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο νέο σχολείο 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού και οι διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτικός‐μαθητής, είναι οι 

θεμελιώδεις λίθοι για την οργάνωσης της μαθησιακής διαδικασίας. 

 

Ο  εκπαιδευτικός στην προσπάθεια  να προσελκύσει  τους μαθητές  του,  γίνεται  ερευνητής, 

ψάχνοντας να ανακαλύψει τις ανάγκες τους, να τους προσεγγίσει, να τους συμβουλέψει και 

κυρίως να τους εμψυχώσει, παρακινώντας τους να δραστηριοποιηθούν και να συμμετέχουν 

στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, χρειάζεται να τους αντιμετωπίζει με ενσυναίσθηση, 

δηλαδή να αντιλαμβάνεται τις αντιδράσεις τους, να τις κατανοεί και να τις λαμβάνει υπόψη 
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του,  παραμένοντας αντικειμενικός στις  κρίσεις  του.  Επιπλέον,  πρέπει  να προτείνει  λύσεις 

και να παίρνει πρωτοβουλίες, προκειμένου να εκτονώνονται οι εντάσεις. 

 

Η εκπαίδευση για να οδηγηθεί από αυστηρά καθηγητο‐κεντρική, σε συλλογική, με έμφαση 

στην αντίρρηση, την διαφορετική άποψη και κυρίως στην εποικοδομητική συζήτηση, ο εκ‐

παιδευτικός πρέπει  να συγκροτεί ομάδες και  να αφήνει  τους μαθητές  να μιλούν,  να σκέ‐

φτονται, να δρουν και να συντονίζει τις ενέργειες και τα βήματα της κάθε ομάδας. Επίσης, 

να προσπαθεί να μετατρέψει μια ομάδα, από δυσκίνητη και δυσλειτουργική, σε ζωντανή, 

εύρυθμη και αποδοτική ,ώστε να επιτυγχάνονται οι διδακτικοί στόχοι. 

 

Συμπερασματικά,  ο  εκπαιδευτικός  οφείλει  να  έχει  συναίσθηση  του  ρόλου  και  του  έργου 

του, να αγαπά το επάγγελμά του, να είναι επιστημονικά καταρτισμένος και να διέπεται από 

ευγένεια, υπομονή, επιμονή, ειλικρίνεια, αντικειμενικότητα, αισιοδοξία, κοινωνικότητα. 

 

Επιπλέον, προκειμένου η βιωματική μάθηση να είναι αποτελεσματική, πρέπει το επίκεντρο 

της εκπαιδευτικής διαδικασίας να είναι οι εκπαιδευόμενοι, να ενθαρρύνεται και να επιδιώ‐

κεται η ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να επιδιώκεται η δη‐

μιουργία  μαθησιακού  κλίματος  που  χαρακτηρίζεται  από  ουσιαστική  επικοινωνία,  πνεύμα 

συνεργασίας και αμοιβαίο σεβασμό (Couraou, 2000). 

 

ΤΠΕ και πολυμεσικές εφαρμογές 

Ο  όρος  τεχνολογίες  πληροφορίας  και  επικοινωνίας  (ΤΠΕ)  συμπεριλαμβάνει  τα  μέσα  της 

πληροφορικής και της τεχνολογίας των τηλεπικοινωνιών, όπως είναι οι προσωπικοί υπολο‐

γιστές, τα δίκτυα υπολογιστών, τα δορυφορικά συστήματα, η κινητή τηλεφωνία και η ψη‐

φιακή τηλεόραση κλπ. Η ολοένα αυξανόμενη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη έχει 

δείξει ότι, η ενεργή εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία αυξάνεται. Ο υπολο‐

γιστής συνιστά τον κύριο άξονα ένταξης των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικα‐

σία, λόγω των δυνατοτήτων που προσφέρει για πολλαπλή αναπαράσταση της πληροφορίας 

και παρέχει τη δυνατότητα για εξατομικευμένη διδασκαλία, καθώς επίσης δημιουργεί ένα 

αλληλεπιδραστικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο κινητοποιεί το μαθητή (Παπαδημητρί‐

ου κ.α., 2013). 

 

Οι  ανωτέρω  δυνατότητες,  υλοποιούνται  μέσα  από  ειδικά  προγράμματα  που  φέρουν  τον 

τίτλο «εκπαιδευτικό λογισμικό». Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται  το προϊόν  της  τεχνο‐

λογίας, που σκοπό έχει να βοηθήσει τη διδασκαλία ενός γνωστικού αντικειμένου, ακολου‐

θώντας  μια  συγκεκριμένη  παιδαγωγική  φιλοσοφία  και  εκπαιδευτική  στρατηγική  (Μικρό‐

πουλος, 2000). Η χρήση του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού, αναπτύσσει την κριτική 

σκέψη του μαθητή,  εξαιτίας των πολλαπλών αναπαραστάσεων που προσφέρει. Κύριο χα‐

ρακτηριστικό των εκπαιδευτικών λογισμικών είναι ότι είναι πολυμεσικά (multimedia). 

 

Οι πολυμεσικές εφαρμογές αποτελούν ένα σημαντικό κομμάτι του εκπαιδευτικού λογισμι‐

κού, επειδή οι πολλαπλοί τρόποι αναπαράστασης της πληροφορίας (κείμενο, κίνηση, εικό‐

νες, βίντεο, γραφικά και ήχο), ωθούν τους εκπαιδευόμενους να συμμετέχουν ενεργά στην 

εκπαιδευτική διαδικασία και κατ’ επέκταση να αποκτούν πληρέστερη κατανόηση του αντι‐
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κειμένου διδασκαλίας. 

 

Χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Στα  πλαίσια  του  Δ.Ε.Π.Π.Σ  του  Α.Π.Σ  Πληροφορικής  του  Δημοτικού  Σχολείου  (Υπουργική 

Απόφαση Φ. 12/879/88413/Γ1, 2010), οι μαθητές της τρίτης (Γ΄) και τετάρτης (Δ΄) τάξης του 

51ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, του 10ου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Δημητρίου και του 

2ου Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου, κατά τα σχολικά έτη 2011‐2012 και 2012‐2013, διδά‐

χθηκαν  τα μέρη  του υλικού  ενός  ηλεκτρονικού υπολογιστή.  Η  διδασκαλία  της παραπάνω 

ενότητας διήρκησε δέκα (10) διδακτικές ώρες και έλαβε χώρα στα εργαστήρια Πληροφορι‐

κής  των  σχολείων.  Επίσης,  χρησιμοποιήθηκαν  οι  παρακάτω  κατάλληλα  σχεδιασμένες  και 

δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες. 

 

Δραστηριότητα 1η  

Ο προβλεπόμενος χρόνος της δραστηριότητας αυτής είναι δύο (2) διδακτικές ώρες. Οι μα‐

θητές στο τέλος της διδασκαλίας πρέπει να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να κατονο‐

μάζουν τις κυριότερες φυσικές μονάδες ενός τυπικού υπολογιστικού συστήματος, τα βασι‐

κά μέρη  της  κεντρικής  μονάδας  του ηλεκτρονικού υπολογιστή  και  τις  μονάδες  εισόδου – 

εξόδου. 

 

Ο εκπαιδευτικός, με την εκπαιδευτική τεχνική «καταιγισμός ιδεών», προσπαθεί να αντλήσει 

από  το μυαλό  των μαθητών  τα ήδη  γνωστά σε αυτούς μέρη  του υλικού  του υπολογιστή, 

μέσα από την ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Επίσης, ενισχύει τη συμμετοχή ό‐

λων  των μαθητών και παρεμβαίνει,  ούτως ώστε η  έκφραση  ιδεών να  είναι απόρροια δη‐

μιουργικής έκφρασης και όχι επίδειξη φαντασίας. Στην συνέχεια, αποτυπώνει τα λεχθέντα 

είτε στον πίνακα, είτε ελλείψει αυτού, σε έναν επεξεργαστή κειμένου.  

 

Κατόπιν, κατανέμει τους μαθητές σε ομάδες και ζητάει από κάθε ομάδα να κόψει από διά‐

φορα περιοδικά τεχνολογίας και από διαφημιστικά φυλλάδια συγκεκριμένα μέρη που αντι‐

στοιχούν στο υλικό του υπολογιστή. Στην συνέχεια, τους υποδεικνύει με ποια σειρά θα τα 

κολλήσουν σε ένα χαρτόνι. Επιπλέον, οι μαθητές κάτω από κάθε μέρος γράφουν την αντί‐

στοιχη ονομασία του. 

 

Με την εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης, ο εκπαιδευτικός περιγράφει τα μέρη του υπο‐

λογιστή. Παρά το γεγονός, ότι με την εκπαιδευτική τεχνική της εισήγησης καθίσταται δυνα‐

τή η μετάδοση γνώσεων και εννοιών σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, οι εκπαιδευόμενοι 

περιορίζονται  σε παθητική στάση.  Εξαιτίας αυτού  του  γεγονότος,  ο  εκπαιδευτικός με  την 

εκπαιδευτική  τεχνική  της  συζήτησης,  προσπαθεί  να  εκμαιεύσει  ποιες  από  τις  κυριότερες 

φυσικές μονάδες ανήκουν στις συσκευές εισόδου και ποιες στις συσκευές εξόδου. 

 

Δραστηριότητα 2η  

Ο προβλεπόμενος χρόνος της δραστηριότητας αυτής είναι δύο (2) διδακτικές ώρες. Οι μα‐

θητές στο τέλος της διδασκαλίας πρέπει να είναι σε θέση να καταγράφουν, να οργανώνουν, 

να ανακαλούν, και να αναλύουν το υλικό που συλλέγουν, κατά τη διερεύνηση του υλικού 

του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή  με  την  αξιοποίηση  εφαρμογής  εννοιολογικής  χαρτογράφη‐
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σης. 

 

Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι μια μορφή διαγράμματος, που βασικό στόχο έχει την απεικό‐

νιση της φυσικής γλώσσας και της ανθρώπινης σκέψης, μέσω μιας οπτικής σήμανσης στα 

πλαίσια μιας οργανωμένης εικονιστικής «γλώσσας». Η  χρησιμοποίηση  των εννοιολογικών 

χαρτών, πραγματοποιείται κάθε φορά που είναι αναγκαίο να παρουσιαστούν ιδέες με ζη‐

τούμενο την κατανόηση του περιεχομένου των εννοιών όσο και των μεταξύ τους σχέσεων, 

επιρροών  και  συνεπαγωγών.  Οι  εννοιολογικοί  χάρτες  από  διδακτικής‐παιδαγωγικής  από‐

ψεως  είναι  εικόνες  που  βοηθούν  το  μαθητή  να  δημιουργήσει  εννοιολογικές  ακολουθίες, 

συνεπαγωγές,  επαγωγικούς συλλογισμούς και  τελικά μία σύνδεση όλων των βασικών πα‐

ραμέτρων ενός θεματικού ή γνωστικού πεδίου (Βαρδάκα κ.α, 2005). 

 

Ο εκπαιδευτικός, αναρτά σε ένα εμφανές σημείο μέσα στην τάξη το χαρτόνι με τα αποτυ‐

πωμένα μέρη του υπολογιστή και ζητάει από του μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό «IHMC 

CmapTools», μέσω του οποίου θα δημιουργήσουν τον εννοιολογικό χάρτη του υλικού του 

υπολογιστή. Με αυτή την ενέργεια οι μαθητές εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία κατα‐

σκευής της γνώσης. Για να υλοποιηθεί ο εννοιολογικός χάρτης, οι μαθητές ενώνουν τις έν‐

νοιες σύμφωνα με τις σχέσεις που τις διέπουν. Η τελική μορφή της κάθε σχέσης ανάμεσα 

σε δύο έννοιες θα πρέπει να σχηματίζει μια πρόταση η οποία θα σηματοδοτεί αυτή τη σχέ‐

ση. Όσο η γνώση γύρω από το θέμα αναπτύσσεται ο εννοιολογικός χάρτης ανανεώνεται και 

εμπλουτίζεται  από  όλη  την  τάξη  και  ο  εκπαιδευτικός  δίνει  ανατροφοδότηση  ενισχύοντας 

την αυτοπεποίθηση και το ζήλο των μαθητών. Στο τέλος, με την εκπαιδευτική τεχνική της 

επίδειξης (χρήση του «NETOP School v.6») ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στους μαθητές τον 

πλήρες εννοιολογικό χάρτη ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή (σχήμα 1). 

 

Η χρήση του εννοιολογικού χάρτη σε επίπεδο τάξης δίνει την ευκαιρία να αναπτυχθούν δυ‐

ναμικές σχέσεις ανάμεσα στον  εκπαιδευτικό  και  τους μαθητές  καθώς  και ανάμεσα στους 

ίδιους τους μαθητές. Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να κατανοήσει τις ιδέες 

των μαθητών του και  τον  τρόπο σκέψης που αναπτύσσουν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα 

(Βαρδάκα κ.α, 2005). 

 

Σχήμα 1: Εννοιολογικός Χάρτης με τα μέρη ενός υπολογιστικού συστήματος. 
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Δραστηριότητα 3η 

Ο προβλεπόμενος χρόνος της δραστηριότητας αυτής είναι τρεις (3) διδακτικές ώρες. Οι μα‐

θητές στο  τέλος  της διδασκαλίας πρέπει  να είναι σε θέση να καταδεικνύουν και  να περι‐

γράφουν τις κυριότερες φυσικές μονάδες ενός τυπικού υπολογιστικού συστήματος καθώς 

και τα βασικά μέρη της κεντρικής μονάδας του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Ο εκπαιδευτικός ζητάει από τους μαθητές να εκκινήσουν τους υπολογιστές και να ανοίξουν 

το αρχείο «hardware.swf». Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την πρωτότυπη πολυμεσική 

εφαρμογή «Εκμάθηση του Υλικού του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή», υλοποιημένη με ένα από 

τα πιο κατάλληλα λογισμικά δημιουργίας πολυμεσικών εφαρμογών το «Adobe Flash». Δη‐

μιουργός της εφαρμογής είναι ο συγγραφέας του παρόντος άρθρου.  

 

Μετά της εισαγωγικής οθόνη καλωσορίσματος, οι μαθητές στην δεύτερη οθόνη καλούνται 

να επιλέξουν είτε να συνδέσουν τις κυριότερες φυσικές μονάδες ενός τυπικού υπολογιστι‐

κού συστήματος είτε να συνδέσουν τα βασικά μέρη της κεντρικής μονάδας. 

 

Εφόσον οι μαθητές επιλέξουν την πρώτη περίπτωση, τότε στο κέντρο της επόμενης οθόνης 

εμφανίζεται  μια  κεντρική μονάδα,  μία οθόνη,  ένα πληκτρολόγιο  και  ένα ποντίκι.  Κατόπιν 

εμφανίζεται o βοηθός (avatar) μεταξύ της εφαρμογής και του χρήστη και παροτρύνει τους 

μαθητές να επιλέξουν την κεντρική μονάδα. Μόλις γίνει αυτό, εμφανίζεται η πίσω όψη της 

κεντρικής μονάδας Οι μαθητές με συγκεκριμένη σειρά,  με  την βοήθεια  του avatar  και με 

την τεχνική «σύρε και άφησε» (drag & drop) τοποθετούνε την οθόνη, το πληκτρολόγιο και 

το ποντίκι στην σωστή θέση. Καθώς οι μαθητές κάνουν κλικ σε κάποιο μέρος για να το με‐

τακινήσουν,  τότε  το avatar περιγράφει  το συγκεκριμένο μέρος και μόνο όταν  τελειώσει η 

εκφώνηση,  οι μαθητές μπορούν  να μετακινήσουν  το  επόμενο μέρος. Μόλις ολοκληρωθεί 

αυτή η διαδικασία τότε στην οθόνη εμφανίζεται και πάλι η μπροστινή όψης της κεντρικής 

μονάδας και γίνεται ενεργό το κουμπί έναρξης λειτουργίας του υπολογιστή, στο οποίο κά‐

νουν κλικ οι μαθητές. Καθώς ο υπολογιστής έχει μπει σε λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη 

στην οποία ο χρήστης πρέπει να επιλέξει το λειτουργικό σύστημα, το οποίο θέλει να χρησι‐

μοποιήσει και σε αυτό το σημείο τερματίζει η εφαρμογή. 

 

Εφόσον οι μαθητές επιλέξουν την δεύτερη περίπτωση, τότεε στο κέντρο της οθόνης εμφα‐

νίζεται μια κεντρική μονάδα, μία οθόνη, ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι. Κατόπιν εμφανί‐

ζεται o βοηθός (avatar) μεταξύ της εφαρμογής και του χρήστη και παροτρύνει τους μαθητές 

να επιλέξουν την κεντρική μονάδα. Μόλις γίνει αυτό,η κεντρική μονάδα ανοίγει και πάνω, 

κάτω και δεξιά της οθόνης εμφανίζονται τα μέρη που εσωκλείονται μέσα σε αυτήν. Οι μα‐

θητές με συγκεκριμένη σειρά, με την βοήθεια του avatar και με την τεχνική «σύρε και άφη‐

σε» (drag & drop) τοποθετούνε τα μέρη του υλικού της κεντρικής μονάδας στην σωστή θέ‐

ση. Καθώς οι μαθητές κάνουν κλικ σε κάποιο μέρος για να το μετακινήσουν, τότε το avatar 

περιγράφει το συγκεκριμένο μέρος και μόνο όταν τελειώσει η εκφώνηση, οι μαθητές μπο‐

ρούν να μετακινήσουν το επόμενο μέρος. Μόλις ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία τερματίζει 

η εφαρμογή 

 

Για να αποφευχθεί ο επιπλέον θόρυβος και να χαθεί ο εκπαιδευτικός στόχος, τα μόνα ηχεία 

που είναι ανοικτά είναι τα ηχεία του φορητού υπολογιστή της έδρας. Έτσι λοιπόν, στο τέ‐

1243/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



λος, ο εκπαιδευτικός με την χρήση του φορητού υπολογιστή της έδρας και την χρήση του 

λογισμικού προγράμματος «NETOP School v.6», επεμβαίνει στην εκπαιδευτική διαδικασία 

με την εκπαιδευτική τεχνική της επίδειξης και παρουσιάζει στους μαθητές την πολυμεσική 

εφαρμογή. Μέσω των ηχείων ακούγεται η περιγραφή των διάφορων μερών του υλικού του 

υπολογιστή, την οποία κατανοούν και αφομοιώνουν οι μαθητές. 

 

Δραστηριότητα 4η 

Ο προβλεπόμενος χρόνος της δραστηριότητας αυτής είναι δύο (2) διδακτικές ώρες. Οι μα‐

θητές στο τέλος της διδασκαλίας πρέπει να έχουν κάνει κτήμα τους το λεξιλόγιο και τις ο‐

ρολογίες των εννοιών που αναφέρονται στο υλικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

 

Ο εκπαιδευτικός προκειμένου να αξιολογήσει του μαθητές, με την βοήθεια του λογισμικού 

«HotPotatoes»  δημιουργεί  ασκήσεις  αντιστοίχισης,  συμπλήρωσης  κενού,  και  πολλαπλών 

επιλογών. 

 

Κάθε μαθητής κάθεται σε ένα υπολογιστή και σε συγκεκριμένο χρόνο καλείται να απαντή‐

σει  σωστά στις  ερωτήσεις  των ασκήσεων.  Στην περίπτωση που ο μαθητής δεν απαντήσει 

σωστά, εμφανίζεται ένα μήνυμα θετικής παρότρυνσης, προκειμένου να ξαναπροσπαθήσει 

για την εύρεση της σωστής απάντησης, ενώ στην αντίθετη περίπτωση εμφανίζεται ένα μή‐

νυμα επιβράβευσης. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, τότε αυτόματα υπολο‐

γίζεται και το ποσοστό επιτυχίας του κάθε μαθητή στην συγκεκριμένη σειρά ασκήσεων. 

 

Ο εκπαιδευτικός, εφόσον δεν έχει την δυνατότητα να κρατάει σημειώσεις. για το σε ποιες 

ερωτήσεις οι μαθητές δυσκολεύτηκαν κατά την διαδικασία της αξιολόγησης, καλό είναι να 

δημιουργήσει «log» αρχεία στις «html» σελίδες, για την καταγραφή ιστορικού. Με αυτό τον 

τρόπο, ανακαλύπτει ποιες έννοιες δυσκολεύουν τους μαθητές και με την εκπαιδευτική τε‐

χνική  των  ερωτήσεων  και  απαντήσεων  ενισχύει  την  συμμετοχή  τους  και  αναπτύσσει  την 

κριτική  τους  ικανότητα με αποτέλεσμα να αποσαφηνιστούν οι  εν  λόγω έννοιες  και  να γί‐

νουν και αυτές κτήμα τους. 

 

Συμπεράσματα 

Η συνεισφορά του άρθρου έγκειται στο να αναδείξει την βιωματική μάθηση, μέσω της ο‐

ποίας ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών, επειδή τους δίνεται η ευκαιρία να ανα‐

καλύψουν μόνοι τους την γνώση. 

 

Οι μαθητές αντιμετώπισαν θετικά τις δραστηριότητες που τους ανατέθηκαν, μέσω των ο‐

ποίων γνώρισαν  τα μέρη  του υλικού  (hardware)  ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή  και μετα‐

σχημάτισαν  τις  εσφαλμένες  προϋπάρχουσες  γνώσεις  που  είχαν  αναπτύξει  για  αυτά.  Πιο 

συγκεκριμένα, έμαθαν ότι ο υπολογιστής αποτελείται από την κεντρική μονάδα, την οθόνη 

το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Αποσαφήνισαν το ότι, όταν χρησιμοποιούμε την έννοια υ‐

πολογιστής αναφερόμαστε σε ένα ενιαίο υπολογιστικό σύστημα και όχι σε κάθε μέρος ξε‐

χωριστά.  Συνειδητοποίησαν ότι η οθόνη,  το πληκτρολόγιο και  το ποντίκι συνδέονται στην 

κεντρική μονάδα και όχι στην οθόνη που νόμιζαν στην αρχή. Επίσης, έμαθαν ποιες συσκευ‐

ές  είναι  εισόδου  και  ποιες  εξόδου.  Επιπλέον,  όταν  στους  μαθητές  παρουσιάστηκαν  σε 
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πραγματικές συνθήκες τα βασικά μέρη της κεντρικής μονάδας, οι μαθητές ήταν θέση να τα 

περιγράψουν και συνειδητοποίησαν ότι όλα τα δεδομένα μεταφέρονται μέσου της μητρι‐

κής πλακέτας. 

 

Ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να ενισχυθεί η βιωματική μάθηση λειτούργησε, ως συντονι‐

στής της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ως σύμβουλος και εμψυχωτής, καθώς και εκείνος που 

ενθάρρυνε και διευκόλυνε την ανακαλυπτική πορεία προς τη γνώση, παρακινούσε τους εκ‐

παιδευόμενους  να  δραστηριοποιούνται,  να  επεξεργάζονται  τις  γνώσεις  και  τις  εμπειρίες 

που διαθέτουν, να αναζητούν νέες πηγές, να μαθαίνουν ερευνώντας ‐ πράττοντας, δηλαδή 

«να μαθαίνουν πώς να μαθαίνουν». 

 

Τέλος, η εκπαιδευτική κοινότητα πρέπει να απεμπλακεί από τη χρήση του πίνακα και της 

τεχνικής  της  εισήγησης  και  να  εισάγει  νέες  εκπαιδευτικές  τεχνικές,  συνδυασμένες  με  την 

χρήση του υπολογιστή στην τάξη. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την άψογη συνεργασία και 

τον  αμοιβαίο  αλληλοσεβασμό  μεταξύ  του  εκπαιδευτικού  και  των  μαθητών,  στοιχεία  που 

αποτελούν τις βασικές προϋποθέσεις για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικα‐

σίας. 

 

Ευχαριστίες 

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διευθυντές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

Κρητικό Δημήτριο  (51ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών)  και Μαστραντώνη Παναγιώτα  (2ου 

Δημοτικού Σχολείου Μοσχάτου), οι οποίοι διευκόλυναν το συγκεκριμένο έργο με τον σύγ‐

χρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, που διαθέτουν τα σχολεία τους. Επίσης, θερμά ευχαριστήρια 

και  στον  εκπαιδευτικό  πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης  Βασίλειο  Μπενάκη  για  την  πολύτιμη 

βοήθεια  που  προσέφερε,  με  την  φωτογράφιση  των  μερών  του  υλικού  του  ηλεκτρονικού 

υπολογιστή. 
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Περίληψη 

Μέσω μιας  συνοπτικής  αναδρομής  στις  απαρχές  της  θεωρίας  της  δραστηριότητας,  η  πα‐

ρούσα  εργασία  συνηγορεί  υπέρ  της  εισαγωγής  των ψηφιακών  εργαλείων  στον  χώρο  της 

Προσχολικής Αγωγής, ως σημαντικών μέσων διδασκαλίας. Ακολούθως, με κεντρική αναφο‐

ρά στον εγγενή, μαθησιακό οπλισμό των πλούσιων και καινοτόμων δραστηριοτήτων, προ‐

τείνει αρκετές, υλοποιημένες στα εποικοδομιστικά εικονοστοιχεία δυο ανοιχτού τύπου λο‐

γισμικών, του Cabri Geometry και του Revelation Natural Art. Η προσπάθεια ανάδειξης της 

γεωμετρικής,  της χωρικής και της λογικομαθηματικής σκέψης, αποτέλεσε τον στόχο, κατά 

τη σχεδίαση  των δραστηριοτήτων.  Έτσι, προτάθηκαν δραστηριότητες σχεδίασης και   ανα‐

γνώρισης γεωμετρικών σχημάτων καθώς και ταξινόμησής τους. Επιπλέον, η διάκριση χρω‐

μάτων, η σειροθέτηση, η αντίληψη θέσης, η αντίληψη και αναπαραγωγή μοτίβων, η οικο‐

δόμηση των αριθμών, οι αριθμητικές πράξεις, οι ευκλείδειοι μετασχηματισμοί και τέλος η 

ανάπτυξη  της  δημιουργικότητας  και  της  αισθητικής  έκφρασης  αποτέλεσαν  τους  κινητή‐

ριους, μαθησιακούς μοχλούς των υπόλοιπων δραστηριοτήτων. 

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Λογισμικό, Δραστηριότητες, Χωρική σκέψη, Λογικομαθηματική γνώση 

 

Δραστηριότητες  και Λογισμικό: Μια συμπαγής σχέση αλληλεξάρτησης 

Ο Vygotsky υπήρξε ο θεμελιωτής της θεωρίας της δραστηριότητας (Activity theory), η οποία 

ιστορικά,  ιδρύθηκε από τους Alexei Leontev και Sergei Rubinshtein και προέκυψε ως αντί‐

δραση στα επιστημονικά κρατούντα των πρώτων δεκαετιών του προηγούμενου αιώνα, δε‐

δομένου ότι δεν συνυπολογίζονταν στους δραστικούς παράγοντας της αναπτυξιακής διαδι‐

κασίας, η σχέση μεταξύ ενός προσώπου και του περιβάλλοντός του  (Aboulafia & Gould & 

Spyrou, 1995). Μια σχολική δραστηριότητα εκτελείται από μια ομάδα ανθρώπων, όπως ο 

εκπαιδευτικός  και  οι  μαθητές  (υποκείμενο)  και  κατευθύνεται  από  ορισμένους  στόχους  ή 

σκοπούς  (αντικείμενο),  ενώ διαμεσολαβητικό ρόλο έχουν τα φυσικά, ψυχολογικά και ψη‐

φιακά  εργαλεία.  Ο  τελικός,  ευκταίος  μετασχηματισμός  των  αντικειμένων  σε  (μαθησιακά) 

αποτελέσματα σηματοδοτεί την ύπαρξη των δραστηριοτήτων, οι οποίες διαφοροποιούνται, 

και  αποκτούν  διακριτά  χαρακτηριστικά,  με  βάση  το  τυχόν,  διαφορετικό  αντικείμενό  τους 

(Μαστρογιάννης, 2013).  Αυτονόητα,  οι  εκπαιδευτικές,  σχολικές  δραστηριότητες  έχουν ως 

προσδόκιμο  αποστάλαγμα,  τον  άμεσο  και  εφαρμόσιμο,  προσπορισμό  παιδαγωγικών  και 

μαθησιακών οφελών (Robertson, 2008).  

 

Στον χώρο της προσχολικής Αγωγής, με τα μεγάλα περιθώρια ευλυγισίας, που παρέχουν οι 

γενικοί προσανατολισμοί του σχετικού Αναλυτικού Προγράμματος, οι εκπαιδευτικοί, απα‐

γκιστρωμένοι από την αυθεντία του εγχειριδίου, σε ευέλικτα, αυτόνομα πλαίσια, ακολου‐
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θώντας τον δικό τους ρυθμό και τέμπο, αφήνουν το προσωπικό στίγμα τους, κατά   τη δη‐

μιουργία  ευνοϊκών  για  τη μάθηση δραστηριοτήτων.  Την  τελευταία δεκαετία η  ένταξη  και 

ενσωμάτωση του υπολογιστή στην καθημερινή, διδακτική πρακτική ήγειρε αξιώσεις για την 

κατάστρωση εμπνευσμένων, αναπτυξιακά κατάλληλων δραστηριοτήτων, οι οποίες θα στη‐

ρίζονται και θα αξιοποιούν ψηφιακά εργαλεία, εκπαιδευτικά λογισμικά και εφαρμογές στον 

κυβερνοχώρο. Αποδεδειγμένα, τα δυνητικά, μαθησιακά οφέλη της τεχνολογίας, ως γνωστι‐

κού εργαλείου, δεν είναι καθόλου αμελητέα (Plowman & Stephen, 2005; Δαφέρμου & Κου‐

λούρη & Μπασαγιάννη, 2006; Νικολοπούλου, 2010). 

 

Μια κατεύθυνση δραστηριοτήτων με ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο εστιάζει στην ανάπτυξη   δεξιο‐

τήτων και στην ενίσχυση των νοητικών διαδικασιών των νηπίων. Οι ψηφιακές υποβοηθή‐

σεις, που προικοδοτούν τις δραστηριότητες, συνάμα τις διαχωρίζουν κιόλας, σε δραστηριό‐

τητες: α) εμπέδωσης β) επίλυσης προβλήματος, γ) ανάπτυξης της αισθητικής έκφρασης και 

δ)  δραστηριότητες  γλώσσας  (Παπαθανασίου &  Κόμης, 2003).    Στα  τρία πρώτα  είδη θα  ε‐

στιαστούν και οι δραστηριότητες που θα προταθούν στην αμέσως επόμενη ενότητα. 

 

Βέβαια, ένα σύμπλεγμα συντελεστικών στοιχείων και δεδομένων επηρεάζουν τις μαθησια‐

κές εκβάσεις, που προκύπτουν από την ενσωμάτωση της τεχνολογίας στη μάθηση. Αποτε‐

λέσματα ερευνών,  ενοχοποιούν τις αρνητικές στάσεις  των εκπαιδευτικών,  τις ελλιπείς και 

πλημμελείς  φυσικές  και  κοινωνικές  συνθήκες,  την  έλλειψη  τεχνολογικού  εξοπλισμού  και 

ασφαλώς,  την  ποιότητα  του  χρησιμοποιούμενου  εκπαιδευτικού  λογισμικού  (Judge, 2001; 

Βαλσαμίδου, 2010),  ως  τους  κύριους  αποδυναμωτικούς,  παρελκυστικούς  παράγοντες  της 

τεχνολογικής ελλειμματικότητας στη διαδικασία της μάθησης.  

 

Η επιλογή από τους εκπαιδευτικούς ενός αναπτυξιακά κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμι‐

κού είναι διδακτικά ζωτικής σημασίας ενέργεια, ώστε ο σκοπός και το μαθησιακό πλαίσιο 

να  εξυπηρετηθούν  επί  τω  βελτίστω,  καταθέτοντας  λάφυρα  μάθησης  (Squires  &  Preece, 

1999). Πάντως η εμπειρία του εκπαιδευτικού  (Clements, 1999), η επιμόρφωσή του και  το 

ποιοτικό λογισμικό είναι μια αδιατάρακτη και κλειστή, δίχως εκπτώσεις και συμβιβασμούς 

προϋπόθεση και προαπαίτηση για αποτελεσματικές, διδακτικές πρακτικές, μέσω των ΤΠΕ. 

Για παράδειγμα, κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός εκπαιδευτικού  λογισμικού μπορούν 

να  εντοπισθούν  στη(ν)  (Johnson & Schleye, 2003;  Κορδάκη, 2004): Φιλικότητα,  αλληλεπι‐

δραστικότητα,  συνεργατικότητα,  βιωματικότητα,  διαθεματικότητα  ανατροφοδότηση,  εξα‐

τομίκευση, επεκτασιμότητα, λιτότητα αλλά και στις δυνατότητες για άμεση διαχείριση αντι‐

κειμένων και παροχή πολλαπλών αναπαραστάσεων. Η εξασφάλιση της ενεργητικής συμμε‐

τοχής των μαθητών, η διατύπωση υποθέσεων, γενικεύσεων και   συμπερασμάτων, η μονα‐

δικότητα ως προς την παροχή ευκαιριών μάθησης, οι άμεσα διαθέσιμες οδηγίες αλλά και οι 

αξιοποιήσιμες  και  συμβατές,  εκπαιδευτικές  μεθοδολογίες  είναι  κάποιοι  ακόμη, «αιολικοί 

πόροι» τεχνολογικής μορφής, στον ανεμόμυλο της μάθησης.  

 

Τέλος, απαραιτήτως πρέπει να επισημανθεί ότι παρά τη μέθη των τεχνολογικών θελγήτρων, 

η ισόρροπη και αρμονική συνύπαρξη παραδοσιακών και εικονικών εργαλείων, ως διαμεσο‐

λαβητικών  εργαλείων,  που  υποστηρίζουν  τις  δραστηριότητες  στο  χώρο  της  Προσχολικής 

Αγωγής,  αποτελεί  θεμελιώδες,  διδακτικό  αξίωμα  (Jones,  2003;  Πρόγραμμα  Σπουδών  Νη‐

πιαγωγείου, 2011; Amante, 2007). 
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Με  τεχνολογικές,  μεροληπτικές  διαθέσεις,  λοιπόν,  μπορεί  να  διατυπωθεί  η  άποψη ότι  οι 

πλούσιες, καινοτόμες, εποικοδομιστικές δραστηριότητες,  τα ανοιχτού τύπου, ποιοτικά λο‐

γισμικά,  ως  ψηφιακά  ενδιαιτήματα  των  δραστηριοτήτων,  και  ο  ψηφιακά  καταρτισμένος 

εκπαιδευτικός στοιχειοθετούν τους επωφελέστερους παραπόταμους της μάθησης. 

 

Θα  ακολουθήσουν  παραδειγματικές  δραστηριότητες,  υλοποιούμενες  στα  συνεργατικά  ε‐

ποικοδομητικά περιβάλλοντα δυο σημαντικών,  ανοιχτών  λογισμικών,  ενός  δυναμικού συ‐

στήματος  γεωμετρίας  (Cabri Geometry)  και  ενός αισθητικής  έκφρασης  και ανάπτυξης  της 

δημιουργικότητας (Revelation Natural Art).  

 

Τα  χρησιμοποιούμενα λογισμικά  

Έχει  διαπιστωθεί  ερευνητικά,  ότι  οι  ίδιοι  οι  εκπαιδευτικοί  της  Προσχολικής  Αγωγής  ανα‐

γνωρίζουν την αξία των εκπαιδευτικών λογισμικών και επιζητούν έντονα την επιμόρφωσή 

τους, με σκοπό την ευχερέστερη και πληρέστερη αξιοποίησή τους στην καθημερινή διδα‐

σκαλία (Βαλσαμίδου, 2010).   

 

Δυο  σημαντικά,  ανοιχτού  τύπου  λογισμικά,  εγκεκριμένα  από  το  Υπουργείο  Παιδείας,  και 

μέρος  των  επιμορφωτικών Προγραμμάτων  της  επιμόρφωσης Β’  επιπέδου,  καταθέτουν  τα 

τελευταία χρόνια τα μαθησιακά διαπιστευτήριά τους σε όλο το εύρος, κυρίως της Υποχρεω‐

τικής εκπαίδευσης.  

 

Το αλληλεπιδραστικό λογισμικό Cabri Geometry, της ευρύτερης κατηγορίας των Δυναμικών 

περιβαλλόντων  Γεωμετρίας,  διαθέτει  πλησμονή  εργαλείων  και  λειτουργιών  για  την πραγ‐

ματοποίηση  διάφορων  και  ποικίλων  αλληλεπιδραστικών  γεωμετρικών  κατασκευών  και 

δραστηριοτήτων. Το φιλικό και εύχρηστο αυτό λογισμικό είναι εύκολο να μαθευτεί, επιτρέ‐

ποντας τη μελέτη γεωμετρικών εννοιών και σχημάτων από πολύ στοιχειώδεις, μαθησιακές 

αφετηρίες (Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2012). Βασικό χαρακτηριστικό του Cabri είναι 

η δυναμική  τροποποίηση,  η μετακίνηση και ο μετασχηματισμός  των σχημάτων,  μέσω της 

λειτουργίας του συρσίματος (Μαστρογιάννης, 2009). Οι βασικές σχέσεις και ιδιότητές τους 

ωστόσο,  διατηρούνται.  Με  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  μαθητές  δημιουργούν  πλήθος  ομοειδών 

σχημάτων,  πειραματίζονται,  εξερευνούν,  παρατηρούν,  μελετούν,  τους  δυναμικούς  μετα‐

σχηματισμούς,  προκειμένου  να  επεξεργαστούν  δυναμικά  τις  γεωμετρικές  δομές, ώστε  να 

εντοπίσουν  σταθερές,  πρότυπα  και  κανονικότητες  (Bartolini  Bussi  et  all,  2004,  Τζεκάκη, 

2007).  

 

Το Revelation Natural Art  είναι  απλό,  εύχρηστο  και  φιλικό  λογισμικό,  ιδανικό  για  τη  δη‐

μιουργία   προσωπικών έργων   τέχνης   και σχεδίων και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρία 

επίπεδα: απλό (που απευθύνεται κυρίως στα παιδιά του Νηπιαγωγείου), νεανικό και προ‐

χωρημένο,  με  αυξανόμενο  κάθε  φορά  τον  αριθμό  των  παρεχόμενων  μενού  και  των  λει‐

τουργιών του. Διευκολύνει τους μαθητές να χρωματίσουν, να σχεδιάσουν και να δημιουρ‐

γήσουν κινούμενες εικόνες και με σύμμαχο τον παιγνιώδη χαρακτήρα του και την πλούσια  

βιβλιοθήκη των εικόνων του αλώνει  την προσοχή  και  το ενδιαφέρον  όλων των μαθητών 

(Μαστρογιάννης & Αναστόπουλος, 2009). 
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Οι  προτεινόμενες Δραστηριότητες 

Μια πρώτη δραστηριότητα, σύμφωνα και με δυο πρώτα στάδια (από μια ακολουθιακή σει‐

ρά 5  σταδίων)  των  επιπέδων  γεωμετρικής  σκέψης  των van Hiele,  αφορά στη  διερεύνηση 

του περιβάλλοντος χώρου. Η χρήση του υπολογιστή, όπως έχει καταγραφεί βιβλιογραφικά, 

δημιουργεί  κατάλληλες  προϋποθέσεις  παρότρυνσης,  για  την  ανάπτυξη  μαθηματικών  εν‐

νοιών, όπως η αναγνώριση των σχημάτων και η ταξινόμηση (Amante, 2007).     

 

Αρχικά,  κατά  το στάδιο  της Νοερής Απεικόνισης  (Visualisation)  των van Hiele,  οι  μαθητές 

αναγνωρίζουν οπτικά  τα σχήματα, από  την εμφάνιση, ως συνολικές οντότητες,  γνωρίζουν 

τα γεωμετρικά ονόματά τους, αλλά παραβλέπουν τις ιδιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηρι‐

στικά τους, τα οποία δε γίνονται αντιληπτά. Στο δεύτερο στάδιο της Ανάλυσης (Analysis), οι 

μαθητές εντοπίζουν τις  ιδιότητες κάποιων σχημάτων και μέσω αυτών, προβαίνουν σε κά‐

ποιες  χαλαρές  γενικεύσεις  και  ομαδοποιήσεις,  με  βάση  τα  μορφικά  τους  χαρακτηριστικά 

(Μαστρογιάνης, 2013;  Τζεκάκη, 2007).  Συγκεκριμένα,  οι  μαθητές  μπορούν με  τη  βοήθεια 

του λογισμικού Cabri Geometry  να αναγνωρίσουν,  να διακρίνουν και να ονοματίσουν ευ‐

θείες,  τρίγωνα,  τετράγωνα,  ορθογώνια,  παραλληλόγραμμα,  κανονικά  πολύγωνα  και  κύ‐

κλους. Πρώτα σχεδιάζονται (και από τους ίδιους τους μαθητές)   ένα ‐ ένα τα σχήματα και 

ακολούθως,  οι μαθητές αξιοποιώντας,  την λειτουργία  του συρσίματος, αυξομειώνουν δυ‐

ναμικά, κάθε φορά και για κάθε σχήμα το μέγεθός του, και μέσω της  απειρίας των ομοει‐

δών σχημάτων που προκύπτουν, επιμένουν στην ονομασία του. Η  ίδια διαδικασία μπορεί 

να ακολουθηθεί και στο δεύτερο λογισμικό, αφού πολλά γεωμετρικά σχήματα, μέσω των 

εργαλείων του, είναι άμεσα προσβάσιμα. Η φανερή μειονεξία όμως του Revelation Natural 

Art, ως προς τις δυναμικές μεταβολές το κατατάσσει, στη συγκεκριμένη περίπτωση, σε δεύ‐

τερη μοίρα.   

 

Ακολούθως,  οι μαθητές μπορούν  να  ταξινομήσουν διάφορα σχήματα με βάση,  τη μορφή 

τους, τον αριθμό των πλευρών τους, το μέγεθός τους ή το χρώμα τους. Μπορεί να παρου‐

σιάζονται σχήματα και οι μαθητές να τα χωρίζουν σε ομάδες, σέρνοντάς τα σε ισάριθμους 

ελλειψοειδείς χώρους στην ίδια οθόνη. Για παράδειγμα, στο παρακάτω σχήμα 1, είναι απο‐

τυπωμένο ένα τελικό στιγμιότυπο στο Cabri Geometry, μετά την ολοκλήρωση της δραστη‐

ριότητας,  κατά  την  οποία  τα  γεωμετρικά  σχήματα  έχουν  κατηγοριοποιηθεί  με  βάση  τη 

μορφή τους.  

 

 
Σχήμα 1: Ταξινομήσεις γεωμετρικών σχημάτων στο Cabri Geometry  
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Παρόμοια  δραστηριότητα (Σχήμα 2) μπορεί να υλοποιηθεί και στο Revelation Natural Art, 

όπου είναι πολύ εύκολη η κατασκευή γεωμετρικών σχημάτων, μέσω των σχετικών μενού. 

Ακόμα με το λογισμικό αυτό, με χρήση της τεράστιας βιβλιοθήκης των εικόνων του, μπο‐

ρούν να καταταχθούν και να διαχωριστούν, για παράδειγμα, τα μέσα συγκοινωνίας, τα ζώα 

σε κατοικίδια ή μη, σε ιπτάμενα, σε άγρια κ.λπ, τα κτίρια σε σύγχρονα και παλαιά, τα φαγη‐

τά, τα αθλήματα. Η έλλειψη της δυνατότητας του συρσίματος στο συγκεκριμένο λογισμικό, 

μπορεί να εξουδετερωθεί με τη λειτουργία της αποκοπής και της κατοπινής απόθεσης των 

σχημάτων ή των εικόνων στους προσχεδιασμένους χώρους, μέσω της επικόλλησης. Ωστό‐

σο,  οι  περισσότερες  και  εντυπωσιακότερες  χρωματικές  επιλογές  και  αποχρώσεις  του 

Revelation Natural Art μπορούν να λειτουργήσουν ως αντιστάθμισμα και να διασκεδαστεί 

αυτή του η στενότητα.  

 

 
Σχήμα 2: Ταξινομήσεις γεωμετρικών σχημάτων στο Revelation Natural Art 

 

Φυσικά, όπως υπαινίχθητε και παραπάνω και τα δυο αυτά λογισμικά, μέσα από τις πλού‐

σιες χρωματικές παλέτες τους μπορεί να βοηθήσουν στην επεξεργασία και την κατανόηση 

των χρωμάτων.  Το χρώμα αποτελεί μια φυσική  ιδιότητα των σωμάτων και  των αντικειμέ‐

νων,  ιδανική  για  ταξινομήσεις  στο Νηπιαγωγείο,  εξαιτίας  και  της  προτίμησής  του από  τα 

παιδιά (Παρασκευόπουλος, 1985). Η κατανόηση των χρωμάτων είναι παράδειγμα  φυσικής 

γνώσης, ενώ η διάκριση διαφορετικών χρωμάτων και ο εντοπισμός της διαφοράς τους είναι 

περίπτωση    λογικομαθηματικής  γνώσης  (Ζαχάρος,  2007).  Ιδιαίτερα  το  Revelation Natural 

Art  έχει μπάρα 12 διαφορετικών πινέλων (μαρκαδόρος, μολύβι, κηρομπογιά κ.λπ), που το 

καθένα από αυτά διατίθεται σε 20 και πλέον προκαθορισμένα, διαφορετικά χρώματα. Αλλά 

επιπλέον,  υπάρχει  και  η  εντολή «επιλογή  χρώματος»,  από  την  οποία  μπορεί  να  επιλεγεί 

οποιασδήποτε απόχρωσης χρώμα. Ακόμα με τη βοήθεια μιας παλέτας, στο κάτω μέρος της 

οθόνης μπορεί να επιτευχτεί η ανάμειξη δυο χρωμάτων και να επισημανθεί, έτσι, η διάκρι‐

ση των χρωμάτων σε βασικά και συμπληρωματικά. Αυτή η ευάρεστη, παιχνιδίζουσα δυνα‐

μικότητα της χρωματικής μεταβολής με τη σταδιακή, «ψηφιακή ενστάλαξη» του ενός χρώ‐

ματος στο άλλο, καταγράφεται «κινηματογραφικά» στην οθόνη. 
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Όλες οι προηγούμενες δραστηριότητες συνάπτονται με τη λεγόμενη χωρική αντίληψη, την 

ικανότητα για πλοήγηση στο επίπεδο ή στο χώρο, μέσω νοερών μετασχηματισμών, γεγονό‐

των και αντικειμένων. Η χωρική αντίληψη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία στη 

Γεωμετρία  και  στηρίζεται  σε  χωρικές  εμπειρίες,  οι  οποίες  απορρέουν  μέσω  των  σχέσεων 

της  κατεύθυνσης,  της  τοποθέτησης,  του προσανατολισμού,  της προοπτικής  και  των μετα‐

σχηματισμών  (Μαστρογιάννης &  Τρύπα, 2010,  Τζεκάκη, 2007). Μάλιστα,  ένας από τους 8 

τύπους νοημοσύνης  (Gardner, 1993), σύμφωνα με τη θεωρία των πολλαπλών τύπων νοη‐

μοσύνης τού Gardner, που συνυφαίνεται με τη χωρική αντίληψη, είναι η χωρική σκέψη και 

νοημοσύνη.  Συγκεκριμένα, η χωρική νοημοσύνη συνδέεται με τις εικόνες και αφορά στην 

ικανότητα του ανθρώπου να προσανατολίζεται εύκολα, να κατανοεί τον χώρο, τους χάρτες, 

τα σχεδιαγράμματα, τις χωροταξικές σχέσεις (Ματσαγγούρας, 2002). Πολλοί ορισμοί έχουν 

κατατεθεί, όπως και πολλά αποτελέσματα έχουν προκύψει, σχετικά με τη μελέτη της χωρι‐

κής  αντίληψης  των  παιδιών,  αλλά  και  πολλοί  τρόποι  ενίσχυσής  της  έχουν  προταθεί  (στο 

Μαστρογιάννης & Τρύπα, 2010). Οι σχέσεις, που εδράζονται στη σφαίρα της χωρικής σκέ‐

ψης  και  την  οικοδομούν,  χωρίζονται  σε  τοπολογικές,  σε  προβολικές  και  σε  ευκλείδειες  

(Σαλβαράς, 1988). Με  την  παραπάνω αναφερθείσα σειρά  τις  μετέρχονται  και  οι  μαθητές 

κατά τη διάρκεια της γνωστικής τους εξέλιξης  (Τζεκάκη, 1996). Οι τοπολογικές,   αφορούν, 

στις ανοικτές και κλειστές γραμμές, στη γειτνίαση, στον διαχωρισμό, στη σειροθέτηση, στη 

διαδοχή, στον εγκλεισμό και στη συνέχεια των στοιχείων,  οι προβολικές  συνδέονται με την 

προοπτική, την ευθυγράμμιση τη συγγραμμικότητα, την τομή, τη στροφή και το ανάπτυγμα, 

ενώ,  τέλος, οι ευκλείδειες σχέσεις αναφέρονται στην παραλληλία,  την καθετότητα,  την ο‐

μοιότητα, τις αναλογίες, τις αποστάσεις, τα μεγέθη, τις συγκρίσεις μεγεθών και τους μετα‐

σχηματισμούς (Σαλβαράς, 1988; Τζεκάκη, 1996; Ζαχάρος, 2007). 

 

Η  γνωστική  εργαλειοθήκη  του  υπολογιστή  έχει  καταξιωθεί  για  τη  σημαντική  συνεισφορά  

της στην εξέλιξη της γεωμετρικής και χωρικής σκέψης, αφού μεταξύ των άλλων διευκολύνει 

την ανάπτυξη των εννοιών της συμμετρίας,  των μοτίβων,  της χωροταξικής οργάνωσης και 

ταξινόμησης  (Amante, 2007). Οι προηγούμενες 3 δραστηριότητες  (αναγνώριση σχημάτων, 

ταξινόμησή τους, διάκριση χρωμάτων)   αφορούσαν σε τοπολογικές σχέσεις  (διαχωρισμός, 

εγκλεισμός), σε ευκλείδειες (ταξινόμηση‐ομοιότητα) αλλά, και κατά περίπτωση, σε λογικο‐

μαθηματική  γνώση, όπως η επισήμανση της χρωματικής διαφοράς (Ζαχάρος, 2007). 

 

Η ανάπτυξη μιας άλλης τοπολογικής σχέσης, της σειροθέτησης, εύκολα προσδιορίζεται και 

«ανθίζει» στους γνωστικούς κήπους και των δυο λογισμικών μας. Οι ίδιοι οι μαθητές μπο‐

ρεί να δημιουργήσουν ένα γεωμετρικό σχήμα ή μια εικόνα από τις εκατοντάδες του Revela‐

tion Natural Art στην οθόνη, σε διάφορα τυχαία μεγέθη, και κατόπιν να τα/τις διατάξουν, 

μέσω του συρσίματος ή της αποκοπής και επικόλλησης, κατά φθίνουσα ή αύξουσα σειρά. 

Στο σχήμα 3.1  έχουν διαταχθεί, στο Cabri,  τετράγωνα  (που δημιουργούνται αυτόματα) σε 

φθίνουσα σειρά και στο 3.2, στο RΝΑ, βασιλιάδες των ζώων σε αύξουσα. 
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Σχήμα 3.1: Cabri και φθίνουσα σειρά τε‐

τραγώνων 

Σχήμα 3.2: RNA και αύξουσα σειρά λιοντα‐

ριών 

 

Ακόμη, σχήματα και εικόνες μπορούν να επιστρατευθούν για τη μελέτη των  προμαθηματι‐

κών, τοπολογικών, χωρικών  εννοιών,  των σχετικών με την γειτνίαση και την  αντίληψη της 

θέσης (μέσα, πάνω, κάτω, μπροστά, πίσω, δεξιά, αριστερά, χαμηλά, μεταξύ κ.λπ).  

 

Μια παρόμοια, κατά τι δυσκολότερη δραστηριότητα, η αντίληψη και η αναπαραγωγή μοτί‐

βων, όπως προλέχθηκε κερδίζει  πόντους εύκολης κατασκευής και  πραγμάτευσης   στα πί‐

ξελ της οθόνης του υπολογιστή. Ας σημειωθεί, πως τα Μαθηματικά θεωρούνται η  επιστή‐

μη των προτύπων‐ μοτίβων. Εμπειρικές μελέτες καταδεικνύουν  ότι ακόμα και παιδιά ηλι‐

κίας 4‐5 ετών μπορούν να αντιληφθούν τον κανόνα που καθορίζει ένα απλό μοτίβο και να 

αναπτύξουν ικανότητες γενίκευσης, οι οποίες αποτελούν σημαντικό γνώρισμα του αλγεβρι‐

κού συλλογισμού (Κυλάφης & Βαμβακούση, 2009).  

 

Για αυτό το λόγο, πολλοί ερευνητές προτείνουν την εισαγωγή των μαθητών στην αλγεβρική 

σκέψη ακόμα και από την Προσχολική ηλικία, αφού με την αξιοποίηση των μοτίβων μπορεί 

να τροφοδοτηθούν διαφορετικοί τρόποι έκφρασης της γενικότητας και μάλιστα κλιμακού‐

μενης δυσκολίας  (Κυλάφης & Βαμβακούση, 2009). Για παράδειγμα, σε μια ακολουθία κύ‐

κλων διαφορετικού χρώματος ή μεγέθους ή σε μια ακολουθία διαφορετικών σχημάτων ή 

εικόνων  θα  μπορούσε  να  στηριχτεί  η  δημιουργία  και  η  αναζήτηση  σχετικών  μοτίβων  και 

στα δυο λογισμικά.  

 

Επιπλέον, ο υπολογιστής αποτελεί ευρύ, αρόσιμο πεδίο για την καλλιέργεια και την ευδο‐

κίμηση  πολλών  λογικομαθηματικών  δεξιοτήτων,  όπως  η  αντιστοίχηση,  η  οικοδόμηση  της 

έννοιας των αριθμών, μέσω ομαδοποίησης και ανταλλαγής αλλά και η εκτέλεση αριθμητι‐

κών  πράξεων.  Ακόμη,  πολλά  και  ελκυστικά,  πρόσφορα  παραδείγματα  μπορεί  εύκολα  να 

κατασκευασθούν, ως  προς  την άμεση  εκτίμηση ποσοτήτων  (subitizing),  δεδομένου ότι  τα 

νήπια επιδεικνύουν πρόωρες, σχετικές δεξιότητες, αναγνωρίζοντας πότε αλλάζει ο αριθμός 

των αντικειμένων ή ήχων μιας αρχικής ποσότητας, δηλώνοντας άμεσα την πληθικότητα του 

συνόλου, δίχως να χρειαστεί να αριθμήσουν‐μετρήσουν  (Καφούση &  Σκουμπουρδή 2008; 

Μαστρογιάνννης, 2010).  

 

Στο σχήμα 4.1 εικονίζεται η θεμελιώδης ιδέα που συγκροτεί το αριθμητικό μας σύστημα (η 

ομαδοποίηση 10 μονάδων μιας τάξης και η ανταλλαγή της με μια μονάδα ανώτερης τάξης), 

και στο σχήμα 4.2 εμφανίζονται παραδείγματα πρόσθεσης και αφαίρεσης. Οι μαθητές μό‐

νοι τους μπορεί να σύρουν στα προσχεδιασμένα πλαίσια, το ζητούμενο αριθμό αντικειμέ‐

νων ή ζώων, ώστε να οπτικοποιηθούν οι   σχετικές πράξεις, ενώ στην αφαίρεση μπορεί να 

αξιοποιηθεί η εντολή της διαγραφής ή του σβησίματος.  
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Σχήμα 4.1: Ομαδοποίηση και ανταλλαγή στο 

RNA 

Σχήμα 4.2: Αριθμητικές πράξεις στο RNA 

Οι  ευκλείδειοι  μετασχηματισμοί  της  μετατόπισης  της  συμμετρίας  και  της  περιστροφής  

μπορούν  εύκολα  να  μελετηθούν  και  στα  δυο  λογισμικά.  Υπάρχουν  ειδικά  ομώνυμες  λει‐

τουργίες στις μπάρες εργαλείων τους, με τη διαφορά ότι η ανάπτυξη της έννοιας της συμ‐

μετρίας και της περιστροφής στο Revelation Natural Art συνάδει περισσότερο με τον φυσι‐

κό,  καθημερινό  τρόπο,  είναι  περισσότερο  εντυπωσιακή  και  βεβαίως  απαλλαγμένη  από 

φορμαλιστικές  και  σχολαστικές‐αυστηρές,  μαθηματικές  προεκτάσεις,  οι  οποίες,  φυσικά, 

παραμένουν προνόμιο του Cabri. Ειδικότερα, ως προς την αξονική συμμετρία στο RNA, υ‐

πάρχουν δυνατότητες σχεδίασης συμμετρικών σχημάτων, με οριζόντιο, κάθετο, ή και οριζό‐

ντιο και κάθετο ταυτόχρονα, άξονα συμμετρίας (Mastrogiannis & Trypa, 2010). Τα δυναμικά 

αποτελέσματα, που προκύπτουν από τις εντολές της συμμετρίας, όπως εκτυλίσσονται στην 

οθόνη, είναι άκρως ενδιαφέροντα, … γαρνιρισμένα, μάλιστα με δόσεις μαγείας.  

 

Τέλος,  οι  δραστηριότητες  ανάπτυξης  της  δημιουργικότητας  και  της  αισθητικής  έκφρασης 

είναι κοινός τόπος στο Revelation Natural Art, αφού στον ψηφιακό καμβά του  υποστηρίζο‐

νται και αξιοποιούνται τα  ιδιαίτερα ταλέντα, η φαντασία και οι   σχεδιαστικές    ικανότητες 

των παιδιών και δημιουργούνται προσωπικά έργα τέχνης και ποίκιλα σχέδια (Μαστρογιάν‐

νης & Αναστόπουλος, 2009). Μάλιστα, όλα τα πρωτόλεια, αυθεντικά, παιδικά δημιουργή‐

ματα μπορούν να εμπλουτιστούν και να καλλωπιστούν από σχετικές εικόνες  του λογισμι‐

κού. 

 

 Ως  κατακλείδα  και  ως  ανακεφαλαιωτική,  συνθετική,  τοπολογική  δραστηριότητα,  μάλλον 

της λεγόμενης συνέχειας των στοιχείων, θα μπορούσε να ζητηθεί να σχεδιαστεί από τους 

μαθητές ένα αντικείμενο ή ένα τοπίο ή ένα οικοδόμημα με συστατικά, δομικά του στοιχεία, 

ποικιλόχρωμα,  γεωμετρικά  στοιχεία,  χαρίζοντας  μια  ιλαρή,  αποθεραπευτική  πινελιά  στην 

υφέρπουσα, μαθηματική κατατομή, αυτής της τελευταίας δραστηριότητας. Βέβαια θα μπο‐

ρούσε να κινηθεί η διαδικασία και αντίστροφα, ώστε οι μαθητές να παρατηρήσουν και να 

αναγνωρίσουν τις γεωμετρικές  μορφές οι οποίες  συνθέτουν ένα σκηνικό του οικείου περι‐

βάλλοντός  τους. Στο παρακάτω σχήμα 5, μια …σχηματοστοιχία, σφυρίζει με στυλ… ενδια‐

φέρον, γεωμετρικό και πολύχρωμο!!!    
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Σχήμα 5:  Φύύύγαμεεεε,… με μηχανοδηγό το Revelation Natural Art!!! 

 

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις  

Οι ψηφιακές‐εικονικές δραστηριότητες, σε αρμοστό συνδυασμό με τα χειραπτικά‐ παραδο‐

σιακά  εργαλεία  είναι  ερευνητικά  επιβεβαιωμένο  ότι  παρέχουν  δαψιλή,  διαμεσολαβητικά 

και διευκολυντικά πλαίσια οικοδόμησης της μάθησης και στο χώρο του Νηπιαγωγείου.  Δί‐

χως να παραβλεφθεί η απαραίτητη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των 

ψηφιακών υλικών, ο ακρογωνιαίος λίθος, δηλαδή,  της επιτυχημένης εφαρμογής τους στη 

διδακτική διαδικασία, και η προστιθέμενη αξία εκπαιδευτικών λογισμικών, ανοιχτού τύπου 

και η διδακτική επικουρία τους αποτελεί σημαντική, γνωστική παρακαταθήκη. Η παρούσα 

εργασία πρότεινε ενδεικτικά, πολλές δραστηριότητες, με πεδίο δράσης τους τα άσπρα φό‐

ντα δυο γνωστών, επικοδομιστικών λογισμικών του Cabri Geometry και του Revelation Nat‐

ural Art.  Με  την  ισόρροπη  επιστράτευση,  των  δυο  αυτών  δοκιμασμένων  στο  μαθησιακό 

στίβο λογισμικών, μπορεί να κατασκευαστούν προκλητικές, ωστικές δραστηριότητες, οι ο‐

ποίες πιθανόν να λειτουργήσουν στο εκπαιδευτικό, σχολικό σκηνικό, ως μαγιά και ζέση μά‐

θησης. Η γεωμετρική σκέψη, η  χωρική με  τις  τοπολογικές, προβολικές και  τις  ευκλείδειες 

σχέσεις της, αλλά και η λογικομαθηματική σκέψη, μπορούν να συναντήσουν στα παραπάνω 

λογισμικά, δεκτικό και φιλικό πεδίο ανάπτυξης και εξέλιξής τους, όπως και η εργασία αυτή, 

μέσω των προτεινόμενων δραστηριοτήτων, ίσως, ανέδειξε.  

 

Βέβαια, όπως πάντοτε πρέπει να συμβαίνει, οι εφαρμογές των δραστηριοτήτων σε πραγμα‐

τική τάξη με την απαραίτητη ανατροφοδότηση που θα αποκομίζεται, θα παρέχουν ένα δυ‐

ναμικό, διαμορφωτικό πλαίσιο βελτιώσεων και διορθώσεων, ώστε η τελική μορφή κάποιων 

δραστηριοτήτων  να  είναι  οι  καλύτεροι  ντελάληδες  της  γνωστικής  προίκας  των  υπολογι‐

στών. 

 

Βιβλιογραφία 

 

1. Aboulafia, A. & Gould, E. & Spyrou, T. (1995), Activity Theory Vs Cognitive Science in the 

Study of Human‐Computer Interaction, Proceedings of the IRIS (Information Systems Re‐

search Seminar in Scandinavia) Conference, Gjern, Denmark, 1995 

1255/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



2. Amante, L. (2007), The ICT at Elementary School and Kindergarten: Reasons and factors 

for their integration, Sisifo, Educational science journal, Educational Sciences R & D Unit 

of the University of Lisbon, Edited by Rui Canário and Jorge Ramos do Ó, No3, May/Aug 

07 

3. Βαλσαμίδου, Λ. (2010), Χρήση του Η/Υ και του Διαδικτύου στην τάξη του ελληνικού δη‐

μόσιου Νηπιαγωγείου.  Διερεύνηση  των απόψεων  και  των  εμπειριών  των  εν  ενεργεία 

εκπαιδευτικών, Περιοδικό «i‐Teacher.gr»,  Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτο‐

βάθμιας  για  τη  διάδοση  των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση,  (ΕΕΕΠ‐ΔΤΠΕ),  Σεπτέμβριος  2010,  

τεύχος 1, σελ. 101‐123 

4. Bartolini Bussi, M. & Chiappini, G. & Reggiani, M. & Robutti, O. (2004), Learning Mathe‐

matics with tools, In proceedings of IMCE‐10, Copenhagen  

5. Clements, D.H. (1999), The effective use of computers with young children. Mathematics 

in the early years, COPLEY, J. (ed), Reston, VA., National Council of Teachers of Mathe‐

matics, pp. 119–128 

6. Δαφέρμου, Χ. & Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε. (2006), Οδηγός Νηπιαγωγού: Εκπαι‐

δευτικοί σχεδιασμοί – δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης, Αθήνα: ΟΕΔΒ 

7. Ζαχάρος,  Κ.  (2007), Οι  μαθηματικές  έννοιες  στην προσχολική  εκπαίδευση  και  η  διδα‐

σκαλία τους, Αθήνα: Μεταίχμιο 

8. Gardner, H. (1993), Multiple intelligences: The theory in practice, New York: Basic Books 

9. Johnson, A. & Schleye, T. (2003), Developing High‐Quality Educational Software, Journal 

of Dental Education, Volume 67, Number 11 

10. Jones, Α. (2003),  Infusing  ICT Use within the Early Years of Elementary Education,    In J. 

Wright & A. McDougall   & J.   Murnane & J. Lowe (Eds.), Proceedings of Young Children 

and Learning Technologies, Selected papers from the International Federation for Infor‐

mation Processing Working Group 3.5 Open Conference, Melbourne, Conferences in Re‐

search and Practice in Information Technology, 34. ACS. 59 

11. Judge, S. L. (2001), Computer applications  in programs for young children with disabili‐

ties: Current status and future directions, Journal of Special Education Technology, 16(1), 

29‐40 

12. Καφούση, Σ. & Σκουμπουρδή, Χ. (2008), Τα μαθηματικά των παιδιών 4‐6 ετών. Αριθμοί 
και χώρος, Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη 

13. Κορδάκη, Μ.  (2004),  Υποστηρίζοντας  το  ρόλο  της  Τεχνολογίας  στη  διδασκαλία  και  τη 

μάθηση των Μαθηματικών: Η περίπτωση των Κέντρων Μαθηματικών και Τεχνολογίας, 

Επιστημονική Συνάντηση για την Παιδεία, Πάτρα, 9‐10, Ιανουαρίου, 2004 

14. Κυλάφης, Π. & Βαμβακούση, Ξ.  (2009), Ο ρόλος των Patterns στην ανάπτυξη του πρώι‐
μου Αλγεβρικού Συλλογισμού. Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμε‐

τοχή της Ένωσης Ερευνητών Διδακτικής των Μαθηματικών  (ΕΝΕΔΙΜ), Ρόδος, 29‐31 Ο‐

κτωβρίου 2009 

15. Μαστρογιάννης, Α. (2013), Εκπαιδευτική Τεχνολογία, Εκπαιδευτικό Λογισμικό και Θεω‐

ρίες Μάθησης, Αγρίνιο: Αυτοέκδοση 

16. Μαστρογιάννης  Α.  (2010), H …μαθη(μα)τική  αποτυχία,  ως  αρνητικός,  διαμορφωτικός 

παράγοντας σχολικής κουλτούρας, στο Δημοτικό Σχολείο, Αγρίνιο: Εκδόσεις Πασχέντη 

17. Μαστρογιάννης,  Α.  (2009),  Εκπαιδευτικό  Υλικό  με  χρήση  Δυναμικών  Περιβαλλόντων 

Γεωμετρίας, Διπλωματική εργασία για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδί‐

1256/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



κευσης,  Παν/μιο  Πατρών,  Τμήμα  Μαθηματικών,  Τελευταία  προσπέλαση  30‐06‐2013, 

από http://hdl.handle.net/10889/2922 

18. Μαστρογιάννης, Α. & Αναστόπουλος, Α.    (2012), Δυναμικά, μαθηματικά περιβάλλοντα 

στην Ειδική Αγωγή, 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Ινστιτούτου Εφαρμοσμένης 

Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης με διεθνή συμμετοχή και θέμα «Παιδεία Καλλίστων Ε‐

στί Κτήμα Βροτοίς: Ανθρωπιστικές και Θετικές Επιστήμες: Θεωρία Και Πράξη», Αθήνα, 

5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2012 

19. Mastrogiannis, A. & Trypa, A.  (2010), Lateral transfer of  learning from software of aes‐

thetic and creative expression to mathematics, In Proceedings of EDULEARN10, Interna‐

tional Conference on Education and New Learning Technologies (pp. 3440‐3449),  July 5, 

6 and 7, 2010, Barcelona, Spain 

20. Μαστρογιάννης, Α. & Τρύπα, Α.  (2010), H προοπτική ως διαχρονικός, γεωμετρικός με‐

τασχηματισμός αλλά και ως συγχρονική έκφανση  της  χωρικής αντίληψης,  σε μαθητές 

Δημοτικού, Πρακτικά 2ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών Εκπαίδευσης,  (σ. 54‐63, 

Τόμος Τρίτος), Αθήνα 27, 28, 29 και 30 Μαΐου, 2010  

21. Μαστρογιάννης, Α & Αναστόπουλος, Α. (2009), Λογισμικά ελεύθερης δημιουργικής  έκ‐

φρασης σε παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Πρακτικά 5ου Συ‐

νεδρίου με τίτλο: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

στη διδακτική πράξη», Σύρος 15, 16, 17 Μαΐου 2009 

22. Ματσαγγούρας, Η. (2002), Η Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση, Αθήνα: Γρηγόρη 

23. Νικολοπούλου, K.  (2010),   Αξιοποίηση  του υπολογιστή σε  τάξεις  νηπιαγωγείων: Λόγοι 
χρήσης και τρόποι ένταξης, Στο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελ‐

λήνιου  Συνεδρίου  με  Διεθνή  Συμμετοχή «Οι  ΤΠΕ  στην  Εκπαίδευση»,  τόμος  ΙΙ,  σ. 505‐

512, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23‐26 Σεπτεμβρίου 2010 

24. Παπαθανασίου, Π. & Κόμης, Β. (2003), Δραστηριότητες με υπολογιστή σχεδιασμένες με 
βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, Στα Πρακτικά του 2ου Πανελλήνιου 

Συνεδρίου των εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη», 

Σύρος 9‐11 Μαΐου 2003 

25. Παρασκευόπουλος, I. (1985),  Eξελικτική Ψυχολογία (τόμοι 1, 2, 3), Αθήνα: Αυτοέκδοση 

26. Plowman,  L.  &  Stephen,  C.  (2005),  Children,  play,  and  computers  in  pre‐school 

education, British Journal of Educational Technology, Vol 36, No 2, 2005, pp. 145–157 

27. Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011), «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450, Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 

28. Robertson,  I.  (2008),  Sustainable  e‐learning,  activity  theory  and  professional 

Development, Proceedings ascilite, Melbourne, 2008  

29. Σαλβαράς,  Γ.  (1988), Διδακτική Μαθηματικών  του Δημοτικού Σχολείου, Αθήνα:  Εκπαι‐

δευτήρια Κωστέα – Γείτονα 

30. Squires, D. & Preece, J. (1999), Predicting quality in educational software: Evaluating for 
learning, usability and the synergy between them, Interacting with Computers 11 (1999) 

467–483 

31. Τζεκάκη, Μ. (2007), Μικρά παιδιά μεγάλα μαθηματικά νοήματα. Προσχολική και πρώτη 

σχολική ηλικία, Αθήνα: Gutenberg 

32. Τζεκάκη, Μ.  (1996),  Μαθηματικές  δραστηριότητες για  την προσχολική  ηλικία,  Αθήνα: 

Gutenberg  

1257/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



«Τίποτα δεν πάει χαμένο» Εκπαιδευτική παρέμβαση βασισμένη στα ψηφιακά παιχνίδια 
 

Νίτσα Αργυρώ1, Ντάλα Έλλη2,  Δημητριάδου Δέσποινα3 
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

Μεταπτυχιακές φοιτήτριες στο διατμηματικό ΠΜΣ: 
 «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» 
nitsa.arg@gmail.com1, elli_ntala@hotmail.com2, mdpeppie@hotmail.com3 

 

Περίληψη 

Η παρούσα  εργασία παρουσιάζει  τον σχεδιασμό  και  τα αποτελέσματα  εκπαιδευτικής  πα‐

ρέμβασης που πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό σχολείο των εκπαιδευτηρίων «Ο Πλάτων» 

τον χειμώνα του 2012  . Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο απόλυτα συμβατό με τα ΑΠΣ 

και ΔΕΠΠΣ της Γ΄ δημοτικού με θέμα την ανακύκλωση και τη σωστή διαχείριση των απορ‐

ριμμάτων μέσα από την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση (ΤΠΕΕ). Ο βασικός άξονας πάνω στον 

οποίο στηρίχτηκε η συγκεκριμένη παρέμβαση ήταν η μάθηση βασισμένη στα ψηφιακά παι‐

χνίδια (Games Based Learning) στα πλαίσια ομοδοσυνεργατικότητας, δημιουργικότητας και 

επικοινωνίας. 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακά παιχνίδια, ανακύκλωση, συνεργατική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η έννοια της μάθησης έχει άμεση σχέση με τη μόνιμη αλλαγή στη συμπεριφορά του ατό‐

μου, η οποία είναι αποτέλεσμα εμπειρίας και πράξης (Bigge, 1990).  Οι αλλαγές του ατόμου 

μέσω της μάθησης συντελούνται στο πεδίο των γνώσεών του, των δεξιοτήτων και των στά‐

σεών του. Για να αποδειχτεί μια διδασκαλία χρήσιμη, ποιοτικά ανώτερη και αποτελεσματι‐

κή, ο εκπαιδευτικός πρέπει να λάβει υπόψη του τις αρχές και τους νόμους της μάθησης.  

 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε σε παιδιά   Γ΄ Δημοτικού τά‐

ξης  και  υλοποιήθηκε  την ώρα  της Μελέτης Περιβάλλοντος,  της  Ευέλικτης  Ζώνης    και  της 

Πληροφορικής μέσω διαθεματικών διασυνδέσεων.  Βασική μας  επιθυμία ήταν οι  μαθητές 

να έρθουν σε επαφή με  ένα από  τα πιο επίκαιρα περιβαλλοντικά  ζητήματα που απασχο‐

λούν την κοινωνία μας,  την ανακύκλωση. Με τρόπο αβίαστο και  ιδιαίτερα διασκεδαστικό 

θέσαμε τους μαθητές υπεύθυνους τεσσάρων αποστολών της ομάδας «Τίποτα δεν πάει χα‐

μένο»,  μιας  υποτιθέμενης  περιβαλλοντικής  ομάδας  που  τους  επέλεξε  για  μελλοντικούς 

βοηθούς, εφόσον έφερναν εις πέρας και με επιτυχία τις τέσσερις αποστολές. Τα παιδιά μέ‐

σα από αυτές τις αποστολές ήρθαν σε επαφή με τα ψηφιακά παιχνίδια, τη δημιουργία αφι‐

σών και κατασκευών από ανακυκλώσιμα υλικά, καθώς και με την ίδια την έννοια της ανα‐

κύκλωσης. 

 

Στόχοι της εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Πρωταρχικός μας στόχος ήταν τα παιδιά να διασκεδάσουν παίζοντας με τα ψηφιακά παι‐

χνίδια, που ήταν βασισμένα σε ένα οργανωμένο μαθησιακό πλαίσιο και να αλληλεπιδρά‐

σουν με αυτά. Ως επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθη‐

σιακή  διαδικασία τέθηκαν οι εξής: 
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Οι μαθητές: 

Γνωρίζοντας και κατανοώντας: α)Να έρθουν σε επαφή με την έννοια της ανακύκλωσης και 

να γνωρίσουν τα οφέλη που προκύπτουν από αυτήν, β)να ενημερωθούν για τη διαδικασία 

της ανακύκλωσης, γ)να συνειδητοποιήσουν τη σχέση ανάμεσα στο παιχνίδι και τη μάθηση, 

δ)να έρθουν σε επαφή με το ψηφιακό παιχνίδι μέσα από το οποίο να αντλήσουν πληροφο‐

ρίες  σχετικές με  την ανακύκλωση ε)να αναπτύξουν    τη δημιουργικότητα  και  τη φαντασία 

τους. 

 Διερευνώντας και  εντοπίζοντας: Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης‐ ομαδοποίησης 

μέσα από  τα παιχνίδια  (ψηφιακά και  ζωηρό)  για  τα υλικά που ανακυκλώνονται ή  επανα‐

χρησιμοποιούνται. 

Επικοινωνώντας: Να αναπτύξουν  ικανότητες συνεργασίας, σεβασμού και αλληλοβοήθειας 

μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στις δραστηριότητες που σχετίζονται με το εξεταζό‐

μενο θέμα. 

Συνδέοντας  (με  τη  ζωή): α)  Να  ενημερωθούν  και  να  ευαισθητοποιηθούν  σε  θέματα  που 

σχετίζονται με την ανακύκλωση, β)να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα αλληλεπίδρα‐

σης ανθρώπου και περιβάλλοντος με την προϋπόθεση το σεβασμό και την προστασία του, 

γ)να ευαισθητοποιηθούν κοινωνικά απέναντι σε περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, κατά τους Connoly & Stanfield  ,  είναι η χρήση 

μιας προσέγγισης βασισμένη σε παιχνίδια υπολογιστή που μεταφέρουν, υποστηρίζουν και 

διαχέουν διδασκαλία, μάθηση, αποτίμηση και αξιολόγηση (Connoly & Stanfield, 2007). Έχει 

αποδειχθεί  πως  τα ψηφιακά  παιχνίδια  μπορούν  να  επιδράσουν  θετικά  στη  μάθηση  όταν 

διακατέχονται από σαφή εκπαιδευτικό προσανατολισμό, με συγκεκριμένους στόχους που 

να ανταποκρίνονται στις αναπτυξιακές ανάγκες και ικανότητες κάθε ηλικίας (Lieberman  et 

al, 2009). Επίσης εμπλέκουν τους μαθητές σε τρόπους και περιβάλλοντα  μάθησης που άλ‐

λα μέσα δε θα μπορούσαν και μέσα από κατάλληλη διδακτική αξιοποίηση μπορούν να συ‐

ντελέσουν στην πρόοδο και ανάπτυξη των παιδιών (Nικηφορίδου & Παγγέ, 2011). Η παιδα‐

γωγική  αυτή  δύναμη  των  παιχνιδιών  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  εμπεριέχει  το  στοιχείο  της 

ποικιλίας, που δεν κουράζει την προσοχή, και της τέρψης που επενεργούν ως ενίσχυση στη 

μαθησιακή διαδικασία  . Αυτός είναι και ένας από τους βασικότερους λόγους στροφής της 

βιομηχανίας ψηφιακών παιχνιδιών προς τη δημιουργία εκπαιδευτικών παιχνιδιών και την 

ύπαρξη    του όρου   “edutainment”. Ωστόσο,  η  εμπλοκή  της  τεχνολογίας στην  εκπαίδευση 

είναι μία σύνθετη προσπάθεια, η οποία απαιτεί γνώση της τεχνολογίας και της συγκεκριμέ‐

νης    παιδαγωγικής  και  διδακτικής    προσέγγισης  που  απαιτείται  (Archambault & Crippen, 

2009).  

 

Επιλογή Ψηφιακών Παιχνιδιών 

Κατά τον Prensky (2007)   η επιτυχής διαδικασία μάθησης μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών 

έχει δύο βασικές διαστάσεις:  τη διάσταση της ελκυστικότητας και  τη διάσταση της μάθη‐

σης. Συγκεκριμένα, θεωρεί ότι η μάθηση επιτυγχάνεται κατά την αύξηση της ελκυστικότη‐

τας του ψηφιακού παιχνιδιού.  
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 Για την προκείμενη παρέμβαση λάβαμε υπόψη τρεις βασικούς άξονες, που παίζουν ρόλο 

στην  καταλληλότητα  εφαρμογών μαθησιακού σκοπού  (Κίργινας &  Γκούσκος 2011):  α)Την  

παικτικότητα, β)το μαθησιακό δυναμικό, την αποτελεσματικότητα του παιχνιδιού ως προς 

την παραγωγή της μάθησης, γ)πρακτικά ζητήματα, δωρεάν διαθεσιμότητα.   

 

Στην παρούσα παρέμβαση στόχος είναι η αξιοποίηση των παιχνιδιών με θέμα την ανακύ‐

κλωση,   ώστε να τα παιδιά να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία για την 

ανακύκλωση, έχοντας πάντα γνώμονα την ευχαρίστησή τους. Με βάση αυτή τη στοχοθεσία 

έγινε η επιλογή των ψηφιακών παιχνιδιών. Επιλέξαμε τρία online ψηφιακά παιχνίδια, δια‐

φορετικής νοοτροπίας και χαρακτηριστικών, που βρίσκονται ελεύθερα και δωρεάν στο δια‐

δίκτυο.  Το  πρώτο  ψηφιακό  παιχνίδι  ήταν  το:  recycleformers, 

http://www.recycleformerseysideandhalton.com/education/recycling‐game/  (ανακτήθηκε 

στις 25/06/2013), ένα παιχνίδι διαχωρισμού των ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο έχει τον 

περιορισμό  του  χρόνου  και  την  επιβράβευση  του  σκορ,  το  barbabybare, 

http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/recycle.shtml  (ανακτήθηκε  στις  

25/06/2013),  ένα  παιχνίδι  ανακύκλωσης  του  ιστότοπου  του  bbc  news,  χωρίς  χρόνο  και 

σκορ,  αλλά  με  χαρούμενα  χρώματα  και  ένα  χαριτωμένο  αρκούδο.  Το  μεγαλύτερο  μέρος 

όμως του χρόνου που αφιερώθηκε στα ψηφιακά παιχνίδια, αφορά το παιχνίδι Michael go 

recycling,  http://www.1001onlinegames.net/play/Go_Recycle  (ανακτήθηκε  στις  

25/06/2013), ένα παιχνίδι με θέμα την διαχείριση σκουπιδιών από τον Michael. Είναι παι‐

χνίδι ρόλων, στρατηγικής, οι μαθητές αναλαμβάνουν να καθοδηγήσουν το ανθρωπάκι τον 

Michael  , ώστε με γρήγορες κινήσεις να μαζέψουν τα σκουπίδια που υπάρχουν πεταμένα 

στο «πάρκο». Είναι τρία εντελώς διαφορετικά παιχνίδια και όπως ήταν φυσικό αναμέναμε 

και  διαφορετική  αντιμετώπιση‐αντιδράσεις  από  τους  μαθητές,  διαφορετικά  μαθησιακά 

αποτελέσματα, αλλά συνολικά να αποσκοπούν στον ίδιο στόχο, την ευχαρίστησή τους. 

 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης 

Η  συγκεκριμένη  διδακτική  παρέμβαση  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  του  μαθήματος 

«Μάθηση και ψυχαγωγία σε ψηφιακό περιβάλλον»  του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματι‐

κού  ΠΜΣ  «Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας  για  την  Εκπαίδευση» 

(http://icte.ecd.uoa.gr), με την επιστημονική καθοδήγηση των διδασκόντων του μαθήματος 

(Καθηγητής Μ. Μεϊμάρης, Επίκουρος Καθηγητής Δ. Γκούσκος).  

 

Η φιλοσοφία του σχεδίου μας βασίστηκε σε ένα ευρύτερο παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, κρί‐

ναμε αναγκαίο να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον άρτιο μαθησιακά στηριζόμενο σε ένα 

παιγνιώδες σενάριο το οποίο να μετατρέψει την όλη μαθησιακή διαδικασία σε ένα ατελεί‐

ωτο  παιχνίδι  μυστηρίου.  Για  το  λόγο αυτό  εντάξαμε  όλες  τις  δραστηριότητες  που  είχαμε 

σχεδιάσει στο πλαίσιο τεσσάρων αποστολών που έπρεπε να με επιτυχία να πραγματοποιή‐

σουν οι συγκεκριμένοι μαθητές. Οι μαθητές τοποθετούνται λοιπόν σε ένα υποθετικό σενά‐

ριο στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν ανεξάρτητα και διερευνητικά για να επιτύχουν τα 

κατορθώματα που τους  ζητούνται και να επιβραβευτούν για αυτά παίρνοντας ένα συγκε‐

κριμένο ρόλο από μια συγκεκριμένη ομάδα. Οι αποστολές που έγιναν γνωστές στα παιδιά 

από την πρώτη μέρα ήταν μυστικές, καθώς είχαν επινοηθεί από τη μυστική ομάδα «Τίποτα 

δεν  πάει  χαμένο»  η  οποία  είχε ως  στόχο  να  προετοιμάσει  τους  συγκεκριμένους  μαθητές 
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προκειμένου μετά το πέρας των αποστολών να ανακηρυχθούν ως επίσημοι συνεργάτες της 

μυστικής ομάδας και να διαδώσουν και στο υπόλοιπο σχολείο την ιδέα της ανακύκλωσης. 

Οι  τέσσερις  αποστολές  που  έπρεπε  να  ολοκληρώσουν  περιλάμβανε  τα  εξής:  α)Την  κατα‐

σκευή έργων από ανακυκλώσιμα υλικά, β)τη δημιουργία αφισών, γ)την επαφή τους με τα 

ψηφιακά παιχνίδια, δ)τη συμμετοχή τους στο ζωηρό παιχνίδι στην αυλή του σχολείου. Ση‐

μειώνεται ότι η πρώτη και δεύτερη αποστολή πραγματοποιήθηκαν στην τάξη, η τρίτη απο‐

στολή στο εργαστήριο πληροφορικής, ενώ η τέταρτη αποστολή στο προαύλιο του σχολείου. 

 

Με τον τρόπο αυτό δημιουργήσαμε από την αρχή της εκπαιδευτικής μας παρέμβασης ένα 

παιγνιώδες κλίμα το οποίο ανέπτυξε την περιέργεια και κατ’ επέκταση το ενδιαφέρον των 

παιδιών, διέγειρε τη φαντασία, την έκφραση και τη δημιουργικότητά τους, ενδυνάμωσε την 

προσπάθειά τους για την κατάκτηση των στόχων και δημιούργησε σχέσεις συνεργασίας και 

ενεργούς συμμετοχής. 

 

Σχετικά  με  την  παρατήρηση  της  εκπαιδευτικής  μας  παρέμβασης,  ήταν  απαραίτητη  :  α)  η 

χρήση ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής, β) η χρήση ψηφιακής κάμερας και γ) η καταγρα‐

φή αντιδράσεων των παιδιών με τη μορφή προσωπικών σημειώσεων.  

 

Πριν  την έναρξη  της  εκπαιδευτικής μας παρέμβασης μοιράσαμε στους μαθητές  το φύλλο 

της προ‐αξιολόγησης με  ερωτήσεις ανοιχτού και  κλειστού  τύπου σχετικές με  το θέμα  της 

ανακύκλωσης προκειμένου να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την προϋπάρχουσα γνώ‐

ση των μαθητών γύρω από το θέμα αυτό. Στο τέλος της εκπαιδευτικής παρέμβασης μοιρά‐

σαμε σε κάθε μαθητή φύλλο μετά‐αξιολόγησης με ερωτήσεις και δραστηριότητες ίδιες με 

αυτές της προ‐αξιολόγησης, προκειμένου να εκτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε την απο‐

κτηθείσα γνώση. 

 

Πριν πραγματοποιηθεί η  εκπαιδευτική παρέμβαση με  τα ψηφιακά παιχνίδια, φροντίσαμε 

προκειμένου και οι εννέα υπολογιστές που διαθέτει το εργαστήριο να έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο. Επιπλέον, δημιουργήσαμε τρεις συντομεύσεις με τις ιστοσελίδες των τριών παι‐

χνιδιών στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή, έτσι ώστε κάθε ομάδα να μπορέσει εύ‐

κολα να εντοπίσει  και  να παίξει  κάθε  ένα από  τα ψηφιακά παιχνίδια. Ο ήχος κρίθηκε μη 

απαραίτητο στοιχείο της παρέμβασης. 

 

Τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη αποστολή, οι 18 μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες. 

Σε κάθε ομάδα  μοιράστηκε ένα γράμμα που περιλάμβανε πληροφορίες για κάθε ένα ανα‐

κυκλώσιμο  υλικό,  συνέπειες  από  την  αλόγιστη  χρήση  του  καθώς  και  οφέλη  που  προκύ‐

πτουν από την ανακύκλωσή του. Κάθε ομάδα ήταν υπεύθυνη για ένα υλικό (χαρτί, πλαστι‐

κό, αλουμίνιο, γυαλί).  

 

1η Αποστολή: Η φαντασία και η δημιουργικότητα έλαβε δράση καθώς τα παιδιά έφτιαξαν 

μοναδικά έργα τέχνης αξιοποιώντας τα ανακυκλώσιμα υλικά που είχαν συλλέξει και φέρει 

από το σπίτι τους. 
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Εικόνα 1: Οι μαθητές την ώρα της δημιουργικής κατασκευής 

 

2η  Αποστολή: Αφού  δόθηκαν  στα  παιδιά  χαρτόνια,  μαρκαδόροι,  κόλλες  και ψαλίδια,  δη‐

μιούργησαν τέσσερις αφίσες για τα τέσσερα ανακυκλώσιμα υλικά  (χαρτί, αλουμίνιο, πλα‐

στικό  και  γυαλί). Με  αυτενέργεια  οι  μαθητές  και  με  πολλές  και  εντυπωσιακές  ιδέες  δη‐

μιούργησαν έξυπνες αφίσες που αποτύπωναν ακριβώς το μήνυμα της ανακύκλωσης. 

 

3η  Αποστολή:  Χωρίσαμε  τα  18  παιδιά  της  τάξης  σε  ζευγάρια  προκειμένου  να  αντιστοιχεί 

ένας υπολογιστής σε δυο άτομα. Συνολικά, τα παιδιά έπαιξαν τρία online ψηφιακά παιχνί‐

δια σχετικά με την ανακύκλωση, το Michael go recycle,  το Barbabybare και το recycleform‐

ers.   Και στα τρία ψηφιακά παιχνίδια οι μαθητές διασκέδασαν, βίωσαν τον ενθουσιασμό, 

την αγωνία, τη φαντασία αλλά και τη συνεργασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Οι μαθητές παίζουν  «recycleformers» 

 

 

4η Αποστολή: Στην τέταρτη και τελευταία αποστολή, οι μαθητές έπαιξαν ένα ζωηρό παιχνίδι 

στην  αυλή  του  σχολείου.  Σκοπός  του  ζωηρού  αυτού  παιχνιδιού,  που  έπαιρνε  τη  μορφή 

δραματοποίησης, ήταν να μπορέσουν οι τέσσερις κάδοι (4 μαθητές) να πιάσουν τα ανάλο‐

γα σκουπίδια (υπόλοιποι μαθητές). Αν ο κάδος έπιανε κάποιο λάθος σκουπίδι τότε όλα τα 

υπόλοιπα σκουπίδια που είχε πιάσει απελευθερωνόντουσαν. Ο κάδος που μάζευε όλα τα 

σκουπίδια του κέρδιζε. Τότε έπαιρνε κάποιος άλλος από την ίδια ομάδα το ρόλο του κάδου 

και το παιχνίδι συνεχιζόταν. Οι μαθητές βίωσαν την ανακύκλωση ως παιχνίδι μέσα από το 

γέλιο και τη χαρά. Ο ενθουσιασμός των παιδιών έγινε ακόμη μεγαλύτερος, όταν διαπίστω‐

σαν ότι θα έπαιρναν το βραβείο του επίσημου βοηθού, εφόσον έφεραν εις πέρας με επιτυ‐

χία όλες τις αποστολές. 
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Εικόνα 3: Οι μαθητές κατά τη διάρκεια του ζωηρού παιχνιδιού 

 

 

Αξιολόγηση ψηφιακών παιχνιδιών 

Μοντέλα αξιολόγησης των ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία υπάρχουν αρ‐

κετά.  Κάποια από αυτά  είναι  το  μοντέλο    των  τεσσάρων  επιπέδων  του Kirkpatrick  και  το 

μοντέλο των Desurvire και Wiberg το 2009. 

 

Το μοντέλο των τεσσάρων επιπέδων προτάθηκε το 1959 από τον Donald Kirkpatrick και α‐

φορούσε την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα τέσσερα επίπεδα που προτεί‐

νει ο Kirkpatrick για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή διδακτικών ενοτήτων 

είναι τα ακόλουθα: 1) το επίπεδο της ανταπόκρισης, 2) το επίπεδο της μάθησης, 3) το επί‐

πεδο της συμπεριφοράς και 4) το επίπεδο των αποτελεσμάτων.  

 

Η  αξιολόγηση στην  παρούσα  εργασία  έγινε  με  πλαίσιο  το  μοντέλο αξιολόγησης που  έχει 

προταθεί από  τους Desurvire  και Wiberg  το 2009  και αναλύθηκε από  τους Κίργινας,  Σ. & 

Γκούσκος, Δ., το 2011. Επιλέξαμε την χρήση  του μοντέλου των Desurvire και Wiberg, διότι 

είναι  ένα  δοκιμασμένο  πλαίσιο  αξιολόγησης,  το  πλέον  διαδεδομένο  για  την  αξιολόγηση 

ψηφιακών παιχνιδιών. Στην παρούσα έρευνα, επιλεγμένα ψηφιακά παιχνίδια αξιολογήθη‐

καν  ως  προς  τρεις  διαστάσεις:  (α)  παιγνιακή  εμπειρία,  (β)  διασκέδα‐

ση/χιούμορ/συναισθηματική εμβύθιση και (γ) ευχρηστία και παιγνιακή μηχανική. 

 

Σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης της εκπαιδευτικής παρέμβασης λάβαμε υπόψη μας τις 

φωτογραφίες,  τα βίντεο  και  τις  προσωπικές  σημειώσεις  με  τις αντιδράσεις  και  τα σχόλια 

των παιδιών κατά  τη διάρκεια  των δραστηριοτήτων  της παρέμβασης,  τα  ερωτηματολόγια 

που δόθηκαν στους μαθητές στο τέλος της παρέμβασης, των οποίων τα δεδομένα οδήγη‐

σαν στην εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων, τη σύγκριση των απαντήσεων των παι‐

διών  στην  προ  και  μετά‐αξιολόγηση  και  τέλος  τις  βιντεοσκοπημένες  απόψεις  και  των  18 

μαθητών, που είχαν τη μορφή συνεντεύξεων. Έτσι, με τον τρόπο αυτό κατορθώσαμε να α‐

ποκτήσουμε μια σφαιρική εικόνα  της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης, αφού τα ίδια 

τα παιδιά κατέθεσαν τις απόψεις και την κριτική τους σκέψη τόσο για τα ψηφιακά παιχνί‐

δια, όσο και για τις υπόλοιπες δραστηριότητες της παρέμβασης. 
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Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηριστικά του παιχνιδιού «barbabybare», δεν προσέλκυσαν καθό‐

λου το ενδιαφέρον των μαθητών, μία μαθήτρια χαρακτηριστικά δήλωσε: «Αν είναι πανεύ‐

κολο,  δεν έχει διασκέδαση».  Κατανοήσαμε στην πράξη συνεπώς πως η βαθμολογία και ο 

περιορισμός  χρόνου  εμπλουτίζουν  το  παιχνίδι  με  τα  στοιχεία  του  ανταγωνισμού  και  της 

πρόκλησης και άρα δημιουργούν περισσότερο ενδιαφέρον στον παίχτη. Ιδιαίτερο ενδιαφέ‐

ρον προκαλεί η ύπαρξη του «κακού», ενός μαύρου πλάσματος, στο «Michael go recycle». 

Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν τόσο με την ύπαρξη του όσο και με τον ρόλο του στο παιχνίδι. 

Επίσης από τις παρατηρήσεις των παιδιών κρίνουμε, πως η ευχρηστία σε ένα ψηφιακό παι‐

χνίδι  έχει  καθοριστική  σημασία.  Συγκεκριμένα,  οι  μαθητές  αντιμετώπισαν  δυσκολίες  ευ‐

χρηστίας τόσο χειρισμού όσο και κατανόησης στο παιχνίδι «Michael go recycle», με αποτέ‐

λεσμα  να  προτιμήσουν  το  «recyclingformes».  Τελικά,  μπορούμε  να  οδηγηθούμε  στο  συ‐

μπέρασμα πως οι αντιδράσεις των μαθητών στη διάρκεια των παιχνιδιών, αλλά και οι με‐

τέπειτα παρατηρήσεις  τους,  συγκλίνουν με  την αξιολόγηση  των παιχνιδιών μέσω  του μο‐

ντέλου των Desurvire και Wiberg, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στου τομείς, της ευχρηστίας, 

της παιγνιακής εμπειρίας και πάνω από όλα της διασκέδασης, που για τα παιδιά έρχεται ως 

αποτέλεσμα του συγκερασμού των δύο πρώτων. 

 

Συμπεράσματα 

Στη συγκεκριμένη παρέμβαση το σενάριο των αποστολών, που πήρε τη μορφή παιχνιδιού, 

δημιούργησε ευχάριστο κλίμα σε όλες τις ομάδες. 

 

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά:  

α) Την παιγνιακή εμπειρία, το γεγονός της εμπλοκής τους με τα ψηφιακά παιχνίδια προκά‐

λεσε ιδιαίτερο ενθουσιασμό, ενδιαφέρον και χαρά σε όλους τους μαθητές. Τα παιδιά  δια‐

σκέδασαν παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια, κρατώντας με αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον τους 

αμείωτο σε όλη τη διαδικασία. 

β) Το γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές μέσα από τα αποτελέσματα της προ‐αξιολόγησης και τη 

σύγκριση αυτών με τα στοιχεία της μετά‐αξιολόγησης έδειξαν ότι κατέκτησαν τη νέα γνώση 

κατανοώντας  την  έννοια  της ανακύκλωσης  και  την αξία  της αξιοποίησης  των απορριμμά‐

των. 

γ) Το μαθησιακό επίπεδο, τα παιδιά ανέπτυξαν δημιουργική και κριτική σκέψη, καθώς και 

αυτόνομη δράση, ανακαλύπτοντας  βιωματικά και οικοδομώντας τη νέα γνώση  σε όλα τα 

στάδια της παρέμβασης, Επιπλέον, αντιλήφθηκαν την αναγκαιότητα της ύπαρξης ομαδοσυ‐

νεργατικότητας κατά τη μαθησιακή διαδικασία. 

δ) Το επίπεδο της συμπεριφοράς, σε όλες τις ομάδες υπήρξε ενεργή συμμετοχή και εμπλο‐

κή σε όλα τα στάδια της παρέμβασης. Τα παιδιά συνεργάστηκαν με κέφι, δημιουργία και 

ζωντάνια, δημιουργώντας δεσμούς αλληλοσεβασμού και αλληλοβοήθειας. 
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Το διαδικτυακό ηλεκτρονικό βοήθημα «Lysari4u.gr» 

 

Ποντίκας Σάββας, Μουστάκας Δημήτριος 

Μαθηματικοί 

savpont@gmail.com, dimitris23@gmail.com 

 

Περίληψη 

 

Το Λυσάρι4u αποτελεί ένα διαδικτυακό βοήθημα για τον μαθητή του ελληνικού Γυμνασίου, 

που  περιλαμβάνει  τις  λύσεις  του  συνόλου  σχεδόν  των  ασκήσεων  των  σχολικών  βιβλίων 

Μαθηματικών.  Η  καινοτομία  του  έγκειται  στην  χρήση  μιας  νέας  μεθόδου  παρουσίασης 

έντυπου υλικού, που βασίζεται στην χρήση εμπλουτισμένων αρχείων pdf. Τα αρχεία αυτά 

εκτός  από  το  κείμενο,  περιλαμβάνουν  κίνηση  και  ήχο.  Με  τον  τρόπο  αυτόν  το  κείμενο 

ζωντανεύει  μπροστά  στον  μαθητή,  ο  οποίος  μπορεί  πλέον  να  αφομοιώνει  ακόμα  πιο 

εύκολα τις λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου. Επιπλέον, η τεχνολογία Pencast (Van Schaaek, 

2009).    τον  βοηθάει  να  αλληλεπιδράσει  με  το  κείμενο  και  να  καθορίσει  ποιο  σημείο  της 

άσκησης  θέλει  να  δει  και  να  ακούσει,  μετατρέποντας  την  μάθηση  σε  μια  διαδραστική 

εμπειρία. 

 

Με το Λυσάρι4u, ο μαθητής αποκτά έναν προσωπικό καθηγητή στο σπίτι του ο οποίος του 

εξηγεί  τις  σχολικές  ασκήσεις  με  φυσικό  τρόπο,  λύνοντάς  τες  παράλληλα  μπροστά  του. 

Συνδυάζει επομένως την ευχρηστία ενός έντυπου εγχειριδίου διαθέσιμου ανά πάσα στιγμή, 

με  την  μεταδοτικότητα  ενός  καθηγητή,  και  επιπλέον  θέτει  όλα  αυτά  στην  διάθεση  του 

Έλληνα μαθητή εντελώς δωρεάν. 

 

Λέξεις κλειδιά: Εγχειρίδιο λυμένων ασκήσεων, ιστοσελίδα, ηλεκτρονικό σχολικό βοήθημα 

 

 

 

 

 

Στιγμιότυπο από την  την αρχική σελίδα του εγχειρήματος : www.lysari4u.gr. 
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Εισαγωγή ‐ Πώς προέκυψε η καινοτόμος δράση 

 

Το  Λυσάρι4u  σχεδιάστηκε  και  στήθηκε  από  μια  ομάδα  εκπαιδευτικών  με  πείρα  στην 

εκπαίδευση. Σκοπός της δημιουργίας του ήταν η συμπληρωματική ενίσχυση των μαθητών 

στο δύσκολο αγώνα της μελέτης των μαθηματικών, με έναν πρωτοποριακό όμως τρόπο για 

τα ελληνικά δεδομένα. Γνωρίζαμε ότι ο ΟΕΔΒ δεν παρέχει λυσάριο ασκήσεων μαθηματικών 

για τα βιβλία του Γυμνασίου, επομένως οι μαθητές είχαν μόνο δύο βασικούς τρόπους για 

να  βοηθηθούν  εκτός  σχολείου  στις  ασκήσεις  που  είχαν  για  το  σπίτι:  ο  ένας  ήταν  η 

προμήθεια ενός έντυπου βιβλίου με λυμένες ασκήσεις από τα πολλά που κυκλοφορούν στο 

εμπόριο, και ο άλλος η παρακολούθηση φροντιστηριακών μαθημάτων σε τάξη ή στο σπίτι. 

Όμως και οι δύο αυτές επιλογές είχαν και το αντίστοιχο οικονομικό κόστος. 

 

Ταυτόχρονα  παρατηρήσαμε  ότι  αν  και  υπήρχαν  ορισμένες  λυμένες  ασκήσεις  σχολικών 

μαθηματικών σε διάφορες  ιστοσελίδες  του διαδικτύου, αυτές  είτε παρέχονταν με κάποιο 

κόστος,  είτε  δεν  παρουσιάζονταν  με  εύχρηστο  και  απλό  τρόπο  για  τον  μαθητή,  ενώ  σε 

καμιά  περίπτωση  οι  λύσεις  αυτές  δεν  κάλυπταν  το  σύνολο  της  διδακτέας  ύλης  του 

Γυμνασίου με βάση το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. 

 

Έχοντας  αυτά  υπόψη  μας  και  ορμώμενοι  από  την  αγάπη  μας  για  τα  Μαθηματικά,  την 

εκπαίδευση  και  τις  νέες  τεχνολογίες,  αποφασίσαμε  να  παρέχουμε  στους  μαθητές  μια 

εκπαιδευτική υπηρεσία υψηλής ποιότητας εντελώς δωρεάν. Με τον τρόπο αυτόν, εκτός του 

ότι  βοηθάμε  τους  ίδιους  συνεχίζοντας  το  εκπαιδευτικό  έργο  που  λαμβάνει  χώρα  στο 

σχολείο  με  έναν  καινοτόμο  τρόπο,  ταυτόχρονα  βοηθάμε  και  τις  οικογένειες  τους  να 

ελαχιστοποιήσουν  τα  έξοδα  για  αγορά  εγχειριδίων  ή  εγγραφής  σε  φροντιστήρια, 

συμπαραστεκόμενοι σε αυτούς στις δύσκολες οικονομικά μέρες που βιώνουμε. 

 

Αναλυτική Περιγραφή της καινοτόμου δράσης και της διαδικασίας εφαρμογής στο 

σχολικό πρόγραμμα ή στη σχολική κοινότητα 

 

Ο πυρήνας υλοποίησης της ιδέας είναι η ιστοσελίδα www.lysari4u.gr. Τα βασικά δομικά της 

στοιχεία περιγράφονται αναλυτικά στις επόμενες παραγράφους. 

 

Τεχνολογία 

Η  σελίδα  αναπτύχθηκε  πάνω  στην  πλατφόρμα  του  Wordpress.  Η  επιλογή  αυτή  έγινε 

δεδομένου  ότι  το Wordpress  είναι  ένα  ευρέως  διαδεδομένο  λογισμικό  ανοικτού  κώδικα 

που    παρέχεται  δωρεάν,  εξελίσσεται  συνεχώς,  και  έχει  ισχυρή  υποστήριξη  από  την 

διαδικτυακή κοινότητα. 

 

Ταυτόχρονα προσφέρει πολυάριθμες δυνατότητες και εργαλεία στον προγραμματιστή για 

την  εύκολη  ενσωμάτωση  διαφόρων  επιπλέον  χαρακτηριστικών  (plugins/widgets)  στην 

ιστοσελίδα  που  θα  την  κάνουν  πιο  φιλική  προς  τον  χρήστη,  ώστε  να  μπορούμε  να  την 

βελτιώνουμε συνεχώς ανάλογα με τις ανάγκες και την ανατροφοδότηση που θα δεχόμαστε 

σε βάθος χρόνου από τους μαθητές. Η σελίδα περιλαμβάνει την δυνατότητα εγγραφής των 

μαθητών  για  την  λήψη  newsletters,  ώστε  να  ενημερώνονται  για  τα  νέα  μαθήματα  που 
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προστίθενται  κατά  καιρούς,  καθώς  και  φόρμα  επικοινωνίας  αλλά  και  email  ώστε  να 

υπάρχει  αμφίδρομη  επικοινωνία  και  λήψη  σχολίων  και  ανατροφοδότησης  από  τους 

μαθητές. 

 

Οι  λυμένες  ασκήσεις  που  περιέχει  η  ιστοσελίδα  παρουσιάζονται  στους  μαθητές  με  την 

βοήθεια  μιας  νέας  τεχνολογίας  που  ονομάζεται  «Pencast».  Οι  ασκήσεις  του  σχολικού 

βιβλίου  έχουν  λυθεί  χειρόγραφα  με  ένα  ειδικό  στυλό,  το  οποίο  καταγράφει  σε ψηφιακή 

μορφή τα όσα γράφονται σε ένα εξειδικευμένο χαρτί, μαγνητοφωνώντας ταυτόχρονα την 

εξήγηση  της  άσκησης  από  τον  καθηγητή.  Το  αρχείο  που  δημιουργείται  είναι  ένα 

εμπλουτισμένο  pdf  που  περιλαμβάνει  κίνηση  και  ήχο,  και  μπορεί  να  διαβαστεί  με  τη 

βοήθεια  της  έκδοσης  του Adobe Reader X.  Αυτόν οι  μαθητές  έχουν  τη δυνατότητα  να  το 

κατεβάσουν  και  να  τον  εγκαταστήσουν δωρεάν,  με οδηγίες που θα βρουν στο μενού  της 

ιστοσελίδας «Πώς Λειτουργεί». 

 

Εμφάνιση / Σχεδιασμός 

Η βασική αρχή που ακολουθήσαμε κατά  τον σχεδιασμό  της  ιστοσελίδας ήταν η αρχή  της 

απλότητας.  Τόσο  στον  σχεδιασμό  όσο  και  στην  χρήση.  Σχεδιαστικά  προσπαθήσαμε  να 

φτιάξουμε  μια  απλή  και  ανάλαφρη  ιστοσελίδα,  και  γι  αυτόν  τον  λόγο  επιλέξαμε  μια 

ανοιχτόχρωμη  απόχρωση  για  τον  κεντρικό  χώρο  της.  Ταυτόχρονα  εκατέρωθεν  του 

κεντρικού  χώρου  της  προσθέσαμε  μια  πολύχρωμη  εικόνα  η  οποία  αν  και  εμφανίζεται 

διακριτικά, τονίζει τον νεανικό χαρακτήρα της ιστοσελίδας. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε 

ήταν  να  δημιουργήσουμε  μια  απλή  και  αναγνωρίσιμη  ταυτότητα,  ώστε  η  ιστοσελίδα  να 

καθιερωθεί στην συνείδηση  του μαθητή ως κάτι  το αισθητικά όμορφο και  να αισθάνεται 

ευχάριστα  κατά  την  είσοδό  του  σε  αυτήν.  Με  την  ίδια  λογική  έγινε  και  η  επιλογή  των 

εικόνων  που  παρουσιάζονται  στην  αρχική  σελίδα.  Η  απλότητα  ως  βασική  αρχή 

χρησιμοποιήθηκε και  κατά  την προσπάθεια για βελτιστοποίηση  της  εμπειρίας πλοήγησης 

του  μαθητή  μέσα  στην  ιστοσελίδα.  Με  την  βοήθεια  των  μενού/υπομενού  και  των 

εργαλείων  λιστών  οργανώσαμε  με  όσο  το  δυνατόν  αποδοτικότερο  τρόπο  το  σύνολο  των 

ασκήσεων της διδακτέας ύλης  των βιβλίων Μαθηματικών ολόκληρου του Γυμνασίου, ώστε 

ο  μαθητής  να  βρίσκει  με  τον  πλέον  διαισθητικότερο  τρόπο  και  με  μόνο  3  κλικ  από  την 

αρχική σελίδα την άσκηση που επιθυμεί. Επίσης κρατήσαμε την σελίδα απαλλαγμένη από 

περιττές  πληροφορίες  τις  οποίες  ο  μαθητής  δεν  θα  χρειαζόταν,  επικεντρώνοντας  την 

προσοχή μας σε αυτά ακριβώς που  χρειάζεται,  τα οποία  είναι  κατά  κύριο  λόγο οι  λύσεις 

των ασκήσεων του βιβλίου καθαυτές. Επίσης προσθέσαμε εφαρμογές applet με την χρήση 

του λογισμικού Geogebra (Hohenwarter et al, 2009), και προσεχώς θα προστεθούν και από 

άλλα  μαθηματικά  λογισμικά.  Τέλος  εμπλουτίζουμε  την  ιστοσελίδα  με  μεθοδολογίες  στα 

πεδία ύλης του Γενικού Λυκείου ξεκινώντας με τα μαθηματικά κατεύθυνσης της Γ΄Λυκείου. 

Θα ακολουθήσουν και για τις άλλες τάξεις μεθοδολογίες και αξιόλογες ασκήσεις. 

 
Χρήση 

Ο  μαθητής  που  εισέρχεται  για  πρώτη  φορά  στην  ιστοσελίδα  αντικρίζει  την  σύντομη 

περιγραφή  του  περιεχομένου  της,  συνοδευόμενη  από  τρεις  χαρακτηριστικές  εικόνες  που 

σχετίζονται με αυτό: έναν καθηγητή, ένα βιβλίο και ένα δώρο. Έτσι οπτικοποιεί άμεσα τα 

τρία  βασικά  της  χαρακτηριστικά,  που  είναι  η  δωρεάν  παροχή  λύσεων  των  σχολικών 

ασκήσεων Μαθηματικών μέσω ενός πραγματικού καθηγητή. 
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Στη συνέχεια,  τοποθετώντας τον κέρσορα πάνω στο μενού Ασκήσεις, εμφανίζονται άμεσα 

τα υπομενού Α’ Γυμνασίου, Β’ Γυμνασίου και Γ’ Γυμνασίου. Με την τοποθέτησή του εκ νέου 

σε  κάποιο από αυτά,  εμφανίζονται  τα  διαθέσιμα  μαθήματα  για  την  κάθε  τάξη  (Αυτήν  τη 

στιγμή  η  Άλγεβρα  και  η  Γεωμετρία).  Κάνοντας  κλικ  σε  ένα  από  τα  μαθήματα  ο  μαθητής 

οδηγείται σε μια σελίδα με το εξώφυλλο του βιβλίου από το μάθημα που διάλεξε και με τα 

κεφάλαια  που  αυτό  περιλαμβάνει.  Σε  κάθε  κεφάλαιο  αντιστοιχεί  μια  λίστα  με  τα 

περιεχόμενά  του,  όπου  ο  μαθητής  κάνοντας  κλικ  στην  παράγραφο  που  τον  ενδιαφέρει 

οδηγείται  στην  σελίδα  όπου  παρουσιάζονται  όλες  οι  ασκήσεις  της  παραγράφου  με 

υπερσυνδέσμους. Στο σημείο αυτό ο μαθητής επιλέγει την άσκηση που τον ενδιαφέρει και 

αυτή ανάλογα με τον φυλλομετρητή που διαθέτει ο μαθητής είτε ανοίγει σε διαφορετική 

καρτέλα  είτε  μεταφορτώνεται  στον  υπολογιστή  του,  απ’  όπου  ο  μαθητής  μπορεί  να  την 

ανοίξει με τον Adobe Reader 10. 

 

 
 

Το μενού «Ασκήσεις» 

 

Όταν ανοίξει το αρχείο pdf, η άσκηση αρχίζει να λύνεται μπροστά στον μαθητή Χειρόγραφα 

(σαν να την έβλεπε να γράφεται στον πίνακα),  ενώ παράλληλα ο μαθητής ακούει και την 

επεξήγηση  της άσκησης από  τον καθηγητή.  Εκτός από  την ενσωμάτωση πολυμέσων κατά 

την επίλυση της άσκησης, υπάρχει και η δυνατότητα αλληλεπίδρασης του μαθητή με αυτό 

που βλέπει, αφού η τεχνολογία Pencast του επιτρέπει να μεταφερθεί σε όποιο σημείο της 

άσκησης  επιθυμεί  κάνοντας  κλικ με  το ποντίκι  του στο σημείο αυτό  (ολόκληρη η  λυμένη 

άσκηση φαίνεται αχνά στην οθόνη πριν ακόμα λυθεί, δίνοντας στον μαθητή μια εποπτεία 

της λύσης). Με τον τρόπο αυτόν ο μαθητής συμμετέχει στην επίλυση της άσκησης και δεν 

παραμένει απλός θεατής, κάτι που του προκαλεί ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον. 

 

Συχνές Ερωτήσεις 

Όλες  οι  ενδεχόμενες  ερωτήσεις  που  θα  έχουν  οι  μαθητές  σχετικά  με  την  ιστοσελίδα 

συγκεντρώθηκαν  και  απαντήθηκαν  σε  ένα  ξεχωριστό  μενού  με  τον  τίτλο  «Συχνές 

Ερωτήσεις».  Εκτός  των  άλλων  πληροφοριών,  στο  συγκεκριμένο  μενού  οι  μαθητές 

ενημερώνονται και για την ορθή χρήση της ιστοσελίδας. Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές 

στα  παιδιά  ότι  η  το  Λυσάρι4u  διαδραματίζει  επικουρικό  ρόλο  στην  μελέτη  τους  και  θα 

πρέπει να χρησιμοποιείται αφού πρώτα προσπαθήσουν να λύσουν τις ασκήσεις μόνοι τους. 
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  Ασκήσεις στην εμπλουτισμένη μορφή Pencast. 

 

 

Υποστήριξη από κοινωνικά δίκτυα 

Ένα σημαντικό τμήμα του εγχειρήματος είναι και η σελίδα στο facebook που πλαισιώνει το 

Λυσάρι4u: http://www.facebook.com/lysari4u. Η δημιουργία της έγινε σχεδόν ταυτόχρονα 

με την κατασκευή της βασικής μας  ιστοσελίδας, αναγνωρίζοντας την δυναμική που έχουν 

τα  κοινωνικά  δίκτυα  και  τον  ρόλο  που  μπορούν  να  διαδραματίσουν  στην  εξέλιξη  ενός 

εγχειρήματος. 

 

Η  σελίδα  στο  facebook  εξυπηρετεί  κυρίως  στην  ενημέρωση  των  μαθητών  σχετικά  με  τις 

νέες  ασκήσεις  που  προστίθενται  σε  εβδομαδιαία  βάση  στο  Λυσάρι4u.  Αποτελεί  την  πιο 

δυναμική, ζωντανή και αλληλεπιδραστική πλευρά του εγχειρήματος σε σχέση με την κυρίως 

σελίδα  η  οποία  έχει  περισσότερο  στατικό  χαρακτήρα.  Έτσι  οι  μαθητές  ενημερώνονται 

τακτικά  για  ό,τι  νεότερο υπάρχει  στην  σελίδα,  και  οι  αυτόματες  αυτές  ειδοποιήσεις  τους 

υπενθυμίζουν  να  ανατρέχουν  σε  αυτήν  εάν  χρειαστούν  βοήθεια  με  τις  σχολικές  τους 

ασκήσεις. 

 

Εφαρμογή εντός της τάξης από τον καθηγητή 

 

Η  ιστοσελίδα  εκτός  των  άλλων  μπορεί  να  αποτελέσει  εργαλείο  για  έναν  καθηγητή  μέσα 

στην τάξη, ο οποίος μπορεί να προβάλλει την λύση των ασκήσεων με χρήση ηλεκτρονικού 

υπολογιστή  συνδεδεμένου  στο  Internet  και  προβολέα  ή  διαδραστικού  πίνακα.  Με  τον 

τρόπο αυτόν ο καθηγητής αφήνει την άσκηση να λύνεται σταδιακά μόνη της στον πίνακα 

ενώ  αυτός  ταυτόχρονα  την  εξηγεί  από  οποιοδήποτε  σημείο  της  τάξης.  Αυτό  έχει  ως 

αποτέλεσμα να είναι σε θέση ο καθηγητής να βρίσκεται πιο κοντά στους μαθητές του, να 

κυκλοφορεί ελεύθερα στην τάξη ανάμεσά τους και να κάνει παρεμβατική εξατομικευμένη 

διδασκαλία όπου αυτή χρειάζεται. 
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Ενδεχόμενη διεύρυνση της εφαρμογής και σε άλλους 

 τομείς/αντικείμενα της σχολικής μονάδας 

 

Αυτό που θα μπορούσε να γίνει ως φυσικό επόμενο του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι 

η  συμπερίληψη  επιπλέον  μαθημάτων  του  σχολείου,  όπως  για  παράδειγμα  η  Φυσική,  η 

Χημεία, τα Αρχαία κλπ. Η υπάρχουσα πλατφόρμα έχει στηθεί με τέτοιον τρόπο που ευνοεί 

μια  τέτοια  ανάπτυξη,  ώστε  η  ενσωμάτωση  των  επιπλέον  μαθημάτων  να  γίνει  με  τρόπο 

εύκολο και διαισθητικό για τον μαθητή. Επιπλέον όλα τα οφέλη της τεχνολογίας Pencast και 

του  εμπλουτισμένου  pdf  θα  μπορέσουν  να  αξιοποιηθούν  και  σε  αυτά  τα  μαθήματα  με 

τρόπο  αντίστοιχο  με  αυτόν  για  το  μάθημα  των  Μαθηματικών.  Έτσι  οι  μαθητές  θα 

μπορέσουν  να  έχουν  ένα  συγκεκριμένο  σημείο  αναφοράς  για  όλα  τα  μαθήματα  του 

σχολείου,  εύχρηστο,  καινοτόμο,  διαδραστικό,  συνεχώς  διαθέσιμο  και  πάνω  απ΄όλα 

δωρεάν. 

 

Εκτός από τα επιπλέον μαθήματα για το Γυμνάσιο, το Λυσάρι4u μπορεί να επεκταθεί ώστε 

να συμπεριλάβει την ύλη και των τάξεων του Λυκείου. Αν και υπάρχουν για τις τάξεις αυτές 

δωρεάν βοηθήματα,  το Λυσάρι4u μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στις 

λύσεις των ασκήσεων, ασκήσεις εκτός των σχολικών βιβλίων, μεθοδολογίες, και εφαρμογές 

με  μαθηματικά  λογισμικά  που  βοηθούν  μαθητές  και  καθηγητές.  Για  να  γίνουν  όλα  αυτά 

πράξη πρέπει να αναζητηθούν και να βρεθούν καθηγητές όλων των σχετικών ειδικοτήτων 

που διδάσκουν τα μαθήματα του Γυμνασίου και Λυκείου, να κατανοήσουν τον σκοπό του 

εγχειρήματος αυτού και να μας βοηθήσουν να το προχωρήσουμε ένα βήμα πιο μπροστά. 

Ήδη έχουμε κάνει επαφές με εκπαιδευτικούς οι οποίοι έδειξαν ενδιαφέρον και ελπίζουμε 

σύντομα να αρχίσουμε να εμπλουτίζουμε την ιστοσελίδα μας με νέο υλικό. Ευελπιστούμε η 

ιστοσελίδα μας να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο και για τον καθηγητή, βοηθώντας τον 

στην διδασκαλία του μέσα στην τάξη. 

 

Γενικότερα συμπεράσματα 

 

Με  την  βοήθεια  του  εργαλείου Google Analytics  μπορούμε  και  έχουμε  μια  εποπτεία  της 

επισκεψιμότητας  του  ιστοχώρου και διαφόρων στατιστικών στοιχείων που συνδέονται με 

αυτόν,  ώστε  να  είμαστε  σε  θέση  να  αξιολογήσουμε  την  επιτυχία  του.  Τα  πρώτα 

συμπεράσματα  που  εξήχθησαν  κατά  την  διάρκεια  των  πρώτων  8  μηνών  λειτουργίας  της 

ιστοσελίδας ήταν ότι στην πλειοψηφία τους οι μαθητές την δέχτηκαν θετικά. Μέχρι τώρα 

και χωρίς κανενός είδους διαφήμιση, από τον Οκτώβριο του 2012 έχουμε στην σελίδα μας 

πάνω από 500 μοναδικούς επισκέπτες, αριθμός που ξεπερνάει κατά πολύ τον αριθμό των 

μαθητών  του σχολείου μας.  Το  γεγονός αυτό,  σε συνδυασμό με  το ότι η μέση παραμονή 

στον ιστοχώρο αγγίζει τα 10 λεπτά, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο μαθητής ανακαλύπτει μια 

σημαντική πηγή βοήθειας στην ιστοσελίδα, γεγονός που τον οδηγεί να την προτείνει και σε 

φίλους του και σιγά σιγά το εγχείρημα να διαδίδεται. 

 

Στους περισσότερους από  τους μαθητές παρείχε μεγαλύτερο  ενδιαφέρον  και  κίνητρο  για 

μελέτη  στο  σπίτι,  κάτι  που  εκτός  των  άλλων  φαίνεται  και  από  την  καθημερινή 

επισκεψιμότητα  της  ιστοσελίδας.  Πολλές  φορές  μάλιστα  όταν  δεν  είχαμε  προλάβει  να 

ανεβάσουμε  τις  ασκήσεις  του μαθήματος  της  ημέρας,  πολλοί  μαθητές  παραπονιόταν  και 
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ζητούσαν να τις ανεβάσουμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα, γιατί τους βοηθούσαν αρκετά 

στη  μελέτη  τους.  Επίσης  έτυχε  μερικοί  μαθητές  να  ανακαλύψουν  μερικά  σφάλματα  σε 

υπερσυνδέσμους  ασκήσεων  που  είχαν  μπει  εκ  παραδρομής  ανάποδα  και  να  μας 

ειδοποιήσουν  να  τους  αλλάξουμε.  Όλα  αυτά  δείχνουν  όχι  μόνο  ότι  οι  μαθητές 

παρακολουθούσαν την ιστοσελίδα μας, αλλά και ότι την θεωρούσαν σημαντικό κομμάτι της 

εκπαίδευσής τους και ως τέτοιο επιθυμούσαν την βελτίωσή του. 

 

Μεταξύ  των  μαθητών  που  ωφελήθηκαν  ήταν  και  αυτοί  στους  οποίους  κάλυψε  κενά  και 

μαθησιακές αδυναμίες, αφού πλέον είχαν στην διάθεσή τους τις λύσεις των ασκήσεων με 

την συνοδεία της επεξήγησης από τον καθηγητή, και επιπλέον μπορούσαν να την ακούσουν 

όσες φορές  χρειάζονταν μέχρι  να  την  καταλάβουν.  Επίσης  έδωσε  και στους μαθητές που 

ήταν λάτρεις της τεχνολογίας ένα επιπλέον κίνητρο για να ασχοληθούν με το μάθημα των 

Μαθηματικών. Υπάρχουν ακόμα και παραδείγματα μαθητών που αγκάλιασαν το Λυσάρι4u 

σε τέτοιον βαθμό ώστε να το προωθήσουν μέσω της δικής τους σελίδας, όπως φαίνεται και 

σε ένα από τα σχόλια μαθητών στη σελίδα μας στο facebook. 

 

Ο  καινοτόμος  χαρακτήρας  του  υποβαλλόμενου  έργου  είναι  προφανής,  δεδομένου  ότι 

εισάγει τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική διαδικασία κατανόησης των Μαθηματικών 

του  Γυμνασίου.  Η  χρήση  του  διαδικτύου  καθώς  και  των  πολυμέσων  που  περιλαμβάνουν 

κινούμενη  εικόνα  και  ήχο  βοηθούν  τους  μαθητές  στην  ευκολότερη  κατανόηση  των 

μαθηματικών  εννοιών  και  στην  πιο  ευχάριστη  ενασχόληση  με  το  μάθημα,  όπως 

αποδεικνύουν  πολυάριθμες  επιστημονικές  έρευνες  τα  τελευταία  χρόνια.  Ενδεικτικά 

αναφέρουμε αυτές των Balacheff, N. & Kaput, J.J. (1996) και των Jeremy M. Roschelle et al 

(2000).  Επίσης  σημαντικό  ρόλο  στην  μάθηση  διαδραματίζει  και  η  διαδραστικότητα  που 

παρέχεται στον μαθητή μέσω της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται, η οποία του επιτρέπει 

να αλληλεπιδρά με την άσκηση και να ορίζει ο ίδιος τον ρυθμό με τον οποίο θα εξελίσσεται 

η  λύση  της  μπροστά  του.  Τα  οφέλη  αυτής  της  ενεργούς  συμμετοχής  του  μαθητή  στην 

διαδικασία μάθησης διαφαίνονται μέσα από διάφορες έρευνες, ενδεικτικά να αναφέρουμε 

τις εργασίες των Hall και Higgins (2005) και του Van Schaaek (2009). 

 

Η  καινοτομία  του  εγχειρήματος  έγκειται  και  στο  γεγονός ότι  δεν υπάρχει  κάτι  αντίστοιχο 

μέχρι σήμερα στην χώρα μας,  και μάλιστα που να προσφέρεται στην μαθητική κοινότητα 

δωρεάν.  Ό,τι  υπάρχει  είτε  είναι  αποσπασματικό  είτε  παρέχεται  με  κάποιο  κόστος,  και 

σίγουρα δεν χρησιμοποιεί την τεχνολογία που αξιοποιείται για την επίλυση των ασκήσεων 

που  περιέχονται  στο  Λυσάρι4u  η  οποία  στην  ουσία  ανασχεδιάζει  την  καθιερωμένη 

διδακτική προσέγγιση της χρήσης έντυπων εγχειριδίων για τον σκοπό αυτόν. 

 

Η συμβολή του εγχειρήματος στη βελτίωση της διδακτικής πράξης γίνεται φανερή μέσω της 

προώθησης  της  συμμετοχής  των  εκπαιδευόμενων,  κάτι  που  αποδεικνύεται  από  την 

επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας και το αμείωτο ενδιαφέρον των μαθητών για την βελτίωσή 

της όπως έχει ήδη αναφερθεί. Επίσης, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση στην 

οποία  βρίσκονται  αυτήν  την  εποχή  πολλές  οικογένειες  μαθητών  σε  όλη  την  Ελλάδα,  το 

εκπαιδευτικό υλικό της ιστοσελίδας παρέχεται δωρεάν. Έτσι δίνεται η ευκαιρία πρόσβασης 

στην μάθηση σε μαθητές που σε άλλη περίπτωση δεν θα είχαν την δυνατότητα αγοράς των 
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εγχειριδίων που απαιτούνται για την κατανόηση των Μαθηματικών ασκήσεων έξω από την 

σχολική τάξη. 

 

Όσον  αφορά  στην  παιδαγωγική  αξία  του  εγχειρήματος,  αυτή  έγκειται  στην  καλύτερη 

κατανόηση από  τον  μαθητή  και  εμβάθυνση  στο  γνωστικό  αντικείμενο  των Μαθηματικών 

μέσω  ενός  ανά  πάσα  στιγμή  διαθέσιμου  και  περισσότερο  φιλικού  προς  αυτόν  καναλιού 

μάθησης, που περιλαμβάνει πολυμεσικές εφαρμογές και διαδραστικότητα. 

 

Εκτός  των άλλων πλεονεκτημάτων που παρέχει στον μαθητή,  το  εγχείρημα αυτό είναι σε 

θέση  να  βελτιώσει  και  τον  τρόπο  διδασκαλίας  των  Μαθηματικών  μέσα  στην  ίδια  την 

σχολική  τάξη,  εφόσον  γίνει  χρήση  των  δυνατοτήτων  που  παρέχει  η  ιστοσελίδα  στον 

εκπαιδευτικό κατά την διάρκεια του μαθήματος. Όπως εξηγήθηκε ήδη, με την προβολή της 

σταδιακής επίλυσης της άσκησης στον πίνακα ο καθηγητής μπορεί να είναι πιο κοντά στους 

μαθητές  του,  και  κυκλοφορώντας  ελευθέρα  στην  τάξη  να  είναι  σε  θέση  να  κάνει 

παρεμβατική  εξατομικευμένη  διδασκαλία  όπου  χρειάζεται,  κάτι  που  διαπιστώθηκε 

εμπειρικά  από  τους  γράφοντες.  Επίσης  μέσω  της  ιστοσελίδας  προάγεται  η  διαμόρφωση 

θετικού  κλίματος  στις  σχέσεις  μεταξύ  της  σχολικής  κοινότητας  και  των  γονέων,  αφού 

αποτελεί μια δωρεάν παροχή εκπαιδευτικού έργου από δημόσιους λειτουργούς και εκτός 

της σχολικής τάξης. 
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Περίληψη 

Στα  πλαίσια  του  μαθήματος  της  Ειδικής  Θεματικής  Δραστηριότητας,  οι  μαθητές  του  7ου 

ΕΠΑΛ Θεσσαλονίκης του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος συνεργάστηκαν με 

φοιτητές  του  Τμήματος Θεολογίας  της Θεολογικής  Σχολής  του  Α.Π.Θ.,  για  να  δημιουργή‐

σουν  μια  εικονική  επιχείρηση  παραγωγής,  διακίνησης  και  προώθησης  βιολογικών  προϊό‐

ντων. Μαθητές και φοιτητές χωρίστηκαν σε δύο Εργαστήρια. Το μεν Εργαστήριο Τροφίμων 

ασχολήθηκε με την παραγωγή των βιολογικών προϊόντων και το Εργαστήριο Πληροφορικής 

οργάνωσε την διακίνηση προβολή και προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων, μέσα από 

τις  γνωστές  ηλεκτρονικές  δομές.  Έτσι  επετεύχθη η διασύνδεση  του σχολείου μας    με  την 

τριτοβάθμια  εκπαίδευση  αλλά  και  με  την  αγορά  εργασίας,  η  εξοικείωση    με  το  ομαδικό 

πνεύμα και την ενεργό συμμετοχή στην επίτευξη στόχων, καθώς και η ανάπτυξη  ικανοτή‐

των για την αξιοποίηση των θεωρητικών γνώσεων για την οργάνωση της γραμμής παραγω‐

γής προϊόντων.  

Λέξεις‐ Κλειδιά: Εργαστήρια Τροφίμων & Πληροφορικής, βιολογικά προϊόντα, εικονική επι‐

χείρηση, μαθητοκεντρική μάθηση, βιωματική μάθηση, ομαδοσυνεργατικότητα. 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια του μαθήματος της ειδικής θεματικής δραστηριότητας οργανώθηκε από το 7ο 

ΕΠΑΛ‐  ΕΥΚΛΕΙΔΗ  το «Εργαστήρι  του  Ευκλείδη».  Εικοσιοκτώ  (28) Μαθητές  της  Β΄  Λυκείου 

του τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος ξεκίνησαν την δημιουργία μίας εικονι‐

κής επιχείρησης επεξεργασμένων βιολογικών προϊόντων από την γραμμή παραγωγής μέχρι  

και την πώληση αυτών. Η αρχική  ιδέα ήταν το όλο πρόγραμμα να ονομαστεί «Ευκλείδης‐ 

Μοναστηριακά βιολογικά προϊόντα» με τη συμμετοχή και του θεολόγου του ΕΠΑΛ. Η συμ‐

μετοχή αυτή του θεολόγου, στα πλαίσια της προώθησης της συνεργασίας μεταξύ Δευτερο‐

βάθμιας  και  Τριτοβάθμιας  Εκπαίδευσης,  είχε ως  αποτέλεσμα  τη  συμμετοχή 10  φοιτητών 

του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., οι οποίοι με τον τρόπο αυτό, 

πραγματοποίησαν την  πρακτική άσκηση τους στα πλαίσια του μαθήματος Διδακτικής των 

Θρησκευτικών του Η΄ εξαμήνου. (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: Το λογότυπο της εικονικής επιχείρησης 
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Στόχοι 

Οι  στόχοι  του  προγράμματος  αφορούσαν  σε  όλους  τους  συμμετέχοντες  δηλ.  τόσο  στους 

μαθητές, όσο και στους φοιτητές.   Μέσα από την συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία, 

έγινε  προσπάθεια  οι  μαθητές  να  αποκτήσουν  και  να  αφομοιώσουν  επαγγελματικές  γνώ‐

σεις,  να    εμπλουτίσουν    τις  δεξιότητές  τους,  αλλά  και  να  ενεργοποιήσουν  τις  ικανότητές 

τους  (Learning by doing)  (Πετρουλάκης, 1991) Απώτερος στόχος ήταν να εξοικειωθούν με 

τις πραγματικές κοινωνικές συνθήκες και προκλήσεις της αγοράς εργασίας, που θα αντιμε‐

τωπίσουν  μετά  την  αποφοίτησή  τους.  Ειδικότερα,  μεταξύ  των  βασικών  στόχων  συμπερι‐

λαμβανόταν η ενίσχυση της  αυτενέργειας των μαθητών (Μητροπούλου, 2008)  και η παρό‐

τρυνση για ανάληψη πρωτοβουλιών, η εξοικείωση με το ομαδικό πνεύμα, η ενεργός συμ‐

μετοχή  και  η  επίτευξη  στόχων  μέσω  συνεργασίας,  η  ανάπτυξη  της  ικανότητάς  τους  στην 

επικοινωνία και στην παρουσίαση εργασιών, (Μeyer, 1987),  η αναζήτηση πληροφοριών, η 

επεξεργασία και αξιολόγηση στοιχείων, η σύνθεση απόψεων, η λήψη αποφάσεων, η παρα‐

γωγή  και  κοστολόγηση  προϊόντων,  η  αξιοποίηση  θεωρητικών  γνώσεων  για  την  επίτευξη 

πρακτικών αποτελεσμάτων, η οργάνωση δράσεων, η οργάνωση γραμμής παραγωγής προϊ‐

όντων και τέλος η σύνδεση του σχολείου με την αγορά εργασίας μέσω προγραμμάτων επι‐

χειρηματικότητας  (Βασιλόπουλος, 2008; Bruner, 1977). Τα παραπάνω συνιστούν τις δεξιό‐

τητες  και  ικανότητες  που  θα  πρέπει  να  αποκτήσουν  οι  μαθητές,  όπως  αναφέρονται  στις 

οδηγίες προς τους διδάσκοντες για τις Ειδικές Θεματικές Δραστηριότητες του Υπουργείου 

Παιδείας. (ΦΕΚ, 2003). 

Η  συμμετοχή  των  δέκα  (10)  φοιτητριών  στο  πρόγραμμα  είχε  στόχο  να  φέρει  σε  επαφή 

σπουδαστές της Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης οι οποίοι μέσω της συνερ‐

γασίας αυτής να αφουγκραστούν την δυναμική που κρύβουν οι σπουδές, να αντιληφθούν 

την αξία τους. Συγκεκριμένα οι φοιτήτριες του Ζ΄ εξαμήνου του Τμήματος Θεολογίας, στα 

πλαίσια  της Πρακτικής  Άσκησης,  είχαν  την  ευκαιρία  να  βρεθούν  στο  σχολικό περιβάλλον 

και να έρθουν σε επαφή με την διαδικασία παραγωγής και προώθησης βιολογικών προϊό‐

ντων σε συνεργασία με  τους μαθητές και καθηγητές  του σχολείου.  (Mητροπούλου, 2010) 

Μέσω της συνεργασίας αυτή ήρθαν σε επαφή και γνώρισαν ένα γνωστικό αντικείμενο που, 

εκ  πρώτης  όψεως,  φαινόταν  εντελώς  διαφορετικό  από  τις  θεολογικές  τους  σπουδές.  Η 

συμμετοχή τους στην πρακτική άσκηση είχε παιδαγωγικό και διδακτικό χαρακτήρα. Η δρα‐

στηριότητα ικανοποίησε όχι μόνο γνωστικούς στόχους, αλλά εξίσου συναισθηματικούς και 

ψυχοκινητικούς. Η συνεργασία με τους μαθητές δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο τυπικών σχέ‐

σεων  αλλά  σχέσεων,  αλληλοκατανόησης  και  σεβασμού.  (Βloom,  1968;    Bloom,  1984; 

Krathwohl, 2002) 

Μαθητές  και φοιτητές  αντιλήφθηκαν  ότι  οι  σπουδές  στην  Τριτοβάθμια  Εκπαίδευση  είναι 

συνέχεια  των  σπουδών  της  Δευτεροβάθμιας  και  όχι  κάτι  ανεξάρτητο  και  άσχετο  μεταξύ 

τους.  

Διεξαγωγή του προγράμματος 

Όλες  οι  συναντήσεις  πραγματοποιήθηκαν  στο  σχολικό  συγκρότημα  του  Ευκλείδη  και  πιο 

συγκεκριμένα στα Εργαστήρι Τεχνολογίας Τροφίμων και  στο Εργαστήρι Πληροφορικής του 

ΕΠΑΛ Ευκλείδη.  
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Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Οκτώβριο (8/10) μέχρι τα τέλη Απριλίου(24/4).  Καθ’ όλη 

την διάρκεια  του σχολικού  έτους,  πραγματοποιήθηκαν 20  δίωρες  εβδομαδιαίες  συναντή‐

σεις συνεχόμενες, δηλαδή 40 διδακτικές ώρες. 

Στην αρχή δημιουργήθηκαν τρία τμήματα, επιφορτισμένα με τις ακόλουθες θεματικές ενό‐

τητες:  Ι) Παραγωγή βιολογικών προϊόντων, δηλαδή την επεξεργασία της πρώτης ύλης, πα‐

ραγωγή και συσκευασία τροφίμων   ΙΙ) Οργάνωση της Εταιρίας και Διακίνηση των παραγό‐

μενων προϊόντων,  που σκοπό είχε την επαφή με το θεσμικό, νομικό και οικονομικό πλαίσιο 

λειτουργίας της Εταιρίας και ΙΙΙ) Προβολή και Προώθηση των συγκεκριμένων προϊόντων, με 

αντικείμενο  την δημιουργία ηλεκτρονικών δομών προβολής  και  διαφήμισης  του συνόλου 

της Εταιρίας (site, blog, facebook και λογότυπου). Σε κάθε τμήμα ορίστηκε ένας καθηγητής 

του τομέα Γεωπονίας. Τους συνόδευαν ένας καθηγητής της Πληροφορικής, ένας των Οικο‐

νομικών και ένας Θεολόγος. 

Στην πορεία, στην μέση της σχολικής χρονιάς, η έλλειψη προσωπικού και η αδυναμία κά‐

λυψης  των  κενών ανάγκασε  σε  κατάργηση  της  δεύτερης  θεματικής  ενότητας  και  ένταξής 

της εν μέρει στην τρίτη, κάτι που σαφώς αναστάτωσε το Πρόγραμμα και περιόρισε την δυ‐

ναμική του, καθώς ο αριθμός των συμμετεχόντων αυξήθηκε, προκαλώντας δυσχέρεια στην 

λειτουργία, ενώ ταυτόχρονα περιορίστηκαν οι θεματικές ενότητες. 

Διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος 

Η  υλοποίηση  του  προγράμματος  έλαβε  χώρα  στους  χώρους  των  Εργαστηρίων  του  ΕΠΑΛ 

Ευκλείδη.  Συγκεκριμένα  στο  Εργαστήριο  1:  Επεξεργασίας,  παραγωγής  και  συσκευασίας 

τροφίμων, και,  Εργαστήρι 2: Ηλεκτρονικές δομές προβολής και διαφήμισης. 

Στο Εργαστήριο 1 της επεξεργασίας, παραγωγής και συσκευασίας τροφίμων (εργαστήρι Τε‐

χνολογίας Τροφίμων) οι μαθητές και οι φοιτητές χωρίζονταν σε 3‐4 ομάδες ανάλογα με την 

πολυπλοκότητα  της  προγραμματιζόμενης  επεξεργασίας,  την  διαθεσιμότητα  υλικών,    συ‐

σκευών και οργάνων. Κάθε ομάδα είχε στην διάθεσή της μια ποσότητα πρώτης ύλης,  την 

οποία διαχειριζόταν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες με την εποπτεία των καθηγητών. Έτσι 

παρασκευάστηκαν τα ακόλουθα προϊόντα: γλυκά κουταλιού «πορτοκάλι, καρότο, φράουλα, 

λεμόνι», μαρμελάδες κυδωνιού, μήλου και αχλαδιού, πραλίνα φουντουκιού, παραδοσιακή 

λεμονάδα,  τουρσιά  λαχανικών,  επιτραπέζιες  ελιές,  κουλουράκια,  παξιμάδια,  παστέλι,  α‐

ντζούγιες… Κατόπιν τα παραπάνω συσκευάστηκαν και φωτογραφήθηκαν. 

Στο Εργαστήρι 2 των ηλεκτρονικών δομών προβολής και διαφήμισης (εργαστήρι Πληροφο‐

ρικής)    τα παιδιά μπήκαν στην διαδικασία να δημιουργήσουν  ιστοσελίδα, blog και σελίδα 

κοινωνικής  δικτύωσης,  στοχεύοντας  στην  προβολή  της  Επιχείρησης  και  προώθηση  των 

προϊόντων  της.  Πρωταρχικό  μέλημα  του  εργαστηρίου  ήταν  η  γνωριμία  με  το  περιβάλλον 

της διαφήμισης και προώθησης. Έτσι οι μαθητές χωρίστηκαν σε 4 ομάδες, ώστε να αναζη‐

τήσουν τους τρόπους προβολής. Προέκυψε άμεσα η ανάγκη για δημιουργία λογότυπου της 

Επιχείρησης. Γι’ αυτό προσκλήθηκε ειδικός γραφίστας, που ενημέρωσε για το σκεπτικό δη‐

μιουργίας και σχεδίασης μίας ετικέτας.  Έπειτα,  τα παιδιά προχώρησαν στη σύλληψη,  στο 

σχεδιασμό και στην επιλογή, μέσα από μία σειρά προτάσεων,  του λογοτύπου. Στήθηκε έ‐

ρευνα αγοράς με on line ερωτηματολόγιο, με σκοπό την διερεύνηση της στάσης του κατα‐

ναλωτικού  κοινού  απέναντι  στα  βιολογικά  προϊόντα.  Πραγματοποιήθηκε  η  συλλογή  των 
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δεδομένων, (απαραίτητο υλικό: φωτογραφίες, κείμενα…). Κάθε ομάδα ανέλαβε αντίστοιχα 

την  δημιουργία  ιστοσελίδας, blog,  facebook,  πρόγραμμα παρουσίασης.  Αυτό προϋπέθετε 

την έρευνα πάνω στα συγκεκριμένα αντικείμενα αλλά και της ορθής χρήσης των μέσων για 

την καλύτερη προβολή επαγγελματικής δραστηριότητας. Κατόπιν, δημιουργήθηκαν οι πα‐

ραπάνω ηλεκτρονικές δομές και εμπλουτίστηκαν με τα δεδομένα. Ελέγχθηκε η λειτουργικό‐

τητα και η εφαρμογή στα διάφορα ηλεκτρονικά περιβάλλοντα.  Επιπροσθέτως, πραγματο‐

ποιήθηκε έρευνα σε οργανισμούς  του δημοσίου όπως ΔΕΗ, ΟΤΕ ΕΥΑΘ αλλά και  τράπεζες 

και  ιδιωτικές υπηρεσίες, με στόχο την συλλογή των δικαιολογητικών που απαιτούνται για 

την ίδρυση μιας εταιρίας.  

Ως προς την κατασκευή της ιστοσελίδας, λήφθηκε υπόψη ότι στο σύγχρονο παγκοσμοποιη‐

μένο περιβάλλον εργασίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε με την εξέλιξη της τεχνολογίας, επι‐

χειρήσεις κάθε μεγέθους σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιούν το Internet προκειμένου να βελ‐

τιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δυνατό‐

τητες. Στις μέρες μας η αναγκαιότητα οι μαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τους 

νέους τρόπους προβολής και προώθησης των προϊόντων μέσω διαδικτύου είναι άκρως επι‐

τακτική.  

Προκειμένου να γίνει η κατασκευή ιστοσελίδας ακολουθήθηκαν τα παρακάτω βήματα:  

 επιλογή και κατοχύρωση (domain name) 

 επιλογή πακέτου φιλοξενίας (web hosting) 

 εργασίες  γραφιστικής υλοποίησης (web design ‐ σχεδίαση ‐ δημιουργία template ) 

 εργασίες προγραμματισμού (web development ‐ ανάπτυξη δημιουργία) για την λει‐

τουργία του e‐shop. 

 Εισαγωγή των προϊόντων στο e‐shop (κείμενα εικόνες φωτογραφίες κλπ) 

Η διεύθυνση της ιστοσελίδας είναι: http://bio7epal.webnode.gr 

                                         

Εικόνα 2:  Η αφίσα της εκδήλωσης στη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. 
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Συμπεράσματα 

Η παρούσα  ειδική  θεματική  δραστηριότητα «Το  Εργαστήρι  του  Ευκλείδη,  Ευ  ζην‐  Ευκλεί‐

δης»    έδωσε  την  ευκαιρία  για  μία  μαθητοκεντρική,  βιωματική  μάθηση,  προωθώντας  τη 

στοχευμένη και οργανωμένη έρευνα και την ομαδοσυνεργατικότητα. Αξιοποιήθηκαν οι νέες 

τεχνολογίες,  στο  έπακρο,  καθώς  δεν  έγινε  μόνο  η  χρήση  αυτών  αλλά  οι  συμμετέχοντες 

μπήκαν στην διαδικασία να γνωρίσουν και την λογική του στησίματος π.χ. της ιστοσελίδας 

ανάλογα με το αντικείμενο προβολής. Ειδικότερα, οι μαθητές, έχοντας ήδη επιλέξει επαγ‐

γελματικό τομέα, συνδύασαν καλύτερα τη θεωρία με την πράξη, επικεντρώθηκαν στο αντι‐

κείμενο του ενδιαφέροντος τους, έθεσαν σε εφαρμογή τις γνώσεις τους, καλλιέργησαν τις 

δεξιότητες και ικανότητές τους. Δόθηκε η δυνατότητα στο σχολείο αλλά και στην συγκεκρι‐

μένη πανεπιστημιακή σχολή να απομακρυνθούν από την εσωστρέφειά τους και να κάνουν 

ένα άνοιγμα  στην κοινωνία και την εργασία. Όσον αφορά στα αποτελέσματα, από την δική 

τους  μεριά  οι  φοιτήτριες  δηλώνουνε  πως  ήταν  επιτυχή,  καθώς  εισπράξανε  μαθησιακές 

γνώσεις, διευρύνοντας τους ορίζοντές τους σε ζητήματα της καθημερινής ζωής που δεν πε‐

ριέχονται σε σχολικά βιβλία, αλλά και τις   δόθηκε μια νέα πηγή έμπνευσης,  για τον απλό 

λόγο ότι κάθε στιγμή περιείχε μεγάλες δόσεις δημιουργικότητας σε συνδυασμό με πρακτι‐

κότητα. Χάρη στα γερά θεμέλια ενός φιλικού περιβάλλοντος και μιας σωστής οργάνωσης, η 

απλή  παρουσία  μεταμορφώθηκε  σε  σχέσεις  συνεργασίας,  αλληλοκατανόησης  και  σεβα‐

σμού. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Θεολογική Σχολή τους Α.Π.Θ. στο 

τμήμα  Θεολογίας,  με  αναφορά  στο  ιστολόγιο  της  σχολής  τα  «ΘεολογικάΔρώμενα» 

(http://blogs.auth.gr/moschosg/2013/04/22/) καθώς επίσης και στα πλαίσια της παρουσία‐

σης των Ειδικών Θεματικών Δραστηριοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής 

Θεσσαλονίκης.  

Βιβλιογραφία 

1. Βασιλόπουλος, Χρ. (2008), Σχολική Θρησκευτική Αγωγή, Βάνιας: Θεσσαλονίκη 

2. Bloom, B. (1968, May) Learning for Mastery. Evaluation Comment, vol. 1, no. 2 

3. Bloom, B. (1984, Jun.‐Jul.). The 2 Sigma Problem: The Search for Methods of Group  In‐

struction as Effective as One‐to‐One Tutoring. Educational Researcher, vol. 13 pp. 4‐16 

4. Bruner, J. (1977). The Process of Education. Harvard University Press: Cambridge. 

5. Krathwohl, D., R.  (Autumn 2002) A Revision of Bloom’s Taxonomy: An Overview. Theory 

into Practice, vol. 41, pp. 212 ‐218 

6. Mager, R. (1985). Διδακτικοί στόχοι και διδασκαλία. (μεταφ. Γ. Βρεττός), Αφοι Κυριακί‐

δη: Θεσσαλονίκη 

7. Meyer, E. (1987).   Ομαδική διδασκαλία. Θεμελίωση και παραδείγματα (μεταφ. Λ. Κου‐

τσούκη), Αφοι Κυριακίδη: Θεσσαλονίκη 

8. Μητροπούλου, Β. (2008) Το εκπαιδευτικό λογισμικό στη διδασκαλία του μαθήματος των 

Θρησκευτικών, Βάνιας: Θεσσαλονίκη 

9. Μητροπούλου, Β., & Κόπτσης, Α. (2010). Γνώση στην τάξη, γνώση στην κοινωνία. Συμ‐

βολή της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στη μάθηση. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο που 

διοργάνωσε  Ελληνικού  Ινστιτούτου  Εφαρμοσμένης  Παιδαγωγικής  και  Εκπαίδευσης 

(ΕΛΛΙΕΠΕΚ)  στην  Αθήνα  5‐7/05/2010  με  θέμα:  «Μαθαίνω  πώς  να  μαθαίνω». 

http://www.elliepek.gr/gr_html/gr_proceedings/5th_conference.html 

1279/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



10. Πετρουλακη,  Ν.  (1991).  Προγράμματα‐Εκπαιδευτικοί  Στόχοι‐Μεθοδολογία.  Γρηγόρης: 

Αθήνα  

11. Seddon, G.M., (spring 1978). The properties of Bloom’s Taxonomy of Educational Objec‐

tives for the Cognitive Domain, Review of Educational Research, vol. 48, pp. 303‐323 

12. ΦΕΚ (2003), ΔΕΠΠΣ,  τ. Α,΄13‐3‐2003 

 

1280/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Τοπική τέχνη στο σύγχρονο εκπαιδευτικό σχολείο. Η συμβολή των εικονικών Μουσείων. 
 
  

Καμπουροπούλου Μαρία  
Επικ. Καθηγήτριa ΠΤΔΕ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

kampour@rhodes.aegean.gr 

Στέφος Ευστάθιος  
Διδάσκων ΠΔ407/80 ΠΤΔΕ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 
estefos@aegean.gr 

Ευσταθίου Ιωάννα  
Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ 

Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Iefsta2@aegean.gr 

 

Περίληψη 

Η  εκπαιδευτική  διάσταση  των  Μουσείων  είναι  πολύ  σημαντική,  καθώς  έχουν  τη 

δυνατότητα να προσφέρουν ανταλλαγές εμπειριών και ενθάρρυνση στο νεανικό/μαθητικό 

κοινό  τους,  βελτίωση  απόψεων  και  αντιλήψεων  για  τα  αντικείμενα  που  εκθέτουν, 

μαθησιακές  δυνατότητες  μέσα  από  κίνητρα  και  επιστημονική  πληροφόρηση  κατά  τη 

διάρκεια της επαφής με τα αντικείμενα αυτά αλλά και μετά από αυτή. Η παρούσα εργασία 

περιγράφει  μία  εναλλακτική  διδακτική  παρέμβαση,  αυτή  της  κατασκευής  ενός  εικονικού 

εκπαιδευτικού Μουσείου λαϊκής τέχνης και πολιτισμού, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα 

της βιωματικής εμπειρίας  των μαθητών/τριών στο πλαίσιο ομαδικού project  της  Γ΄  τάξης  

που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2012‐13 στο Γυμνάσιο Ιαλυσού. 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες και εκπαίδευση, εικονικό Μουσείο, έρευνα. 

 

Εισαγωγή 

Το  νέο  επιστημονικό  πεδίο  της  εικονικής  πραγματικότητας  αναπτύχθηκε  ταχύτατα  στο 

πλαίσιο  της  γενικότερης  τεχνολογικής  προόδου  και  της  αξίωσης  για  πληροφορικές 

υλοποιήσεις ανθρωποκεντρικού χαρακτήρα (Αρχοντίδης et al, 2004). Με την ψηφιοποίηση 

επιτυγχάνεται  η  επιβίωση,  η  ανάδειξη  και  η  ενίσχυση  όλων  των  στοιχείων  που 

χαρακτηρίζουν  και  καθορίζουν  τη  συλλογική  μνήμη  μιας  κοινωνίας,  λαού,  εθνότητας, 

προωθούνται κοινωνικοί, εκπαιδευτικοί, πολιτιστικοί και οικονομικοί στόχοι,  προβάλλεται 

η  ιστορία,  ο  πολιτισμός  και  η  επιστήμη.  Με  γνώμονα  τα  παραπάνω  αποφασίσαμε  τη 

δημιουργία  ψηφιακού  εκπαιδευτικού  Μουσείου  τέχνης  στη  σχολική  ιστοσελίδα  του 

Γυμνασίου Ιαλυσού με τη συμμετοχή των μαθητών/τριών της Γ΄ τάξης στο οποίο εκτίθενται 

αντικείμενα που προέρχονται από ιδιωτικές συλλογές, σε ψηφιακή μορφή. Προκειμένου να 

εκτιμηθούν  τυχόν αλλαγές απόψεων των μαθητών/τριών πριν  και μετά από τη διδακτική 

παρέμβαση πραγματοποιήθηκε έρευνα με ειδικά διαμορφωμένα ερωτηματολόγια Για την 

έρευνα  χρησιμοποιήθηκε  το  στατιστικό  λογισμικό  SPSS  v.17  που  διαθέτει  η  Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Εικονική πραγματικότητα και εκπαίδευση 

Η αξιοποίηση του εικονικού περιβάλλοντος στο συγκεκριμένο project αποτελεί εναλλακτική 

μορφή  βιωματικής  διδασκαλίας,  καθώς  δίνεται  η  δυνατότητα  στους  μαθητές/τριες  να 

μελετήσουν    αντικείμενα  πολιτισμικού  και    ιστορικού  ενδιαφέροντος  σε  εικονική 

αναπαράσταση  και  να  χρησιμοποιήσουν  ένα  είδος  απλού  λογισμικού  περιβάλλοντος 

(PowerPoint), προκειμένου να κατασκευάσουν και να εκθέσουν αντικείμενα τοπικής τέχνης. 

Τέλος τους παρέχει τη δυνατότητα να προχωρήσουν μέσω του εικονικού περιβάλλοντος σε 

ανάκτηση πληροφοριών που βασίζεται σε πρωτογενείς πηγές και εμφανίζεται ως εικονική 
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δευτερογενής πηγή (Τοπική ιστορία, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2011).  

Εικονικά Μουσεία  

Κατόπιν  μελέτης  διακοσίων  διαδικτυακών  τόπων  Μουσείων  η  Piecante  (Piacente,  1996) 

προχώρησε στην παρακάτω ταξινόμησή τους: 

1. «Ηλεκτρονική Μπροσούρα»:  Αποτελεί έναν κόμβο διαφημιστικό κατά βάση, ανάλογο με 

ένα  φυλλάδιο  που  δίνεται  σε  επισκέπτες  πραγματικών  Μουσείων,  αλλά  σε  ηλεκτρονική 

μορφή.  

2.  «Το  Μουσείο  στην  Εικονική  Πραγματικότητα»:    Πρόκειται  για  την  προβολή  ενός 

υπάρχοντος  πραγματικού  Μουσείου  στο  διαδίκτυο  που  επιτρέπει  την  περιήγηση  στους 

χώρους  του Μουσείου  και  στις  αίθουσες  με  τις  συλλογές  του,  όπως  για  παράδειγμα  το 

Peabody Museum of Archaeology and Ethnology του Πανεπιστημίου του Harvard.  

3. «Οι πραγματικά διαδραστικοί κόμβοι»: αποτελεί κατηγορία στην οποία οι σελίδες έχουν 

σχέση  με  το  πραγματικό  Μουσείο,  αλλά  επινοούνται  εκ  νέου  και  το  ίδιο  καλούνται  να 

κάνουν  και  οι  επισκέπτες  με  ερευνητικούς  και  παιδαγωγικούς στόχους σε συνδυασμό με 

την  τεχνολογία  και  το  διαδίκτυο.  Παράδειγμα  της  κατηγορίας  αυτής  αποτελεί  το 

Minneapolis Institute of Arts. To MAGNETS (Museum And Galleries New Technology Study) 

σε αναφορά του κάνει διάκριση των εικονικών Μουσείων σε δύο κατηγορίες και η καθεμία 

από αυτές σε κλάσεις και υποκλάσεις. Η ταξινόμηση στην πρώτη περίπτωση έγινε με βάση 

τη διαδραστικότητα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση με κριτήριο τόσο τους φορείς όσο και τα 

αντικείμενα  που  εκτίθενται  καθώς  αυτά  ή  αποτελούν  μία  έκθεση  συλλογών  που 

πρωτοεμφανίζονται ή μόνιμη συλλογή του Μουσείου.  

Το εικονικό εκπαιδευτικό Μουσείο Γυμνασίου Ιαλυσού 

Το εικονικό εκπαιδευτικό Μουσείο δημιουργήθηκε με σκοπό: 

1. Την  ψηφιοποίηση  αντικειμένων  τέχνης  και  τη  διατήρηση  με  αυτόν  τον  τρόπο 

πολύτιμων πληροφοριών που αντλούνται μέσα από αυτά. 

2. Την  εμπλοκή  των  μαθητών/τριών  στη  συλλογή,  ψηφιοποίηση  και  έκθεση  των 

αντικειμένων αυτών. 

3. Τη  δημιουργία  εκπαιδευτικού ψηφιακού  υλικού  που  θα αποτελεί  πηγή  άντλησης 

πληροφοριών σχετικών με τα μαθήματα που διδάσκονται στο σχολείο μας. 

4. Την προβολή των πολιτιστικών αγαθών μέσα από το διαδίκτυο. 

Επιμέρους  στόχοι  είναι  να  αναπτύξουν  τα  παιδιά  την  αισθητική  τους  αντίληψη,  να 

καλλιεργήσουν  τη φαντασία και  τις  ικανότητες/δεξιότητές  τους,  να προσεγγίσουν ποικίλα 

γνωστικά αντικείμενα και να συμμετέχουν στην παραγωγή εργασιών ευρύτερων από αυτές 

που είναι εφικτές από ένα πρόσωπο (Kampouropoulou et al, 2011). 

Μεθοδολογία –Πλαίσιο σχεδίασης του εκπαιδευτικού εικονικού Μουσείου 

Η χρήση της εικονικής πραγματικότητας στην εκπαίδευση εξάπτει  τη φαντασία, προκαλεί 

το  ενδιαφέρον  των  μαθητών/τριών,  προσφέρει  πληροφορίες  και  οικοδομεί  τις  γνώσεις 

καθώς  τα  παιδιά  αλληλεπιδρούν  με  το  εικονικό  περιβάλλον  και  εμπλέκουν  πολλές 

αισθήσεις  τους.  Η  χρήση  της  εικονικής  πραγματικότητας  όσον  αφορά  την  εκπαίδευση 

βασίζεται  στις  θεωρίες  της  αισθητηριακής  εργονομίας  και  εποικοδομητικής  μάθησης 

1282/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



καθώς,  επικεντρώνει  κυρίως  στη  βιωματική  απόκτηση  γνώσεων  και  εμπειριών  των 

μαθητών/τριών  (Winn,  1993).  Η  μεθοδολογία  που  επιλέχτηκε  για  τον  τρόπο  οργάνωσης 

ήταν  η  συνεργατική  διδακτική  και  ερευνητική  εργασία,  project,  καθώς  με  αυτήν  είναι 

δυνατός  ο  σχεδιασμός  και  η  υλοποίηση  μιας  συλλογικής  σχολικής  έρευνας  με  ομάδες 

εργασίας (Λεοντσίνης, 2002). Αποτελεί μία διδακτική προσέγγιση που αξιοποιεί παράλληλα 

όλα τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος, προωθεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, 

συμβάλλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων/ικανοτήτων των μαθητών/τριών και επικεντρώνεται 

στην  απόκτηση  γνώσεων  με  βιωματικές  μεθόδους.  Οι  μέθοδοι  που  επιλέχτηκαν  ήταν  η 

επιτόπια  έρευνα,  η  καταγραφή,  η  μελέτη  των  αντικειμένων  και  η ψηφιοποίησή  τους.  Οι 

ομάδες που συνεργάστηκαν για την υλοποίηση του project ήταν οι εξής: 

Α΄ Ομάδα (Αρχαιολόγοι): Οι μαθητές/τριες αναζήτησαν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών 

πρωτογενείς πηγές, δηλαδή αντικείμενα λαϊκής τέχνης και πολιτισμού σε σπίτια μαθητών 

και ιδιωτικές συλλογές.  

Β΄ Ομάδα (Ιστορικοί Τέχνης): Ανέλαβαν την ταυτοποίηση βρίσκοντας παρόμοια αντικείμενα 

σε βιβλιογραφία, διαδίκτυο και πληροφορίες ενώ, συνέταξαν με τη βοήθεια των 

εκπαιδευτικών τα κείμενα που θα πλαισίωναν τα αντικείμενα στο Μουσείο. 

Γ΄  Ομάδα  (Προγραμματιστές):  Έργο  της  ομάδας  των  «προγραμματιστών»  ήταν  η 

ψηφιοποίηση  των  συνοδευτικών  κειμένων/πληροφοριών,  η  απομαγνητοφώνηση 

προφορικών μαρτυριών και η ψηφιακή ομαδοποίηση των αντικειμένων σε φακέλους με τη 

βοήθεια Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Η διαδικασία περιλάμβανε τέσσερα στάδια : 

Πρώτο στάδιο: οι μαθητές/τριες απομόνωναν τα αντικείμενα από το περιβάλλον τους με τη 

βοήθεια του gimp που αποτελεί πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (ελεύθερο λογισμικό).   

Δεύτερο  στάδιο:  κατασκευή  των  αιθουσών  του  εικονικού  Μουσείου  με  τη  χρήση  του 

λογισμικού  PowerPoint,  στις  οποίες  θα  φιλοξενούνταν  τα  ψηφιοποιημένα  αντικείμενα. 

Κάθε διαφάνεια ης εφαρμογής αποθηκεύονταν σαν εικόνα. 

Τρίτο στάδιο: κατασκευή image maps. 

Τέταρτο στάδιο: ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου των html αρχείων.  

Αν  και  υπήρχε  δυνατότητα  κατασκευής  ενός  τρισδιάστατου Μουσείο  με  λογισμικά  όπως 

Unity3D από το προσωπικό του σχολείου, επιλέχτηκε μία απλή εφαρμογή όπως αυτή του 

PowerPoint,  προκειμένου  να  εμπλακούν  αποκλειστικά  οι  μαθητές/τριες  στην  κατασκευή 

του Μουσείου με συνδρομή των εκπαιδευτικών. 

Η έρευνα 

Προκειμένου  να διερευνήσουμε  τα αποτελέσματα  και  την αλλαγή στάσεων  των μαθητών 

απέναντι  στην  τοπική  τέχνη  και  το  εικονικό  εκπαιδευτικό  Μουσείο,  πραγματοποιήσαμε 

έρευνα στην οποία  συμμετείχαν  100 μαθητές/τριες της Γ΄ τάξης του Γυμνασίου Ιαλυσού.  

Η  έρευνα  πραγματοποιήθηκε  με  χρήση  ερωτηματολογίου  που  κατασκευάστηκε  για  τη 

συγκεκριμένη  έρευνα  το  σχολικό  έτος  2012‐2013.  Το  ερωτηματολόγιο  δόθηκε  κατά  τη 

διάρκεια  του  μαθήματος  πριν  και  μετά  τη  διδακτική  παρέμβαση  και  τα  παιδιά  είχαν  τη 

δυνατότητα  να  απαντήσουν  σε  αυτό  μέσα  σε  45  λεπτά.  Η  εξαγωγή  των  αποτελεσμάτων 

πραγματοποιήθηκε  με  το  στατιστικό  λογισμικό  SPSS  v.17  που  διαθέτει  η  Σχολή 

Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Αθανασιάδης & Στέφος, 2012). Με 

το  στατιστικό  λογισμικό  SPPS  πραγματοποιήθηκε  περιγραφική  ανάλυση,  στην  οποία 

παρουσιάζονται  οι  συχνότητες  και  τα  ποσοστά  ανά  ερώτηση,  όπως  περιγράφονται  στα 

αποτελέσματα που ακολουθούν.  
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Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Τα αγόρια που συμμετείχαν στην έρευνα ανέρχονταν σε ποσοστό 48,00% ενώ τα κορίτσια 

σε  ποσοστό  52,00%.  Σε  ερώτηση  εάν  γνωρίζουν  την  επιστήμη  της  λαογραφίας  και  σε  τι 

αναφέρεται,  μεγάλο  ποσοστό  μαθητών/τριών  μετά  τη  διδακτική  παρέμβαση  μέσω  του 

εικονικού εκπαιδευτικού Μουσείου, απάντησε σωστά (87,00%) (Πίνακας 1, Διάγραμμα 1). 

 

  
  

PRE  POST 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα  Ποσοστό

Με  τη  συλλογή  παραμυθιών, 
παραδόσεων, δημοτικών τραγουδιών κ.τ.λ 

7 7.00% 6  6.00%

Με  την  καταγραφή  ηθών  και  εθίμων  του 
Ελληνικού λαού 

17 17.00% 1  1.00%

Με  τη  συνολική  μελέτη  του  λαϊκού 
πολιτισμού  μιας  εξελιγμένης  πολιτισμικά 
χώρας 

28 28.00% 87  87.00%

Δεν γνωρίζω  48 48.00% 6  6.00%

Σύνολο  100 100.00% 100  100.00%
 

Πίνακας 1: Διαφοροποιήσεις απαντήσεων  για το αντικείμενο της Λαογραφίας πριν και μετά 

τη διδακτική παρέμβαση 
 

 
 

Διάγραμμα 1: Διαφοροποιήσεις απαντήσεων  για το αντικείμενο της Λαογραφίας πριν και 

μετά τη διδακτική παρέμβαση 

 

Στην  ερώτηση  εάν  γνωρίζουν  τι  είναι  η  τοπική  λαϊκή  τέχνη  η  διαφοροποίηση  των 

μαθητών/τριών ήταν μεγάλη αφού κυμάνθηκε πριν  τη διδακτική παρέμβαση στο 54,00%, 

ενώ μετά στο 95,00% (Πίνακας 2, Διάγραμμα 2). 

 

PRE  POST 

Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

ΝΑΙ  54  54.00%  95  95.00% 
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ΟΧΙ  46  46.00%  5  5.00% 

Σύνολο  100  100.00%  100  100.00% 

 

Πίνακας 2: Διαφοροποιήσεις  στο ερώτημα τι είναι τοπική λαϊκή τέχνη πριν και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

 

 
 

Διάγραμμα 2: Διαφοροποιήσεις  στο ερώτημα τι είναι τοπική λαϊκή τέχνη πριν και μετά τη 

διδακτική παρέμβαση 

 

Μεγάλη διαφοροποίηση στάσεων των μαθητών/τριών παρατηρήθηκε και στο ερώτημα εάν 

η  ανάδειξη  και  η  προβολή  της  τοπικής  τέχνης  είναι  σημαντική  για  αυτούς  (Πίνακας  3, 

Διάγραμμα 3). 

 

PRE  POST 

Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου  16  16.00%  3  3.00% 

Λίγο  22  22.00%  4  4.00% 

Αρκετά  39  39.00%  38  38.00% 

Πολύ  15  15.00%  34  34.00% 

Πάρα πολύ  8  8.00%  21  21.00% 

Σύνολο  100  100.00%  100  100.00% 

 

Πίνακας 3: Διαφοροποιήσεις στο ερώτημα εάν η ανάδειξη και η προβολή της τοπικής τέχνης 

είναι σημαντική 
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Διάγραμμα 3: Διαφοροποιήσεις στο ερώτημα εάν η ανάδειξη και η προβολή της τοπικής 

τέχνης είναι σημαντική 

 

Οι  μαθητές/τριες  που  σε  ποσοστό  69,00%  δεν  γνώριζαν  πώς  να  κατασκευάσουν  ένα 

εικονικό Μουσείο.    Μέσω  της  εφαρμογής  του  PowerPoint,  διδάχτηκαν  πώς  και  ήταν  σε 

θέση να το πραγματοποιήσουν  σε ποσοστό 97,00% μετά την εκπαιδευτική δράση (Πίνακας 

4, Διάγραμμα 4). 

 

PRE  POST 

Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

ΝΑΙ  31 31.00% 97 97.00% 

ΟΧΙ  69 69.00% 3 3.00% 

Σύνολο  100 100.00% 100 100.00% 

 

Πίνακας 4: Διαφοροποιήσεις στην ικανότητα κατασκευής εικονικού εκπαιδευτικού 

Μουσείου 
 

 

 

Διάγραμμα 4: Διαφοροποιήσεις στην ικανότητα κατασκευής εικονικού εκπαιδευτικού 

Μουσείου 
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Εντυπωσιακές επίσης ήταν οι απαντήσεις των μαθητών/τριών  στο ερώτημα εάν έπρεπε να 

διδάσκονται  στοιχεία  της    τοπικής  τέχνης  στη  Δευτεροβάθμια  εκπαίδευση  αφού  μετά  τη 

διδακτική παρέμβαση θετικά απάντησε το 80.00% (Πίνακας 5, Διάγραμμα 5). 

 

PRE  POST 

Συχνότητα Ποσοστό Συχνότητα Ποσοστό 

NAI  60  60.00%  80  80.00% 

OXI  40  40.00%  20  20.00% 

Σύνολο  100  100.00%  100  100.00% 

 

Πίνακας 5: Διαφοροποιήσεις στο αν πρέπει να διδάσκοντα στοιχεία τοπικής τέχνης στη 

Β/θμια εκπαίδευση. 

 

 
 

Διάγραμμα 5: Διαφοροποιήσεις στο αν πρέπει να διδάσκοντα στοιχεία τοπικής τέχνης στη 

Β/θμια εκπαίδευση. 
 

Συμπεράσματα 

Η  ψηφιοποίηση  αποτελεί  καθοριστικό  παράγοντα  για  την  ενίσχυση  της  ιστορίας,  του 

πολιτισμού και της επιστήμης και μέσω αυτής επιτυγχάνονται σημαντικοί στόχοι, όπως, η 

διατήρηση  πολύτιμων  πληροφοριών  που  αντλούνται  μέσα  από  φωτογραφίες,  εικόνες, 

αρχεία  εφημερίδων,  χαρτών,  χειρόγραφων  κ.τ.λ.,  τα  οποία  κινδυνεύουν  να  φθαρούν  ή 

ακόμη και να καταστραφούν με το πέρασμα του χρόνου. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 

από  το  Πανεπιστήμιο  Αιγαίου  σε  21.040  μαθητές  Γυμνασίου  από  όλη  την  Ελλάδα, 

διαπιστώθηκε  ότι    το  77,00%  των  ερωτηθέντων  συμφωνεί  με  τη  χρήση  των  Νέων 

Τεχνολογιών στην υλοποίηση project που σχετίζονται με την Τέχνη (Kampouropoulou et al, 

2011b).  Επίσης  έρευνα  η  οποία  πραγματοποιήθηκε  σε  φοιτητές  του  Παιδαγωγικού 

τμήματος  του  Πανεπιστημίου  Αιγαίου,  έδειξε  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των 

ερωτηθέντων δήλωσε ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για 

την  εφαρμογή  νέων  παιδαγωγικών  μεθόδων  και  είναι  χρήσιμη  για  τη  διδασκαλία 
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διδακτικών  ενοτήτων  που  σχετίζονται  με  την  Τέχνη  (Kampouropoulou  et  al,  2011a).  Η 

ανάλυση των αποτελεσμάτων παρουσιάζει ότι η πλειοψηφία των παιδιών που συμμετείχαν 

στο  project  διαφοροποίησαν  τις  απόψεις  τους  απέναντι  στη  χρήση  ενός  εικονικού 

εκπαιδευτικού  Μουσείου,  έμαθαν  να  το  κατασκευάζουν  με  τη  χρήση  ενός  απλού 

λογισμικού που διδάσκεται στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συνειδητοποίησαν την αξία 

της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς.  
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ΤΠΕ και γερμανική γραμματική για ειδικούς σκοπούς 

Δρ. Ροφούζου Αιμιλία  
Λέκτορας (Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία) 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
erofouzou@snd.edu.gr 

 

Περίληψη 

Η προκείμενη μελέτη εστιάζει στη διδακτική της γερμανικής γραμματικής για ειδικούς σκο‐

πούς και συγκεκριμένα για την εκμάθηση της στρατιωτικής ορολογίας. Μέσα από μια σειρά 

παραδειγμάτων επιχειρεί να αναδείξει εναλλακτικούς τρόπους εξάσκησης της γραμματικής 

στο μάθημα της γερμανικής ναυτικής ορολογίας, τρόποι οι οποίοι ενδείκνυνται για το μά‐

θημα ενηλίκων και βρίσκουν εφαρμογή στην τάξη μέσω της χρήσης των νέων τεχνολογιών, 

με την υποστήριξη των οποίων εξασφαλίζεται ένα ιδανικό περιβάλλον μάθησης και επιτυγ‐

χάνεται σημαντική εξοικονόμηση χρόνου.   

Λέξεις ‐ κλειδιά: ΤΠΕ, γερμανική γραμματική, ναυτική ορολογία  

  

Εισαγωγή 

Με το πέρασμα των χρόνων αναπτύχθηκαν στην ξενόγλωσση εκπαίδευση κυρίως λόγω συ‐

γκεκριμένων  αναγκών  διάφορες  μέθοδοι  διδασκαλίας.  Αν  και  η  μία  μέθοδος  διαδεχόταν 

την άλλη και πολλές φορές στηριζόταν στις αρχές και θεωρίες της προηγούμενης, θα ήταν 

άτοπο να ισχυριστεί κανείς ότι υπήρχαν χρονικά διαστήματα με αρχή και τέλος κατά τα ο‐

ποία οι ξένες γλώσσες διδάσκονταν αποκλειστικά με μία και μόνο μέθοδο. Στην πραγματι‐

κότητα η εικόνα της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης είχε και έχει τη μορφή ενός συγκερασμού 

διαφόρων μεθόδων,  χαρακτηρίζεται από  ένα «μείγμα»  διδακτικών μεθόδων. Πρακτικά οι 

διάφορες  αυτές  μέθοδοι  συνδυάζονται  και  εφαρμόζονται  με  σχετικά  υποκειμενικούς  και 

αυθαίρετους τρόπους, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ένα επιτυχημένο  ή ένα αποτυ‐

χημένο μάθημα. Αυτό μπορεί να οφείλεται στις προτιμήσεις  των καθηγητών ξένων γλωσ‐

σών ή στο ότι  όπως  ειπώθηκε πιο πριν οι περισσότερες μέθοδοι δημιουργήθηκαν  για  να 

καλύψουν συγκεκριμένες ανάγκες και επομένως ίσως να μην ήταν το ίδιο αποδοτικές όταν 

χρησιμοποιούνταν σε άλλο πλαίσιο.  

Από την άλλη πλευρά, αναρωτιέται κανείς εύλογα, κατά πόσο είναι δυνατή η δημιουργία 

μιας και μόνο μεθόδου, η οποία να υποστηρίζει την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας το ίδιο 

καλά  σε  όλους  τους  ανθρώπους,  αφού  υπάρχουν  τόσοι  πολλοί  παράγοντες  που  επηρεά‐

ζουν τη μάθηση. Τόπος διαμονής, μητρική γλώσσα, ηλικία, προϋπάρχουσες γνώσεις, εμπει‐

ρίες, βιώματα, κίνητρα, στόχοι, ικανότητες είναι ορισμένοι μόνο από τους λόγους που προ‐

ωθούν ή  καθυστερούν  τη  μάθηση,  για  να μην αναφερθούμε  και  στις  λειτουργίες  της αν‐

θρώπινης μνήμης (Neuner & Hunfeld, 1993).  

Στο ερώτημα, επομένως, ποια είναι η καταλληλότερη μέθοδος διδασκαλίας δεν είναι εύκο‐

λο να δοθεί μια ικανοποιητική απάντηση. Θα λέγαμε ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη μέ‐

θοδος που να υπόσχεται τα καλύτερα αποτελέσματα όπου και όποτε χρησιμοποιηθεί. Ενα‐
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πόκειται στα καθήκοντα του εκπαιδευτικού να επιλέξει ποια μέθοδο ή ποια στοιχεία από 

ορισμένες μεθόδους θα χρησιμοποιήσει, ώστε να διαμορφώσει ένα μάθημα που αφενός να 

ταιριάζει στην ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητά του και αφετέρου να είναι κατάλληλο 

για  τους  μαθητές  του.  Η  επιλογή  αυτή  ωστόσο  θα  πρέπει  να  λαμβάνει  υπόψη  παραμέ‐

τρους, όπως είναι οι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι,   η χρήση νέων τεχνολογιών και τα 

χαρακτηριστικά  των μαθητών  και  ο  εκπαιδευτικός  να διερωτάται ανά  τακτά  χρονικά δια‐

στήματα για την αποτελεσματικότητα της μεθόδου που έχει επιλέξει, αν εξυπηρετεί δηλαδή 

τους  στόχους  του  μαθήματος,  αν  χρησιμοποιείται  στη  σωστή  φάση  μάθησης,  αν  δίνεται 

στους μαθητές η δυνατότητα και αν καλλιεργείται η ικανότητα να διαμορφώσουν τη μαθη‐

σιακή διαδικασία (Roche, 2008α, Ροφούζου, 2011).  

Ο όρος γραμματική αναφέρεται στη γλωσσολογία σε ένα σύστημα κανόνων, το οποίο επι‐

τρέπει στα μέλη μιας ομάδας ανθρώπων μεταξύ των οποίων χρησιμοποιείται η ίδια γλώσσα 

να συνεννοούνται μεταξύ τους, καθώς επίσης και στην επιστημονική περιγραφή αυτού του 

μηχανισμού κανόνων  (Heyd, 1991). Ο ρόλος της γραμματικής, στην ιστορία της ξενόγλωσ‐

σης εκπαίδευσης, έχει γνωρίσει περιόδους υπερεκτίμησης αλλά και περιόδους υποτίμησης, 

ανάλογα  με  τους  στόχους  της  μεθόδου  ή  των  μεθόδων  διδασκαλίας  που  κυριαρχούσαν. 

Υπήρξε  επί  παραδείγματι  εποχή  που  η  γραμματική  αποτελούσε  τον  απόλυτο  μαθησιακό 

στόχο, η κατάκτηση του οποίου οδηγούσε σύμφωνα με τις τότε πεποιθήσεις και στην κατά‐

κτηση  της  ξένης  γλώσσας,  με  την υποστήριξη σαφώς  και  της  εκμάθησης  ενός  λεξιλογίου. 

Εκείνη  την    περίοδο  είχε υπερτονιστεί  συνδυαστικά  και η  σημασία  της μετάφρασης,  η  ο‐

ποία είχε μετατραπεί σε στόχο χρήσης της γλώσσας (Neuner & Hunfeld, 1993). 

Στη σύγχρονη διδακτική των ξένων γλωσσών στο επίκεντρο βρίσκεται η διαπολιτισμική θε‐

ώρηση των πραγμάτων και η επίτευξη της επικοινωνίας και αυτό γίνεται φανερό τόσο από 

τη δομή των σύγχρονων διδακτικών εγχειριδίων όσο και από τις απαιτήσεις των διπλωμά‐

των γλωσσομάθειας. Η συνεισφορά και της γραμματικής στην προώθηση της επικοινωνίας 

είναι αναμφισβήτητη,  κυρίως με  την έννοια ότι  για  να μπορέσει  κανείς  να επικοινωνήσει 

σωστά στην ξένη γλώσσα πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί νοήματα και δομές και να 

σχηματίζει σωστές προτάσεις. Στην πραγματικότητα επικοινωνία και γραμματική αποτελούν 

τους  δύο  βασικούς  «πόλους»  της  ξενόγλωσσης  εκπαίδευσης.  Η  ικανοποιητική  εκμάθηση 

μιας ξένης γλώσσας προϋποθέτει επομένως εκτός της κατάκτησης ενός βασικού λεξιλογίου, 

και ένα μίνιμουμ γνώσεων των γραμματικών και συντακτικών της δομών (Heyd, 1991, Rei‐

sener, 1989).  Υπό αυτήν την έννοια δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο ρόλος και η σημασία της 

γραμματικής όχι μόνο στο γενικό μάθημα της ξένης γλώσσας αλλά και σε ένα μάθημα για 

ειδικούς σκοπούς, στο μάθημα της ορολογίας. 

Σκοπός  της προκείμενης μελέτης  είναι  η ανάδειξη  εναλλακτικών  τρόπων διδασκαλίας  της 

γραμματικής στο μάθημα της γερμανικής ναυτικής ορολογίας,  τρόπων που θα δώσουν κί‐

νητρα  στους  μαθητές  να  βελτιώσουν  τις  γνώσεις  τους,  καλλιεργώντας  παράλληλα  τη  δη‐

μιουργικότητά  τους.  Προϋπόθεση,  ωστόσο,  γι’  αυτό  το  εγχείρημα αποτελεί  η  ένταξη  των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο μάθημα, καθώς με τη συνεισφορά 

τους καθίσταται δυνατή η ενσωμάτωση ευχάριστων και δημιουργικών τρόπων διδασκαλίας 

και επιτυγχάνεται αφενός αποσυμφόρηση των ενδεχόμενων αρνητικών συναισθημάτων της 

εκπαιδευτικής διαδικασίας και αφετέρου ενίσχυση της προσοχής των μαθητών και βελτίω‐

ση της απόδοσή τους, χωρίς να υποτιμάται και ο ρόλος τους στην εξοικονόμηση χρόνου.  
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Γερμανική ναυτική ορολογία και εναλλακτικοί τρόποι εξάσκησης της γραμματικής 

Η γραμματική αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της εκμάθησης της ξένης γλώσσας και αυτό 

γίνεται αποδεκτό τόσο από τους καθηγητές των ξένων γλωσσών, όσο και από τους ίδιους 

τους μαθητές (Funk & Koenig, 1991). Είναι επομένως σαφές ότι δεν τίθεται ζήτημα για το αν 

η γραμματική πρέπει να εντάσσεται στο μάθημα της ξένης γλώσσας, αλλά για το πόσο κε‐

ντρική πρέπει να είναι η θέση της και για το πόσο συχνά και πόσο αναλυτικά πρέπει να πα‐

ρουσιάζονται τα γραμματικά φαινόμενα. Το μόνο βέβαιο είναι, ότι η γραμματική πρέπει να 

είναι επαρκής και χωρίς βασικές ελλείψεις (Heyd, 1991). Παρόλα αυτά συχνά εκφράζονται 

παράπονα για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται η γραμματική στα διδακτικά βιβλία, 

καθώς και για την έλλειψη αντιπροσωπευτικών ασκήσεων (Funk & Koenig). Δεδομένης αυ‐

τής  της  κατάστασης,  αλλά  και  της  άγνοιας  του  ακριβούς  τρόπου  μάθησης  για  κάθε  έναν 

μαθητή μας,  εκείνο στο  οποίο οφείλουμε  να  επικεντρώσουμε  το  ενδιαφέρον μας  είναι  η 

επιλογή των μοντέλων και τρόπων διδασκαλίας της γραμματικής, ώστε να λαμβάνονται υ‐

πόψη οι προαναφερθείσες παράμετροι διαμόρφωσης του μαθήματος και να επιτυγχάνεται 

η πρόοδος των μαθητών. Αυτό ισχύει και για το μάθημα της ορολογίας, άρα και για το μά‐

θημα της γερμανικής ναυτικής ορολογίας, το οποίο παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και στο 

οποίο ουκ ολίγες φορές παρατηρείται  απουσία πρακτικής εξάσκησης της γραμματικής, δε‐

δομένης της πεποίθησης ότι κάτι τέτοιο έχει ήδη προηγηθεί στο μάθημα γενικής διδακτικής 

της ξένης γλώσσας. Επομένως, εντείνεται εδώ η ανάγκη εύρεσης εναλλακτικών τρόπων δι‐

δασκαλίας,  τρόπων  που  θα  δίνουν  κίνητρα  στους  μαθητές  να  συμμετέχουν  περισσότερο 

στο  μάθημα,  θα  καλλιεργούν  τη  δημιουργικότητά  τους,  θα  προωθούν  την  εξάσκηση  των 

γραμματικών γνώσεων και θα προσφέρουν ευνοϊκότερο κλίμα μάθησης (Ροφούζου, 2012α, 

Ροφούζου, 2012β).    

Ας δούμε στο σημείο αυτό μέσω ορισμένων παραδειγμάτων/προτάσεων ‐ πώς θα μπορού‐

σε να διαμορφωθεί η διδασκαλία της γερμανικής ναυτικής ορολογίας, ώστε να προωθεί την 

εξάσκηση των γραμματικών γνώσεων των μαθητών: 

Θα ασχοληθούμε εν προκειμένω με την ένταξη στο μάθημα δημιουργικών τρόπων διδακτι‐

κής, οι οποίοι συνδυάζουν τα οφέλη της αξιοποίησης της νέας τεχνολογίας και πιο συγκε‐

κριμένα  του  ηλεκτρονικού  υπολογιστή,  του  διαδικτύου    και  του  διαδραστικού  πίνακα,  ο 

οποίος  χρησιμοποιείται  ευρέως  και  προσφέρει  πολλά  πλεονεκτήματα  στην  εκπαιδευτική 

διαδικασία (Αναστασιάδης, Μικρόπουλος, Σοφός, και Φραγκάκη, 2010, Roche, 2008β). Θα 

παρουσιάσουμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στο μάθημα μέσα από 

τη χρήση των νέων μέσων και απευθύνονται σε μεγαλύτερους ηλικιακά μαθητές  ‐εν προ‐

κειμένω σε ενήλικες μαθητές‐ δεδομένου ότι συνήθως το ενδιαφέρον για την εκμάθηση της 

ναυτικής ορολογίας συνδέεται με επαγγελματικούς λόγους και σκοπιμότητες. Οι προτάσεις 

αυτές αποσκοπούν στην εξάσκηση γραμματικών φαινομένων της γερμανικής γλώσσας επι‐

πέδου Α1/Α2 και μπορούν να ενταχθούν στο μάθημα ενισχυτικά. Σκοπός μας είναι να διδά‐

ξουμε τη γερμανική γραμματική στο μάθημα της ναυτικής ορολογίας και μάλιστα σε αρχά‐

ριο επίπεδο, διότι είναι λανθασμένη η πεποίθηση ότι ένα μάθημα ορολογίας είναι  κατάλ‐

ληλο μόνο εφόσον προϋπάρχουν οι βασικές γλωσσικές γνώσεις. Οι εν λόγω ασκήσεις μπο‐

ρούν να εφαρμοστούν από τα πρώτα μαθήματα διδασκαλίας της γερμανικής γλώσσας και 

να συμβάλλουν στην επίτευξη ενός διττού στόχου: αφενός της εξάσκησης της γερμανικής 

γραμματικής και αφετέρου της εκμάθησης ναυτικών όρων.         
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Θα ξεκινήσουμε με κάποιες ασκήσεις, οι περισσότερες από τις οποίες βασίζονται ως ιδέες 

στις  ασκήσεις  που  έχουν  συγκεντρώσει  από  διάφορες  πηγές  οι  Häussermann  &  Piepho 

(1996),  καθώς  και  η  Spier  (1985)  και  παρουσιάζονται  εδώ  με  τις  αναγκαίες  αλλαγές  και 

προσθήκες  και  ενδεικτικά  με  ένα  παράδειγμα  γραμματικού  φαινομένου.  Να  σημειωθεί, 

ωστόσο, ότι οι  ίδιες ασκήσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξάσκηση πολ‐

λών  και  διαφορετικών φαινομένων  και  με  πιο  απλό  λεξιλόγιο  και  για  μικρότερες  ηλικίες 

μαθητών:  

*Βρίσκουμε στο ίντερνετ σύντομα κείμενα ναυτικού περιεχομένου και τα προβάλλουμε 

στο  διαδραστικό  πίνακα  κατά  τη  διάρκεια  του  μαθήματος.  Ζητάμε  από  τους  μαθητές  να 

εντοπίσουν όλα τα ρήματα του ενεστώτα και να τα υπογραμμίσουν με τα ειδικά εργαλεία 

στον  πίνακα.  Ανάλογα  με  την  κατηγορία  των  ρημάτων  ‐ομαλά,  ομαλά  με  ιδιαιτερότητες, 

ανώμαλα,  βοηθητικά‐  χρησιμοποιούμε  και  διαφορετικό  χρώμα  υπογραμμιστικού.  Στο  τέ‐

λος, οι μαθητές γράφουν στον πίνακα σε ειδικά πλαίσια σε στήλες ανά κατηγορία τα ρήμα‐

τα που έχουν υπογραμμίσει, δηλώνουν το πρόσωπο και τον αριθμό τους, καθώς επίσης και 

τα απαρέμφατα. Με τον τρόπο αυτό τους δίνεται η ευκαιρία να κάνουν επανάληψη σε όλα 

τα ρήματα του ενεστώτα.         

*Επιλέγουμε από το  ίντερνετ εικόνες αξιωματικών του Ναυτικού,  τις προβάλλουμε και 

πάλι στο διαδραστικό πίνακα και σε ειδικό πλαίσιο προβάλλουμε ορισμένα ρήματα ναυτι‐

κής/στρατιωτικής σημασίας, όπως υπηρετώ, ελέγχω, προστατεύω. Ζητάμε από τους μαθη‐

τές να σχηματίσουν προτάσεις χρησιμοποιώντας αυτά τα ρήματα με τις οποίες να περιγρά‐

φουν ενέργειες στις οποίες έχουν ήδη προβεί τα απεικονιζόμενα πρόσωπα. Με τον τρόπο 

αυτό εξασκούνται στο σχηματισμό του Παρακειμένου.  

*Ακολουθώντας την ίδια διαδικασία προβάλλουμε στον διαδραστικό πίνακα ένα κείμενο 

ναυτικού περιεχομένου από το οποίο έχουμε αφαιρέσει τις καταλήξεις των επιθέτων που 

περιέχει.  Δημιουργούμε με  τον  τρόπο αυτό  το  γνωστό  κείμενο με  κενά,  δεδομένου ότι  ο 

«έξυπνος πίνακας» μας δίνει  τη δυνατότητα να το κάνουμε διατηρώντας τη  ζωντάνια  του 

πρωτότυπου  κειμένου.  Επίσης,  στα  πλεονεκτήματα  του  πίνακα  συμπεριλαμβάνεται  και  η 

δυνατότητα  να  προβάλλουμε  όποτε  το  επιθυμούμε  και  μια  αποθηκευμένη  σελίδα  με  τη 

θεωρεία της κλίσης επιθέτων, ώστε να μπορούν οι μαθητές να ανατρέχουν σε αυτήν όταν 

θέλουν να φρεσκάρουν τη μνήμη τους και ενώ παράλληλα προσπαθούν να συμπληρώσουν 

τα κενά με τις καταλήξεις που λείπουν.  

*Ακολουθώντας  την  ίδια  τακτική  προβάλλουμε φωτογραφίες  από  το  εσωτερικού  ενός 

πλοίου,  καθώς  και  από  τις  Σχολές  του  Γερμανικού Ναυτικού  και  δεδομένης  της  σχετικής 

δυνατότητας  που  μας  δίνει  ο  διαδραστικός  πίνακας  σχεδιάζουμε  πάνω  τους  αντικείμενα 

καθημερινής χρήσης. Ζητάμε από τους   μαθητές να σχηματίσουν προτάσεις χρησιμοποιώ‐

ντας τις δίπτωτες προθέσεις. 

* Εντοπίζουμε στο ίντερνετ αντικείμενα που συναντάμε στο Ναυτικό, όπως π.χ. σωσίβιος 

λέμβος, άγκυρα,  τορπίλη,  κατευθυνόμενο βλήμα, σφαίρα, φωτοβολίδα. Αντιγράφουμε τις 

εικόνες,  τις  μικραίνουμε  και  δημιουργούμε  μία  στήλη  με  φωτογραφίες  και  ακόμη  τρεις 

στήλες.  Στην  πρώτη στήλη  γράφουμε μαζί  με  τους  μαθητές  τη  λέξη που αντιστοιχεί  στην 

κάθε εικόνα μαζί με το άρθρο της στην ονομαστική και στη συνέχεια ζητάμε από τους μα‐

θητές να συμπληρώσουν το άρθρο και την κάθε λέξη στη δοτική και στην αιτιατική πτώση, 
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δίνοντας  τους  την ευκαιρία να εξασκηθούν στις δύο πιο συχνές στη  χρήση πτώσεις  εκτός 

της ονομαστικής.    

*Βρίσκουμε στο ίντερνετ φωτογραφίες με έναν ένστολο άντρα, με μια ένστολη γυναίκα 

και  με  πολλούς  ένστολους  μαζί  και  τις  αποθηκεύουμε.  Βρίσκουμε  επίσης  φωτογραφίες  

ναυτικών ή  στρατιωτικών αντικειμένων,  τις  αντιγράφουμε  και  τις  τοποθετούμε  κάτω από 

τις  φωτογραφίες  των  ένστολων.  Ζητάμε  από  τους  μαθητές  να  γράψουν  μπροστά  από  το 

κάθε αντικείμενο την κατάλληλη κτητική αντωνυμία. 

*Βρίσκουμε στο ίντερνετ μια φωτογραφία με ένστολους εν ώρα υπηρεσίας και την προ‐

βάλλουμε στον πίνακα μαζί με τις πιο συνηθισμένες ερωτηματικές λέξεις όπως π.χ. ποιος, 

τι, πότε, που, γιατί. Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες και τους ζητάμε να συντάξουν 

ερωτήσεις  με  βάση  τις  ερωτηματικές  λέξεις,  οι  οποίες  να  συνδέονται ωστόσο  και  με  την 

εικόνα. Στη συνέχεια ένας εκπρόσωπος της πρώτης ομάδας σηκώνεται στον πίνακα και οι 

συμμαθητές του τού υπαγορεύουν τις ερωτήσεις της ομάδας τους, τις οποίες εκείνος κατα‐

γράφει. Οι μαθητές  της άλλης ομάδας οφείλουν με βάση  την εικόνα να δώσουν από μια 

πιθανή απάντηση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τις ερωτήσεις της άλλης ομάδας 

και οι μαθητές έχουν έτσι τη δυνατότητα να εξασκηθούν στις ερωτηματικές λέξεις, καθώς 

και στο σχηματισμό ερωτήσεων και απαντήσεων.   

*Βρίσκουμε στο ίντερνετ και προβάλλουμε στον πίνακα διάφορες εικόνες με ανθρώπους 

που  συνδέονται  με  κάποιο  τρόπο  με  το Ναυτικό.  Ζητάμε  από  τους  μαθητές  να  γράψουν 

δίπλα από κάθε εικόνα ένα αντιπροσωπευτικό ρήμα για το κάθε πρόσωπο και στη συνέχεια 

να γράψουν μια πρόταση, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο εξάσκηση στο σχηματισμό του ενε‐

στώτα. Αν θέλουμε να κάνουμε εξάσκηση στα μέσα ρήματα, επιλέγουμε αντίστοιχες εικό‐

νες.  

* Βρίσκουμε στο ίντερνετ το σχεδιάγραμμα ενός στρατοπέδου και το αντιγράφουμε. Δί‐

νουμε σε κάποια κτήρια ονομασίες, τα αποθηκεύουμε και προβάλλουμε το σχεδιάγραμμα 

στον πίνακα. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος σηκώνουμε στον πίνακα ένα μαθητή και του 

ζητάμε να σχεδιάσει μια διαδρομή με αφετηρία και τελικό προορισμό. Οι υπόλοιποι μαθη‐

τές περιγράφουν  τη διαδρομή χρησιμοποιώντας  τοπικούς προσδιορισμούς.  Επιτυγχάνεται 

με τον τρόπο αυτό εξάσκηση στην περιγραφή διαδρομών, κάτι το οποίο παρουσιάζει αρκε‐

τές δυσκολίες για τους μαθητές και το συναντάμε σε κάθε σχεδόν διδακτικό εγχειρίδιο.   

* Εναλλακτικά και αποσκοπώντας και στην εκμάθηση των βαθμών των αξιωματικών του 

Ναυτικού κατά την  ιεραρχία, μπορούμε να τοποθετούμε στο σχεδιάγραμμα κουκίδες δια‐

φορετικών χρωμάτων, οι οποίες θα αντιστοιχούν σε κάποιον ένστολο ‐Σημαιοφόρος, Πλοί‐

αρχος,  Υποναύαρχος  κλπ.‐  και  να  ζητάμε από  τους  μαθητές  να μας  περιγράψουν  τη  δια‐

δρομή που θα ακολουθήσει κάποιος αξιωματικός ακολουθώντας τις διαταγές ενός άλλου.   

Κλείνοντας αυτήν την ενότητα ας δούμε και δύο παραδείγματα παιχνιδιών που μπορούν να 

ενισχύσουν τη διδασκαλία της γραμματικής και ταυτόχρονα να δημιουργήσουν ένα ευχάρι‐

στο  κλίμα  στην  αίθουσα  διδασκαλίας,  σύμφωνα  με  τις  προτάσεις  των Rinvolucri & Davis 

(2000): 
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*  Βρίσκουμε  στο  ίντερνετ  πέντε  διαφορετικές  φωτογραφίες  αξιωματικών,  ναυτών,  ή 

Ναυτικών Δοκίμων και  τις προβάλλουμε στον πίνακα.  Χωρίζουμε  τους μαθητές σε δύο ο‐

μάδες και ζητάμε από τη μια ομάδα να αποχωρίσει για πολύ λίγο από την αίθουσα διδα‐

σκαλίας. Η άλλη ομάδα επιλέγει μια φωτογραφία. Η ομάδα που έχει αποχωρίσει, επιστρέ‐

φει  στην  τάξη  και  κάνοντας  ερωτήσεις  τις  οποίες  η  άλλη  ομάδα  οφείλει  να  απαντάει  με 

«ΝΑΙ» ή «ΟΧΙ» προσπαθεί να μαντέψει την επιλεγμένη φωτογραφία. Με αυτό το παιχνίδι 

μπορεί να γίνει εξάσκηση στο σχηματισμό ερωτήσεων, αλλά και στο σχηματισμό του ενε‐

στώτα ή ακόμη και του παρακειμένου.   

* Έχουμε αποθηκεύσει μια σελίδα με εκφράσεις και την προβάλλουμε στον πίνακα. Τέ‐

τοιες εκφράσεις μπορεί να είναι: «Η λέξη έχει περισσότερα γράμματα από…», «Η λέξη έχει 

λιγότερα γράμματα από…», «Η λέξη έχει τα ίδια γράμματα με …», Η λέξη βρίσκεται στο λε‐

ξικό πιο πριν από…», «Η λέξη βρίσκεται στο λεξικό πιο μετά από …», «Το πρώτο γράμμα της 

λέξης είναι σωστό», Τα δύο πρώτα γράμματα της λέξης είναι σωστά». Τις εξηγούμε στους 

μαθητές μας και τους προβάλλουμε παράλληλα και μια λίστα με τουλάχιστον είκοσι ναυτι‐

κούς όρους. Χωρίζουμε τους μαθητές σε ομάδες και ζητάμε από τη μια ομάδα να συσκεφ‐

θεί χαμηλόφωνα και να επιλέξει έναν όρο. Η άλλη ομάδα αρχίζει να αναφέρει όρους ‐έναν 

διαφορετικό το κάθε μέλος της‐ και η πρώτη ομάδα απαντάει χρησιμοποιώντας τις προα‐

ναφερθείσες εκφράσεις. Η διαδικασία ολοκληρώνεται όταν η ομάδα μαντέψει  τον σωστό 

όρο. Με τον τρόπο αυτό γίνεται εξάσκηση της χρήσης των παραθετικών.    

Είναι σαφές ότι για τις περισσότερες από τις ασκήσεις που προτείνουμε είναι απαραίτητη η 

κατάλληλη προετοιμασία εκ μέρους του διδάσκοντα. Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι 

οι παραπάνω προτάσεις ενδείκνυνται για όλες τις μορφές οργάνωσης της τάξης, διότι δε θα 

πρέπει να επικρατεί η άποψη ότι η εξάσκηση της γραμματικής μπορεί να πραγματοποιηθεί 

μόνο  μέσω  της  ατομικής  εργασίας.  Είναι  πολύ  εποικοδομητικό  να ωθούμε  τους  μαθητές 

μας με κάθε ευκαιρία να συνεργάζονται, διότι οι ομαδικές εργασίες ενισχύουν τη δημιουρ‐

γικότητα των μαθητών ‐η οποία δεν χάνει τη σημασία της ακόμη κι αν υπάρχει η κατάλληλη 

καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό και οι κατάλληλες υποδείξεις (Kast, 1999), απαραίτητες 

για τη διδασκαλία της γραμματικής‐ δημιουργώντας προϋποθέσεις ανταλλαγής απόψεων, 

συμμετοχής στο μάθημα,  βελτίωσης  των γλωσσικών εκφράσεων και δημιουργίας θετικού 

κλίματος  (Wicke, 2000, Schwerdtfeger, 2001).  Έτσι,  οι μαθητές μαθαίνουν να σέβονται  τη 

γνώμη των άλλων και να έχουν ανοιχτό μυαλό, να θέτουν στόχους, να γίνονται παραγωγικοί 

και να αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες (Μόκιας).   

Επίλογος 

Οι διδακτικές προτάσεις που παρουσιάστηκαν σε αυτή τη μελέτη απευθύνονται σε όλους 

τους μαθητές,  και  τους επιμελείς, αλλά και  τους πιο αδύναμους και στοχεύουν στην εξά‐

σκηση της γερμανικής γραμματικής κατά το μάθημα της ναυτικής ορολογίας. Αξιοποιούν τις 

δυνατότητες της τεχνολογίας σε ένα τμήμα ειδικών απαιτήσεων και μάλιστα βρίσκουν αβί‐

αστα εφαρμογή στο μάθημα κυρίως λόγω της υποστήριξης που προσφέρει ο διαδραστικός 

πίνακας. Ενέργειες που παρουσιάζονται εδώ με απλό και φυσιολογικό τρόπο θα ήταν ιδιαι‐

τέρως  χρονοβόρες  και  ασύμφορες αν  είχαμε  επιχειρήσει  να  τις  εφαρμόσουμε με άλλους 

τρόπους. Με τη βοήθεια των προαναφερθέντων παραδειγμάτων επιτυγχάνεται επιπροσθέ‐

τως καλλιέργεια της δημιουργικότητας των μαθητών, οι οποίοι βελτιώνουν παράλληλα τις 
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συνεργατικές  τους  ικανότητες. Οι προτάσεις αυτές που παρατίθενται εν προκειμένω μπο‐

ρούν να βρουν εφαρμογή στο μάθημα των αρχαρίων συμβάλλοντας στην εκμάθηση ορολο‐

γίας από τον πρώτο κιόλας μήνα απασχόλησης με την ξένη γλώσσα ή ακόμη και να χρησι‐

μεύσουν  ως  μια  εναλλακτική  οδός  επανάληψης  για  τους  πιο  προχωρημένους.  Επιπλέον, 

μπορούν με τις κατάλληλες μεταβολές να συμβάλλουν στην υλοποίηση της διδακτικής της 

γραμματικής και στο γενικό μάθημα της γερμανικής γλώσσας, καθώς και των ξένων γλωσ‐

σών εν γένει.       
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Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή αναφέρεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό μιας ερευνητικής εργασίας στα 

πλαίσια  ενός  Πολιτιστικού  Προγράμματος  που  πραγματοποιήθηκε  στο  Μουσικό  Λύκειο 

Πειραιά,  με αντικείμενο μελέτης  και  έρευνας  ταινίες από  τη Χρυσή  Εποχή  του  Ελληνικού 

Κινηματογράφου.  Η  διδακτική προσέγγιση  βασίζεται  στην ομαδοσυναργατικότητα,  την α‐

νακαλυπτική και βιωματική μάθηση και την αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 

και της Επικοινωνίας. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί τις ΤΠΕ και και τις δυνατότητες που δίνουν 

τα εργαλεία web 2.0, για την υλοποίηση μιας σειράς δράσεων σχετικές με την μουσική και 

τις τέχνες, βασιζόμενος όμως και στις αρχές που διέπουν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 

αναπτύσσοντας έτσι την κριτική σκέψη στους μαθητές και τονίζοντας παράλληλα την ανά‐

γκη για εξωστρέφεια του σχολείου.  

Λέξεις  κλειδιά: ΤΠΕ,  Ιστολόγιο,  μηχανή αναζήτησης,  μέσα  κοινωνικής  δικτύωσης, project, 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, υπηρεσίες σύννεφου  

Εισαγωγή 

Η επιτακτική ανάγκη για εκσυγχρονισμό της Ελληνικής εκπαίδευσης σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα, ακολουθώντας τις επιταγές της Παγκοσμιοποιήσης, ήλθε με την ενσωμάτωση των 

Τεχνολογιών της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας στη διδασκαλία  (Φραγκάκη, 2007). Η 

εκπαίδευση  πλέον  ανοίγει  δίοδο  επικοινωνίας  με  την  κοινωνία,  δημιουργώντας  διάθεση 

για διάλογο με αυτή, σε κλειστό ή και σε διεθνές επίπεδο (Κωστούλα‐Μακράκη, 2001).  Οι 

τεχνολογίες  της Πληροφορίας και Επικοινωνίας δημιουργούν νέες στρατηγικές διδασκαλί‐

ας, μακριά από τα στερεότυπα της αποστήθισης, στις οποίες η μαθησιακή διαδικασία απαι‐

τεί  ικανότητες  αναζήτησης,  επεξεργασίας,  αξιολόγησης  της  πληροφορίας,  ανάλυσης,  και 

συνδυαστικής δημιουργίας  (σύνθεσης). Έτσι οι μαθητές δεν είναι αποδέκτες στείρας γνώ‐

σης αλλά συνεργοί, συμμετέχοντες στην διαδικασία της μάθησης και στον τρόπο που αντι‐

λαμβάνονται και επεξεργάζονται τη μαθησιακή διαδικασία και την κοινωνική πραγματικό‐

τητα (Μακράκης, 2000).  

Τα σχέδια εργασίας (projects), σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο που τα διέπει, μεθοδο‐

λογικά θεωρούνται  το  ιδανικό πλαίσιο  κοινωνικοπολιτιστικής ανάπτυξης  του μαθητή,  κα‐

θώς και κατάλληλος τρόπος μετάβασης από την εννοιοκεντρική διδασκαλία στη διεπιστη‐

μονική σύμπραξη  (Ματσαγγούρας, 2002). Βοηθούν στην κριτική σκέψη, στην συνεργατική 

μάθηση,  και  κυρίως στην διεπιστημονική προσέγγιση της πληροφορίας, αξιοποιώντας και 

τις κοινωνικοπολιτιστικές προεκτάσεις ενός θέματος, ενώ ο ρόλος του καθηγητή μετατρέ‐

πεται σε συμπορευτή και συντονιστή (Ράπτης και Ράπτη, 2002). 
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Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποδοτι‐

κά, και να συνταιριαστούν εποικοδομητικά με μαθησιακά μοντέλα, όπως τα σχέδια εργασί‐

ας, διαδραματίζοντας μάλιστα το σημαντικότερο ρόλο στη διδακτική πρακτική. Η εφαρμογή 

του κατάλληλου εκπαιδευτικού λογισμικού παρέχει στους μαθητές  τη δυνατότητα ανταλ‐

λαγής γνώσεων, αλληλεπίδρασης και άμεσης ανατροφοδότησης, εργασίας ανάλογα με τους 

ρυθμούς μάθησης του μαθητή, περισσότερο χρόνο ενασχόλησης και πειραματισμού με το 

μαθησιακό  υλικό,  αλλά  και  σύνδεσης  με  άλλα  δίκτυα  πληροφοριών  (Ράπτης  και  Ράπτη, 

2003).  Έτσι με  τις  νέες  τεχνολογίες  επιτυγχάνεται η δραστηριοποίηση στη διαδικασία  της 

μάθησης,  μέσω  ισχυρότερου  μαθησιακού  κινήτρου,  η  αυτοεκπαίδευση,  η  δημιουργία  ε‐

ρευνητικού  τρόπου μάθησης,  και βεβαίως η συνεργατική αντίληψη μεταξύ  των μαθητών. 

Οι μαθητές γίνονται ερευνητές,  και οι  καθηγητές συνεργάτες  τους, στα πλαίσια μιας δια‐

φορετικής εκπαιδευτικής φιλοσοφίας.  

Μεθοδολογία  

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίζεται στον τρόπο προσέγγισης των σχεδίων εργα‐

σίας (Project), σε συνδυασμό με την αναγκαιότητα για χρήση των Τεχνολογιών της Πληρο‐

φορίας και Επικοινωνίας, με παράλληλη χρήση των βασικών αρχών που διέπουν την εξ α‐

ποστάσεως εκπαίδευση.  

Αναλυτικότερα  η  ομαδοσυνεργατικότητα  ήταν  η  βασική  αρχή  της  λειτουργίας  αυτής  της 

ερευνητικής ομάδας. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν ενεργά, και  ισοδύναμα, είτε μέσα στις 

ομάδες που σχημάτισαν, είτε ακόμη και αναλαμβάνοντας ο καθένας πιο ενεργό ρόλο μέσα 

στο σύνολο. Χρησιμοποιώντας τα δικά τους κριτήρια και βασιζόμενοι στο θεωρητικό τους 

υπόβαθρο  σχετικά  με  το  θέμα,  επέλεξαν  τη  θεματολογία  την  οποία  θα  ερευνούσαν,  τον 

τρόπο εργασίας και έθεσαν τους στόχους.  Ακολουθήθηκε το μοντέλο συνεργασίας καθηγη‐

τή μαθητών όπου οι μαθητές επικοινωνούν μεταξύ τους, επικοινωνούν σαν ομάδα με τον 

καθηγητή, αλλά και ως μονάδα με τον καθηγητή (Χρυσαφίδης, 2002). Η συνεργασία μαθη‐

τή  καθηγητή  βασίστηκε  στην  «φθίνουσα  καθοδήγηση»  (hmelo‐silver  Duncan  and  Chinn 

2007), στην οποία ο εκπαιδευτικός διδάσκει, παρωθεί τους μαθητές την κατάλληλη στιγμή 

στην ερευνητική διαδικασία, και πάνω από όλα εμψυχώνει (Ματσαγγούρας 2011).  

 Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο διδακτικής δράσης, και δεδομένου ότι οι εβδομαδιαίες 

συναντήσεις  της ομάδας,  πέραν  του ωρολογίου σχολικού προγράμματος,  δεν μπορούσαν 

να είναι πάντα αποδοτικές όσο απαιτούσε το θέμα της έρευνας, κατέστη απόλυτα αναγκαίο 

η χρήση των Τεχνολογιών  της Πληροφορίας και  της Επικοινωνίας. Οι μεθοδολογικές προ‐

σεγγίσεις αλλά και το εκπαιδευτικό πλαίσιο που κινήθηκε η Πολιτιστική ομάδα επιζητούσε 

την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων Τεχνολογιών, όχι μόνο ως μέσα για συλλογή, κατα‐

γραφεί και επεξεργασία των πληροφοριών, αλλά ως μέσο επικοινωνίας αυτών των πληρο‐

φοριών  με  την  σχολική  κοινότητα  αλλά  και  την  «Παγκόσμια»  κοινωνία.  Έτσι  οι  μαθητές 

χρησιμοποίησαν λογισμικά και προγράμματα για να παράξουν αυθεντικό υλικό, παίρνοντας 

ενεργά μέρος στα μαθησιακά δρώμενα ως συνδιαμορφωτές. Δηλαδή οι ΤΠΕ αποτέλεσαν το 

εργαλείο τους για συνδιαλλαγή πληροφοριών με τον στενό και ευρύ μαθητικό ή/και κοινω‐

νικό  ιστό,  δημιουργώντας  καταρχήν  έναν  ενεργό  και  μετέπειτα  στοχαζόμενο  μαθητή‐

εκπαιδευτικό‐πολίτη (Κωστούλα‐Μακράκη και Μακράκης, 2006).  
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Η διδακτική προσέγγιση σε αυτήν την ερευνητική εργασία πρακτικά συμπεριέλαβε και  τη 

θεωρία της «αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας» της από απόσταση εκπαίδευσης, όπως την 

έθεσε ο Holmberg και την «Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία» όπως τη συνέδεσε με τις ΤΠΕ ο 

Ally (2008). Σύμφωνα με τον πρώτο η μαθησιακή διαδικασία ενδυναμώνεται με την συχνή 

επαφή και συνομιλία του καθηγητή με τον μαθητή, σε επίπεδο πιθανώς φιλικό που υποδη‐

λώνει  προσωπική  σχέση,  με  τον  καθηγητή ως  εμψυχωτή  και  συνομιλητή,  που  υποβοηθά 

τον αναστοχασμό, αλλά και την ουσιαστική και ενεργή ένταξη του μαθητή στην εκπαιδευτι‐

κή/ερευνητική διαδικασία. Ο Ally (2008) ενσωμάτωσε τις δυνατότητες του Web 2.0 και της 

κοινωνικής δικτύωσης στην όποια διαδικασία «αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας», συμπε‐

ριλαμβανομένης και της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. 

Διδακτική Διαδικασία ‐ Στόχοι 

Στα παραπάνω μαθησιακά πλαίσια κινήθηκε η ερευνητική εργασία με θέμα «Η Χρυσή Επο‐

χή του Ελληνικού Κινηματογράφου»  που εκπονήθηκε από μια ομάδα είκοσι μαθητών από 

την Α΄ και Β΄ Λυκείου, στα πλαίσια ενός ολοκληρωμένου Πολιτιστικού Προγράμματος.  Το 

ερευνητικό υλικό συμπεριελάμβανε δώδεκα ταινίες  του ελληνικού Κινηματογράφου, σκη‐

νές  και  τραγούδια από  τις οποίες προετοίμαζαν η  λαϊκή ορχήστρα  και η θεατρική ομάδα 

του Μουσικού Γυμνασίου‐ Λυκείου Πειραιά.  

Η διδακτική διαδικασία εμπεριείχε διαδοχικές δραστηριότητες, με μικροενότητες τις οποίες 

διεκπεραίωναν οι μαθητές με τη βοήθεια του καθηγητή τους. Έτσι ορίστηκαν  πέντε θεμα‐

τικές ενότητες α) Συνθέτες, β) Ηθοποιοί γ) Σεναριογράφοι/Σκηνοθέτες δ)  Ιστορικό πλαίσιο 

και ε) Τεχνικό μέρος. Στόχος της εργασίας αυτής ήταν να αναλυθούν και να διερευνηθούν 

σε κάθε μια ταινία οι παραπάνω θεματικές ενότητες, συνδυάζοντας τους παρακάτω τομείς 

γνώσεων:  

1. μουσικής (ιστορία ελληνική μουσικής‐Greek popular music‐ και ανάλυσης μουσικού  

    κειμένου),  

2. τέχνης (κινηματογράφος, θέατρο, τηλεόραση),  

3. ελληνικής ιστορίας, (20ος αιώνας) 

4. τεχνολογίας (χρήση οπτικοακουστικών μέσων, επεξεργασίας εικόνας και video), και  

5. χρήσης και αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας.  

Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν ήταν αναζήτηση στο διαδίκτυο, βιβλιογραφία, άρθρα 

σε  εφημερίδες,  ερωτηματολόγια για συνεντεύξεις σε ηθοποιούς,  συνθέτες  και ακαδημαϊ‐

κούς,  επιτόπια έρευνα και αναζήτηση σε βιβλιοθήκες και μουσεία,  καθώς και βιωματικές 

δραστηριότητες.  

Παιδαγωγική Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Αξιοποιήθηκαν πακέτα εφαρμογών και ποικίλες υπηρεσίες του διαδικτύου, ξεκινώντας από 

τις πιο απλές και βασικές λειτουργίες και προχωρώντας σε πιο σύνθετες. Συγκεκριμένα, οι 

μαθητές  έκαναν  χρήση  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου  (email)  για  την  αποτελεσματικότερη 
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επικοινωνία μεταξύ  τους και με  τον καθηγητή, αλλά και  χρήση των μέσων κοινωνικής δι‐

κτύωσης, όπως το  facebook, μόνο για σκοπούς ενημέρωσης και διαφήμισης της εργασίας 

τους  στην  σχολική  κοινότητα.  Αρχικά  οι  μαθητές  έκαναν  αναζήτηση  πληροφοριών  με  τη 

μηχανή αναζήτησης google. Συνέλεξαν και αξιολόγησαν τις πληροφορίες ως προς την εγκυ‐

ρότητα τους. Μέσα από αυτη τη διαδικασία οι μαθητές εστιάζουν την προσοχή τους στην 

κατανόηση  και  τη  χρήση  της  πληροφορίας  στο  σωστό περιβάλλον,  εποικοδομητικά,  απο‐

φεύγοντας την στεγνή συλλογή πληροφοριών. Από την άλλη πλευρά ο καθηγητής διευκο‐

λύνεται στην αποτελεσματικότερη επαφή με τους μαθητές ιδιαίτερα σε συνθήκες ασύγχρο‐

νης επικοινωνίας. 

Στη συνέχεια επισκέφτηκαν βιβλιοθήκες και ιδιαίτερα την Βιβλιοθήκη της Ταινιοθήκης της 

Ελλάδος,  το αρχείο  της οποίας  είχαν  ερευνήσει μέσω  της  ιστοσελίδας  της στο διαδίκτυο. 

Εκεί συνέλεξαν πολύ και χρήσιμο υλικό για την έρευνα τους, έμαθαν τον τρόπο καταγραφής 

βιβλιογραφίας αλλά και διδάχθηκαν βιωματικά  τη συμπεριφορά και  το σεβασμό προς  το 

βιβλίο, ως πολύτιμο αντικείμενο, και προς τον «γείτονα μελετητή‐ερευνητή».  

Οι μαθητές αφού συγκέντρωσαν το υλικό  τους επεξεργάστηκαν κείμενα και συνέταξαν ε‐

ρωτηματολόγια σχετικά με τη θεματολογία που ασχολούνταν, αξιοποιώντας τον επεξεργα‐

στή κειμένου  (Word), δημιούργησαν Φύλλα Εργασίας, αξιοποίησαν τη λειτουργία του Λο‐

γισμικού Παρουσίασης  του Microsoft Office, Power Point,  για  συγκέντρωση  και  προβολή 

των  εργασιών  τους  σε  σχετική  σχολική  εκδήλωση  καθώς  και  στο  1ο Μαθητικό Φεστιβάλ 

Project  (Μάιος 2013).  Χρησιμοποίησαν  τη  λειτουργία  του Power Point  για  την  οργάνωση 

και αποθήκευση των φωτογραφιών τους από τις δραστηριότητες τους, αλλά και από το ε‐

ρευνητικό τους υλικό. Επεξεργάστηκαν τα video που τράβηξαν στις δραστηριότητες και συ‐

νεντεύξεις με το πρόγραμμα movie maker, δημιουργώντας ένα πλήρες DVD με τις καλύτε‐

ρες στιγμές της ομάδας, επενδύοντας το με τη μουσική που συνέθεσαν οι ίδιοι. 

Προϊόντα  

Στη συνέχεια πέρασαν σε συνθετότερες μορφές  χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 

Επικοινωνίας, που εντάσσονται στις λειτουργίες του web 2.0. Έτσι συναποφασίστηκε η δη‐

μιουργία  ιστολογίου  (blog),  το  οποίο  φιλοξενούσε  τις  εργασίες  και  το  υλικό  που  συγκέ‐

ντρωσαν όλες οι ομάδες των μαθητών.  

 

Εικόνα 1 
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Με  το  παραπάνω  εγχείρημα  και  την  εισαγωγή  του QR  code  η  ερευνητική  αυτή  εργασία 

μπαίνει στην παγκόσμια κοινότητα και αποκτά αναγνώστες από όλη την υφήλιο.  

 

Εικόνα 2 

Έτσι  όλα  λειτουργούν με  καθαρά συμμετοχικό  και  συνεργατικό  χαρακτήρα πια,  παύει  να 

υπάρχει ο «παραγωγός» και ο «καταναλωτής», όλοι έχουν το ρόλο και του χρήστη και του 

δημιουργού γνώσης και πληροφορίας, σε σχέση αμφίδρομη (Bruns & Humphreys, 2007). Σε 

τέτοια περιβάλλοντα δίνεται δηλαδή η δυνατότητα δημιουργίας υλικού ανοιχτού σε πολ‐

λούς, δημιουργώντας έτσι διεθνή διάλογο γνώσεων και απόψεων,  εξασφαλίζοντας την α‐

ντικειμενικότητα στην παροχή και λήψη πληροφοριών.  

Στη συνέχεια οι μαθητές χρησιμοποίησαν υπηρεσίες «σύννεφου» για να αποθηκεύσουν και 

να δημοσιεύσουν υλικό τους. Συγκεκριμένα μέσων της υπηρεσίας Authorstream δημοσίευ‐

σαν  στο  διαδίκτυο  παρουσιάσεις  φωτογραφιών  και  υλικό  τους  από  τις  δραστηριότητες 

τους. Στην υπηρεσία «σύννεφου» Daily motion αλλά και στο you tube ανέβασαν τα σχετικά 

video από τις δραστηριότητες τους. 

Η υπηρεσία Google Drive τους βοήθησε να δημιουργήσουν κουΐζ γνώσεων για τον Ελληνικό 

Κινηματογράφο και ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια με στοιχεία από την έρευνα τους.  

      

Εικόνες 3 & 4 
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Τα αποτελέσματα των οποίων τους βοήθησαν να επιλέξουν τους αγαπημένους ηθοποιούς 

και συνθέτες από τον Ελληνικό Κινηματογράφου. 

 

Εικόνες 5 & 6 

Έτσι οργάνωσαν από μια συνάντηση με  τον αγαπημένο  τους ηθοποιό Κώστα Βουτσά,  και 

τον αγαπημένο τους συνθέτη Μίμη Πλέσσα. 

Τέλος, με την υπηρεσία glogster δημιούργησαν διαδραστική ηλεκτρονική αφίσα με αφίσες 

από  τις δώδεκα  ταινίες που εξέτασαν στην ερευνητική  τους  εργασία και  τη δημοσίευσαν 

σαν πρόσκληση στο 1ο Μαθητικό Φεστιβάλ Project που πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Πειραιά 

και στο οποίο συμμετείχαν φορείς καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα.  

 

Εικόνα 7 

 

Επίλογος 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με μεγάλη προθυμία και  ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε αυτού του 

είδους την εκπαιδευτική διαδικασία, παρόλο που ήταν πέραν του ωρολογίου προγράμμα‐

τός τους. Καταλυτικός παράγοντας στην υλοποίηση του Προγράμματος αυτού ήταν η ομα‐

δοσυνεργατικότητα και η συλλογικότητα  που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών της ομάδας, 

οι  λεγόμενες «παρέες»,  αίσθημα  ιδιαίτερα οικείο  στο  σχολικό  περιβάλλον  ενός Μουσικό 

Σχολείου. Εξέφρασαν επανειλημμένα το ενθουσιασμό τους για το σύνολο των δραστηριο‐

τήτων στις οποίες συμμετείχαν, αλλά ιδιαίτερα ξεχώρισαν την ενασχόληση και επαφή με τις 

Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  της  Επικοινωνίας,  με  τις  οποίες  είχαν  μικρή  επαφή.  Η 

χρήση λογισμικού παρουσίασης και επεξεργασίας κειμένου, αλλά και η αναζήτηση στο δια‐

δίκτυο με  κάθε μέσο παραμένουν  σημαντικές  γνώσεις  για  έναν μαθητή,  όμως μπορεί  να 
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θεωρηθούν λίγες για τη σημερινή πραγματικότητα της παγκοσμιοποιημένης εκπαίδευσης. 

Η χρήση των ΤΠΕ δημιούργησε ένα διαδραστικό «παιχνίδι» ανταλλαγής γνώσεων και πλη‐

ροφοριών που κρατούσε το ενδιαφέρον τους για γνώση και δημιουργία άσβεστο.  

Σίγουρα  λοιπόν  μια  τέτοια  μαθησιακή διαδικασία απέφερε περισσότερους  καρπούς  γνώ‐

σεων, ακόμη και μέσω της εξ αποστάσεως επικοινωνίας των μαθητών και καθηγητή. Το πα‐

ραπάνω  σχέδιο  εργασίας  καταδεικνύει  ότι  ο  παιδαγωγικός  ρόλος  του  εκπαιδευτικού  δεν 

παραμένει μόνο στην σχολική αίθουσα αλλά εκτείνεται και στον εικονικό χώρο του διαδι‐

κτύου. Οι ΤΠΕ συνενώνουν τη μάθηση και τη Διδασκαλία με την Κοινωνία δημιουργώντας 

μια παγκόσμια εκπαίδευση. 
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ΤΠΕ & Μαθηματικά: Tα μοτίβα μέσα από μία διαθεματική διδακτική πρόταση 

 

Μπαραχάνου Κλεονίκη  Οικονόμου Πολυξένη  Τσιλεδάκη Ευαγγελία 

Νηπιαγωγός  Νηπιαγωγός  Νηπιαγωγός 

nikibach@yahoo.com  xenia_iko@hotmail.com vaglia_ts@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Στην  παρούσα  διδακτική  πρόταση  παρουσιάζεται  αρχικά  ο  σχεδιασμός  της  διδακτικής 

παρέμβασης και στη συνέχεια δίνεται η πρακτική εφαρμογή της. Τόσο ο σχεδιασμός όσο και η 

εφαρμογή των δραστηριοτήτων ακολουθούν την διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Με τη 

βοήθεια  των  νέων  τεχνολογιών  και  συγκεκριμένα  με  τη  χρήση  των  μικροεφαρμογών  από  το 

ψηφιακό  λογισμικό  National  Library  of  Virtual  Manipulatives,  αλλά  και  με  τη  χρήση 

παραδοσιακών εποπτικών μέσων τα παιδιά καλούνται να δημιουργήσουν γεωμετρικά μοτίβα, 

να  δημιουργήσουν  τους  δικούς  τους  συνδυασμούς  σχημάτων  και  χρωμάτων  και  να  τα 

συνδυάσουν με τα μουσικά μοτίβα (ρυθμικά και μελωδικά). Η σύνδεση των μαθηματικών με τη 

μουσική αλλά και με τα εικαστικά δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να αναπτύξει την αφαιρετική 

αλλά και τη συνδυαστική του σκέψη, να καλλιεργήσει τη φαντασία και τη δημιουργικότητά του. 

Κύριοι σκοποί είναι η εξοικείωση της λειτουργίας του λογισμικού εφαρμόζοντας απλά μοτίβα 

καθώς επίσης η αντίληψη και η  αναπαραγωγή δεδομένων μοτίβων. 

Λέξεις κλειδιά: μοτίβο, γεωμετρικά μοτίβα, μουσικά μοτίβα, λογισμικό NLVM 

Εισαγωγή 

Ο  επικουρικός  ρόλος  των  Νέων  Τεχνολογιών  στην  εκπαιδευτική  διαδικασία  καθίσταται  τα 

τελευταία χρόνια όχι μόνο αναπόφευκτος, αλλά ολοένα και πιο αναγκαίος, δεδομένου ότι πολλά 

παιδιά  ήδη  από  τη  νηπιακή  ηλικία  έρχονται  σε  επαφή  με  τις  πολλαπλές  δυνατότητες  που 

προσφέρει  ο  ηλεκτρονικός  υπολογιστής.  Ο  Seymour  Papert  είναι  από  τους  πρώτους  που 

χαρακτήρισε  την  τάξη  ως  ένα  «τεχνητό  και  ανεπαρκές  περιβάλλον  μάθησης»  και  τόνισε  τη 

σπουδαιότητα  των  Νέων  Τεχνολογιών  για  την  κατάκτηση  της  γνώσης.  Όπως  επισημαίνει: 

«Πιστεύω ότι η παρουσία των υπολογιστών θα μας επιτρέψει να τροποποιήσουμε το περιβάλλον 

μάθησης  εκτός  των  σχολικών  τάξεων  μ’  ένα  τέτοιο  τρόπο  ώστε  να  πάρουν  τα  παιδιά  την 

περισσότερη αν όχι  όλη  τη  γνώση…  με  τον  τρόπο που  το παιδί  μαθαίνει  να μιλάει ανώδυνα, 

επιτυχημένα και χωρίς οργανωμένη διδασκαλία.» 1 

Η διδακτική αυτή παρέμβαση απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Πραγματοποιήθηκε 

στο  Δημοτικό  Ωδείο  Συκεών  Θεσσαλονίκης,  και  ειδικότερα  στα  τρία  τμήματα  μουσικής 

προπαιδείας που λειτουργούν στο ωδείο. 

                                                            
1  Papert, Seymour (1991). Νοητικές Θύελλες, Αθήνα: Οδυσσέας, σελ. 23  
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Η παρέμβαση συνδύασε στοιχεία από τους χώρους των νέων τεχνολογιών, της γεωμετρίας, της 

μουσικής και των εικαστικών. Η χρησιμοποίηση της τεχνολογίας βοήθησε σημαντικά τα παιδιά 

στην εξοικείωση τους με την έννοια του γεωμετρικού μοτίβου αλλά κυρίως αποτέλεσε αφορμή 

για εξερεύνηση τόσο στα πρότυπα και τη λογική τους όσο και σε απλά θέματα γεωμετρίας. Μέσω 

του  λογισμικού NLVM  τα  παιδιά  ήρθαν  σε  μια  πρώτη  επαφή  με  τα  γεωμετρικά  μοτίβα,  ενώ 

έπειτα  κατασκεύασαν  τα  δικά  τους  με  χρωματιστά  χαρτόνια  σε  μία  δεδομένη  επιφάνεια. 

Δημιούργησαν έτσι ένα ψηφιδωτό – μουσική παρτιτούρα, την οποία στη συνέχεια ερμήνευσαν 

με μουσικά όργανα. 

Μαθηματική έννοια και δεξιότητες 

Ανάλυση έννοιας 

Το μοτίβο είναι μια σχέση διάταξης στην οποία έχουμε τη διαδοχική σειρά επαναλαμβανόμενων 

στοιχείων  που  οδηγούν  σε  μια  σύνθεση.  Η  σειρά  των  στοιχείων  καθορίζεται  με  βάση  ένα 

κριτήριο  διάταξης  που  είναι  ποιοτικό  ή  ποσοτικό.  Το  κριτήριο  διάταξης  ταυτίζεται  με  την 

διδακτική  μεταβλητή  που  επηρεάζει,  διευκολύνει,  δυσκολεύει  ή  τροποποιεί  την  δράση  του 

παιδιού.  Τα  πράγματα  που  καθοδηγούμε  σε  μια  σύνθεση  είναι  αντικείμενα,  σύμβολα  που 

αναπαριστούν κάτι ή γεγονότα. Η διάταξη είναι μια διαδικασία που μας βοηθά να βάζουμε τα 

πράγματα σε μια διαδοχή. Η έννοια του μοτίβου είναι μια έννοια πάρα πολύ οικεία στα παιδιά. 

Η επιθυμία για επανάληψη ενός προτύπου είναι μια εγγενής τάση και συμφωνεί με τη βασική 

παιδαγωγική  αντίληψη  σύμφωνα  με  την  οποία  τα  παιδιά  αναζητούν  πρότυπα.  Οι 

δραστηριότητες με μοτίβα στοχεύουν στην άσκηση της παρατηρητικότητας, της ακρίβειας, στην 

ενδυνάμωση της οπτικής τους μνήμης και στη διατύπωση σχέσεων και εξισώσεων από τα ίδια τα 

παιδιά. Όταν δίνεται ένα πρότυπο,  τα παιδιά καλούνται να το συνεχίσουν,  να συζητήσουν τα 

χαρακτηριστικά του ή να παραγάγουν ένα πρότυπο. 

Μοτίβα και Μαθηματικά 

Σύμφωνα  με  το  βιβλίο  του  μαθητή  της  Στ΄  τάξης:  «Το  στοιχείο  που  επαναλαμβάνεται  και 

δημιουργεί  ένα  σχέδιο  ονομάζεται  γεωμετρικό  μοτίβο.  Για  να  δημιουργήσουμε  ή  να 

επεκτείνουμε ένα σχέδιο με επαναλαμβανόμενα μέρη, αρκεί να γνωρίζουμε το μοτίβο και τον 

τρόπο  με  τον  οποίο  αυτό  επαναλαμβάνεται.  Σε  μια  σειρά  αριθμών  που  υπάρχει  μια  σχέση 

σταθερή και επαναλαμβανόμενη ανάμεσα στους αριθμούς, ο κανόνας που ορίζει τη σχέση αυτή 

και μας δείχνει πως δημιουργήθηκε η σειρά των αριθμών λέγεται αριθμητικό μοτίβο. (π.χ. 5, 10, 

15,  20,  25,  …  α,  α  +  5  )  (σελ  130)  Ένα  σχέδιο  που  ακολουθεί  ταυτόχρονα  γεωμετρικό  και 

αριθμητικό μοτίβο, λέγεται σύνθετο μοτίβο». 

 

Μοτίβα και Τέχνες 

Στη  ζωγραφική  πολλοί  είναι  οι  καλλιτέχνες  που  εκφράστηκαν  χρησιμοποιώντας  μοτίβα  τόσο 

αυστηρά γεωμετρικά, όσο και πιο ελεύθερα ( Vasarely, Mondrian, Escher κλπ). Στη μουσική, το 

μοτίβο είναι το βασικό δομικό στοιχείο από το οποίο συντίθεται ο μουσικός λόγος. Αποτελείται 

από λίγες νότες που ρυθμικά οργανώνονται γύρω από ένα ισχυρό‐τονισμένο σημείο, όπως κάθε 
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λέξη έχει μια μόνο τονισμένη συλλαβή. Τα μουσικά μοτίβα αποτελούν τις μικρότερες δομές με 

αυτοτελές νόημα οι οποίες μπορεί να είναι τελείως αυτόνομες ή εξαρτημένες από κάποιες άλλες.  

Σχεδιασμός διδακτικής παρέμβασης 

Α. Στόχοι και δραστηριότητες 

Πλαισιοθέτηση 

Δραστηριότητα: Ξεκινάμε τη διδακτική παρέμβαση προβάλλοντας  από πέντε μικρά video από 

την παιδική σειρά sesame street που βρίσκονται στο you tube. Τα video παρουσιάζουν διάφορα 

μοτίβα με παιγνιώδη και χιουμοριστικό τρόπο και θέτουν τα παιδιά στη διαδικασία να σκεφτούν 

«ποιο είναι το επόμενο».  Στόχος: Να φέρουμε τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με την έννοια του 

μοτίβου  και  των  χαρακτηριστικών  του  (της  επαναληπτικής  του  μορφής,  της  δομής  του).  Να 

εξερευνήσουμε τη σκέψη των παιδιών σε σχέση με τα μοτίβα. Να αντλήσουμε πληροφορίες για 

προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις τους. 

Μαθηματικοποίηση 

Οργάνωση τάξης: Το κάθε τμήμα θα χωριστεί σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων. Κάθε 

ομάδα  θα  υποστηρίζεται  κι  από  ένα/μία  εκπαιδευτικό.    Δραστηριότητα  1η  (διάρκεια  20΄): 

Δημιουργία γεωμετρικών μοτίβων με τη βοήθεια μικροεφαρμογών από το ψηφιακό λογισμικό 

National Library of Virtual Manipulatives.  

 

Από την κατηγορία Pre‐K‐2/ Number & Operations επιλέγουμε τη δραστηριότητα color patterns. 

Στόχος:  Να  εξοικειωθούν  με  τη  χρήση  του  υπολογιστή  και  της  λειτουργίας  του  λογισμικού 

εφαρμόζοντας απλά μοτίβα. 
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Από την κατηγορία Pre‐K‐2/Geometry επιλέγουμε τη δραστηριότητα pattern blocks. Στόχος: Να 

εφαρμόσουν τους κανόνες δημιουργίας ενός μοτίβου χρησιμοποιώντας γεωμετρικά σχήματα. 

Επίσης, να εξερευνήσουν πως συνδυάζονται τα γεωμετρικά σχήματα, ποιοι συνδυασμοί είναι 

αυτοί  που  μπορούν  να  καλύψουν  μία  επιφάνεια,  ποια  σχήματά  δημιουργούνται  από  τη 

συνένωση δύο ίδιων ή διαφορετικών σχημάτων, ποια σχήματά αν τα τοποθετήσουμε ανάποδα 

αλλάζουν  και  ποια  όχι  κλπ.  Δραστηριότητα  2η  (διάρκεια  20΄):  «Μία  γεωμετρική  μουσική 

παρτιτούρα».  Υλικά:  γεωμετρικά  σχήματα  (τρίγωνο,  τετράγωνο,  παραλληλόγραμμο)  από 

χαρτόνια κανσόν σε διάφορα χρώματα, διαστάσεων 35x50 cm, χαρτόνι κανσόν μαύρο, κόλλα. Τα 

παιδιά  καλούνται  να  επιλέξουν  σχήματα  και  να  δημιουργήσουν στην  επιφάνεια  του μαύρου 

χαρτονιού γεωμετρικά μοτίβα. Στόχος, εκτός από τη δημιουργία γεωμετρικών μοτίβων είναι το 

αποτέλεσμα  της  εργασίας  τους  να  συνδεθεί  με  τη  μουσική,  δηλ.  τα  γεωμετρικά  μοτίβα  να 

αναπαριστούν  μουσικά  μοτίβα  κι  έτσι  τα  παιδιά  να  μπορούν  να  τα  «διαβάσουν»  όπως  θα 

διάβαζαν μια μουσική παρτιτούρα.  

Ψηφιακά και μη‐ψηφιακά υλικά 

Επιλέξαμε  το  λογισμικό ΝLVM  και  τις  συγκεκριμένες  μικροεφαρμογές από αυτό  για πολλούς 

λόγους:  

 Το ΝLVM  μας  δίνει  τη  δυνατότητα  να  επικεντρωθούμε  ακριβώς  στο  στόχο  μας,  δηλ.  την 

δημιουργία γεωμετρικών μοτίβων. 

 Η πρώτη μικροεφαρμογή  είναι  μια  εισαγωγική  δραστηριότητα,  που  δίνει  στα παιδιά  την 

ευκαιρία να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με τη χρήση του υπολογιστή π.χ. χρησιμοποίηση 

ποντικιού, αλλά και με τη λειτουργία του λογισμικού π.χ. πως επιλέγω τα χρώματα που θα 

τοποθετήσω στους κύκλους. Εκτός των άλλων, η συγκεκριμένη δραστηριότητα προσφέρει σε 

μας πληροφορίες για τις προηγούμενες εμπειρίες των παιδιών σε σχέση με την τεχνολογία 

και τη χρήση του υπολογιστή και αναδεικνύει τις πιθανές δυσκολίες των παιδιών.  

 Στη  δεύτερη  μικροεφαρμογή  τα  παιδιά  μπορούν  να  εφαρμόσουν  οτιδήποτε  έχουν  ήδη 

προσλάβει  ως  πληροφορία  για  τα  μοτίβα  χρησιμοποιώντας  έξι  γεωμετρικά  σχήματα.  Σ’ 
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αυτήν  την  εφαρμογή  το  μοτίβο  παίρνει  γεωμετρική  μορφή.  Εκτός  από  τους  κανόνες 

δημιουργίας    ενός  μοτίβου,  εξερευνούν  και  μαθαίνουν  τα  σχήματα  και  κάποιες  από  τις 

ιδιότητές τους (π.χ. το τετράγωνο έχει 4 πλευρές και τέσσερις γωνίες ίσες μεταξύ τους κλπ).  

 Οργάνωση χρόνου: Ο χρόνος για την εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης σε κάθε τμήμα 

θα είναι 60΄ από τα οποία τα 20΄ θα αφιερωθούν στις εφαρμογές του λογισμικού.  

 

Μάθηση και δράσεις παιδιών 

Οι διερευνήσεις των προτύπων επιτρέπουν στα παιδιά να κατασκευάσουν διάφορες έννοιες, να 

δικαιολογήσουν  τις  ενέργειές  τους,  να  επικοινωνήσουν  με  τους  συμμαθητές  τους  για  την 

κατανόησή  τους  και  να  κάνουν  τις  απαραίτητες  συνδέσεις  με  άλλα  μαθηματικά  θέματα.  Η 

κατασκευή ενός προτύπου δεν είναι αυτοσκοπός. Στόχος της διδακτικής αυτής παρέμβασης είναι 

να αποκτήσουν τα παιδιά εμπειρίες που θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν ως εργαλεία για τη 

λύση  προβλημάτων  τόσο  στην  παρούσα  φάση  της  ζωής  τους,  όσο  και  αργότερα.    Επίσης, 

επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα έτσι ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιήσουν 

ποικίλες αναπαραστάσεις, λεκτικές διατυπώσεις και σύμβολα και να αναπτύξουν την ικανότητα 

να  περνούν  από  τη  μια  μορφή  αναπαράστασης  στην  άλλη,  με  συνέπεια  και  ακρίβεια  χωρίς 

αντιφάσεις.  

Η μαθηματικός Στάμη Τσικοπούλου υποστηρίζει  πως «η μέθοδος διδασκαλίας που χρησιμοποιεί 

τα patterns για να ερευνήσει τις καταστάσεις ενός προβλήματος επιτρέπει στους μαθητές   να 

σκεφτούν πριν και πέρα από την απάντηση: να «δουν» τα πρότυπα, να τα γενικεύσουν, να τα 

επεκτείνουν,  να  τα  συνδέσουν  και  να  τα  αξιολογήσουν.  Με  αυτές  τις  ενέργειες,  οι  μαθητές 

ανακαλύπτουν και κατασκευάζουν έννοιες  και σχέσεις πέρα από την απάντηση και  το αρχικό 

πρόβλημα.» 

Οργάνωση τάξης σε ομάδες: 

Τα παιδιά, επίσης, χρειάζεται να διατυπώσουν λεκτικά την δράση τους και έτσι να καταφέρουν 

να συνειδητοποιήσουν την έννοια του μοτίβου. Η διατύπωση της δράσης με λόγια, η απόφαση 

ή η επιλογή είναι σημαντικές γιατί οδηγούν το παιδί στο να εκφράσει αυτά που κάνει και να 

αποκτήσει έτσι, συνείδηση των κινήσεων του. Ακόμα πιο σημαντική είναι η ανταλλαγή απόψεων 

και σκέψεων, η διαφωνία και η διαφορετική άποψη.  

Γι’ αυτό το λόγο, αποφασίσαμε να οργανώσουμε την τάξη σε μικρές ομάδες ( 3‐4 ατόμων), ώστε 

να δημιουργηθούν  τρεις  ομάδες σε  κάθε  τμήμα,  με  μία  επιβλέπουσα  εκπαιδευτικό  για  κάθε 

ομάδα.  Η  ομαδοσυνεργατική  διδασκαλία  διευκολύνει  και  προωθεί  το  διάλογο,  την  έκφραση 

ιδεών, την αυτενέργεια και δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν τον δικό τους τρόπο 

σκέψης  αβίαστα.  Οι  παρεμβάσεις  επιβάλλεται  να  είναι  ελάχιστες  και  αναγκαίες.  Το  παιδί 

χρειάζεται να εμπλακεί στην κατάσταση προβληματισμού και να θεωρήσει ότι έχει το ίδιο την 

ευθύνη για την επίλυσή του.  

Ωστόσο,  κατά διάρκεια ενασχόλησης με  το λογισμικό,  το  κάθε παιδί θα έχει  την ευκαιρία να 

κατασκευάσει το δικό του μοτίβο προκειμένου να εξασκηθεί και να εμπεδώσει την έννοια. Η 
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εργασία αυτή θα είναι ατομική και θα αποθηκευτεί. Σε όλες τις υπόλοιπες δραστηριότητες τα 

παιδιά θα εργασθούν σε ομάδες.  

Διαδικασίες εφαρμογής της διδακτικής παρέμβασης 

Πλαισιοθέτηση 

Ξεκινήσαμε τη δραστηριότητά μας παρακολουθώντας με τα παιδιά πέντε μικρά video από την 

παιδική σειρά sesame street που βρήκαμε στο you tube. Τα video παρουσίαζαν διάφορα μοτίβα 

με παιγνιώδη και χιουμοριστικό τρόπο. 

 Στο πρώτο video, ο Ernie και ο Bert παίζουν το παιχνίδι «guess what’s next», πρώτα με ένα 

μοτίβο από συνδετήρες και καπάκια από μπουκάλια κι έπειτα με διάφορα ζώα. Παρότι το 

video ήταν στα Αγγλικά (το μεταφράζαμε στα παιδιά) καταλάβαιναν εύκολα το περιεχόμενό 

του,  έχοντας  ελάχιστη  ανάγκη  από  τη  μετάφρασή  μας.  Συμμετείχαν  προσπαθώντας  να 

μαντέψουν  ποιο  ζώο  θα  έπρεπε  να  τοποθετηθεί  μετά  από  μια  σειρά  άλλων  ζώων  π.χ. 

πρόβατο‐πρόβατο‐ κότα‐κότα‐αγελάδα, πρόβατο‐πρόβατο‐ κότα‐κότα‐? 

 Το δεύτερο video παρουσιάζει το μοτίβο πέταλο αλόγου‐μπότα καουμπόη‐ πέταλο αλόγου‐

μπότα καουμπόη‐ πέταλο αλόγου με  τη συνοδεία ενός τραγουδιού.  Στην ερώτηση «τι θα 

εμφανισθεί μετά το πέταλο;», όλα τα παιδιά είπαν μπότα. 

 Παρομοίως, στο τρίτο και στο τέταρτο video  τους ήταν εύκολο να μαντέψουν ότι μετά το 

καπέλο θα εμφανισθούν πάλι οι μπότες  και ότι αυτό που έλειπε  για να συμπληρωθεί  το 

μοτίβο είναι ο σκύλος. 

 Στο  τελευταίο  video  τα  παιδιά  προσπαθούν  να  μαντέψουν  ποιο  ζώο  βλέποντας  μόνο  σε 

κοντινό  πλάνο  την  επιδερμίδα  του.  Παρουσιάζονται  ζώα  που  το  τρίχωμά  τους  έχει  μία 

μοτιβική όψη π.χ. ζέβρα, καμηλοπάρδαλη κλπ. Τα σχόλια που έκαναν περιγράφοντας τα ζώα 

είχαν μεγάλο ενδιαφέρον π.χ.  περιέγραψαν την καμηλοπάρδαλη με καφέ τριγωνάκια και 

τετραγωνάκια.  

Τα  παιδιά  παρακολουθώντας  τα  video  διασκέδασαν  ιδιαίτερα.  Τους  ήταν  εύκολο  να 

κατανοήσουν  τη  λογική  των  απλών  αυτών  μοτίβων  και  μάντευαν  πάντα  σωστά  και  με 

ενθουσιασμό «τι θα ακολουθήσει», «τι έπεται». 

Αναπαράσταση 

 Η αμέσως επόμενη δραστηριότητα ‐στο πλαίσιο της αναπαράστασης ‐  ξεκίνησε αβίαστα, 

αφού  τα  video  που  παρακολουθήσαμε  αποτέλεσαν  μία  καλή  αφόρμηση:  Τα  παιδιά 

διάλεξαν  όργανα  που  υπήρχαν  στην  αίθουσα  μαράκες,  ξυλάκια,  ταμπουρίνα  κλπ.  και 

κατασκεύασαν μοτίβα τοποθετώντας τα το ένα δίπλα στο άλλο, στο πάτωμα.  

 Αμέσως μετά συζητήσαμε για τα μοτίβα και που τα έχουμε συναντήσει. Πολύ σημαντική 

ήταν  η  παρατήρηση  ενός  παιδιού  που  διέκρινε  στο  μεταλλόφωνό  του  ότι  η  σειρά  των 
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χρωματιστών μεταλλικών ράβδων που επαναλαμβάνεται μοιάζει με μοτίβο! Έτσι, βρήκαμε 

την ευκαιρία να μιλήσουμε και για τη σειρά των μουσικών φθόγγων που επαναλαμβάνεται 

συνέχεια χωρίς  τέλος. Τα παιδιά παρατήρησαν ότι  ‘’ένα μοτίβο μπορεί να μην τελειώνει 

ποτέ!!!!!! ‘’ 

 Τέλος,  τα παιδιά δημιούργησαν ρυθμικά μοτίβα τοποθετώντας κάρτες με ρυθμικές αξίες 

στη σειρά. Π.χ. 

                       

Παίξανε τα ρυθμικά μοτίβα με κρουστά όργανα. 

Μαθηματικοποίηση 

Τμήμα  1ο  (1  άτομο  –  νήπιο).  Η  μαθήτρια  αρχικά  ασχολήθηκε  με  τις  μικροεφαρμογές  του 

λογισμικού NLVM. Είχε ιδιαίτερα άνεση με το χειρισμό του ποντικιού  και δημιούργησε με πολλή 

φαντασία τα δικά της γεωμετρικά μοτίβα. Έπειτα, κατασκεύασε την παρτιτούρα της. Η μαθήτρια 

γνώριζε αρκετά καλά τα σχήματα, και κατανόησε τη λογική του μοτίβου και της δομής του, τόσο 

με  τη  βοήθεια  του  λογισμικού  όσο  και  από  τις  δραστηριότητες  των  προηγούμενων  ημερών. 

Τελική οργάνωση χρόνου: 25΄εφαρμογή λογισμικού, 20΄κατασκευή παρτιτούρας με γεωμετρικά 

σχήματα, 15΄παίξιμο παρτιτούρας  

Τμήμα  2ο  και  3ο  (  16  από  τα  21  παιδιά  ‐  15  νήπια/1  προνήπιο)  Στα  δύο  επόμενα  τμήματα 

ακολουθήθηκε  παρόμοια  πορεία.  Τα  παιδιά  αφού  χωρίστηκαν  σε  ομάδες  (3  ή  4  ατόμων), 

πειραματίστηκαν με τις μικροεφαρμογές του NLVM, κατασκεύασαν με γεωμετρικά σχήματα την 

παρτιτούρα  και  τέλος  την  ερμήνευσαν  με  μουσικά  όργανα.  Σχεδόν  όλα  τα  παιδιά  έδειξαν 

ιδιαίτερα  εξοικειωμένα  με  τη  χρήση  του  υπολογιστή.  Ακόμα  όμως  κι  αυτά  που  δεν  είχαν 

ξαναχρησιμοποιήσει υπολογιστή παρουσίασαν ευκολία τόσο στην χρήση του ποντικιού, όσο και 

στην εφαρμογή του λογισμικού. Τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής παρέμβασης, 

παρατηρούσαν,  σχολίαζαν  και  διασκέδαζαν.  Ακούστηκαν  διάφορα  σχόλια  από  τα  παιδιά  με 

μαθηματικό  ενδιαφέρον  όπως:  «Αυτό  μοιάζει  με  τραπέζι  !»  (για  το  τραπέζιο)    «Στραβό 

τετράγωνο..» (παραλληλόγραμμο) «Μοιάζει και σαν κάτι άλλο… σαν ρόμβος προς το έτσι, προς 

το σηκωτό» (τετράγωνο). Οι ομάδες συνεργάστηκαν αποτελεσματικά. Όταν ένα παιδί δούλευε 

στον υπολογιστή τα υπόλοιπα παρατηρούσαν.  

Ανάλυση αποτελεσμάτων 

Μαθηματικές έννοιες Μέσα από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν, τα παιδιά: 

 Έμαθαν  και  επεξεργάστηκαν  καινούργια  σχήματα  (πολύγωνο,  πλάγιο 

παραλληλόγραμμο, ρόμβος, τραπέζιο). 
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 Εξερεύνησαν το συνδυασμό σχημάτων π.χ. ποιο καινούργιο σχήμα δημιουργείται όταν 

ενωθούν δύο σχήματα. 

 Εντόπισαν τα σχήματα που ενυπάρχουν μέσα σε άλλα π.χ.  τα τρίγωνα που υπάρχουν 

μέσα σε ένα πολύγωνο. 

 Εξερεύνησαν  τις  θέσεις  στο  χώρο  που  μπορεί  να  έχουν  τα  σχήματα  (  περιστροφή 

σχημάτων) 

 Εφάρμοσαν κανόνες συμμετρίας για την κατασκευή μοτίβων. 

Μουσική 

 Ήρθαν  σε  επαφή  με  ένα  καινούριο  γι’  αυτά  είδος  παρτιτούρας  και    μουσικής 

σημειογραφίας.  

 Ήρθαν σε επαφή με τις έννοιες της επανάληψης και της φόρμας. 

 Εξέφρασαν μουσικές ιδέες με αυτοσχεδιαστικό χαρακτήρα. 

 Αφού αυτοσχεδίασαν με ήχους, άκουσαν τα έργα τους και τα έκριναν.  

Ρόλοι τεχνολογίας και υλικών 

 Η δεύτερη εφαρμογή από το NLVM βοήθησε τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με όλες τις 

παραπάνω γεωμετρικές έννοιες.  

 Ειδικότερα,    βοήθησε  στην  κατανόηση  της  ιδέας  της  μετακίνησης  των  σχημάτων 

(περιστροφές σχημάτων). Τα παιδιά πειραματίστηκαν περιστρέφοντας με το ποντίκι τα 

σχήματα και ανακάλυψαν τις διαφορετικές θέσεις των σχημάτων στο χώρο.  

 Το  λογισμικό  έδωσε  τη  δυνατότητα στα παιδιά,  μέσα από μια ποικιλία  σχημάτων  να 

δημιουργήσουν ιδιαίτερα γεωμετρικά μοτίβα.  

 Τα  παιδιά  φάνηκε  να  περνούν  ιδιαίτερα  ευχάριστα  και  να  διασκεδάζουν 

χρησιμοποιώντας τις εφαρμογές του NLVM. 

Μορφές αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 

Λεκτικές αλληλεπιδράσεις  

 Στην προσπάθειά τους τα παιδιά να περιγράψουν καινούρια σχήματα, χρησιμοποιούν 

τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. π.χ. περιγράφουν το πλάγιο παραλληλόγραμμο σαν  

«Στραβό τετράγωνο..» 
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 Πολλές φορές χρησιμοποιούν περιγραφές που δεν αφορούν τη γεωμετρία των σχημάτων 

αλλά είναι εμπνευσμένες από το ευρύτερο περιβάλλον τους, π.χ. «μοιάζει με ουράνιο 

τόξο», «είναι σαν να πατάνε νύχια». 

 Στην  ερώτηση  «ποιο  σχήμα  τοποθετώ  μετά;»  παρατηρήσαμε  ότι  τους  βοηθούσε 

ιδιαίτερα να εκφράσουν λεκτικά το μοτίβο, π.χ. η έκφραση και η επανάληψη της φράσης 

«τρίγωνο ‐τρίγωνο‐τετράγωνο»,  ήταν βοηθητική ώστε να απαντήσουν στην παραπάνω 

ερώτηση. 

Κοινωνικές αλληλεπιδράσεις – οργάνωση επικοινωνίας  

Η πρώτη δραστηριότητα (κατασκευή γεωμετρικών μοτίβων με το λογισμικό) πραγματοποιήθηκε 

σε ομάδες των τριών ατόμων. Θα μπορούσε η δραστηριότητα να γίνει σε ατομικό επίπεδο, έτσι 

ώστε το κάθε παιδί να εξασκηθεί και να εμπεδώσει και τις γεωμετρικές έννοιες και τη δομή του 

μοτίβου, με το δικό του προσωπικό ρυθμό. Από την άλλη, η συνεργασία των παιδιών βοήθησε 

στην  ανατροφοδότηση  της  σκέψης  τους.  Ακόμα,  οι  «λανθασμένες  απαντήσεις»’  έφερναν  τα 

παιδιά  σε  κατάσταση  αντιπαράθεσης  και  διαφωνίας,  γεγονός  που  ενίσχυε  την 

επιχειρηματολογία τους.  

Η διδακτική παρέμβαση έδωσε την ευκαιρία και τη δυνατότητα στα παιδιά να  ασχοληθούν και 

να πειραματιστούν με την έννοια του μοτίβου μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση. Το γεγονός 

αυτό  διευκόλυνε  τη  μάθηση,  την  κατανόηση  και  την  εμπέδωση.  Τα  παιδιά  επεξεργάστηκαν, 

παρατήρησαν και δημιούργησαν μοτίβα με αντικείμενα,  με ήχους  και  ρυθμό,  με  γεωμετρικά 

σχήματα, μοτίβα που συναντά κανείς στη φύση κλπ. Η εφαρμογή και η εμπλοκή με το ψηφιακό 

λογισμικό διευκόλυνε αρχικά τα απιδιά στην παρατήρηση των σχημάτων και  την ανακάλυψη 

καινούριων  γεωμετρικών  εννοιών  π.χ.  ανακάλυψαν  ένα  καινούριο  σχήμα,  το  τραπέζιο, 

παρατήρησαν τις διαφορετικές θέσεις  των σχημάτων στο χώρο,  τις διαφορετικές οπτικές των 

σχημάτων  κλπ.  Ταυτόχρονα,  εξάσκησαν  την  παρατηρητικότητά  τους.  Η  χρησιμοποίηση  του 

λογισμικού  προσέφερε  στα  παιδιά  διαφορετικές  δυνατότητες  από  αυτές  που  θα  είχαν  αν 

χρησιμοποιούσαν  μόνο  παραδοσιακά  υλικά  και  μέσα  μάθησης  (παιγνιώδης  χαρακτήρας 

δραστηριότητας,  ποικιλία  χρωμάτων  και  σχημάτων,  ευκολία  στη  διόρθωση  του  λάθους  κλπ). 

Έτσι, η δραστηριότητα απέκτησε για τα παιδιά ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Εκτός  των άλλων,  η  χρήση  της  τεχνολογίας  επηρέασε  και  τη  συνεργασία  των  ομάδων  και  τη 

μεταξύ  τους  επικοινωνία.  Τα  παιδιά  που  ήταν  περισσότερο  εξοικειωμένα  με  τη  χρήση 

υπολογιστή, βοηθούσαν, διόρθωναν, έκαναν παρατηρήσεις. Τα λιγότερο εξοικειωμένα παιδία, 

έδειξαν περιέργεια και επιθυμία για εξερεύνηση.  

Συμπερασματικά, μπορούμε να πούμε ότι η τεχνολογία στην εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει 

υποστηρικτικά προκειμένου να επιτευχθούν μαθησιακοί στόχοι αλλά κυρίως να δώσει ευκαιρίες 

για πειραματισμό και ανάδυση νέων προβληματισμών. 
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Περίληψη 

Παρουσιάζεται ένα σενάριο μαθήματος βασισμένο στη χρήση ιστοεξερεύνησης (webquest) 

για  τη  διδασκαλία  των  λογικών  εκφράσεων  και  της  δομής  επιλογής.  Σκοπός  είναι  η 

συμπλήρωση και η ενίσχυση των παραδοσιακών μεθόδων διδασκαλίας, με ένα διδακτικό 

σενάριο  που  «εκθέτει»  τους  μαθητές  σε  υλικό  αναρτημένο  στο  διαδίκτυο.  Η 

ιστοεξερεύνηση αποτελεί  δραστηριότητα  κατευθυνόμενης  διερεύνησης,  όπου οι  μαθητές 

αναλαμβάνουν  να  απαντήσουν  στα  ερωτήματα  για  τις  λογικές  εκφράσεις  και  τις  δομές 

επιλογής,  αξιοποιώντας  το  διαδίκτυο  ως  πηγή  πληροφορίας.  Στην  ιστοεξερεύνηση  τα 

κομμάτια  της  γνώσης  είναι  δομημένα,  εντοπίζονται  εύκολα,  οι  δραστηριότητες  των 

μαθητών οριοθετούνται, ενώ η εστίαση μετατοπίζεται στη χρήση της πληροφορίας και όχι 

στην  αναζήτηση.  Απώτερος  στόχος  είναι  η  ενθάρρυνση  της  ενεργούς    συμμετοχής  των 

μαθητών  με  ταυτόχρονη  υποστήριξή  τους  στην  απάντηση  ερωτημάτων  για  το  θέμα  που 

πραγματεύονται. 

Λέξεις  ‐ κλειδιά: Ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό,  Ιστοεξερεύνηση, Λογικές Εκφράσεις, Δομή 

Επιλογής, Α.Ε.Π.Π. 

 

Εισαγωγή 

Το μάθημα «Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον  (ΑΕΠΠ)» διδάσκεται 

στους  μαθητές  της  Γ’  Τάξης  Γενικού  Λυκείου.  Είναι  ένα  από  τα  τέσσερα  μαθήματα 

κατεύθυνσης που καλούνται να δώσουν Πανελλαδικές Εξετάσεις. Παρόλο που το μάθημα 

είναι εργαστηριακό, λόγω της φύσης του αλλά και του γεγονότος ότι οι μαθητές καλούνται 

στο τέλος να απαντήσουν γραπτά στα Θέματα των εξετάσεων, ελάχιστα διδάσκεται μέσα σε 

εργαστήριο. 

Στη  σχολική  τάξη  η  παροχή  γνώσεων  και  δεξιοτήτων  πολλές  φορές    παραμένουν 

εγκλωβισμένες στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, κυρίως σε μαθήματα όπως η ΑΕΠΠ 

της  Γ’  Λυκείου.  Παρακάτω  παρουσιάζεται  ένα  σενάριο  μαθήματος  βασισμένο  στη  χρήση 

ιστοεξερεύνησης για  τη διδασκαλία  των λογικών εκφράσεων και  των δομών επιλογής.  Το 

σενάριο βασίζεται στη μέθοδο της μικτής μάθησης (blended learning), όπου οι εκπαιδευτές 

μπορούν  να  αναμείξουν  διαφορετικά  είδη  διδασκαλίας.  Ως  μια  από  τις  κατηγορίες  της 

ηλεκτρονικής  μάθησης,  η  μικτή  μάθηση  αναφέρεται  στο  συνδυασμό  της  πρόσωπο  με 

πρόσωπο  διδασκαλίας  με  τη  μάθηση  μέσω  διαδικτύου,  μειώνοντας  έτσι  το  χρόνο 

παρακολούθησης στη φυσική τάξη (Dziuban, κ.α., 2004). Ζητούμενο είναι η αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων της διά ζώσης διδασκαλίας στη συμβατική σχολική αίθουσα και των ΤΠΕ 

στο εργαστήριο Πληροφορικής.  
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Οι ιστοεξερευνήσεις (webquests) σχεδιάζονται ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των 

μαθητών,  να  εστιάζουν  στη  χρήση  της  πληροφορίας  παρά  στην  απλή  αναζήτησή  της 

(Παπανικολάου  A.  κ.α,  2004).  Η  χρήση  από  τους  μαθητές  υλικού  στο  διαδίκτυο  χωρίς 

οργάνωση & καθοδήγηση, έχει αποδειχθεί ότι δεν παράγει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Γι’ 

αυτό,  προτείνεται  η  οργάνωση  του  μαθήματος  για  τις  λογικές  εκφράσεις  και  τις  δομές 

επιλογής  μέσω  ιστοεξερεύνησης.  Μία  ιστοεξερεύνηση  αποτελεί  ένα  σενάριο 

κατευθυνόμενης  διερεύνησης  που  χρησιμοποιεί  πηγές  από  τον  Παγκόσμιο  Ιστό  και 

προσπαθεί να κινητοποιήσει τους μαθητές να διερευνήσουν ερωτήματα, με τη συμμετοχή 

τους σε ομαδικές εργασίες. Ακόμη, οι ιστοεξερευνήσεις διευκολύνουν τον εκπαιδευτικό στο 

σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τη δομή τους. 

 

 
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της ιστοεξερεύνησης 

Οι λογικές εκφράσεις και οι δομές επιλογής διδάσκονται στους μαθητές της Τεχνολογικής 

Κατεύθυνσης (κύκλου Πληροφορικής και Υπηρεσιών) στην Γ’ τάξη στο Γενικό Λύκειο. Λόγω 

των δυσκολιών στην κατανόηση και εφαρμογή, παρουσιάζουμε τη σχεδίαση ενός σεναρίου 

ιστοεξερεύνησης  (ΙΤΥ  ,  2011)    ως  μία  εναλλακτική  πρόταση  διδασκαλίας  (Εικόνα  1, 

ιστοεξερεύνηση  http://zunal.com/webquest.php?w=181166): 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Λογικές εκφράσεις  και  Δομή Επιλογής  

Συνοπτική  περιγραφή  του  σεναρίου:  Στο  παρόν  σενάριο  διδασκαλίας  θα  αναπτυχθεί  η 

διδακτική  ενότητα  «Λογικές  εκφράσεις  &  Δομή  επιλογής».  Ειδικότερα  οι  μαθητές  θα 

αναγνωρίζουν τις λογικές εκφράσεις καθώς και τις βασικές δομές επιλογής αναπτύσσοντας 

παράλληλα απλούς αλγορίθμους  

Εκτιμώμενη διάρκεια: 3‐4 διδακτικές ώρες. 

Σκοποί και στόχοι:  

Σκοπός  του  σεναρίου  είναι  οι  μαθητές  να  κατανοήσουν  τις  λογικές  εκφράσεις  και  τις 

διαφορετικές δομές επιλογής στην χρήση αλγορίθμων 

Σε επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων οι μαθητές να είναι σε θέση να:  

 Αναγνωρίζουν την σημασία της χρήσης των συγκριτικών και λογικών τελεστών  

 Αναγνωρίζουν την σημασία των λογικών εκφράσεων  

 Διακρίνουν το αποτέλεσμα μίας λογικής έκφρασης 
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 Αναγνωρίζουν τα είδη των δομών επιλογής  

 Αναπτύσσουν  αλγορίθμους με χρήση των δομών επιλογής  

Εμπλεκόμενες  γνωστικές  περιοχές:  Ανάπτυξη  Εφαρμογών  σε  Προγραμματιστικό 

Περιβάλλον.  Ενότητα «Δομές επιλογής» 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 

 Την έννοια του Αλγορίθμου  

 Τις εντολές εισόδου και εξόδου (Διάβασε, Εμφάνισε , Εκτύπωσε) 

 Τις έννοιες : μεταβλητές , σταθερές 

 Τους τύπους των μεταβλητών  

 Τους αριθμητικούς τελεστές  

 Την δομή ακολουθίας 

 Το περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων http://www.pseudoglossa.gr/ 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα: Το εκπαιδευτικό μας σενάριο  σχετίζεται άμεσα 

τόσο  με  το  Διαθεματικό  Ενιαίο  Πλαίσιο  Προγράμματος  Σπουδών  (Δ.Ε.Π.Π.Σ.)  για  την 

Πληροφορική  όσο  και  με  την  διδακτέα  ύλη  του  μαθήματος «ΑΕΠΠ»  της  Γ’  τάξης  Γενικού 

λυκείου της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης. 

 

Συνοπτική περιγραφή προτεινόμενης διδασκαλίας 

Το  σενάριο  περιλαμβάνει  τη  συνεργασία  των  μελών  μιας  ομάδας  μαθητών  για  τη  

κατανόηση  της  λειτουργίας  των  λογικών  εκφράσεων  και  των  δομών  επιλογής  και  την 

ανάπτυξη  των  σχετικών  αλγορίθμων.  Κάθε  συνεργαζόμενη  ομάδα  αποτελείται  από  δύο 

μαθητές οι οποίοι εργάζονται στον ίδιο υπολογιστή.  

Ο καθηγητής παρουσιάζει τις βασικές έννοιες σχεδίασης αλγορίθμων στους πίνακες. Κάθε 

ζευγάρι  χρησιμοποιεί  την  ιστοεξερεύνηση  με  σκοπό  τη  διερεύνηση‐επίλυση 

δραστηριοτήτων.  Οι  μαθητές  της  ομάδας  συνεργάζονται  και  εκτελούν  τους  αλγορίθμους 

χρησιμοποιώντας το περιβάλλον ανάπτυξης αλγορίθμων http://www.pseudoglossa.gr/. 

Πρότερες  γνώσεις &  αναπαραστάσεις  : Οι  μαθητές  πρέπει  να  έχουν  εξοικειωθεί  με  τη 

δομή επιλογής &  επανάληψης,  καθώς και  την αποθήκευση &  επεξεργασία δεδομένων σε 

πίνακα.  Επιπλέον,  χρειάζεται  οι  μαθητές  να  έχουν  μικρού  βαθμού  εξοικείωση  με 

διαδικτυακά μαθησιακά περιβάλλοντα. 

Επεκτάσεις/διασυνδέσεις  των  εννοιών  ή  των  δραστηριοτήτων  :  Η  χρησιμότητα  των 

εννοιών  των  λογικών  εκφράσεων  αλλά  και  η  χρήση  των  δομών  επιλογής  αποδεικνύεται 

στην πράξη σε αναρίθμητες περιπτώσεις προβλημάτων. 

Πολλαπλές  αναπαραστάσεις  –  πολλαπλές  προσεγγίσεις  :  Ένας  αλγόριθμος‐πρόγραμμα 

μπορεί να μελετηθεί κατά την εκτέλεση του, είτε απευθείας από χαρτί είτε σε ένα σύστημα 

προσομοίωσης. Καθένα από τα πλαίσια αυτά έχει τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματά 

του. Η διδασκαλία με  την  ιστοεξερεύνηση παρέχει  πολλαπλά πλαίσια αναπαράστασης. Η 

προσομοίωση  της  εκτέλεσης  ενός  αλγορίθμου  στο  χαρτί,  δίνει  πολλές  πληροφορίες  στον 

προγραμματιστή,  αλλά  φυσικά  είναι  χρονοβόρα  και  γενικά  δύσκολη  προσπάθεια.  Η 

προσομοίωση  με  το  περιβάλλον  ανάπτυξης  αλγορίθμων  http://www.pseudoglossa.gr/ 

φαίνεται  να  καθιστά  αποτελεσματικότερη  τη  διδασκαλία.  Ανάλογα  με  την  περίπτωση,  ο 

διδάσκων  θα  πρέπει  να  εκτιμήσει  ποια  από  αυτά  τα  εργαλεία  θα  χρησιμοποιεί  κατά  τη 

διδασκαλία του. 

Πρόβλεψη δυσκολιών : Να μην υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο. 
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Η  χρήση  των  υπολογιστών:  Για  την  ανάπτυξη  και  εκτέλεση  αλγορίθμων‐προγραμμάτων 

απαιτείται η χρήση λογισμικών σε υπολογιστή. Μπορεί να χρησιμοποιούνται περισσότερα 

από  ένα  λογισμικά.  Ποιοι  λόγοι  όμως  υπαγορεύουν  τη  χρήση  λογισμικού;  Ένας  βασικός 

είναι  ότι  υπάρχουν  λογισμικά  όπου  γίνεται  οπτική  αναπαράσταση  των  δομών  επιλογής, 

καθοριστικός παράγοντας στην κατανόηση της έννοιας. 

Γιατί χρησιμοποιείται το Διαδίκτυο;  Γιατί στο τέλος οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τα 

αποτελέσματα της εκτέλεσής τους με ένα παράδειγμα που έχει εκτελεστεί στο χαρτί. 

Χρήση εξωτερικών πηγών / Απαραίτητοι Τεχνολογικοί Πόροι: 

 Εργαστηριακοί χώροι: Το σενάριο εκτελείται στο σχολικό εργαστήριο Η/Υ.  

 Διαδικτυακή  υποδομή:  Απαραίτητη  η  δικτύωση  σε  τοπικό  δίκτυο  των  Η/Υ  του 

σχολικού εργαστηρίου καθώς & η πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

 Υλικό  (Hardware): Απαραίτητος 1 σταθμός εργασίας ανά 2 μαθητές.  

 Λογισμικό  (Software):  Το  περιβάλλον  ανάπτυξης  αλγορίθμων 

http://www.pseudoglossa.gr/ 

 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης  

Μικτή μάθηση  

Η μικτή μάθηση χαρακτηρίζεται από τη μαθητοκεντρική ή ανθρωποκεντρική προσέγγιση & 

αναπτύχθηκε  από  τον  Αμερικανό  ψυχολόγο  Carl  Rogers.  Οι  άνθρωποι  μαθαίνουμε 

καλύτερα  με  τον  συνδυασμό  ποικίλων  μέσων &  μεθόδων  διδασκαλίας  παρά  με  μία  και 

μοναδική μέθοδο (Jared M. Carman, 2002). 

Θεωρία του εποικοδομισμού & του κοινωνικού εποικοδομισμού  

Στο  παρόν  διδακτικό  σενάριο  θα  πραγματοποιηθεί  πειραματισμός  με  τα  στοιχεία  του 

προγραμματιστικού  περιβάλλοντος  http://www.pseudoglossa.gr/  με  ενεργητική 

συμμετοχή.  Κατά  την  εκτέλεση  του  σεναρίου  εκτιμάται  ότι  δεν  θα  υπάρξουν  σημαντικά 

προβλήματα  σε  σχέση  με  την  ταχύτητα  λειτουργίας  του  Η/Υ  –  ταχύτητα  σύνδεσης  στο 

διαδίκτυο.  Συνεπώς  δεν  θα  υπάρξουν  προβλήματα  εκκίνησης  του  λογισμικού  ή 

δυσλειτουργίες που θα επηρεάσουν το μάθημα (διδακτικός θόρυβος). Επίσης το διδακτικό 

συμβόλαιο δεν θα ανατραπεί διότι τα φύλλα εργασίας είναι απλά, ρεαλιστικά και οδηγούν 

το μαθητή  βήμα – βήμα.  

Όσον  αφορά  τη  διδακτική  προσέγγιση  υιοθετούμε  τις  βασικές  ιδέες  του  Piaget  και  του 

Papert:  «Ο  διδάσκων  οφείλει  να  δημιουργεί  κατάλληλες  συνθήκες  για  να  μπορέσουν  οι 

μαθητές  να  οικοδομήσουν  τις  γνώσεις  τους.  Το  σενάριο  είναι  θεμελιωμένο  στην  θεωρία 

μάθησης  του  εποικοδομητισμού  διότι  ο  μαθητής  χτίζει  την  γνώση  του  ανιχνεύοντας, 

διερευνώντας  και  αλληλεπιδρώντας  οπτικά  με  τις  βασικές  εντολές  στο  περιβάλλον 

http://www.pseudoglossa.gr/  δημιουργώντας  απλούς αλγορίθμους. 

Συνεπώς  το    περιβάλλον  προγραμματισμού  http://www.pseudoglossa.gr/  βοηθά  στην 

ανάπτυξη  βασικών  ικανοτήτων  :  δημιουργική  σκέψη,  σαφή  επικοινωνία,  συστηματική 

ανάλυση και αποδοτική συνεργασία.  Τα δύο κριτήρια σχεδίου είναι  :   α) Ποικιλομορφία: 

ενίσχυση  πολλών  διαφορετικών  τύπων  αλγορίθμων,  β)  Δυνατότητα  αποκαλυπτικής  & 

διερευνητικής  μάθησης,  γ)  Ενίσχυση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών  για  την 

εργαστηριακή άσκηση και ανάπτυξης επιπρόσθετων δεξιοτήτων. 

Επιπρόσθετα,  χρησιμοποιείται υποστήριξη  (scaffolding)  για  να βοηθηθούν οι μαθητές. Ως 

εργαλεία υποστήριξης χρησιμοποιούνται οδηγίες και υπερσύνδεσμοι προς τις πηγές. 
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Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές : 

 Ερωτοαπαντήσεις ‐ Συζήτηση. Σύστημα Καθοδήγησης & Διδασκαλίας. 

 Εποικοδομητισμός. Αποκαλυπτική μάθηση. Βιωματική μάθηση. 

 Συνεργατική μάθηση. 

 Συστήματα ανάπτυξης εφαρμογών πολυμέσων & ιστοσελίδων. 

 

Προτεινόμενη οργάνωση μαθήματος στην τάξη 

Εισαγωγή 

Στην  αρχή  ο  εκπαιδευτικός  χρησιμοποιώντας  τον  βιντεοπροβολέα  παρουσιάζει  τους 

στόχους την ενότητας. Πραγματοποιείται μία μικρή εισαγωγή στις λογικές εκφράσεις καθώς 

και στην δομή επιλογής. Παρουσιάζονται παραδείγματα  της  καθημερινής  ζωής μέσω  των 

οποίων αναφέρονται οι τύποι των δομών επιλογής που χρησιμοποιούνται  για την επίλυση 

τους.  

Κατόπιν θα δώσει στους μαθητές τα φύλλα εργασίας και θα τους ενημερώσει για τα μέσα 

που θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυσή τους.  

Ανάδειξη προϋπάρχουσων ιδεών και παρανοήσεων των μαθητών 

 Πρόκληση γνωστικής σύγκρουσης 

Καθοδήγηση  

 Γνωστική βοήθεια 

 Τεχνικές οδηγίες  

Βήματα εργασίας των μαθητών 

 Στρατηγικές εργασίας‐συνεργασίας 

 Παράθεση συλλογισμών και ερμηνειών 

 Καθοδηγητικές ερωτήσεις από το διδάσκοντα 

 Ανάπτυξη και εκτέλεση αλγορίθμων 

 Έλεγχος ιδεών 

 Εξαγωγή συμπερασμάτων 

Οι μαθητές οργανώνονται σε οµάδες των 2 ατόµων. Το μάθημα ξεκινά µε συζήτηση μεταξύ 

μαθητών και καθηγητή σχετικά µε τους στόχους του μαθήματος, το φύλλο εργασίας και την 

εργασία των μαθητών.  

Στάδιο 1ο   Προετοιμασία 

Ο καθηγητής πρέπει να φροντίσει ώστε να υπάρχει  σύνδεση του κάθε Η/Υ στο διαδίκτυο. 

Επίσης θα πρέπει να υπάρχει εγκατεστημένο σε κάθε Η/Υ εναλλακτικό λογισμικό εκτέλεσης 

των αλγορίθμων όπως: η Γλωσσομάθεια, η Γλώσσα.  

Στάδιο 2ο  Παρουσίαση 

Ο καθηγητής παρουσιάζει τη  δοµή  της ιστοεξερεύνησης  η οποία συνδέεται με το φύλλο  

εργασίας (µε το οποίο οι µαθητές εργάζονται στη διάρκεια του μαθήµατος). Τα   πεδία  της 

δομής  στοχεύουν    να    εισάγουν  βήμα  προς  βήμα  τους  μαθητές  στο  θέμα  της 

δραστηριότητας,  να τους   ενημερώσουν για το ρόλο που θα αναλάβουν   σε αυτήν και να 

κατευθύνουν την εργασία τους. Αναλυτικά τα πεδία της δομής είναι: 

Εισαγωγή της ιστοεξερεύνησης :  

Ενημερώνει  για  τους  σκοπούς  και  στόχους.  Η  ενεργοποίηση  του  ενδιαφέροντος  των 

μαθητών επιτυγχάνεται με τα βίντεο για την παρουσίαση των λογικών εκφράσεων και των 
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δομών επιλογής.  Εναλλακτικά   μπορούν  να  επιλέξουν  να δουν σημειώσεις  ή άλλα βίντεο 

που προτείνονται.  

Εργασία της ιστοεξερεύνησης :  

Παρουσιάζεται  το    μαθησιακό  συμβόλαιο  των  μαθητών,  ο  ρόλος  του  καθηγητή,  των 

µαθητών  και  των  ομάδων  τους.  Τέλος,  υπάρχει  μια  μικρή  εισαγωγή  στο  διδακτικό 

αντικείμενο η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω:  

Μέρος Α :  Τι είναι οι λογικές εκφράσεις, πως και πότε χρησιμοποιούνται. 

Μέρος Β:   Τι είναι οι δομές επιλογές. 

Μέρος Γ:   Αναφέρονται οι διαφορές των δομών επιλογής και η χρήση της κάθε δομής.  

Στάδιο 3ο ∆ιαδικασία  

Περιγράφει  πως  οι  µαθητές  θα  πραγµατοποιήσουν  την  εργασία  τους.  Περιλαµβάνει 

βήµατα, προτεινόµενες   πηγές και     συγκεκριµένα   εργαλεία     για      την     αναζήτηση     και 

οργάνωση της πληροφορίας. 

Βήματα Υλοποίησης: 

Βήμα 1o . Κίνητρο για μάθηση 

Μετά  την  ενεργοποίηση  του  ενδιαφέροντος  των  μαθητών  με  το  εισαγωγικό  βίντεο  οι 

μαθητές  καλούνται  συμπληρώσουν  το φύλλο  εργασίας  το  οποίο  περιλαμβάνει  μία  σειρά 

ασκήσεων. Ακολουθεί συζήτηση. 

Βήμα 2o . Κατανόηση των λογικών εκφράσεων και των δομών επιλογής  

Οι δραστηριότητες στοχεύουν στην οικοδόμηση γνώσης.  Υπάρχει  κλιμάκωση στο επίπεδο 

δυσκολίας των δραστηριοτήτων.   

 

 
Εικόνα 2 Το παράθυρο της διαδικασίας της ιστοεξερεύνησης 

Αξιολόγηση 

Η  αξιολόγηση  του  βαθμού  κατανόησης  των  λογικών  εκφράσεων  και  δομών  επιλογής 

μπορεί  να  γίνει  μέσα  από  την  αξιολόγηση  των  συγκεκριμένων  δραστηριοτήτων.  Η 

αξιολόγηση  αυτών  των  δραστηριοτήτων  πρέπει  να  γίνει  με  βάση  τους  στόχους  του 

διδακτικού σεναρίου. Μια φόρμα αξιολόγησης με διαβαθμισμένα κριτήρια, μπορεί να είναι 

η ακόλουθη (Γόγουλου, Α., 2008). : 
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Κριτήριο 

Κλίμακα Αξιολόγησης 4 επιπέδων 

Καθόλου 

Ικανοποιητική 
Μέτρια  Ικανοποιητική  Άριστη 

Xρήση  των 

συγκριτικών 

και  λογικών 

τελεστών 

Ο  μαθητής  δεν 

μπορεί  να 

περιγράψει 

τους 

συγκριτικούς 

και  λογικούς 

τελεστές 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

περιγράψει  τους 

συγκριτικούς  και 

λογικούς 

τελεστές  αλλά 

δεν  μπορεί  να 

σκεφτεί 

προβλήματα  που 

θα  μπορούσε  να 

τους 

χρησιμοποιήσει 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

περιγράψει 

ικανοποιητικά 

τους 

συγκριτικούς 

και  λογικούς 

τελεστές 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

περιγράψει 

τους 

συγκριτικούς 

και  λογικούς 

τελεστές  και 

μπορεί  να 

σκεφτεί 

προβλήματα 

που  θα 

μπορούσε να 

τους 

χρησιμοποιή

σει 

Λογικές 

Εκφράσεις 

Ο  μαθητής  δεν 

μπορεί  να 

περιγράψει  τι 

είναι μια λογική 

έκφραση 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

διακρίνει  τις 

λογικές 

εκφράσεις  αλλά 

δυσκολεύεται  να 

βρει την αντίθετη 

έκφραση. 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

διακρίνει  τις 

λογικές 

εκφράσεις 

καθώς  και  να 

διατυπώσει  το 

αντίθετο  μίας 

έκφρασης. 

Δυσκολεύεται 

στις  χρήση 

σύνθετες 

εκφράσεις. 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

διακρίνει  τις 

λογικές 

εκφράσεις 

καθώς και να 

διατυπώσει 

το  αντίθετο 

μίας 

οποιαδήποτε 

έκφρασης. 

Είδη  δομών 

Επιλογής 

Ο  μαθητής  δεν 

μπορεί  να 

διακρίνει  ‐ 

περιγράψιει  τα 

είδη  των δομών 

επιλογής 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

διακρίνει  τις 

διαφορετικές 

δομές  επιλογής 

αλλά  δεν  μπορεί 

να  περιγράψει 

την  χρησιμότητα 

της κάθε δομής 

Ο  μαθητής 

μπορεί  να 

περιγράφει  σε 

ικανοποιητικό 

βαθμό  τα  είδη 

των  δομών 

επιλογής. 

Ο  μαθητής 

μπορεί  σε 

άριστο 

βαθμό  να 

περιγράψει 

τα  είδη  των 

δομών 

επιλογής 

καθώς και τα 

πλεονεκτήμα

τα  της  κάθε 

δομής. 

Ανάπτυξη  Ο  μαθητής  δεν  Ο  μαθητής  Ο  μαθητής  Ο  μαθητής 
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αλγορίθμων 

με  χρήση  των 

δομών 

επιλογής 

μπορεί  να 

αναπτύξει 

αλγόριθμους 

χρησιμοποιώντ

ας οποιαδήποτε 

δομή επιλογής. 

αναπτύσσει  εν 

μέρει  κάποιους 

αλγορίθμους 

χρησιμοποιώντας 

κάποια  δομή 

επιλογής. 

αναπτύσσει  σε 

ικανοποιητικό 

βαθμό 

αλγορίθμους  με 

χρήση  των 

δομών επιλογής 

μπορεί  να 

χρησιμοποιή

σει 

οποιαδήποτε 

δομή 

επιλογής  για 

την  επίλυση 

προβλημάτω

ν.  Επιλέγει 

πάντοτε  την 

καταλληλότε

ρη. 

Πίνακας 1: Φόρμα Αξιολόγησης 

Συμπεράσματα 

Η  χρήση  του  εργαστηρίου  πληροφορικής  για  το  μάθημα  της  Ανάπτυξης  Εφαρμογών  σε 

Προγραμματιστικό  Περιβάλλον  είναι  απαραίτητη.  Το  ίδιο  το  μάθημα  είναι  Εργαστηριακό 

παρότι  που  λόγο  της  φύσης  του  (πανελλαδικά  εξεταζόμενο  σε  χαρτί)  και  της  ύλης  που 

πρέπει να καλυφθεί σε συγκεκριμένο χρόνο διδάσκεται μέσα σε αίθουσα. 

Η χρήση προγραμμάτων για την εκτέλεση των αλγορίθμων βοηθά στην κατανόηση εννοιών. 

Η εκτέλεση των αλγορίθμων σε Η/Υ βοηθά τον μαθητή να βρίσκει τα συντακτικά λάθη που 

πιθανό να κάνει κατά την συγγραφή των αλγορίθμων, επίσης του δίνει την δυνατότητα να 

ελέγχει την ορθότητα των υπολογισμών που διαπραγματεύεται.  

Η  εφαρμογή  του  προτεινόμενου  διδακτικού  σεναρίου  στην  τάξη  έδωσε  ενθαρρυντικά 

αποτελέσματα  ως  προς  τους  στόχους  που  τέθηκαν.  Ο  ενθουσιασμός  των  μαθητών  ήταν 

έκδηλος. Η  συνεργασία  και ο πειραματισμός  για  την  εξεύρεση  λύσεων στις ασκήσεις  του 

φύλλου εργασίας οδήγησε σε πολύ καλά αποτελέσματα.  

Εφαρμόστηκε από τους συγγραφείς σε 5 σχολεία που διδάσκουν σε συνολικά 124 μαθητές. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι το ποσοστό συμμετοχής των μαθητών ήταν 100%.  

 

 
Σχήμα 1: Ποσοστό συμμετοχής των μαθητών στα φύλλα εργασίας 

Πολύ  καλά  αποτελέσματα  μπορεί  κανείς  να  διακρίνει  από  τα  ποσοστά  επίλυσης  των 

ασκήσεων του φύλλου εργασίας(το οποίο περιλαμβάνει 12 συνολικά ασκήσεις). 
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Σχήμα 2: Ποσοστά Επίλυσης των ασκήσεων του φύλλου εργασίας 

Η παρούσα εργασία αφορά σε προτεινόμενο σενάριο διδασκαλίας. Ευχή των συγγραφέων 

είναι  να  αποτελέσει  το  έναυσμα  για  ανάλογες  προσπάθειες  και  να  δοκιμαστεί,  να 

αξιολογηθεί και να επανασχεδιαστεί στις πραγματικές συνθήκες της σχολικής τάξης και από 

άλλους εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

 

Είναι κοινά παραδεκτό μέσα από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι η επιμόρφωση που αποτελεί συ‐

νήθως προ‐επαγγελματική ή επαγγελματική κατάρτιση ή ακαδημαϊκή εκπαίδευση και αρκετές 

φορές πραγματοποιείται μετά την υποχρεωτική, αλλά όχι απαραίτητα μετά την αρχική εκπαί‐

δευση  (Jarvis, 2004, σ. 58‐59)  καθώς και η εκπαίδευση από απόσταση αποτελούν κατηγορίες 

της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Ωστόσο, τα νέα δεδομένα της επιμόρφωσης ενηλίκων που εμπλέ‐

κουν  την Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών συμβάλλουν ουσιαστικά 

στη μετάβαση από το παραδοσιακό στο νέο, πιο σύγχρονο περιβάλλον εκπαίδευσης. Σε αυτό 

το πλαίσιο, η παρούσα εργασία εστιάζει στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών, 

οι οποίοι κατά παράδοση απευθύνονταν σε εκπαιδευτικούς φορείς όπως υπουργείο Παιδείας 

μέσω των στελεχών εκπαίδευσης εφόσον αυτά υπήρχαν,  Ινστιτούτα κατάρτισης, ή αξιοποιού‐

σαν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ημερίδες και συνέδρια  του κλάδου  τους. Με αυτή τη 

μελέτη περίπτωσης που αναλύεται παρακάτω, αναδεικνύεται η επιμόρφωση των εκπαιδευτι‐

κών  ξένων  γλωσσών  στις  Νέες  Τεχνολογίες    μέσω  της    πλατφόρμας  ασύγχρονης  μάθησης 

Moodle.   

Λέξεις  Κλειδιά:  Εξ’  Αποστάσεως  Ασύγχρονη  Εκπαίδευση,  Πλατφόρμα Moodle,  Επιμόρφωση 

Ξενόγλωσσων Εκπαιδευτικών 

Εισαγωγή 

Ηλεκτρονική Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση και Πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης 

Moodle. 

Η Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως εκπαιδευτική διαδικασία όπου ο διδασκόμενος βρίσκεται σε 

φυσική απόσταση από τον διδάσκοντα και  τον εκπαιδευτικό φορέα, ουσιαστικά διδάσκει και 

ενεργοποιεί τον μαθητή πώς να μαθαίνει μόνος του και πώς να λειτουργεί αυτόνομα προς μία 

ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης (Λιοναράκης, 2010). Η ενεργοποίηση των διδασκο‐

μένων ενισχύεται περαιτέρω με τη χρήση των Τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορίας 

(ΤΠΕ)  εφόσον  δημιουργείται  ένα  καινούριο  διδακτικό  και  μαθησιακό  περιβάλλον  το  οποίο 

συμβάλλει στο να γεφυρωθεί η φυσική απόσταση μεταξύ επιμορφούμενων και επιμορφωτή. Σε 

αυτό  το  ηλεκτρονικό  περιβάλλον  αλληλεπίδρασης  των  διδασκομένων  μεταξύ  τους  και  με  το 

διδάσκοντα, προωθείται η πλαισιωμένη μάθηση και συνεργασία, αναδεικνύονται οι ικανότητες 

του εκπαιδευόμενου και στα τρία πεδία μάθησης, γνωσικό, συναισθηματικό και ψυχοκινητικό. 

Επίσης,  οι  επιμορφούμενοι,  κατά  τη διάρκεια  της αλληλεπίδρασης με  το περιβάλλον,  μαθαί‐

νουν  να  ‘κατασκευάζουν’ ενεργά νέα γνώση οικοδομώντας πάνω σε ήδη κατακτημένη γνώση 
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όπως  προκύπτει  από  τη  γνωστή  θεωρία  του  κοινωνικού  εποικοδομισμού  (Social 

Constructivism).  Λαμβάνοντας  υπόψη  τα  παραπάνω,  οι  Stevens,  Gatling & Murdock  (2004), 

προτείνουν  την πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle ως  το  καταλληλότερο περι‐

βάλλον ηλεκτρονικής μάθησης.    

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Ξένων Γλωσσών στις Νέες Τεχνολογίες ‐ Η Μελέτη Περίπτωσης 

του Ξενόγλωσσου moodle 

Όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή της παρούσας εργασίας, οι  εκπαιδευτικοί  ξένων γλωσσών, 

προκειμένου να λάβουν επιμόρφωση, απευθύνονταν μέχρι πρόσφατα σε εκπαιδευτικούς φο‐

ρείς κατά τον παραδοσιακό τρόπο  (εκδήλωση ενδιαφέροντος/αιτήσεις σε προκηρύξεις του υ‐

πουργείου). Με τη ραγδαία εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, δημιουργήθηκε 

η ανάγκη εκπόνησης και άλλου τύπου επιμόρφωσης, πέρα από την παραδοσιακή, για τους εκ‐

παιδευτικούς  ξένων  γλωσσών,  η  οποία  συνοψίζεται  στη  μεικτή  μέθοδο  μάθησης  (blended 

learning) που λειτουργεί κάτω από την ‘ομπρέλα της Εξ’ Αποστάσεως εκπαίδευσης σε συνδυα‐

σμό με  ‘δια ζώσης’ συναντήσεις της ομάδας των επιμορφούμενων. Βάσει της λογικής της μει‐

κτής μεθόδου μάθησης,  σχεδιάστηκε  το σεμινάριο  “Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη” 

στην  πλατφόρμα  Ασύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης Moodle,  προκειμένου  να  καλύψει  τις  επιμορ‐

φωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών των ξένων γλωσσών και συγκεκριμένα την ανάπτυξη των 

δεξιοτήτων τους στη χρήση των ΤΠΕ και των εργαλείων Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού για τον 

εμπλουτισμό της διδασκαλίας. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο είχε ως στόχο και τη χρήση των ΤΠΕ 

από τους εκπαιδευτικούς για την επαγγελματική τους ανάπτυξη, την ενεργό συμμετοχή τους σε 

Εκπαιδευτικές Κοινότητες Μάθησης και την εξοικείωσή τους με μεθόδους συνεργατικής μάθη‐

σης  . Ας σημειωθεί εδώ ότι,  το σεμινάριο “Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη” αποτελεί 

τμήμα μιας ευρύτερης Εξ’ Αποστάσεως επιμόρφωσης που πραγματοποιείται τα τελευταία πέ‐

ντε χρόνια, πανελλαδικά, από ομάδα εθελοντών με διττό ρόλο, διοργανωτών και ταυτόχρονα 

επιμορφωτών (Νταλούκας, 2008).  

Η Χάρτα του Ξενόγλωσσου Σεμιναρίου Moodle “Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη” 

Περιγραφή,  Αντικείμενο και Στόχοι του Σεμιναρίου 

Η επιμόρφωση για εκπαιδευτικούς Ξένων Γλωσσών με τίτλο «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην 

Πράξη»  η  οποία  σχεδιάστηκε  με  βάση  την  πλατφόρμα  Ασύγχρονης  Τηλεκπαίδευσης Moodle 

ξεκίνησε σε πιλοτική μορφή το σχολικό έτος 2011 ‐2012 και λόγω της αυξημένης ζήτησης από 

τους  εκπαιδευτικούς,  το  σεμινάριο  διοργανώθηκε  σε  δύο  κύκλους    το  επόμενο  σχολικό  έτος 

2012 ‐2013 και δημιουργήθηκαν τμήματα σε δέκα διαφορετικές πόλεις ανά την Ελλάδα. Η επι‐

μόρφωση διάρκειας οκτώ εβδομάδων για εκπαιδευτικούς ΠΕ05 (Γαλλικής), ΠΕ06 (Αγγλικής) και 

ΠΕ07  (Γερμανικής),  συντονίστηκε από  τους  σχολικούς  συμβούλους  ξένων  γλωσσών  των αντί‐

στοιχων περιοχών.  Το εκπαιδευτικό υλικό  της συγκεκριμένης επιμόρφωσης κατανεμήθηκε σε 

οκτώ ενότητες ως εξής: 

1η Ενότητα: Εισαγωγή στην πλατφόρμα 
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2η Ενότητα: Εφαρμογές Google 

3η Ενότητα: Επεξεργασία Ήχου 

4η Ενότητα: Επεξεργασία Εικόνας 

5η Ενότητα: Διαχείριση βίντεο ‐ wiki 

6η Ενότητα: Εργασία με απλά λογισμικά 

7η Ενότητα: Comics και παρουσιάσεις 

8η Ενότητα: Εγκατάσταση Moodle σε προσωπικό υπολογιστή και άλλα παιχνίδια 

Κάθε μια από τις παραπάνω ενότητες αποτελείται από: 

● Το Εισαγωγικό κείμενο, το οποίο παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εργασίας 

της τρέχουσας εβδομάδας‐ ενότητας. 

● Το Περιεχόμενο και τους Στόχους της αντίστοιχης εβδομάδας ‐ ενότητας. 

● Τις Ομάδες συζητήσεων, οι οποίες αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία της 

πλατφόρμας Moodle και γενικότερα της Aσύγχρονης Eξ’ Aποστάσεως εκπαίδευσης ‐ δι‐

δασκαλίας. Σε αυτές τις ομάδες, οι επιμορφούμενοι‐ εκπαιδευτικοί καλούνται να συμ‐

μετέχουν ενεργά προκειμένου να ενημερώνονται, να ανταλλάσσουν απόψεις πάνω σε 

θέματα  του σεμιναρίου  καθώς  επίσης  και  να  επιλύουν  τυχόν απορίες σχετικά με  την 

εκπόνηση των εκάστοτε εργασιών.  

● Τις Εργασίες της κάθε ενότητας ‐ εβδομάδας. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει 6 ‐8 εργασί‐

ες.  

Επιπλέον,  οι  επιμορφούμενοι  παραπέμπονται  σε  αναρτήσεις  (pdf,  links,  videos  επίδειξης  ‐ 

winks ) οι οποίες υποστηρίζουν την αυτενέργεια στη μάθηση. 

Προκύπτει λοιπόν από την παραπάνω γενική περιγραφή του σεμιναρίου “Ψηφιακή Ξενόγλωσ‐

ση  Τάξη  στην Πράξη”  ότι  το  αντικείμενό  του  είναι  η  εξοικείωση  των  επιμορφούμενων  με  τη 

χρήση των web. 2.0 εφαρμογών και την αξιοποίησή τους στη σχολική τάξη και κατ’ επέκταση η 

χρήση ελεύθερου λογισμικού ανοιχτού κώδικα  (ΕΛΑΚ). Οι στόχοι, επομένως,  του προαναφερ‐

θέντος σεμιναρίου φαίνεται να είναι:  

α)  η χρήση των  ΤΠΕ για την προσωπική και επαγγελματική εκπαίδευση – επιμόρφωση του εκ‐

παιδευτικού ξένων γλωσσών και των  εργαλείων του Ελεύθερου Ανοικτού Λογισμικού με σκοπό 

τον  εμπλουτισμό  της  διδασκαλίας  και  την  βελτίωση  του  μαθήματος  του. 

β)  η  ενεργή  εμπλοκή  του  στη  δημιουργία  εκπαιδευτικής  κοινότητας  μάθησης. 

γ) η απόκτηση και ταυτόχρονα η διαχείριση της νέας γνώσης μέσω των μαθησιακών δεξιοτήτων 

του  21ου  αιώνα,  δηλαδή  τη  Συνεργατική  Μάθηση  (Collaborative  Learning),  την  επικοινωνία 

(Communication),  τις δεξιότητες σκέψης και επίλυσης προβλημάτων (problem solving), την κρι‐

τική σκέψη    (critical  thinking),  τη δημιουργικότητα  (Creativity)  και  τις δεξιότητες συνεργασίας 

(Cooperation). Με αυτό τον τρόπο, ο εκπαιδευτικός αποκτά αυτοπεποίθηση καθώς η εφαρμογή 

των  νέων  γνώσεων που αποκτά μέσω  της  επιμόρφωσης  έχει  θετικό αντίκτυπο στη διδακτική 
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πράξη  με  αποτέλεσμα  να  νιώθει  πιο  αποτελεσματικός  και  έτσι  να  αποφεύγει  την  επαγγελ‐

μαιτκή εξουθένωση (professional burnout) όπως αναφέρεται στον Τσίρο (2010:5) 

 

Διοργάνωση και Υλοποίηση του Σεμιναρίου 

Στο  σεμινάριο «Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη  στην Πράξη»,  συμμετέχουν  οι  παρακάτω ομάδες 

της εκπαιδευτικής κοινότητας ως εξής: 

 α) Σχολικοί Συμβούλων ξένων γλωσσών με διοικητικό ‐ υποστηρικτικό ρόλο, 

 β) εκπαιδευτικοί ΠΕ19 και άλλων ειδικοτήτων με αυξημένη ψηφιακή κατάρτιση ως σχεδιαστές 

του σεμιναρίου, επιμορφωτές στις δυο δια ζώσης συναντήσεις και ταυτόχρονα ως βαθμολογη‐

τές (Οργανωτική Επιτροπή)  

γ) εκπαιδευτικοί και σχολικοί σύμβουλοι ποικίλων ειδικοτήτων με ψηφιακή κατάρτιση ως βαθ‐

μολογητές των εργασιών των συμμετεχόντων και  

δ) εκπαιδευτικοί ΠΕ05, ΠΕ06 και ΠΕ07 ως επιμορφουμένοι. 

 

Ο Ρόλος του Επιμορφωτή και αυτός του Επιμορφούμενου 

Ένα  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  της Εξ’  Αποστάσεως εκπαίδευσης με ΤΠΕ είναι η παροχή υπο‐

στήριξης προς τον επιμορφούμενο. Ο υποστηρικτικός ρόλος του επιμορφωτή είναι πολύ σημα‐

ντικός καθώς είναι απαραίτητο να ενθαρρύνει τον επιμορφούμενο στην προσπάθεια του προ‐

κειμένου να τον καθοδηγεί να αναπτύξει τη μαθησιακή του αυτονομία και βέβαια τη συνεργα‐

σία. Ας μην ξεχνάμε ότι στη μεθοδολογία της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, όπως αναφέρεται 

στον Κόκκο (1999) σχετικά με τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την ενεργητική συμμετο‐

χή του εκπαιδευόμενου,  εμπεριέχονται η αυτενέργεια, η αναζήτηση, η αλληλεπίδραση   και η 

καθοδήγηση του επιμορφούμενου.  

Σε αντίθεση με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας, ο επιμορφωτής σε αυτό το online σεμι‐

νάριο, του οποίου πτυχές έχουν ήδη περιγραφεί στην παρούσα μελέτη, είναι εμψυχωτής, κα‐

θοδηγητής,  υποστηρικτής,  συντονιστής,  αξιολογητής/βαθμολογητής  με  ενθαρρυντικό  ρόλο. 

Γίνεται  λοιπόν φανερό  ότι  οι  δεξιότητες,    τις  οποίες  ενδείκνυται  να  διαθέτει  ο  επιμορφωτής 

,διαφοροποιούνται πολλές φορές σε μεγάλο βαθμό από αυτές που απαιτούνται στην παραδο‐

σιακή μορφή διδασκαλίας. Αυτός, άλλωστε, φαίνεται να είναι ο λόγος για τον οποίο η στάση 

του επιμορφωτή απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και ειδικότερα: 

● Στις δια ζώσης συναντήσεις οι επιμορφωτές δημιουργούν ένα θετικό κλίμα εμπιστοσύ‐

νης, συνεργατικότητας, διαλόγου και επικοινωνίας ώστε να δημιουργηθεί η βάση πάνω  

στην οποία θα στηριχθεί στην συνέχεια η επικοινωνία επιμορφωτή  ‐επιμορφούμενου 

κατά τη διάρκεια της Εξ’ Αποστάσεως εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Moodle.  

● Το ύφος και τα σχόλια του επιμορφωτή στα μηνύματα, στο forum  και στα σχόλια ανα‐

τροφοδότησης  των εργασιών είναι φιλικά,  θετικά  και με αισιόδοξο τόνο.  Στο πλαίσιο 

της θετικής ενίσχυσης, η βαθμολόγηση των εργασιών δε μπορεί να είναι αρνητική. Αυ‐

1327/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



τό έχει ως αποτέλεσμα οι επιμορφούμενοι , λαμβάνοντας υπόψη τη διαρκή ανατροφο‐

δότηση του επιμορφωτή,  να προσπαθούν όσες φορές χρειαστεί ώσπου η εργασία να 

ολοκληρωθεί σύμφωνα με την εκφώνηση. 

● Oι  επιμορφωτές τηρούν και ενθαρρύνουν τη χρήση του Κώδικα Δεοντολογικής Συμπε‐

ριφοράς στο Διαδίκτυο .(Netiquette) 

● Διαμορφώνουν τη θεματολογία στις ομάδες συζήτησης του forum παρέχοντας τη δυνα‐

τότητα στους εκπαιδευόμενους να ανοίξουν οι ίδιοι νέα θέματα συζήτησης 

● Σε περίπτωση που οι  συζητήσεις παρεκκλίνουν από  τους στόχους  του σεμιναρίου,  οι 

επιμορφωτές παρεμβαίνουν προκειμένου να επαναφέρουν το θετικό κλίμα στη συζή‐

τηση.  

● Το σεμινάριο ‘στεγάζει’ τη διαφορετικότητα, όχι μόνο του γνωστικού αντικειμένου αλ‐

λά και της προσωπικότητας επιμορφωτών και επιμορφούμενων. Για αυτό, στόχο απο‐

τελεί η δημιουργία διαλόγου προς την κατεύθυνση της διαπραγμάτευσης, της επίτευ‐

ξης συμβιβασμών, της ανεκτικότητας και της αποδοχής του άλλου. Σε αυτό το πλαίσιο, 

ο επιμορφωτής παρεμβαίνει διακριτικά και επαναφέρει το  ομαλό κλίμα.  

● Οι επιμορφωτές του σεμιναρίου “Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη” λειτουργούν 

εθελοντικά  αποδεχόμενοι  τη  ‘Χάρτα  του Moodle’  η  οποία πρακτικά αποτελεί  το  σχε‐

διασμό του σεμιναρίου.  

Σύμφωνα με το νέο ρόλο του επιμορφωτή στο πλαίσιο του Σεμιναρίου “Ψηφιακή Ξενόγλωσση 

Τάξη στην Πράξη”,  οι επιμορφωτές δραστηριοποιούνται σε 3 βασικούς άξονες:  

‐ Δια ζώσης διδασκαλία στις δύο (2) επιμορφωτικές συναντήσεις. 

‐ Ασύγχρονη Εξ’ Αποστάσεως διδασκαλία, η οποία υλοποιείται μέσω της πλατφόρμας Ασύχγρο‐

νης Εκπαίδευσης Moodle. Οργάνωση και καθοδήγηση της Εξ’ Αποστάσεως μαθησιακής διαδι‐

κασίας. 

‐    Δραστηριότητες που σχετίζονται με  την Εξ’  Αποστάσεως Εκπαίδευση,  όπως εκπόνηση,  επι‐

καιροποίηση και ανάθεση των εργασιών, παρακολούθηση και ενθάρρυνση της δραστηριότητας 

των επιμορφούμενων, έλεγχος, αξιολόγηση της μαθησιακής διαδικασίας, ανατροφοδότηση και 

επίλυση αποριών στο forum. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Εξ’ Αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση των ΤΠΕ αποτε‐

λεί μία πολύμορφη εκπαιδευτική διαδικασία , η οποία βασίζεται στην δημιουργία ατόμων ικα‐

νών  “να  μαθαίνουν  πως  να  μαθαίνουν”  μέσα  από  διαδικασίες  ενεργητικής  κατάκτησης  της 

γνώσης  και  συνεργασίας.  (EPICT,2004, Petty,  Johnson &  Shafer, 2004  όπως αναφέρεται  στον 

Μουζάκη, 2004:40) 

Στα  πλαίσια  αυτά, o    επιμορφούμενος  κατά  τη  διάρκεια  της  επιμόρφωσης  ενθαρρύνεται  να 

αντιλαμβάνεται,  να επικοινωνεί, να αναζητά, να αυτενεργεί, να συνεργάζεται  και να  δημιουρ‐

γεί για να πετύχει τον μαθησιακό του στόχο. 

Συγκεκριμένα ο επιμορφούμενος: 
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‐  Ενημερώνεται πριν  την πρώτη   δια  ζώσης συνάντηση  , από την  ιστοσελίδα  του σεμιναρίου, 

σχετικά με το περιεχόμενο, το αντικείμενο, τους στόχους και τη μεθοδολογία του σεμιναρίου 

‐ Mελετά το εκπαιδευτικό υλικό της κάθε ενότητας  

‐ Συνεργάζεται με τα άλλα μέλη του σεμιναρίου και ανταλλάσσει απόψεις στο forum  με στόχο 

την κατανόηση και ολοκλήρωση των εργασιών , που έχουν  ανατεθεί. 

‐ Θέτει στο forum απορίες ή θέματα προς συζήτηση. 

‐ Υποβάλλει τις εργασίες μέσω της πλατφόρμας Μοοdle και διαβάζει τα σχόλια ανατροφοδότη‐

σης. 

‐  Στα  πλαίσια  της  συνεργασίας  και  επικοινωνίας,  επιλύει    απορίες  συναδέλφων,  αν  γνωρίζει  

την απάντηση. (αυτό είναι άλλωστε και ένα ζητούμενο) 

‐  τηρεί  τους  κανόνες  του  forum  και  δικαιούται  να παρέμβει  σε περίπτωση καταστρατήγησής 

τους 

‐Ο εκπαιδευόμενος ενθαρρύνεται να συμβάλει στη διαμόρφωση του σκοπού, των στόχων και 

του περιεχομένου της επιμόρφωσης. Καλείται να γίνει συν δημιουργός του εκπαιδευτικού ψη‐

φιακού  υλικού, αξιοποιώντας την εμπειρία που διαθέτει ως  εκπαιδευτικός και ως επιμορφού‐

μενος. 

‐ Σύμφωνα με τα παραπάνω, ο εκπαιδευόμενος είναι δυνατό να λειτουργήσει και ο ίδιος πολ‐

λαπλασιαστικά μεταλαμπαδεύοντας τη νέα γνώση και εμπειρία σε ‘δυνάμει’ επιμορφούμενους 

συναδέλφους του.  

Κανόνες Forum στην πλατφόρμα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης Moodle 

Οι  χώροι  ηλεκτρονικών  συζητήσεων  (forum)  επιτρέπουν  την  ασύγχρονη  επικοινωνία  μεταξύ 

ετερογενών ομάδων ανθρώπων που συνήθως μοιράζονται κοινά ενδιαφέροντα. Οι αποκαλού‐

μενοι συντονιστές χρειάζεται να αναλάβουν το ρόλο της επίβλεψης και της οργάνωσης των η‐

λεκτρονικών συζητήσεων. Στο σεμινάριο “Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη”, οι επιμορ‐

φωτές και οι επιμορφούμενοι ακολουθούν τον Κώδικα Δεοντολογικής Συμπεριφοράς στο δια‐

δίκτυο όπως ορίζεται από  το σεμινάριο.  Ας σημειωθεί  ότι  όλοι οι  συμμετέχοντες  είναι  συνυ‐

πεύθυνοι για την τήρηση των κανόνων συμμετοχής στο forum.   

Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη ‐ Συμπεράσματα 

Όπως  προκύπτει  από  την  παραπάνω  ανάλυση  της  παρούσας  έρευνας,  για  να  υλοποιηθεί  το 

συγκεκριμένο  σεμινάριο,  κατέβαλαν  εθελοντική,  επιστημονική  και  συντονιστική  προσπάθεια, 

εκπαιδευτικοί με  εξειδικευμένη  γνώση και  εμπειρία.    Τα αποτελέσματα αυτής  της συνολικής 

προσπάθειας είναι δυνατό να συνοψισθούν στην ενεργή εμπλοκή των επιμορφούμενων εκπαι‐

δευτικών στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια υλοποί‐

ησης του σεμιναρίου “Ψηφιακή Ξενόγλωσση Τάξη στην Πράξη”, στην εξοικείωση των επιμορ‐

φούμενων με τις αρχές της Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με βάση την Πλατφόρμα Ασύγχρονης 

Τηλεκπαίδευσης,  στη  γνωριμία  με  τις  ΤΠΕ  και  στη    χρήση  εργαλείων  Ελεύθερου  Λογισμικού 

όσον αφορά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών. Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι η συ‐
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νεργατική μάθηση, η επικοινωνία των εμπλεκόμενων, η δημιουργικότητα καθώς και η ικανότη‐

τα επίλυσης προβλημάτων επιτεύχθηκαν, ως ένα σημαντικό βαθμό, κατά τη διάρκεια του πρώ‐

του και δεύτερου κύκλου υλοποίησης του σεμιναρίου. Παρόλα αυτά, αναμένεται να διερευνη‐

θεί η ‘Προστιθέμενη Αξία’ εφαρμογής των πρακτικών διαστάσεων του σεμιναρίου στη σχολική 

τάξη από  την πλευρά  των  εκπαιδευμένων πλέον  συμμετεχόντων  εκπαιδευτικών  ξένων  γλωσ‐

σών των προηγούμενων κύκλων.  
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Περίληψη 

 

Η εισήγηση αφορά  τη δημιουργία ενός καινοτόμου σχολικού Ιστότοπου που χρησιμοποιεί‐

ται ως ψηφιακό portfolio επίδειξης ή προθήκης των Ε΄ και ΣΤ΄ Τάξεων του Δημοτικού Σχο‐

λείου. Σκοπός της δημιουργίας αυτής της Ιστοσελίδας‐blog είναι να αποτελέσει ένα ψηφια‐

κό portfolio επίδειξης μιας σχολικής τάξης όπου οι μαθητές θα αναρτούν επιλεγμένες ατο‐

μικές και ομαδικές εργασίες που θα διεκπεραιώνουν στο πλαίσιο της σχολικής εκπαιδευτι‐

κής διαδικασίας, αλλά και να λειτουργήσει, γενικότερα, ως ένα κίνητρο στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Επιπλέον, οι μαθητές άλλων σχολείων που επισκέπτονται την Ιστοσελίδα μπο‐

ρούν να γράφουν τα σχόλιά τους και να τη χρησιμοποιούν, δημιουργικά, ως βοήθημα για 

τις δικές τους σχολικές εργασίες, με την προϋπόθεση να μην αντιγράφουν τις εργασίες, αλ‐

λά να τις θεωρούν «δείγματα» (παραδείγματα) που θα τους δώσουν κάποιες ιδέες για να 

γράψουν  τις  δικές  τους «μοναδικές»  και «πρωτότυπες»  εργασίες,  για  τις  οποίες  θα  είναι 

υπερήφανοι αφού θα τις έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι.    

 

Λέξεις ‐ κλειδιά: Διαδίκτυο, blog, ψηφιακό portfolio, τάξη. 

 

Εισαγωγή ‐ θεωρητικό πλαίσιο 

 

Νεότερες  έρευνες  καταδεικνύουν  ότι  οι  Τεχνολογίες  της  Πληροφορίας  και  των  Επικοινω‐

νιών  (Τ.Π.Ε.)  παίζουν  σημαντικό  διευκολυντικό  ρόλο  στη  βελτίωση  του  ψυχοκοινωνικού 

πλαισίου της σχολικής τάξης (Σολομωνίδου, 2001, Χαμπιαούρης κ.α., 2009).  

 

Σύμφωνα με τους Cruz & Carvalh (2007) οι σημερινοί μαθητές ενδιαφέρονται περισσότερο 

για τις νέες τεχνολογίες και λιγότερο για τις παραδοσιακές μεθόδους μάθησης και εργασί‐

ας, στις οποίες είχαν παθητικό ρόλο, Επισημαίνουν, μάλιστα, ότι ο εκπαιδευτικός θα πρέπει 

να υιοθετήσει νέες μεθόδους και να εντάξει την τεχνολογία στο μάθημά του. 

 

Ένα ερώτημα που απασχολεί, ιδιαίτερα, την εκπαιδευτική κοινότητα είναι το αν μπορεί να 

αξιοποιηθεί το web2 για εκπαιδευτικούς σκοπούς και για αυτό το λόγο πολλές ερευνητικές 

προσπάθειες κινούνται προς αυτήν την κατεύθυνση (Παπανικολάου κ.α., 2002). 

 

Η  κοινωνική  διαδικτύωση  και  η  εφαρμογή  της  για  εκπαιδευτικούς  σκοπούς  μέσω  των  ε‐

φαρμογών  του web2  (Blogs, Wikis,  Μoodle)  αποτέλεσε  το  επίκεντρο  του  ενδιαφέροντός 

μου για εφαρμογή στη σχολική πράξη. Το διαδίκτυο και ειδικότερα το κοινωνικό λογισμικό 

προσφέρονται για την ανάπτυξη ενός μαθησιακού περιβάλλοντος  πολύ δυναμικού και ευ‐

έλικτου σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας (Μπράτιτσης, 2008).  
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Τα blogs  (weblogs) ή διαδικτυακά ημερολόγια ή  ιστολόγια αποτελούν μια νέα  τεχνολογία 

πληροφορίας και επικοινωνίας που βασίζεται στο διαδίκτυο,  ενώ δημιουργούνται και συ‐

ντηρούνται πολύ πιο εύκολα από τις «παραδοσιακές» ιστοσελίδες. Έχουν, μάλιστα, ασκήσει 

καταλυτική επίδραση στον τομέα της ενημέρωσης και της λογοτεχνίας (Δαβράζος, 2008). 

  

Το blog  είναι  ένας  ιστοχώρος  όπου  γίνονται  καταχωρήσεις  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα 

(όπως  σε  ένα  περιοδικό  ή  ένα  ημερολόγιο).  Είναι,  δηλαδή,  μια  διαδικτυακή  έκδοση  που 

αποτελείται από περιοδικά άρθρα, συνήθως σε αντίστροφη χρονολογική σειρά (Baumgart‐

ner, 2005).  

 

Οι Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας (2004) προσδιορίζοντας τη σημασία του όρου portfo‐

lio αναφέρουν ότι: «Ο φάκελος εργασιών του μαθητή (portfolio) αποτελεί συλλογή των έρ‐

γων ενός μαθητή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεσή του και με βάση συγκεκριμένο 

στόχο. Τα έργα αυτά αποτελούν τεκμήρια για την προσπάθεια, την πρόοδο και την επίδοση 

του μαθητή σε δεδομένο ή δεδομένα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος 

(μεμονωμένα ή συσχετιζόμενα). 

Σύμφωνα  με  τους  Rolheiser  et  al.  (2000)  υπάρχουν  δυο  βασικές  κατηγορίες  portfolio. O 

«φάκελος παρουσίασης της προσωπικής ανάπτυξης του μαθητή» και ο «φάκελος επίδειξης 

του καλύτερου υλικού ή πρότυπος φάκελος» ο οποίος περιλαμβάνει τις εξαιρετικές επιδό‐

σεις ενός μαθητή χωρίς να αποτυπώνει στοιχεία από την μαθησιακή του πορεία στο σχο‐

λείο.  

 

Υποστηρίζεται, μάλιστα, από ερευνητές (Ταρατόρη‐Τσαλκατίδου, 2009) ότι τα ηλεκτρονικά 

portfolio αλλάζουν την ισορροπία και οδηγούν από τη δασκαλοκεντρική μάθηση στη μαθη‐

τοκεντρική. 

 

Σκοπός της δημιουργίας αυτού του  Ιστότοπου είναι να αποτελέσει  ένα ψηφιακό portfolio 

επίδειξης τάξης που θα λειτουργεί διττά, ως μαθησιακό κίνητρο και κίνητρο υψηλών προσ‐

δοκιών επίδοσης για τους μαθητές, από τη μια, και ως εργαλείο παρουσίασης και προβολής 

του εκπαιδευτικού έργου που παράγεται από τους μαθητές, από την άλλη.  

 

Οι μαθητές/τριες αναρτούν σε αυτόν επιλεγμένες από τους  ίδιους, ατομικές και ομαδικές 

εργασίες που διεκπεραιώνουν στο πλαίσιο της σχολικής διδασκαλίας. Επιπλέον, οι μαθητές 

άλλων σχολείων, αντίστοιχων τάξεων, που επισκέπτονται τον Ιστότοπο της τάξης μας μπο‐

ρούν να γράφουν σχόλια για τις αναρτημένες εργασίες, αλλά και να τον χρησιμοποιούν δη‐

μιουργικά ως βοήθημα για τις δικές τους σχολικές εργασίες, με την προϋπόθεση να μην τις 

αντιγράφουν  αλλά  να  τις  θεωρούν «δείγματα»  (παραδείγματα)  που  θα  τους  δώσουν  κά‐

ποιες ιδέες για να γράψουν τις δικές τους «μοναδικές» και «πρωτότυπες» εργασίες. 

 

Κατασκευή ‐ δημιουργία του ιστότοπου 

 

Για την κατασκευή του ψηφιακού portfolio επίδειξης  (Rolheiser at al, 2000)  της τάξης μας 

χρησιμοποιήθηκε η πλατφόρμα «Blogspot» της Google. Πρόκειται για μια ψηφιακή «πλατ‐

φόρμα»  ασύγχρονης  επικοινωνίας  και  διαμοιρασμού  ιδεών  που  προσφέρεται  για  εκπαι‐
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δευτική αξιοποίηση γιατί παρέχει εύκολη δημιουργία, καταχώριση κειμένων σε χρονολογι‐

κή σειρά, καταχώριση σχολίων, δημοσίευση φωτογραφιών, εικόνων και video, σύνδεση με 

άλλες ιστοσελίδες και blogs, καθώς και χρήση της ελληνικής γλώσσας. Συμβάλλει, μάλιστα, 

στην  καλλιέργεια  δεξιοτήτων  γραφής  και  ανάγνωσης,  αφού  παρέχει  αυξημένα  κίνητρα 

στους  μαθητές  για  να  επικοινωνήσουν  με  ένα  ευρύτερο  ακροατήριο  και  υποστηρίζει  την 

πολυτροπικότητα  των  κειμένων.  Η  συζήτηση  που  είναι  δυνατό  να  προκύψει  με  το 

σχολιασμό  και  τις  διαδοχικές  απαντήσεις(ασύγχρονη  επικοινωνία)  δημιουργεί  για  τους 

μαθητές  ευκαιρίες  αναστοχασμού  και  κοινωνικής  δικτύωσης.  Ενεργοποιεί,  αφενός,  τους 

μαθητές σχετικά με  την αξιοποίηση των ΤΠΕ με στόχο ένα ποιοτικότερο αποτέλεσμα στις 

εργασίες τους αφού δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στη σύνταξη, στη διατύπωση, στα ορθογρα‐

φικά λάθη, στο περιεχόμενο και, αφετέρου, τους εξοικειώνει με τη χρήση τους (αποκτούν 

δεξιότητες σχετικές με τις ΤΠΕ). Οι μαθητές αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επιλογή και 

ανάρτηση των εργασιών τους, οι οποίες αποδεικνύουν την προσωπική τους πρόοδο και α‐

νάπτυξη. Καλλιεργούνται, αφενός, η δημιουργική και κριτική τους σκέψη αφού επιλέγουν 

το «τι»  και  το «πώς»  θα αναρτηθεί  στον  Ιστότοπο  και,  αφετέρου,  ενισχύεται  η αυτοεκτί‐

μησή τους.   

 

Αρχικά, οι μαθητές «ανέβαζαν» στον  Ιστότοπο κείμενα σχετικά με δραστηριότητες που α‐

φορούσαν  τη  σχολική  ζωή,  καθώς  επίσης  και  μερικές  από  τις  εργασίες  τους.  Για  χρονικό 

διάστημα μιας σχολικής χρονιάς το Ιστολόγιο λειτούργησε με αυτή τη μορφή. Την επόμενη 

σχολική χρονιά συναποφασίσαμε με τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να ξεπεράσουμε το πρότυ‐

πο  ενός  Ιστότοπου‐ημερολογίου  και  να  δημιουργήσουμε  το  ψηφιακό  portfolio  επίδειξης 

(Rolheiser at al, 2000) ή προθήκης (Αρβανίτης, 2007).  
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Περιγραφή του ιστότοπου 

 

Ονομασία: 23ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ ‐ Ψηφιακό portfolio E΄& ΣΤ΄ Τάξεων  

Ο  Ιστότοπος είναι δομημένος σε ψηφιακές σελίδες  (ο αριθμός  των σελίδων συναποφασί‐

στηκε ύστερα από συζήτηση μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών).  

Οι σελίδες που τον συνθέτουν είναι οι παρακάτω:   

ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ‐ ΓΛΩΣΣΑ ‐ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ‐ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ ‐ ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ‐  

«ΣΙΡΡΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣ» ‐ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‐ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ  

Επίσης, υπάρχουν τα παρακάτω ειδικά μηχανικά πρόσθετα (gadgets):  

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ‐ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ‐ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΕΛΙΔΑΣ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ‐ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ‐ ΚΑΙΡΟΣ ‐ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Διαδικασία εφαρμογής στο σχολικό πρόγραμμα 

 

Ο κατασκευαστής του Ιστότοπου (εκπαιδευτικός) είναι και ο διαχειριστής του. Οι μαθητές 

της  τάξης  γίνονται συγγραφείς‐συνεργάτες ύστερα από ατομικές προσκλήσεις‐άδειες που 

τους αποστέλλει ο διαχειριστής  του  Ιστότοπου στo gmail  του καθενός  (απαραίτητη προϋ‐

πόθεση για να αποσταλεί πρόσκληση συνεργάτη είναι να έχει ο μαθητής λογαριασμό gmail 

(εξυπακούεται ότι ζητήθηκε η έγγραφη συγκατάθεση και συνέργεια των γονέων στην από‐

κτηση κωδικών και gmail). Ο κάθε μαθητής‐συνεργάτης διαλέγει ένα ψευδώνυμο με το ο‐

ποίο υπογράφει  τις αναρτήσεις  του  (τα πραγματικά  του στοιχεία δεν ανακοινώνονται  και 

δεν  επιτρέπεται  η  ανάρτηση  προσωπικών  φωτογραφιών).  Χρησιμοποιώντας  τον  ατομικό 

κωδικό του ο κάθε μαθητής‐συνεργάτης έχει τη δυνατότητα να «αναρτήσει» στον Ιστότοπο 

οποιαδήποτε ατομική εργασία ή άρθρο του επιθυμεί, αλλά μόνο στην αρχική σελίδα αναρ‐

τήσεων. Προηγήθηκε λεπτομερής ενημέρωση και εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικα‐

σία και τα εργαλεία που διαθέτει η πλατφόρμα σχετικά με την ανάρτηση άρθρων, εικόνων 

και video.  

 

Οι  ατομικές  και  ομαδικές  εργασίες  που  αναρτώνται  στον  Ιστότοπο  και  η  διαδικασία  που 

ακολουθείται για την επιλογή τους ανταποκρίνονται στα κριτήρια συγκρότησης των ενοτή‐

των από  τις οποίες αποτελείται  ένα portfolio, αλλά και,  γενικότερα,  στο σκοπό και στους 

στόχους  του  (Τσακίρη κ.α., 2007,  Ταρατόρη‐Τσαλκατίδου, 2009). Η διαδικασία αυτή περι‐

γράφεται παρακάτω:  

 

Αρχικά,  επιλέγονται σε συνεργασία με τους μαθητές, εκ των προτέρων σε κάθε ενότητα, οι 

ασκήσεις‐ εργασίες που θα αναρτηθούν από κάθε κεφάλαιο, ώστε να δημιουργηθεί στους 

μαθητές ισχυρό κίνητρο ενίσχυσης για την επιτέλεση των εργασιών αυτών. Δίνεται ιδιαίτε‐

ρη  σημασία  ώστε  οι  εργασίες  που  επιλέγονται  να  απαιτούν  κριτική  σκέψη  (Τριλιανός, 

2002),  δημιουργικότητα  (Παρασκευόπουλος,  2004),  αναστοχαστική  σκέψη  (Τσακίρη  κ.α., 

2007)  και  φαντασία  από  τους  μαθητές  και  όχι  μόνο  απομνημόνευση  και  αναπαραγωγή 

γνώσεων και πληροφοριών. Έπειτα, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, καθορίζονται τα κρι‐

τήρια και η διαδικασία επιλογής των αναρτήσεων που αφορούν στις ατομικές εργασίες των 

μαθητών και ορίζεται ότι θα πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους και τις απαιτήσεις 

που θέτει  το σχολικό βιβλίο ή  τίθενται  κατά  τη διάρκεια  της διδασκαλίας  των  γνωστικών 

αντικειμένων, να είναι πρωτότυπες και με αρκετή φαντασία (όπου αυτό είναι δυνατό), αλ‐
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λά και να συνοδεύονται από εικόνες και video, ώστε τα κείμενα να είναι πολυτροπικά (Χο‐

ντολίδου, χ.χ) και επομένως πιο «ελκυστικά». Επιπρόσθετα, επιλέγονται μία έως τρεις ερ‐

γασίες για να αναρτηθούν κάθε φορά, μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μαθητών και με 

κριτήρια εκείνα που παρατέθηκαν παραπάνω. Εργασία μαθητή που έκανε μια ανάρτηση σε 

κάποια  ενότητα  δε  συμμετέχει  στις  επόμενες ψηφοφορίες  εκτός  αν  κριθεί ως  εξαιρετική 

από τους συμμαθητές του. Πριν από κάθε ψηφοφορία διαβάζονται, σχολιάζονται και κρί‐

νονται οι εργασίες όλων των μαθητών και γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις. Στόχος μας 

είναι στο τέλος του σχολικού έτους να έχουν αναρτήσει όλοι οι μαθητές από μια, τουλάχι‐

στον, ατομική εργασία στον Ιστότοπο. 

 

Οι μαθητές έχουν πρόσβαση, για ανάρτηση και επεξεργασία των εργασιών τους, μόνο στην 

αρχική  σελίδα,  ενώ  ο  εκπαιδευτικός‐διαχειριστής  σε  όλες. Μόνο  ο  εκπαιδευτικός  έχει  τη 

δυνατότητα να μεταφέρει μια ανάρτηση από την αρχική σελίδα του Ιστότοπου σε μια από 

τις άλλες σελίδες του. Έτσι διασφαλίζεται ο έλεγχος των μόνιμων αναρτήσεων του portfolio 

από τον εκπαιδευτικό. Κάθε εργασία που περιέχεται στο σχολικό βιβλίο και αποθηκεύεται 

στις σελίδες του Ιστότοπου πρέπει να αναφέρει το βιβλίο, το τεύχος, τον αριθμό της και τον 

αριθμό σελίδας του βιβλίου στην οποία βρίσκεται. Τέλος, κάθε μαθητής‐συνεργάτης, αλλά 

και κάθε επισκέπτης, έχει τη δυνατότητα να γράψει, ανώνυμα, ένα σχόλιο για την κάθε α‐

νάρτηση και να επικοινωνήσει με ασύγχρονο τρόπο με το μαθητή‐δημιουργό της κάθε α‐

νάρτησης.           
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Διεύρυνση ‐ επέκταση της εφαρμογής 

 

Η εφαρμογή  της δράσης θα μπορούσε να επεκταθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και σε 

όλες  τις  τάξεις  του σχολείου. Η μέχρι  σήμερα  εφαρμογή  της περιορίστηκε στις  Ε΄  και  ΣΤ΄ 

τάξεις εξαιτίας της ανεπαρκούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες και 

της ανεπάρκειας τεχνολογικών υποδομών στις άλλες τάξεις. Επίσης, η εφαρμογή της αφορά 

σε ένα μόνο γνωστικό αντικείμενο (Γλώσσα) διότι η διαδικασία επιλογής και ανάρτησης των 

εργασιών αποδείχτηκε ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα. Οι βιβλιοπαρουσιάσεις, η επι‐

λογή των εργασιών, η ανακοίνωσή τους στην τάξη, η άσκηση κριτικής, η διόρθωση των ερ‐

γασιών, η ψηφοφορία και,  τέλος, η  επιμέλεια  των αναρτήσεων απαιτούν πολύ χρόνο και 

επιβαρύνουν αρκετά το ωρολόγιο πρόγραμμα.   

 

Στην περίπτωση που υπερπηδηθούν  τα ανωτέρω εμπόδια  και  επεκταθεί  η  εφαρμογή  της 

και στις άλλες τάξεις του σχολείου, θα καταστεί δυνατό να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ 

εκπαιδευτικών και τάξεων και ο Ιστότοπος θα μπορούσε να μετεξελιχθεί σε ψηφιακό port‐

folio επίδειξης σχολείου, στο οποίο η κάθε τάξη θα τοποθετούσε ως υπερσύνδεση ή σε άλ‐

λη,  ξεχωριστή,  σελίδα  του  Ιστότοπου  το δικό  της ψηφιακό portfolio  επίδειξης.  Στην περί‐

πτωση  αυτή  θα  παρουσιάζαμε  στον  επισκέπτη  ένα  πραγματικό  σχολικό «εργαστήριο  δη‐

μιουργίας»,  το  οποίο,  μάλιστα,  θα  αποτελούσε  ένα  ανεκτίμητο  «σχολικό  βοήθημα»  για 

τους μαθητές άλλων σχολείων. 

 

Συμπεράσματα 

 

Τα συμπεράσματα μετά από την εφαρμογή της καινοτόμου αυτής δράσης από το προηγού‐

μενο σχολικό έτος 2011‐12 και μέχρι σήμερα στις τάξεις Ε΄ και ΣΤ΄ κρίνονται ως  ιδιαίτερα 

ενθαρρυντικά.  

 

Η εισαγωγή της καινοτομίας θεωρείται επιτυχής αφού έγινε καθολικά αποδεκτή τόσο από 

τους μαθητές των δύο τάξεων όσο και από τους γονείς τους. Σημειώνεται ότι δόθηκε ιδιαί‐

τερη σημασία στην ενημέρωση των γονέων αλλά και στην προστασία των προσωπικών δε‐

δομένων των παιδιών. 

 

Οι  μαθητές  συμμετέχουν  με  ενθουσιασμό  και  ζήλο  σε  όλη  τη  διαδικασία,  επικοινωνούν, 

καλλιεργούν τη δημιουργικότητά τους, συζητούν, κρίνουν, αναπτύσσουν επιχειρήματα, αυ‐

τενεργούν,  αναστοχάζονται,  αυτορυθμίζονται,  αξιοποιούν  και  εξοικειώνονται  με  τις  ΤΠΕ, 

έχοντας ως στόχο ένα ποιοτικότερο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα. Αναπτύσσουν, επιπρόσθετα, 

την  κριτική  τους  σκέψη  συμμετέχοντας  τόσο  στην  αυτοαξιολόγησή  τους,  επιλέγοντας  τις 

καλύτερες ή τις αντιπροσωπευτικότερες εργασίες τους, όσο και στην ετεροαξιολόγηση των 

συμμαθητών τους, σχολιάζοντας και κρίνοντας τις εργασίες τους. Επίσης, τροφοδοτούνται 

οι διαδικασίες του αναστοχασμού και της μεταγνώσης αφού οι εργασίες αξιολογούνται από 

τους μαθητές σε σχέση με τους μαθησιακούς στόχους και τα κριτήρια που τέθηκαν κατά τη 

διάρκεια της διδασκαλίας, εντοπίζονται τα λάθη και γίνονται οι απαιτούμενες διορθώσεις 

πριν πάρουν την τελική τους μορφή και αναρτηθούν. Ένα άλλο πλεονέκτημα είναι ότι μέσα 

από τη συζήτηση για τις εργασίες, μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ του εκπαιδευτικού 
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με τους μαθητές, θεμελιώνεται η καλή συνεργασία‐κλίμα μεταξύ τους και τροφοδοτείται η 

πρόοδος των μαθητών.   

 

Αναμφισβήτητα, μέσω του portfolio επίδειξης τάξης προάγεται η καλή συνεργασία μεταξύ 

γονέων και εκπαιδευτικού αφού οι γονείς ενημερώνονται άμεσα με αποδεικτικά στοιχεία 

και επίσημο τρόπο για τις επιτελούμενες εργασίες και διαπιστώνουν άμεσα την πρόοδο των 

παιδιών τους.  

 

Τελικά, το ψηφιακό portfolio τάξης αυτής της μορφής υποστηρίζει τις αρχές του κοινωνικού 

εποικοδομισμού (Φεσάκης, 2009), συμβάλλει στο σχολικό εγγραμματισμό (Ματσαγγούρας, 

2007)  και  υπηρετεί  τη  μαθητοκεντρική  διάσταση  της  διδασκαλίας  (McCombs  &  Vakili, 

2005).   

 

Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι μαθητές άλλων σχολείων, αντίστοιχων τάξεων, που επι‐

σκέπτονται  τον  Ιστότοπο της  τάξης μας αναφέρουν στα σχόλιά  τους πως  τον  χρησιμοποι‐

ούν, δημιουργικά, ως βοήθημα για τις δικές τους σχολικές εργασίες. 

 

Αξιοσημείωτο, επίσης, γεγονός είναι η επισκεψιμότητα του Ιστότοπου από διάφορες χώρες 

του κόσμου (σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρέχει η πλατφόρμα), Αμερική, Κύ‐

προ, Ρωσία, Γερμανία, Ουκρανία κλπ. Φαίνεται πως η τάξη μας απέκτησε ένα «παράθυρο» 

στον κόσμο. 

 

Εν  κατακλείδι,  είναι  αδιαμφισβήτητη  η  συμβολή  αυτής  της  εκπαιδευτικής  πρωτοβουλίας 

και εφαρμογής στη βελτίωση της διδακτικής πράξης και στην καλή λειτουργία της σχολικής 

τάξης, η σημαντική παιδαγωγική της αξία, και ιδίως ο καινοτόμος χαρακτήρας και η πρωτο‐

τυπία της.  
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Αξονική Συμμετρία-Ιδιότητες των Σχημάτων 
 

Παύλου  Διονύσης 
Εκπαιδευτικός Β΄θμιας εκπαίδευσης κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών 

dpavlou@sch.gr 
 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αφορά στην διαπραγμάτευση της αξονικής συμμετρίας στα πλαίσια 

της Γεωμετρίας του μαθήματος των Μαθηματικών της Α΄Γυμνασίου. Χρησιμοποιεί 

προβολές στο εκπαιδευτικό λογισμικό geogebra και φυλλάδια εργασίας. Η γενική 

φιλοσοφία της είναι να χρησιμοποιήσει το αισθητικό κριτήριο της αξονικής συμμετρίας για 

να καταλήξει στις σημαντικότερες ιδιότητες των βασικών σχημάτων. Κατ' αυτόν τον τρόπο 

επιχειρείται μια πρώτη επαφή των μαθητών με την αξιωματική θεμελίωση και την 

διαδικασία της απόδειξης αλλά με ανάστροφο τρόπο: ανακαλύπτονται διαισθητικά, και 

θεωρούνται δεδομένες λογικά, οι αξονικές συμμετρίες των βασικών σχημάτων και 

αποδεικνύονται βάσει αυτών οι πιο σημαντικές τους ιδιότητες. Τέλος προτείνεται μια 

ταξινόμηση των σχημάτων αυτών με κριτήριο τις αξονικές τους συμμετρίες και τις ιδιότητες 

που πηγάζουν από αυτές. Μπορεί η όλη διαδικασία να εμπλουτιστεί με ζωγραφικές, 

αρχιτεκτονικές, χαρτοκοπτικές και εν γένει εικαστικές δημιουργίες που είτε προβάλλονται 

σαν αφόρμηση για την έννοια της αξονικής συμμετρίας είτε κατασκευάζονται από τα ίδια 

τα παιδιά ώστε με την πρακτική τους να συμπληρώσουν την  θεωρητική γνώση που 

αναδύεται από τις προβολές και την ανάλυση των σχημάτων. Έτσι η όλη διαδικασία έχει 

ουσιωδώς διαθεματικό χαρακτήρα. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Αξονική συμμετρία, καθρεπτισμός, ιδιότητες γεωμετρικών σχημάτων, 

ζωγραφική και μαθηματικά 

 

Διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της συμμετρίας 

 

Αυτή η διαπραγμάτευση της αξονικής συμμετρίας έχει σαν σκοπό να εισηγηθεί έναν δια-

φορετικό τρόπο οικοδόμησης των μαθηματικών εννοιών. Δεν ξεκινούμε με αναλυτικό τρό-

πο από τους ορισμούς και μετά ακολουθούν τα παραδείγματα σαν εφαρμογές της θεωρίας 

( συμμετρικό σημείου, γωνίας, τριγώνου- άξονες συμμετρίας) αλλά ξεκινούμε από ένα φαι-

νόμενο που εκπλήσσει και γοητεύει τα παιδιά και σιγά – σιγά περνάμε στους ορισμούς ό-

ποτε χρειαστεί με φυσικό τρόπο. Θεωρούμε το κεφάλαιο της συμμετρίας ιδανικό γι’ αυτού 

του τύπου την διαπραγμάτευση μια και όλοι οι άνθρωποι  αυθόρμητα  αντιλαμβάνονται και 

γοητεύονται από την εμφάνισή της  στη φύση, στα μνημεία  και στα έργα τέχνης ακόμη και 

αν δεν έχουν επεξεργαστεί ποτέ αναλυτικούς ορισμούς. 

 

Επίσης θεωρούμε την ηλικία της Α΄ Γυμνασίου ιδανική γιατί τα παιδιά μπορούν με άνεση 

να επεξεργάζονται επαγωγικούς ορισμούς (από το ειδικό στο γενικό, από το συγκεκριμένο 

στο αφηρημένο) και βρίσκονται στο ξεκίνημα της αξιωματικής  θεμελίωσης. Έτσι μπορούμε 

να θεμελιώσουμε βασικές προτάσεις της στοιχειώδους γεωμετρίας στο προφανές γεγονός 

της ύπαρξης αξονικής συμμετρίας και να επεξεργαστούμε μια πρώτη αποδεικτική μέθοδο. 

Για παράδειγμα η ισότητα των προσκείμενων στη βάση γωνιών ισοσκελούς τριγώνου προ-

1340/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



κύπτει από το προφανές γεγονός της ύπαρξης άξονα συμμετρίας, το ίδιο επεκτείνεται στο 

ισόπλευρο με τρεις γωνίες ίσες εξαιτίας των τριών αξόνων συμμετρίας (τρεις φορές ισοσκε-

λές).Επίσης η επεξεργασία των πολυγώνων φτάνει μέχρι του σημείου να αντιληφθούν οι 

μαθητές ότι ο κύκλος είναι πολύγωνο με άπειρες πλευρές αφού κάθε  κανονικό πολύγωνο 

έχει τόσους άξονες συμμετρίας όσες οι πλευρές του και ο κύκλος έχει άπειρους άξονες 

συμμετρίας! (αρχή διαφορικού και απειροστικού λογισμού). 

 

Ακόμη δίνεται η ευκαιρία να συζητηθούν έννοιες γένους- είδους όπως αν τα τετράπλευρα 

είναι τετράγωνα ή ρόμβοι, τα τρίγωνα  ισοσκελή ή ισόπλευρα κ.λ.π. καθώς και να διαμορ-

φωθούν κριτήρια π.χ. για το πότε ένα πολύγωνο είναι  κανονικό με βάση τον αριθμό αξό-

νων συμμετρίας των σχημάτων κάτι που ενοποιεί τη διδασκαλία του 2ου  με το 3ο  κεφάλαιο  

της Γεωμετρίας  οπότε γίνεται και οικονομία χρόνου! 

 

Η όλη διαδακτική διαδικασία μπορεί να εμπλουτιστεί με προβολές αλλά και κατασκευές 

εικαστικών έργων-ζωγραφικών, σχεδιαστικών, αρχιτεκτονικών,χαρτοκοπτικών και ό,τι άλλο 

γεννήσει η φαντασία παιδιών και δασκάλου.Οι μεν προβολές είτε γίνονται στην αρχή όπως 

προτείνεται παρακάτω για να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση της αξονικής συμμετρίας είτε 

στο τέλος για να εξαχθούν τα τελικά συμπεράσματα.Οι δε  κατασκευές  μπορούν να οργα-

νωθούν σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό των Εικαστικών ή της Τεχνολογίας και να βοη-

θήσουν τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν την εφαρμογή των γεωμετρικών μαθηματικών 

εμμοιών στη Τέχνη.Τα έργα που θα προκύψουν μπορεί να αποτελέσουν το υλικό μιας εν-

διαφέρουσας έκθεσης. 

 

Αναλυτική παρουσίαση του υλικού δομημένου σε διδακτικές ώρες  

  

Τη 1η διδακτική ώρα παρουσιάζεται το υλικό της προβολής power point και οι μαθητές α-

νακαλύπτουν και συζητούν τους άξονες συμμετρίας των εικόνων που παρουσιάζονται. Ε-

ναλλακτικά μπορεί να γίνει ζωγραφίζοντας ή κατασκευάζοντας σχέδια με άξονες συμμετρί-

ας σε συνεργασία με τον καθηγητή των εικαστικών. 

 

Τη 2η διδ. ώρα δίνεται το Α΄ φυλλάδιο εργασίας και προβάλλονται τα 1o, 2o ,3ο ,4ο φύλλα 

λογισμικού geogebra ώστε οι μαθητές να σχεδιάσουν μόνοι τους τους άξονες συμμετρίας 

των σχεδίων που δίνονται και να προβληματιστούν σχετικά.Μπορούν να αναρωτηθούν για 

το σχέδιο του 4ου φύλλου αν έχει πράγματι τις συμμετρίες που «φαίνεται» να έχει και έτσι 

να μπουν στη συζήτηση για το αν στα έργα τέχνης η συμμετρία είναι απόλυτη ή παρουσιά-

ζει κάποιες σκόπιμες ατέλειες ώστε το έργο να είναι πιο ζωντανό και ενδιαφέρον. 

 

Την 3η  και την 4η  διδ. ώρα οι μαθητές επεξεργάζονται τους άξονες συμμετρίας των τετρα-

πλεύρων με τη βοήθεια του Β΄ φυλλαδίου εργασίας. Έτσι ανακαλύπτουν και καταγράφουν 

τις ιδιότητες των διαφόρων ειδών τετράπλευρων, διαπιστώνουν τις διαφορές και τις ομοιό-

τητές τους και τα ταξινομούν. Μπορούν να φτάσουν ακόμα και σε ορισμούς των διαφόρων 

ειδών τετραπλεύρων αναφορικά με το πόσους και ποιους άξονες συμμετρίας έχουν. Επίσης 

μπορούν να αναρωτηθούν με αντιπαραδείγματα τετραπλεύρων που δεν παρουσιάζουν α-

ξονική συμμετρία όπως το πλάγιο παραλληλόγραμμο. Το Β΄ φυλλάδιο εργασίας συνοδεύε-
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ται από τις προβολές του 5ου ,6ου και 7ου  φύλλου λογισμικού geogebra που προβάλλονται 

ταυτόχρονα με την επεξεργασία του φυλλαδίου εργασίας από τους μαθητές. 

 

Την 5η και την 6η διδ. ώρα οι μαθητές επεξεργάζονται τους άξονες συμμετρίας των διαφό-

ρων ειδών τρίγωνων με τη βοήθεια του Γ΄ φυλλαδίου εργασίας, καταγράφοντας τις ιδιότη-

τές τους και ταξινομώντας τα αντίστοιχα. Στο 8ο και στο 9ο φύλο λογισμικού geogebra από 

την διαπραγμάτευση της αξονικής συμμετρίας του ισοσκελούς τριγώνου μεταβαίνουμε 

στην κατασκευή της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (δες το έγγραφο «οδηγίες»). 

Ακολουθεί η προβολή του 10ου λογισμικού φύλλου geogebra με τα δευτερεύοντα είδη τρι-

γώνου που προσαρμόζεται ανάλογα. Αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα δυναμικού 

σχήματος με πολλά διδακτικά πλεονεκτήματα και βοηθά να δοθούν αποδείξεις για τις ιδιό-

τητες του ισοσκελούς και του ισόπλευρου τριγώνου (ισότητες γωνιών, σύμπτωση δευτε-

ρευόντων στοιχείων) με τη χρήση των κατάλληλων συμμετριών. Σαν εφαρμογή-επανάληψη 

δίνονται τα γράμματα της αλφαβήτου στο 11ο φύλο λογισμικού geogebra. 

 

Την 7η διδ, ώρα οι μαθητές επεξεργάζονται τους άξονες συμμετρίας των κανονικών πολυ-

γώνων με τη βοήθεια του Δ΄ φυλλαδίου εργασίας . Εδώ μπορεί να προβληθεί μέρος της 

αρχικής προβολής power point που αφορά σε πολυγωνικά σχέδια καθώς και το 12ο λογι-

σμικό φύλλο geogebra. Σε αυτή τη φάση μπορούν οι μαθητές να γενικεύσουν τα συμπερά-

σματά τους ώστε να καταλήξουν ότι ένα κανονικό ν-γωνο έχει ν άξονες συμμετρίες και να 

φτάσουν στο διαισθητικό συμπέρασμα ότι ο κύκλος έχει άπειρους άξονες συμμετρίας άρα 

είναι κανονικό πολύγωνο με άπειρες πλευρές! (διαισθητική εισαγωγή στον απειροστικό 

λογισμό). 

 

Την 8η διδ. ώρα μπορεί να γίνει σύντομη συζήτηση-αξιολόγηση του project και να δοθεί το 

φυλλάδιο  του κριτηρίου  αξιολόγησης ώστε να εξαχθούν τα απαραίτητα συμπεράσματα 

από τους μαθητές και τον διδάσκοντα. 

 

Εννοείται πως ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να προσαρμόσει το υλικό στις ανάγκες του κα-

θώς και να αλλάξει τη σειρά των δραστηριοτήτων κατά την κρίση του. Το όλο εγχείρημα 

πιστεύουμε πως έχει δυναμικό χαρακτήρα και είναι ευέλικτο και ανοικτό σε μετατροπές και 

βελτιώσεις. 

 

Στοχοθεσία του όλης διδακτικής διαδικασίας 

 

Γενικός Σκοπός:   

 Αναγνώριση από τους μαθητές της αξονικής συμμετρίας σαν προφανούς και θεμε-

λιώδους ιδιότητας των γεωμετρικών σχημάτων. Μέσα από την εξοικείωση με την 

συμμετρία σαν αρχική έννοια και ιδιότητα και μέσα από κατασκευές, υποθέσεις, 

ανασκευές και βελτιώσεις να ορίσουν τα διάφορα είδη των γεωμετρικών σχημάτων 

και να αποδείξουν τις ιδιότητες τους. 

 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία.  

 Να αναγνωρίζουν  οι μαθητές την αξονική συμμετρία γύρω τους (στη φύση, στα 

μνημεία, στα έργα τέχνης) .Να σχεδιάζουν  τους άξονες συμμετρίας. 
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 Να αναγνωρίζουν και να σχεδιάζουν τους άξονες συμμετρίας των βασικών γεωμε-

τρικών σχημάτων ( διαφόρων ειδών τετραπλεύρων, τριγώνων, κανονικών πολυγώ-

νων) 

 Να ανακαλύπτουν και να διατυπώνουν τις ιδιότητες  των βασικών γεωμετρικών 

σχημάτων σαν συνέπεια  της αξονικής συμμετρίας που παρουσιάζουν 

 Να προβληματιστούν και να αναγνωρίσουν με τη βοήθεια των αξόνων συμμετρίας 

και των προκυπτουσών ιδιοτήτων που κατέχουν / δεν κατέχουν τα διάφορα είδη 

σχημάτων για τις σχέσεις γένους -  είδους που τα συνδέει και να τα ταξινομήσουν. 

 Να δώσουν ορισμούς των βασικών γεωμετρικών σχημάτων βάσει των συμμετριών 

που κατέχουν και να συγκρίνουν αυτούς τους ορισμούς με τους αντίστοιχους του 

σχολικού βιβλίου. 

 Να αποδείξουν, χρησιμοποιώντας σαν αρχική έννοια-ιδιότητα των σχημάτων την 

συμμετρία,  τις υπόλοιπες ιδιότητές τους και έτσι να έρθουν σε μια πρώτη επαφή 

με την αποδεικτική διαδικασία.    

 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

 

Weyl Herman (1991)   Συμμετρία  μτφ. Θ.Ηλιάδης εκδ. Τροχαλία. 
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Διαδραστικότητα και γνωσιακή επιστήμη στην εκπαίδευση 

 

Ξηρογιάννης Ιωάννης 

Καθηγητής ΠΕ19-20 Πληροφορικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  

xirogiannisg@gmail.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Καθώς ο άνθρωπος έχει απορροφήσει νέες δεξιότητες και πληροφορίες, οι νευρώνες σχη-

ματίζουν νέες συνδέσεις και ο εγκέφαλος ως σύνολο αυτών επανατοποθετεί ‘δίκτυα’ τρό-

πων επικοινωνίας, ανταλλαγής πληροφοριών και πρότυπα δραστηριότητας του. Από αυτή 

την άποψη, η επιστήμη ασχολείται με το πώς ο εγκέφαλος αντιλαμβάνεται τις πληροφορί-

ες, ανταποκρίνεται στα δεδομένα, και αναπτύσσει τις νέες δεξιότητες έχοντας μεγάλες δυ-

νατότητες να εισάγει την επιστήμη της νευρολογίας στην εκπαίδευση. Σημαντικοί υποκει-

μενικοί παράγοντες προέκυψαν από την παραπάνω διαπίστωση, όπως η ανάγκη να κατα-

νοήσουμε καλύτερα πότε και πώς είναι εφικτό οι μεταφορές και εξελικτικές αναθεωρήσεις 

της τεχνογνωσίας από τη μία περιοχή στην άλλη μέσω των νευρώνων του εγκεφάλου να 

μετατραπεί μετά από την απαραίτητη εκπαίδευση και μάθηση σε δεξιότητα.  Ποιες προ-

κλήσεις εμφανίζονται, από παιδαγωγικής προσέγγισης, στην τάξη, καθώς και ποιες είναι 

εκείνες οι δυσκολίες που απορρέουν, κάνοντας επιτακτική τη προσοχή των εκπαιδευτικών 

για τη χάραξη πολιτικής σε αυτό το εκκολαπτόμενο τομέα. 

 

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι ερευνητές από διάφορους επιστημονικούς κλάδους, όπως νευ-

ρολογία, γνωσιακή ψυχολογία, φιλοσοφία, τεχνητή νοημοσύνη, γλωσσολογία,  ανθρωπο-

λογία, έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους και τις γνώσεις τους, για να αντιμετωπίσουν αυτά τα 

θέματα, αναγνωρίζοντας την αξία των εισφορών κάθε μιας από τις παραπάνω σε διεπιστη-

μονικό επίπεδο. Σημαντικό ερώτημα λοιπόν, συμφωνά με τα παραπάνω, προκύπτει στο 

κατά πόσο, από επιστημονικής πλευράς οι διαφορετικές προσεγγίσεις ανά κλάδο μπορούν 

να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός νέου εκπαιδευτικού και καινοτόμου 

συστήματος έχοντας ως γνώμονα τις ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών) και 

εισάγοντας τη γνωσιακή επιστήμη σε αυτές.  

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαδραστικός Πίνακας, διαδραστικότητα, κονστρουκτιβισμός, ΤΠΕ, Γνωσια-

κή Επιστήμη, Εκπαίδευση,  Νέες Τεχνολογίες, Νέο- Ψηφιακό Σχολείο, διεπαφή, αντίληψη, 

νοητικό επίπεδο. 

 

Εισαγωγή 

 

Έχει υπάρξει πάντα μια γοητεία με το πώς λειτουργεί το μυαλό. Ποιες είναι οι πληροφορίες 

και οι γνώσεις που εισέρχονται στο μυαλό; Ποια είναι η φύση της νοημοσύνης; Πώς μπο-

ρούμε να αποκτήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα; Ερωτήματα του τύπου όπως 

αν μπορούμε να οικοδομήσουμε αυτοματοποιημένα συστήματα να αντιλαμβάνονται, να 

λύνουν τα προβλήματα, και να λαμβάνουν αποφάσεις, όπως οι άνθρωποι, και πώς εγκεφα-

λικές βλάβες επηρεάζουν τη γνωστική λειτουργία, αναλύονται στον τομέα της γνωστικής 

επιστήμης.  
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Η γνωσιακή επιστήμη έχει απεριόριστες δυνατότητες για τη μελλοντική σταδιοδρομία στη 

βιομηχανία, καθώς και στον ακαδημαϊκό χώρο. Σε τομείς όπως: 

 

α) η βιομηχανία των υπολογιστών (π.χ., ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τα έμπειρα 

συστήματα, κατανόηση γλώσσας, εικονική πραγματικότητα, γραφικά υπολογιστών, 

τον προγραμματισμό, αναλυτές, κλπ.), 

β) η βιοτεχνολογία (π.χ., γνωστική νευροεπιστήμη, βιομοριακή / γενετική τεχνολο-

γία υπολογιστών),  

γ) την ιατρική / ιατρική έρευνα, κλινική ψυχολογία / ψυχιατρική (π,χ., μαθησιακές 

δυσκολίες, δυσλεξία, αυτισμό, μάθηση και μνήμη, ψυχοθεραπεία,)  

δ) την εκπαίδευση (π.χ.,. πρόγραμμα σπουδών, εκμάθηση της γλώσσας, γνωστική 

ανάπτυξη, μαθησιακές δυσκολίες),  

ε) τη σχέση ανθρώπου-υπολογιστή (π.χ., διεπαφή και γραφικό περιβάλλον εργασί-

ας),  

στ) τον ανθρώπινο παράγοντα (σχεδιασμός των τηλεπικοινωνιών στους χώρους 

 εργασίας ),  

ζ) τη γλώσσα ( παθολογία του λόγου, διδασκαλία ξένων γλωσσών), 

η) τη μετάφραση της γλώσσας και της διαπολιτισμικής ερμηνείας, 

θ) τη λεξικογραφία (π.χ., λεξικό αναζήτησης δεδομένων, μηχανές αναζήτησης, κλπ.),  

λ) τη μουσική, και πολλούς άλλους, βρίσκει αντίκρισμα και αποθεώνει το λόγω που 

είναι η πλέον εξελίξιμη νέα καινοτόμα δύναμη στους κύκλους της εκπαίδευσης.  

 

H εισαγωγή της γνωσιακής επιστήμης σε μια σειρά από δράσεις όπου θα περιλαμβάνουν 

μια διεξοδική αναθεώρηση των συστημάτων κατάρτισης των εκπαιδευτικών στα σχολεία 

και τα πανεπιστήμια, καθώς και η εντατική επαγγελματική ανάπτυξη και επιμόρφωση των 

εκπαιδευτικών που εργάζονται στο σύστημα αυτό ήδη, μαζί με τη στενή παρακολούθηση 

της προόδου των παιδιών, θα είναι ουσιαστικής σημασίας. Η αποτελεσματική ευαισθητο-

ποίηση σε γονείς και οικογένειες στην κοινότητα σχετικά με τη σημασία της προετοιμασίας 

των παιδιών τους για την επιτυχία στην ανάγνωση πρέπει να είναι αυτοσκοπός.  Η έγκαιρη 

αλλαγή στην προσχολική εκπαίδευση και φιλοσοφίες, και στον τομέα της κατάρτισης των 

εκπαιδευτικών προσχολικής αγωγής, είναι επίσης ζωτικής σημασίας έτσι ώστε να αποτελέ-

σει το βήμα εκείνο όπου τα παιδιά στο νηπιαγωγείο να μαθαίνουν από πριν αρχίσουν το 

σχολείο προ-ανάγνωση και επιπροσθέτως οι εκπαιδευτικοί να είναι οι αρμόδιοι και να απο-

τελούν τον εμπνευστή προ-αναγνωστικών δεξιοτήτων ενισχύοντας έτσι την ετοιμότητα του 

σχολείου τους και την επιτυχία στη μάθηση σε αυτά τα κρίσιμα πρώτα χρόνια. Μία από τις 

πιο σημαντικές δραστηριότητες της σύγχρονης νευροεπιστήμη είναι η ικανότητα του εγκε-

φάλου να ανακαινίσει νέες ιδέες  ταυτόχρονα με την εμπειρία. 

 

Διαδραστικότητα στη νέα εκπαίδευση 

 

Όλοι µας μεγαλώσαμε κάτω από τη σκιά του μαυροπίνακα µε τα χέρια λευκά από τις κιμω-

λίες. Το ίδιο δεν ισχύει, ωστόσο, για τους μαθητές της ηλεκτρονικής εποχής. Νέα εργαλεία 

διαδραστικής εκπαίδευσης έχουν κάνει την εμφάνιση τους και κερδίζουν ταχύτατα έδαφος 

στις αίθουσες διδασκαλίας. 
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Οι διαδραστικοί πίνακες ( interactive whiteboards)  συνδυάζουν την ευχρηστία του μαυρο-

πίνακα µε την «εξυπνάδα» των υπολογιστών. Τα σηµάδια µιας σαρωτικής εισβολής των 

διαδραστικών τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι πλέον πολλά. Η αντικατάσταση των σχο-

λικών βιβλίων µε έναν τέτοιο υπολογιστή είναι κάτι το αναπόφευκτο να συμβεί στο νέο- 

ψηφιακό σχολείο. Αλλά το πραγματικό ερώτημα που απασχολεί όλους είναι κατά πόσον 

αξιοποιούνται οι όποιες νέες τεχνολογίες στο περιβάλλον του σχολείου και κατά πόσο οι 

ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι ικανοί να κάνουν χρήση αυτών των έξυπνων συστημάτων.   

 

Το ερώτημα της αξιοποίησης τέτοιων συστημάτων µπορεί να αναλυθεί σε δύο συνιστώσες. 

Η µία αφορά το πώς θα κάνει το µάθηµα ο δάσκαλος και η άλλη το πώς θα χρησιμοποιούν 

οι μαθητές τους υπολογιστές τους.  

 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών έχουν κερδίσει σημαντική θέση στην εκπαίδευση. Οι 

διαδραστικές εφαρμογές δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να  συμμετέχουν στην μά-

θηση. Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) είναι μία συσκευή αφής που συν-

δέεται με έναν υπολογιστή και προβολέα. Η χρήση τους στην εκπαίδευση συνδέεται με τις 

σύγχρονες θεωρίες εκπαίδευσης που είναι η διαδραστικότητα, ο κονστρουκτιβισμός, η συ-

νεργατική και ενεργητική μάθηση. Σχετικές έρευνες έχουν αναδείξει οφέλη σχετικά με τον 

ενθουσιασμό των μαθητών, τη συνεργασία , την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Ταυτόχρονα, οι 

εκπαιδευτικοί που σχεδιάζουν το μάθημά τους με βάση το διαδραστικό πίνακα γίνονται  

πιο αποδοτικοί  προσελκύοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον των εκπαιδευομένων. Στο 

δημόσιο σχολείο οι διαδραστικοί πίνακες εισήχθησαν μόλις πέρσι (2011-12) πιλοτικά στη 

πρωτοβάθμια (δημοτικά σχολεία) και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (μόνο στα γυμνά-

σια). Τι καλείται όμως διαδραστικός πίνακας και πώς µπορεί να βελτιώσει το µάθηµα στη 

τάξη;   

 

Οι νέοι διαδραστικοί πίνακες και ο ρόλος τους στην εκπαίδευση 

 

Ο διαδραστικός πίνακας στη διαδικασία της μάθησης. 
 

Όσο αφορά το θεωρητικό πλαίσιο για τη χρήση του διαδραστικού πίνακα στην εκπαίδευση, 

είναι σημαντικό να  διευκρινίσουμε όρους όπως η  διαδραστικότητα , ο κονστρουκτιβισμός 

(constructivism) , η συνεργατική και η ενεργητική μάθηση και πως σχετίζονται με τους δια-

δραστικούς πίνακες. 

 

Τι σημαίνει όμως «διαδραστικότητα»; Πρόκειται για έναν όρο ασαφή και πολυχρησιμοποι-

ημένο αλλά ταυτόχρονα πολυδιάστατο, όπως αποδεικνύεται από την πληθώρα των διαφο-

ρετικών ορισμών που δίνονται από τους μελετητές. Η γενική εκδοχή θέλει τη διαδραστικό-

τητα να αποτελεί την «αμοιβαία ανταλλαγή» δράσης μεταξύ ανθρώπων ή μεταξύ ανθρώ-

πων και άψυχων αντικειμένων ή καταστάσεων (Roussou, 2004b). Μια τεχνική εκδοχή ορίζει 

τη διαδραστικότητα ως τη λειτουργία εισαγωγής δεδομένων από τον χρήστη προς τον ηλε-

κτρονικό υπολογιστή καθώς και το είδος της ανταπόκρισης του συστήματος προς την ενέρ-

γεια αυτή (Sims, 1997) 
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Ο Κονστρουκτιβισμός βασίζεται στο μαθητή για να επιλέξει και να διαμορφώσει τις πληρο-

φορίες, να κάνει υποθέσεις έτσι ώστε να λάβει αποφάσεις και στο τέλος να δομήσει τη 

γνώση (Foerster, Glasersfeld, 1999) . Η συμμετοχή του μαθητή είναι πολύ σημαντική και ο 

διαδραστικός πίνακας αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για την επιτυχία της συμμετο-

χής. 

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο διαδραστικός πίνακας ευνοεί τη συνεργατική μάθηση. 

Συνεργατική μάθηση (collaborative learning) ορίζεται οποιαδήποτε διαδικασία ομαδικής 

μάθησης στην οποία λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον κάποιες από τις σημαντικές μαθησιακές 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών. Συνεργάζομαι σημαίνει εργάζομαι μαζί με κάποιον 

άλλο. Οι συνεργατικές δραστηριότητες οδηγούν στην ανερχόμενη γνώση, που είναι το απο-

τέλεσμα της διάδρασης μεταξύ των γνώσεων και απόψεων όλων όσων συμμετέχουν στο 

σχηματισμό της (Whipple, 1987). 

 

Η συνεργατική μάθηση είναι το εργαλείο για την ενεργητική μάθηση. Η ενεργητική μάθηση 

μπορεί να περιγραφεί ως η διαδικασία της «μάθησης μέσω της πράξης». Πρόκειται για μια 

εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο μαθητής είναι ενεργητικός εταίρος στη διαδικα-

σία μάθησης και όχι παθητικός δέκτης της γνώσης. Τα άτομα ή οι ομάδες μαθαίνουν καλύ-

τερα όταν συμμετέχουν ενεργητικά στη δική τους μάθηση.  

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση  του διαδραστικού πίνακα 

 

Η χρήση του διαδραστικού πίνακα άμεσα αποφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα καθώς το 

μάθημα γίνεται με πιο γοργό ρυθμό και οι μαθητές συμμετέχουν περισσότερο και πιο ε-

νεργά. Είναι το μέσο εκείνο που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές με ειδικές ανάγκες όπως 

είναι οι οπτικοί, κιναισθητικοί μαθητές ή μαθητές με προβλήματα ακοής, όρασης ή άλλες 

μαθησιακές δυσκολίες όπως  διαφορετικότητα στην αφομοίωση της μάθησης, να συμμε-

τέχουν στο μάθημα περιορίζοντας σε πολύ μικρό βαθμό την ειδική μεταχείριση που χρειά-

ζονται αυτοί οι μαθητές, ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν το ρυθμό του μαθήματος. 

Επιπλέον,  παρατηρήσεις  δείχνουν ότι ο σχεδιασμός μαθημάτων τα οποία γίνονται με τη 

χρήση διαδραστικού πίνακα μπορεί να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στο να είναι πιο α-

ποτελεσματικοί στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών στη διδασκαλία τους και να βελ-

τιώσουν τις προσωπικές τους ικανότητες προγραμματισμού διδασκαλίας.  

Θα μπορούσαμε λοιπόν να καταλήξουμε ότι η μοναδικότητα αυτής της τεχνολογίας του 

διαδραστικού πίνακα και το διδακτικό κέρδος έγκειται τελικά στην έγχυση της τεχνολογίας 

στην παιδαγωγική. Με άλλα λόγια τόσο η φυσική αλληλεπίδραση με τον πίνακα, όσο και η 

διαλογική αλληλεπίδραση του ενός παράγοντα μάθησης με κάποιον άλλον (για παράδειγμα 

δασκάλου με μαθητές, μαθητών μεταξύ τους, μαθητών με την διδακτέα ύλη), δημιουργεί 

μια σύνθετη συλλογική έννοια αλληλεπίδρασης η οποία και κρίνεται αναγκαία στο σύγχρο-

νο πολυπολιτισμικό περιβάλλον του Ελληνικού σχολείου (Μητάκος, 2005) .  
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Οι νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και η γνωσιακή επιστήμη. 
 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν κερδίσει σημαντική θέση ανάμεσα στα εργαλεία που χρησιμο-

ποιούνται για την εκπαίδευση του κοινού.  Παράλληλα,  η διαρκής αύξηση της δυνατότητας 

επεξεργασίας των Η/Υ,  η ανάπτυξη  «φιλικών» μορφών επικοινωνίας ανθρώπου- μηχανής 

σε συνδυασμό  µε την ελευθερία καθορισμού της εμπειρίας από τον μαθητή, διευκόλυναν 

την ευρύτατη αποδοχή της  «διαδραστικότητας»  ως κυρίαρχου και βασικού στοιχείου των 

τεχνολογικών εφαρμογών στην εκπαίδευση. 

 

Αν πρόκειται οι σύγχρονοι μαθητές να βοηθηθούν από το σχολείο τους στην απόκτηση α-

παραίτητων δεξιοτήτων για τον 21ο αιώνα, τότε οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να κατέχουν 

και οι ίδιοι τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες. 

 

Ο ‘μαύρος πίνακας’  ή ένας απλός προβολέας διαφανειών δεν είναι αρκετοί για τον παρα-

πάνω σκοπό. Το μάθημα πλέον σήμερα χρειάζεται να ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες 

ανάγκες των μαθητών και να καλύπτει τα διαφορετικά μαθησιακά στυλ που έχουν. (Μη 

λησμονούμε δε πως κάθε ένας μαθητής αντιλαμβάνεται το πλήθος των πληροφοριών που 

του παρέχονται με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με το που κατατάσσεται σε σχέση με τις 

δυνατότητες του εγκεφάλου του. (Διανοητική Αντίληψη -Δυναμική του Εγκεφάλου - Η δια-

δικασία της αντίληψης. Η διαδικασία από «Κάτω προς τα Πάνω» (Bottom- up) και από «Πά-

νω προς τα Κάτω» (Top- down)).  

 

Επιπροσθέτως, κάθε άτομο παρουσιάζει ποικίλες και διάφορες μαθησιακές δυσκολίες και 

προβλήματα στο πώς αφομοιώνει τις πληροφορίες που του παρέχονται. Έχοντας ως γνώμο-

να την αξιολόγηση των ικανοτήτων του ατόμου, να αφομοιώνει βραχέως τις πληροφορίες 

που του παρέχονται, θα μπορούμε συμπερασματικά να κάνουμε λόγο για το κατά πόσο 

εκείνο θα μπορεί να ανταποκριθεί σε ικανοποιητικό βαθμό στην νέα εκπαιδευτική διαδικα-

σία. Αυτή η κατά μία έννοια αξιολόγηση του ατόμου ( εκπαιδευτή- εκπαιδευόμενου) θα 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να παράσχει πληροφορίες για το διανοητικό δυνα-

μικό αυτού και πιο εξειδικευμένα για τις ενδεχόμενες μαθησιακές του δυσκολίες. 

 

Οι απαιτήσεις των μαθητών μεγαλώνουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να κρίνεται πλέον ως 

επιτακτική ανάγκη, να αναπροσαρμοστεί η μέθοδος διδασκαλίας που επιλέγουν οι καθηγη-

τές στην τάξη και επιπροσθέτως οι ίδιοι οι καθηγητές να κατέχουν δεξιότητες στις νέες τε-

χνολογίες. 

  

Ωστόσο η γενιά των τεχνολογικά «γηγενών» (digital natives) νέων, που δεν μπορούν να 

σκεφτούν τη ζωή τους χωρίς το διαδίκτυο, το ipod ή τα video games, προχωρεί ούτως ή άλ-

λως τεχνολογικά και συμβαδίζει με την πρόοδο, ενώ το σχολείο φαίνεται αδύναμο να κα-

τευθύνει αυτή τη γενιά στην εκπαιδευτική αξιοποίηση τέτοιων τεχνολογικών εξελίξεων και 

μέσων. Τελικά, η διαδραστικότητα και η εξέλιξη νέων μορφών διδασκαλίας καλύπτει πλή-

ρως τις προϋποθέσεις για αλλαγή και αναβάθμιση του νέου σχολείου, ή χρειάζονται και 

άλλες παράλληλες τεχνολογικές πολυμεσικές εφαρμογές και δράσεις να εισαχθούν στο κα-

θεαυτό σύστημα; 
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Η αλληλεπίδραση της γνωσιακής επιστήμης και των ΤΠΕ μέσω των διαδραστικών πινά-
κων 

 

Το ερώτημα που προκύπτει από τα παραπάνω είναι το κατά πόσο το η γνωσιακή επιστήμη 

καθαυτή είναι επαρκώς δυνατή να ικανοποιήσει την πολυπλοκότητα της αλληλεπιδραστι-

κής διαδικασίας  ανθρώπου- υπολογιστή.  

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι θα πρέπει οι σχεδιαστές των διαδραστικών συστημάτων και άλλων 

ΤΠΕ μοντέλων να αντιμετωπίσουν και να σχεδιάσουν σε βάθος πιο πολύπλοκα και σύνθετα 

σενάρια περιβαλλόντων εργασίας χρήσης αυτών των συστημάτων. Γνωρίζουμε ότι η επα-

νάσταση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και της Τεχνολογίας (ΤΠΕ) βοήθησε κατά πολύ 

στη κατανόηση και στην επίλυση των προβλημάτων σε συνδυασμό με τη γνωσιακή επιστή-

μη και ανέπτυξε πολλές εφαρμογές και διεργασίες στην εργονομία και στη μορφή της εκ-

παιδευτικής διαδικασίας όπως το ηλεκτρονικό εικονικό σχολείο, η εκπαίδευση από από-

σταση, εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης. 

 

Επιπροσθέτως η μελέτη της ανθρώπινης συμπεριφοράς συμβάλλει σημαντικά στην εξέλιξη 

της επιστήμης των υπολογιστών. Από την γένεση της γνωσιακής επιστήμης οι επιστήμονες 

και πιο συγκεκριμένα οι ψυχολόγοι που ασχολούνται με τη μελέτη των νοητικών διεργα-

σιών προσπαθούν να εντάξουν τα αποτελέσματα της μελέτης τους στο σχεδιασμό νέων λο-

γισμικών μοντέλων με σκοπό να απλοποιήσουν τη ζωή των χρηστών. Συστήματα τέτοιων 

λογισμικών μοντέλων βρίσκουμε στη καθημερινότητα μας σε πολύ απλή μορφή λ.χ. ασύγ-

χρονη ή και σύγχρονη επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, επεξεργασία κειμένου, διασκέδα-

ση μέσω πολυμεσικών εφαρμογών όπως παιχνίδια, αλλά και σε πιο σύνθετη λ.χ. έλεγχος 

εναέριας κυκλοφορίας, τραπεζικές συναλλαγές, μετεωρολογικές προβλέψεις κ.α. 

 

Η αλληλεπίδραση όμως καθαυτή μεταξύ ανθρώπου και υπολογιστή δεν είναι τόσο απλή 

όσο φαντάζει. Η διαδικασία της αλληλεπίδρασης ενεργοποιεί δύο διαφορετικούς μηχανι-

σμούς επεξεργασίας της πληροφορίας. Ο ένας είναι ο στόχος του χρήστη για την επίτευξη 

ενός σκοπού και η πλευρά του υπολογιστή για άμεση απόκριση και ικανοποίηση των απαι-

τήσεων του χρήστη. Ο βαθμός της επιτυχούς διεκπεραίωσης στόχων μέσα από αυτές τις 

διεργασίες πάνω στις οποίες θα κινηθεί ο χρήστης αλληλεπιδρώντας με τον υπολογιστή 

εξαρτάται από τους εξής παράγοντες: 

 

1. το είδος της διεπαφής μεταξύ τους, 

2. τους πιθανούς περιορισμούς των υλικών ή των λογισμικών μερών του συστήματος 

χρήσης,  

3. τον ανθρώπινο παράγοντα όπως την εμπειρία χρήσης, τα κίνητρα, το ‘know how’ 

και 

4. το νοητικό επίπεδο του χρήστη και της διαφορετικότητας στην αντίληψη και κατα-

νόηση της διαδικασίας. 

 

Αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος ώστε να θέσουμε σταθερές βάσεις 

ανάμεσα στη Γνωσιακή επιστήμη και στην επικοινωνία χρήστη με τις ΤΠΕ. Για παράδειγμα 

κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού της διεπαφής μια εκπαιδευτικής εφαρμογής για παιδιά 
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σχολικής ηλικίας είναι πολύ πιθανόν ούτε οι σχεδιαστές αλλά ούτε και οι προγραμματιστές 

να κατανοήσουν πλήρως (ή και καθόλου) την έννοια του αναπτυξιακού σταδίου στο οποίο 

βρίσκονται τα παιδιά που θα κάνουν χρήση την εφαρμογή. Καθίσταται επιτακτική ανάγκη η 

δημιουργία ικανών μοντέλων ελέγχου αποτελεσματικής χρήσης, χρηστικής ικανότητας του 

μοντέλου, και υποκειμενικής μάθησης ανά χρήστη, εργασίες που είναι σε θέση να αναλάβει 

ο ψυχολόγος της ομάδας ανάπτυξης του λογισμικού μοντέλου. Βασικές αρχές σχεδιασμού 

θα πρέπει να πληρούν προϋποθέσεις της αντιληπτικής ιδιαιτερότητας, της οξυδέρκειας του 

νου και της αποτελεσματικής λήψης αποφάσεων του χρήστη. Οι παραπάνω προϋποθέσεις 

θα πρέπει να θεωρηθούν επιτακτικές για το σχεδιασμό του λογισμικού μοντέλου τόσο σε 

υλικό, όσο και σε λογισμικό επίπεδο (σχεδιασμός οθόνης, μενού επιλογής, ομαδοποίηση 

πληροφοριών, εύρος πληροφορίας) που χρησιμοποιούνται και παρουσιάζονται στην εφαρ-

μογή. Επιπροσθέτως, η έρευνα και ο σχεδιασμός θα πρέπει να πληρούν ορισμένα χαρακτη-

ριστικά όπως τα ανθρώπινα όρια στην ακουστική και την οπτική αντίληψη ατομικά.  

 

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τα παραπάνω οι σχεδιαστές και οι προγραμματιστές έχουν 

την δυνατότητα να αποφύγουν ορισμένα λάθη κατά τη σχεδίαση και την εφαρμογή του λο-

γισμικού μοντέλου. Δεν είναι όμως ικανά να εγγυηθούν πλήρως  ένα λειτουργικό και απο-

τελεσματικό μοντέλο, καθώς η αλληλεξάρτηση των δεδομένων αυτών δεν είναι αρκετή για 

την πραγματοποίηση ενός πρότυπου και ευκολόχρηστου μοντέλου, καθώς οι οδηγίες χρή-

σης είναι συλλογικές και όχι ατομικές και απευθύνονται σε ομάδες χρηστών κι όχι σε κάθε 

χρήστη ξεχωριστά. Για παράδειγμα στα πολυχρηστικά (multiusing) και πολυδιεργαστικά 

(multitasking) μοντέλα χρησιμοποιούνται γενικευμένες οδηγίες χρήσης, με αποτέλεσμα να 

μην επαρκούν για να καθοδηγήσουν διαφορετικών αντιλήψεων χρήστες στη σωστή χρήση 

αυτών. 

 

Μέσω της αλληλεξάρτησης της Γνωσιακής Μάθησης και της Πληροφορικής και γενικότερα 

των ΤΠΕ, παρουσιάζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία η δυνατότητα να σχεδιαστούν πιο 

αποτελεσματικές εφαρμογές, με κύριο στόχο να υποστηριχθεί σε πιο στέρεο έδαφος η δι-

δασκαλία και η μάθηση σε ποικίλες και διαφορετικές περιπτώσεις, από τη προσχολική ηλι-

κία μέχρι και τη δια βίου μάθηση, και από την επαγγελματική κατάρτιση του χρήστη έως 

και τη συνεχή και συχνή εξειδίκευση πάνω σε σύνθετα συστήματα. Για να μπορέσουμε ό-

μως να κατανοήσουμε, χρησιμοποιήσουμε και αναπτύξουμε τη δύναμη της τεχνολογίας 

των ΤΠΕ στην επίτευξη των στα υπολογιστικά περιβάλλοντα εργασίας, θα πρέπει να είμα-

στε σε θέση να κατανοήσουμε πλήρως τις γνωστικές διεργασίες που παίρνουν μέρος κατά 

τη μάθηση μέσα σε τέτοια περιβάλλοντα, καθώς επίσης και το πώς οι ατομικές διαφορές 

επιδρούν σε αυτές τις διαδικασίες (Cuevas κ.α. 2004, Annett 1989). 

 

Επίλογος 
 

Στόχοι και σκέψεις πάνω στην έρευνα 
 

Οι στόχοι της έρευνας μας είναι η καταγραφή των γνωσιακών παραγόντων που επηρεάζουν 

τη διάδραση μαθητή-μαθήματος και η μελέτη της παιδαγωγικής δομής στα πλαίσια της α-

νάπτυξης και αξιολόγησης ενός ηλεκτρονικού περιβάλλοντος διδασκαλίας με πιλοτική ε-

1350/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



                           

 

φαρμογή για τη διδασκαλία του μαθήματος μέσω Πολυπαραγοντικών Συστημάτων και δια-

φορετικών γνωσιακών αντιλήψεων .  

 

Επιμέρους στόχοι της εργασίας είναι: 

- Η διερεύνηση παραμέτρων και καταγραφή των χαρακτηριστικών των μαθητών, του 

γνωστικού τους υπόβαθρου πριν και μετά το μάθημα και της εκτίμησης και θέσης τους σε 

σχέση με το μάθημα. 

 

- Η συσχέτιση παραμέτρων που δίνουν στις ομάδες στόχους των μαθητών, το παιδαγωγικό 

μοντέλο που ακολουθούμε και τη μορφή του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος. 

 

Η νέα τάση και προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε χώρες με ήδη ανεπτυγμένη υπο-

λογιστική και δικτυακή υποδομή, είναι η μετάβαση από την Κοινωνία της Πληροφορίας 

στην Κοινωνία της Γνώσης. Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας του διαδραστικού πίνακα στη 

σχολική τάξη, αποτελεί μια συναρπαστική εξέλιξη – πρόκληση για τις υποθέσεις που κάνα-

με μέχρι τώρα για το ρόλο της τεχνολογίας στη μάθηση. Η συγκεκριμένη τεχνολογία δίνει 

έμφαση στις στρατηγικές μάθησης που αφορούν στο Μάθημα για Όλη την Τάξη και αποτε-

λεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο που προσφέρει προστιθέμενη αξία στις μεθόδους επίδειξης 

και μοντελοποίησης, βελτιώνει την ποιότητα της αλληλεπίδρασης και αξιολόγησης από τον 

καθηγητή μέσα από την προαγωγή αποτελεσματικών ερωτήσεων, ισορροπεί τη δημιουργία 

πηγών από τον εκπαιδευτικό για το μάθημά του, με το σχεδιασμό του μαθήματος, ενώ πα-

ράλληλα αυξάνει το ρυθμό και το βάθος της μάθησης. Τέλος, καθώς θυμίζει πολύ τον πα-

ραδοσιακό μαυροπίνακα, δημιουργεί αίσθημα ασφάλειας ακόμα και στους τεχνοφοβικούς 

καθηγητές, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσουν στο μάθημά τους. 

 

Είναι εύκολο να επιτευχθεί ένα τόσο μεγάλο βήμα, αναλογιζόμενοι τις διαφορετικές ηλικίες 

και τις μέχρι τώρα τετριμμένες διδακτικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται από  την 

εκπαιδευτική κοινότητα;   

 

Τελικά,  ποιες θα πρέπει να είναι οι καινοτόμες διδακτικές μεθοδολογίες που θα προσελκύ-

σουν το κάθε μαθητή ξεχωριστά; 

 

Τι θα πρέπει να πράξουμε ώστε οι εκπαιδευτικοί να μη φαίνονται ¨ανεπαρκείς ¨ στα μάτια 

των μαθητών τους; 

Η είσοδος των Διαδραστικών Πινάκων και η διαφορετικές τεχνολογικές καινοτομίες, λόγου 

χάρη η εκπαίδευση από απόσταση, που εισάγονται στην εκπαίδευση είναι αρκετή να: 

 

 αντικαταστήσουν πλήρως τον παραδοσιακό μαυροπίνακα;   

 επιτρέψουν την προσθήκη στο µάθηµα ολοκληρωτικά νέων καινοτόμων τρόπων δι-

δασκαλίας; 

 καλύψει τους μαθητές ανάλογα με τη διαφορετικότητα της αντίληψης και αφομοί-

ωσης της πληροφορίας;  
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Διδασκαλία των μαθηματικών στο δημοτικό με τη χρήση ηλεκτρονικού παιχνιδιού 
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Δάσκαλος – Μεταπτυχιακός φοιτητής Παν. Αιγαίου 

akis85lamp@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Οι ΤΠΕ σήμερα να προκαλούν τεράστιο ενδιαφέρον. Η εκπαίδευση δε θα μπορούσε να εί-

ναι απούσα και λαμβάνοντας υπόψη το σημαίνοντα ρόλο της τεχνολογίας έχει εισάγει εδώ 

και χρόνια την Πληροφορική στα σχολεία. Τελευταία, το ενδιαφέρον της εκπαίδευσης έχει 

περιέλθει στην προώθηση της μάθησης μέσω του εμπλουτισμού της διδασκαλίας με τεχνο-

λογικά εργαλεία όπως τα εκπαιδευτικά λογισμικά και κατάλληλων ηλεκτρονικών παιχνι-

διών. Σ’ αυτήν την έρευνα μελετάται κατά πόσον ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι μπορεί να χρη-

σιμοποιηθεί στην τάξη ως εργαλείο για τη διδασκαλία περιοχών των μαθηματικών όπως τα 

κλάσματα και οι νοεροί υπολογισμοί. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Εκπαίδευση,  εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια, έμφυλη διάσταση, κλά-

σματα, Μαθηματικά, μάθηση, νοεροί υπολογισμοί, ΤΠΕ. 

 

Εισαγωγή 

Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση εντάσσονται όλο και περισσότερο 

τα τεχνολογικά εργαλεία. Οι μαθητές ανέκαθεν έλκονταν από τις νέες τεχνολογίες. Οι υπο-

λογιστές χάρη στα πολυμεσικά χαρακτηριστικά που διαθέτουν προκαλουν μεγάλο ενδια-

φέρον στους μαθητές και συνήθως ο καθένας απ’ αυτούς ενθουσιάζεται και μόνο στην ιδέα 

πως θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει έναν υπολογιστή, αν και απώτερος σκοπός του είναι 

το παιχνίδι. Η εικόνα, ο ήχος και η αλληλεπίδραση στον υπολογιστή είναι τόσο πολύ δυνατά 

στοιχεία που τα σημερινά παιδιά έχουν φτάσει στο σημείο να προτιμούν το εικονικό παι-

χνίδι από το πραγματικό. Έχοντας παρατηρήσει αυτό το φαινόμενο οι εμπλεκόμενοι  στο 

χώρο της εκπαίδευσης προσπαθώντας να εκμεταλλευθούν τη δυναμική των υπολογιστών, 

συνέβαλαν στον να δημιουργηθούν τα πρώτα εκπαιδευτικά λογισμικά.  

 

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών για τον πληροφορικό γραμματισμό (2011), οι ΤΠΕ 

πρέπει να αποτελέσουν για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου μαθησιακό-γνωστικό 

εργαλείο (cognitive tool) με την έννοια της κατάλληλης χρήσης των ΤΠΕ για την υποστήριξη 

κάθε γνωστικού αντικειμένου. Το σχολείο δηλαδή θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους 

μαθητές να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές στα πλαίσια των άλλων μαθημάτων και οι 

μαθητές από την πλευρά τους αποκτώντας τον πληροφορικό γραμματισμό θα μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας με τους συμμαθητές τους ή 

με τον δάσκαλό τους.  

 

Μάθηση με ηλεκτρονικό υπολογιστή 

 

Οι σύγχρονες ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες αναφέρουν ως απαραίτητη προϋπόθεση για την 

επίτευξη των μαθησιακών στόχων τη βαθμιαία αυτονόμηση του εκπαιδευομένου από το 
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παραδοσιακό παθητικό δασκαλοκεντρικό σύστημα μετάδοσης γνώσης και την ενσωμάτωση 

του σε μια πιο ενεργητική μαθησιακή διαδικασία  (Ρετάλης, Αβούρης & Αναστασιάδης, 

2005). Η εμφάνιση της ηλεκτρονικής μάθησης ως όρος έγινε τη δεκαετία του 1990. Τότε η 

χρήση του υπολογιστή ως εκπαιδευτικό εργαλείο αυξήθηκε κατακόρυφα και πλέον στην 

εκπαίδευση έχουν διακριθεί διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το ρόλο που κατέχει ο υπο-

λογιστής. Η έννοια της ηλεκτρονικής μάθησης δημιουργήθηκε για να σημάνει τη χρήση νέ-

ων τεχνολογιών προς όφελος της εκπαίδευσης.  

 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια στην εκπαίδευση 

 

Το παιχνίδι συνοδεύει την ύπαρξη του ανθρώπου από τη γέννηση του και αναμφίβολα θε-

ωρείται ως ένα από τα πιο βασικά στοιχεία που επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιδιού. Γε-

νικά, ως παιχνίδι ορίζεται μία σειρά από εθελοντικές ενέργειες που έχει συμμετέχοντες, 

στόχους, κανόνες και περιλαμβάνει το στοιχείο του ανταγωνισμού (Asgari & Kaufman, 

2004). Ο Malone (1980) υποστηρίζει πως οι παράγοντες που κάνουν τους ανθρώπους να 

θέλουν να παίξουν παιχνίδια είναι η περιέργεια, η φαντασία και η πρόκληση. Τα  εκπαιδευ-

τικα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι τίποτα άλλο παρά εφαρμογές που συνδυάζουν τα χα-

ρακτηριστικά των ηλεκτρονικών παιχνιδιών προσπαθώντας να πετύχουν συγκεκριμένα εκ-

παιδευτικά αποτελέσματα για τον χρήστη. Μελέτες που προσπάθησαν να διελευκάνουν 

τους λόγους που τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται ευχάριστα και γοητεύουν τόσο τους 

μαθητές έδειξαν ότι προσφέρουν το αίσθημα του ελέγχου, της περιέργειας, της εξωγενούς 

και της εσωγενούς φαντασίας στους χρήστες, προκαλώντας τους ταυτόχρονα να ασχολη-

θούν μ’αυτά. Με βάση αυτά τα αποτελέσματα οι Lepper  και Malone (1987), πρότειναν τη 

χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως ένα μέσο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Τα εκ-

παιδευτικά παιχνίδια όμως για να είναι αποτελεσματικά, θα πρέπει οι εκπαιδευτές να λαμ-

βάνουν υπόψη το τι θέλουν να διδάξουν, να θέτουν στόχους και χρησιμοποιούν τμήματα 

του παιχνιδιού ή να ωθούν τους μαθητές να ασχοληθούν με συγκεκριμένα στοιχεία του 

παιχνιδιού, ώστε να βοηθηθεί η εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχουν τρία διαφορετικά είδη 

μάθησης με τη συμβολή των  ηλεκτρονικών παιχνιδιών (Egenfeldt-Nielsen, 2009). Η μάθηση 

μέσω ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, με το οποίο ο εκπαιδευτικός εμπλουτίζει τη διδασκα-

λία του, αποτελεί ένα από τα είδη μάθησης που εμπλέκουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συ-

νήθως αυτά τα παιχνίδια έχουν κατασκευαστεί ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Η μά-

θηση με ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορεί να αποτελεί διαφορετική κατηγορία σε σχέση με την 

παραπάνω, υπό την έννοια πως το ηλεκτρονικό παιχνίδι αν και δε σχεδιάστηκε για εκπαι-

δευτικούς σκοπούς, περιέχει στοιχεία που μπορούν να φανούν χρήσιμα κατά την εκπαιδευ-

τική διαδικασία Τέλος, υπάρχει και η μάθηση μέσω της κατασκευής ενός παιχνιδιού. Το συ-

γκεκριμένο είδος αφορά την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων από τους μαθητές κατά τη 

διαδικασία κατασκευής ενός παιχνιδιού.  

 

To γεγονός πως τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρούνται πλέον ως ικανά μαθησιακά εργαλεία 

οφείλεται σύμφωνα με τον van Eck (2006) σε τρεις παράγοντες που έχουν λειτουργήσει κα-

ταλυτικά για την ανάληψη του τίτλου των ικανών εκπαιδευτικών εργαλείων για τα ηλεκτρο-

νικά παιχνίδια. Ο πρώτος παράγοντας αφορά τη διαρκώς αυξανόµενη δηµοτικότητα των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών, αφού τα ηλεκτρονικά παιχνίδια σήμερα αποτελούν καθημερινό-

τητα για την πλειοψηφία των μαθητών. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά την παρατηρούµε-
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νη αδυναµία της παραδοσιακής διδασκαλίας να προσελκύσει τους σημερινούς μαθητές 

που έχουν μεγαλώσει με όλα τα νέα τεχνολογικά εργαλεία και «απαιτούν» να εντυπωσια-

στούν για να τους τραβήξουν την προσοχή, ενώ ο τρίτος παράγοντας σχετίζεται µε την προ-

οδευτικά διευρυνόµενη έρευνα που αφορά τη δυναµική της µάθησης µέσω ηλεκτρονικών 

παιχνιδιών.  

 

Διδασκαλία μαθηματικών με ηλεκτρονικό παιχνίδι 

 

Το ΔΕΠΠΣ προβλέπει ειδικούς σκοπούς για τη διδασκαλία των Μαθηματικών, ανάμεσα 

στους οποίους είναι:η απόκτηση βασικών μαθηματικών γνώσεων και ικανοτήτων, η καλ-

λιέργεια της μαθηματικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας, η κατανόηση στοιχειωδών Μα-

θηματικών μεθόδων, η ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων, η ανάδειξη της 

δυνατότητας εφαρμογής και πρακτικής χρήσης των Μαθηματικών και η καλλιέργεια θετι-

κής στάσης απέναντι στα Μαθηματικά. 

 

Η επίτευξη των παραπάνω στη σχολική τάξη δεν είναι εύκολη υπόθεση, άλλωστε τα μαθη-

ματικά είναι από τα μαθήματα που η κατανόησή τους είναι προβληματική για μεγάλο πο-

σοστό των μαθητών. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η διδασκαλία των Μαθηματικών δε 

φαίνεται ελκυστικός στην πλειοψηφία των μαθητών επειδή δεν συνδέεται με τα ενδιαφέ-

ροντα και τις εμπειρίες τους (Goodrum και συν., στο Meletiou & Maurotheris, 2012). Η τε-

χνολογία είναι ικανή να χαρίσει στους μαθητές αξιόλογα εργαλεία που θα αλλάξουν την 

εικόνα της διδασκαλίας των μαθηματικών, κάνοντάς τη περισσότερο συμμετοχική και ζητώ-

ντας από τους μαθητές να πάρουν μέρους στη λήψη αποφάσεων και στην επίλυση προ-

βλημάτων. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να αναζητούν συνεχώς διαφορετικούς τρόπους για 

να διδάξουν το αντικείμενο, ώστε να γίνονται κατανοητοί από το σύνολο των μαθητών 

τους, καθώς κάθε μαθητής μπορεί να αποκτά δικές του στρατηγικές επίλυσης.  

 

Γενική περιγραφή της έρευνας 

 

Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας 2 

τμημάτων της ύλης των Μαθηματικών της Ε΄τάξης μέσω της χρήσης δύο ηλεκτρονικών παι-

χνιδιών. Από την ύλη της Ε΄τάξης επιλέχθηκε να διδαχθεί η ενότητα της πρόσθεσης και α-

φαίρεσης ομώνυμων και ετερώνυμων κλασμάτων και παράλληλα να εξασκηθούν τα παιδιά 

στους νοερούς υπολογισμούς. Για τη διενέργεια της έρευνας χωρίστηκαν οι 87 μαθητές 6 

τάξεων σε δύο ομάδες: στην πειραματική ομάδα και στην ομάδα ελέγχου. Αρχικά δόθηκε 

ένα Pretest για να μετρηθεί η επίδοση των μαθητών και στη συνέχεια, η πειραματική ομά-

δα διδάχθηκε τις συγκεκριμένες ενότητες με ηλεκτρονικό παιχνίδι,ενώ η ομάδα ελέγχου με 

παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Στο τέλος, μετρήθηκε ξανά με Posttest η επίδοση των 

μαθητών. 

 

Συμμετέχοντες 

 

Στη συγκεκριμένη έρευνα συμμετείχαν 87 μαθητές από 6 σχολικές τάξεις Ε΄δημοτικού του 

νομού Βοιωτίας και του νομού Λάρισας. 41 μαθητές από 3 τάξεις αποτέλεσαν την πειραμα-

τική ομάδα και 46 μαθητές από άλλες 3 τάξεις την ομάδα ελέγχου. Η διαδικασία της επιλο-
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γής του δείγματος των τάξεων που αποτέλεσαν το δείγμα των 87 μαθητών έγινε με βάση τις 

αρχές της τυχαίας δειγματοληψίας.  

 

 

 

Εργαλεία 

 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια και 2 ηλεκτρονικά παι-

χνίδια. Πιο συγκεκριμένα:  

 

α)Ένα Pretest κι ένα Posttest που υπολογίζουν την επίδοση των μαθητών στους νοερούς 

υπολογισμούς, αλλά και στην πρόσθεση – αφαίρεση κλασμάτων πριν και μετά τη διδασκα-

λία.  

 

β)Επιλέχθηκαν  ακόμη, δύο ηλεκτρονικά παιχνίδια για να χρησιμοποιηθούν κατά τη διδα-

σκαλία της πειραματικής ομάδας. Πιο αναλυτικά το παιχνίδι Timez Attack που ειδικεύεται 

στα μαθηματικά και ιδιαίτερα στους νοερούς υπολογισμούς. Το παιχνίδι Math Blaster 9-12 

προορίζεται όπως φανερώνει κι ο τίτλος του  για μαθητές ηλικίας περίπου 9-12 ετών. Ανή-

κει κι αυτό στην κατηγορία των εκπαιδευτικών παιχνιδιών ρόλων και εξυπηρετεί μαθησια-

κούς στόχους που έχουν σχέση με τα μαθηματικά. Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιήθη-

καν επιμέρους τμήματα του παιχνιδιού που σχετίζονται με την πρόσθεση και την αφαίρεση 

κλασμάτων. 

 

Περιορισμοί 

 

Οι περιορισμοί της παρούσας έρευνας σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με το ζήτημα του δια-

θέσιμου χρόνου για τη διεξαγωγή της διδασκαλίας. Οι μαθητές δεν είχαν χρόνο να προ-

σαρμοστούν στα δεδομένα του παιχνιδιού, αφού η χρονική διάρκεια των τεσσάρων διδα-

σκαλιών τηρήθηκε αυστηρά, καθώς και οι ομάδες ελέγχου τήρησαν αυστηρά το χρονικό 

όριο που είχαν στη διάθεσή τους.  Τέλος, το μέγεθος του δείγματος δεν ήταν το ιδεατό και 

ένα μεγαλύτερο δείγμα ίσως προσέφερε περισσότερο ασφαλή συμπεράσματα.  

 

Ερευνητικές υποθέσεις 

 

Οι υποθέσεις της έρευνας σχετίζονται με τη σύγκριση των επιδόσεων της πειραματικής και 

της ομάδας ελέγχου πριν και μετά τη διδασκαλία. Η πρώτη υπόθεση αφορά την αλληλεπί-

δραση μεταξύ των μεθόδων και του παράγοντα του φύλου ως προς τη συνολική επίδοση 

στα μαθηματικά, ενώ οι άλλες δύο τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεθόδων στα δύο τεστ 

στα επιμέρους τμήματα των κλασμάτων και των νοερών υπολογισμών. 

 

Αποτελέσματα 

 

Αρχικά εξετάστηκε η υπόθεση 1 της έρευνας που ισχυρίζεται πως υπάρχει επίδραση της 

μεθόδου διδασκαλίας και του φύλου στη συνολική επίδοση στα μαθηματικά στις 2 μετρή-

σεις, αλλά και αλληλεπίδραση των παραγόντων. Για τον στατιστικό έλεγχο της υπόθεσης 
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χρησιμοποιήθηκε το κριτήριο της παραγοντικής ανάλυσης διακύμανσης μικτού σχεδια-

σμού. Από την ανάλυση διαπιστώθηκε πως η πειραματική ομάδα εμφάνισε στατιστικά ση-

μαντική βελτίωση στους μέσους όρους της, σε αντίθεση με την ομάδα ελέγχου, της οποίας 

η βελτίωση δε θεωρήθηκε στατιστικά σημαντική. Παρ’όλα αυτά δεν εμφανίστηκε αλληλέ-

πιδραση στις επιδόσεις μεταξύ των δύο μεθόδων και του παράγοντα του φύλου. 

 

Στον Πίνακα 1 εμφανίζονται οι μέσοι όροι των δύο ομάδων.  

 

 
M.O T.Α. 

Συνολική επίδοση πριν τη διδασκαλία 

                                                      Πειραματική 

                                                      Ελέγχου 

Συνολική επίδοση μετά τη διδασκαλία 

                                          Πειραματική 

                                          Ελέγχου 

 

61,87 

66,40 

 

70,07 

68,06 

   

24,65 

25,36 

 

20,51 

24,21 

 

Πίνακας 1.Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις της μεταβλητής Συνολική επίδοση στα 

μαθηματικά της πειραματικής και της ομάδας ελέγχου πριν και μετά την επίδραση της δι-

δασκαλίας. 

 

Από τον Πίνακα 1, ελέγχωντας τους μέσους όρους διαπιστώνεται πως οι μέσοι όροι της πει-

ραματικής ομάδας σημειώνουν μεγαλύτερη πρόοδο από την επίδραση της διασκαλίας σε 

σχέση με τους μέσους όρους της ομάδας ελέγχου. 

 

Για την υπόθεση 2 της έρευνας χρησιμοποίηθηκε το κριτήριο της διπαραγοντικής ανάλυσης 

διακύμανσης μικτού σχεδιασμού. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαπιστώθηκε πως 

υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά από την επίδραση της μεθόδου στην πειραματική 

ομάδα μεταξύ των δύο μετρήσεων.  

 

 
Γράφημα 5. Ευθείες των μέσων όρων της επίδοσης στα κλάσματα για κάθε ομάδα. 

 

Στο Γράφημα 2 εμφανίζονται τεμνόμενες οι δύο ευθείες των επιδόσεων της πειραματικής 

και της ομάδας ελέγχου στα κλάσματα. Συνεπώς, διαπιστώνεται ξανά η στατιστική σημαντι-

κότητα, αφού η πειραματική ομάδα ενώ ξεκινά με χαμηλότερη επίδοση (Μ.Ο. = 25,87 και 

1358/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Τ.Α.= 13,42 ) από την ομάδα ελέγχου (Μ.Ο.= 26,89 και Τ.Α.= 14,49) στο Pretest, την ξεπερνά 

στο Posttest (Μ.Ο.= 32,44 και Τ.Α. =16,46 αντί Μ.Ο.=28,16 και Τ.Α.= 16,16) διαμορφώνοντας 

μεγαλύτερη πρόοδο χάρη στη διδασκαλία με το ηλεκτρονικό παιχνίδι σε σχέση με την πρό-

οδο από την παραδοσιακή διδασκαλία που επιτυγχάνει η ομάδα ελέγχου. 

Για τον έλεγχο της υπόθεσης 3 χρησιμοποιήθηκε ξανά το κριτήριο της διπαραγοντικής ανά-

λυσης διακύμανσης μικτού σχεδιασμού. Από τα αποτελέσματα της ανάλυσης διαπιστώνε-

ται στατιστικά σημαντική επίδραση της μεθόδου διδασκαλίας μόνο στην πειραματική ομά-

δα.  

 

 
Γράφημα 3. Ευθείες των μέσων όρων της επίδοσης στους νοερούς υπολογισμούς για κάθε 

ομάδα. 

 

Από το Γράφημα 3 διαπιστώνεται η στατιστική σημαντικότητα για την πειραματική ομάδα 

στις 2 μετρήσεις. Συγκεκριμένα, η πειραματική ομάδα εμφάνισε Μ.Ο.= 36,00 και Τ.Α.= 

13,23 κατά το Pretest και επίδοση Μ.Ο.=39,83 και Τ.Α.= 14,10 κατά το Posttest. Ωστόσο η 

ομάδα ελέγχου έχει επίδοση M.O.= 39,51 και Τ.Α.= 12,99 πριν τη διδασκαλία και επίδοση 

Μ.Ο.= 39,86 και Τ.Α.=  10,31 μετά τη διδασκαλία.  

 

 

Συμπεράσματα 

 

Σε γενικές γραμμές μπορεί να θεωρηθεί πως τα αποτελέσματα της έρευνας ήταν ιδιαιτέρως 

ενθαρρυντικά για την επίδραση της διδασκαλίας με ηλεκτρονικό παιχνίδι στις επιδόσεις στα 

μαθηματικά σε σύγκριση με την επίδραση της παραδοσιακής διδασκαλίας. Η πειραματική 

μέθοδος διδασκαλίας βελτίωσε περισσότερο την επίδοση συνολικά στα μαθηματικά συ-

γκριτικά με την ομάδα ελέγχου που διδάχτηκε παραδοσιακά το συγκεκριμένο αντικείμενο. 

Μάλιστα η επίδραση της πειραματικής διδασκαλίας ήταν πολύ σημαντική, με αποτέλεσμα 

να προκαλέσει πολύ μεγαλύτερη βελτίωση στη συνολική επίδοση των μαθητών της πειρα-

ματικής ομάδας σε σύγκριση με τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών της ομάδας ελέγ-

χου. Στο επιμέρους τμήμα των κλασμάτων, αλλά και των νοερών υπολογισμών οι μαθητές 

της πειραματικής ομάδας σημείωσαν σημαντική βελτίωση στην επίδοση τους χάρη στη δι-

δασκαλία με το ηλεκτρονικό παιχνίδι, ενώ η ομάδα ελέγχου επέδειξε πολύ μικρότερη βελ-

τίωση που προήλθε από την παραδοσιακή διδασκαλία.  

 

Για να αποκτηθεί μια ασφαλέστερη και σαφέστερη εικόνα για την επιτυχία της διδασκαλίας 

των μαθηματικών με τη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών στο δημοτικό σχολείο, θα ήταν 
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φρόνιμο να δημιουργηθεί μια ευρύτερη έρευνα στο εγγύς μέλλον, η οποία θα εξέταζε την 

επίδραση της διδασκαλίας στις επιδόσεις των μαθητών. 
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Η αξιοποίηση του Ντοκιμαντέρ «Μακρόνησος» στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ενηλίκων  

 

Σωτήρου Bασιλική - Δήμητρα 

Εκπαιδευτικός-καθηγήτρια ελληνικής φιλολογίας 

vanda_sotirou@yahoo.com 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η συγκεκριμένη έρευνα αναφέρεται στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του ιστορικού ντοκιμα-

ντέρ «Μακρόνησος» στη διδασκαλία της ιστορίας στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαί-

δευσης ενηλίκων του προγράμματος «ΟΔΥΣΣΕΑΣ». Σύμφωνα με τους σκοπούς του μαθήμα-

τος της ιστορίας, τις θεωρίες της εκπαίδευσης ενηλίκων και της διαπολιτισμικής εκπαίδευ-

σης εξετάσθηκε πόσο το ιστορικό ντοκιμαντέρ μπορεί να ανταποκριθεί στους σκοπούς αυ-

τούς.Επίσης, διερευνήθηκε η εμπλοκή και η ευημερία των μαθητών κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος και διεξήχθη έρευνα ποσοτική και ποιοτική για τα αποτελέσματα. 

Λέξεις - κλειδιά: διαπολιτισμική εκπαίδευση, θεωρίες εκπαίδευσης ενηλίκων, κινηματο-

γράφος- ντοκιμαντέρ ως μέσο διδασκαλίας,σκοποί του μαθήματος της ιστορίας,  εμπλοκή 

και ευημερία των μαθητών. 

 

ΘΕΩΡΙΑ 

Το ιστορικό γεγονός 

Πρώτη ύλη παράδοσης της ιστορίας είναι το ιστορικό γεγονός.1  «Η πράξη δηλαδή του αν-

θρώπου που έχει επηρεάσει σε κάποιο βαθμό τη ζωή πολλών ανθρώπων.»2 Ο Ηρόδοτος 

στο προοίμιο της ιστορίας του έχει προηγηθεί στον προσδιορισμό του ιστορικού γεγονότος. 

Συγκεκριμένα αναφέρει για την ιστορική του αφήγηση: «ἀπόδειξις ἥδε, ὡς μήτε τά γενόμε-

να  ἐξ ἀνθρώπων  τῷ  χρόνῳ ἐξίτηλα γένηται, μήτε ἔργα μεγάλα  τε καί θωμαστά, τά μέν  

Ἕλλησι, τά δέ βαρβάροισι ἀποδεχθέντα ἀκλεᾶ γένηται, τά τε ἄλλα καί δι᾿ ἣν αἰτίην ἐπολέ-

μησαν ἀλλήλοισι.» Οι προσδιορισμοί «τά γενόμενα  ἐξ ἀνθρώπων», «ἔργα μεγάλα  τε καί 

θωμαστά», «μήτε ἐξίτηλα γένηται», και «δι᾿ ἣν αἰτίην ἐπολέμησαν» αποτελούν εύστοχο 

προσδιορισμό του ιστορικού γεγονότος.3 Ως το τέλος του 18ου αιώνα το περιεχόμενο του 

όρου ιστοριογραφία παρέμεινε, όπως καθορίστηκε από τον Ηρόδοτο. Από τον 19ο αι. το 

ιστορικό ενδιαφέρον επεκτάθηκε στην κοινωνική και οικονομική ζωή καθώς και στον πολι-

τισμό. Η σύγχρονη ιστοριογραφία διευρύνει το ενδιαφέρον της σε όλες τις ανθρώπινες 

δραστηριότητες.4 

 

Σκοπός του μαθήματος της ιστορίας . 

Κύριος σκοπός του μαθήματος της ιστορίας είναι η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης και συνεί-

δησης. Η ιστορική σκέψη καλλιεργείται στους μαθητές από την κριτική μελέτη του παρελ-

θόντος. Επιπλέον, οι μαθητές κατανοούν το παρόν και αντιμετωπίζουν πιο υπεύθυνα τις 

καταστάσεις. Επίσης, η ιστορία έχει ως σκοπό να διευρύνει τις γνώσεις των μαθητών και να 

                                                            
1 ΕΧ. Καρρ, Τι είναι η ιστορία, μετ. Φρ. Λιάππα, Πλανήτης, Αθήνα 1983, σελ. 7-34. 
2 Βερτσέτης Αθανάσιος, 1999, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, σελ 15. 
3 Βερτσέτης Αθανάσιος, 1999, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, σελ. 16. 
4 Βερτσέτης Αθανάσιος, 1999, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 
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καλλιεργήσει τη μνήμη τους, να ανυψωθεί η αποδοτικότητα των πνευματικών λειτουργιών  

με την καλλιέργεια της μνήμης και της φαντασίας, καθώς συνεχώς αναπαριστά τα γεγονότα 

του παρελθόντος για να τα κατακτήσει και να τα βιώσει ο άνθρωπος. Με την ανάπτυξη της 

κριτικής σκέψης καλείται να μελετήσει τις αιτιώδεις σχέσεις  των γεγονότων και τις άλλες 

αιτιοκρατικές σχέσεις μέσω των οποίων θα κατανοήσει τις κοινωνικές και πολιτικές κατα-

στάσεις του παρελθόντος. Ακόμη, το μάθημα καλλιεργεί τη βουλητική λειτουργία των μα-

θητών, γιατί δημιουργεί σε αυτούς ποικίλα συναισθήματα και βιώματα που οδηγούν συνή-

θως σε ισχυρές βουλητικές παρορμήσεις . Τέλος, η ιστορία καλλιεργεί συναισθήματα συνο-

χής μεταξύ των μελών της κοινωνίας και παράλληλα καλλιεργεί μια ευρύτερη ευρωπαϊκή 

και πανανθρώπινη σκοποθεσία, γιατί πλέον ζούμε στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης , που 

είναι η ευρύτερη πατρίδα μας και πέραν αυτής μιας ευρείας παγκοσμιότητας.5 

 

Τα μέσα διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του μαθήματος της ιστορίας υπαγορεύει την εποπτικότητα και τη βιωματικό-

τητα η οποία επιτυγχάνεται και με τα οπτικοακουστικά μέσα.  Χάρη σε αυτά «αισθητοποιεί-

ται το μάθημα και δημιουργούνται έντονες παραστάσεις στους μαθητές , που εντυπώνο-

νται ισχυρώς στην ανθρώπινη συνείδηση και είναι εύκολες σε αναπαράσταση,όταν υπάρ-

χουν τα κατάλληλα εξωτερικά ερεθίσματα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι μαθητές να κατα-

νοούν ουσιαστικά τα γεγονότα και να έχουν γνώσεις με διάρκεια και σταθερότητα.»6 Τα 

μέσα διαδασκαλίας μπορεί να είναι οπτικά (πχ.χάρτες), ακουστικά (πχ.μαγνητοφωνο),  και 

οπτικοακουστικά (πχ. Βίντεο, κινηματογράφος). Από τα παραπάνω ξεχωρίζει ο κινηματο-

γράφος, γιατί προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στους μαθητές λόγω της εντύπωσης της κίνη-

σης και της φυσικής δράσης που δημιουργεί. Ο συνδιασμός του τερπνού μετά του ωφελί-

μου δημιουργεί άριστες προϋποθέσεις ουσιαστικής μάθησης. Επομένως, ικανοποιούνται 

στόχοι διδακτικοί και ψυχολογικοί.7 Αξιόλογο είδος κινηματογράφου για το μάθημα της 

ιστορίας είναι το ιστορικό ντοκιμαντέρ. 

 

Ντοκιμαντέρ 

Το ντοκιμαντέρ είναι είδος κινηματογραφικής ταινίας που πραγματεύεται ιστορικά, πολιτι-

κά, καλλιτεχνικά ή άλλα θέματα, για την παρουσίαση των οποίων βασίζεται σε πραγματικά 

περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία. Ο όρος αποδίδεται στον Τζον Γκρίερσον που όρισε το 

ντοκιμαντέρ ως την «καλλιτεχνική αναπαράσταση της πραγματικότητας». Η ιστορία του 

είδους ξεκινά,ωστόσο, από τα τέλη περίπου του 19ου αιώνα, όταν προβάλλονται οι πρώτες 

ταινίες που σήμερα μπορούν να καταχωρηθούν στα ντοκιμαντέρ. 

 

Ιστορικό ντοκιμαντέρ 

 «Στο ιστορικό ντοκιμαντέρ το χθες και το σήμερα δεν παραλληλίζονται ακριβώς, αλλά το-

ποθετούνται από κοινού στο παρόν μιας διαδρομής όπου συναντιούνται  τα τράβελινγκ  της 

κάμερας στους έρημους πια τόπους με το μοντάζ των παλαιών αρχείων. Η μνήμη που συ-

γκροτείται δεν έχει καμία σχέση με την προσωπική ανάμνηση . Είναι η μνήμη της αφυπνι-

σμένης συνείδησης, η οποία δεν αφορά τίποτε περισσότερο από τον όλεθρο των στρατοπέ-

δων συγκέντρωσης και δεν ανήκει σε μια μόνο εποχή και σε μια μόνο χώρα. Το θέμα δεν 

                                                            
5 Βερτσέτης Αθανάσιος, 1999, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα 
6 Βερτσέτης Αθανάσιος, 1999, Διδακτική της Ιστορίας, Αθήνα, σελ 152. 
7 Βερτσέτης Αθανάσιος, 1999, Διδακτική της Ιστορίας 
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είναι να διατηρηθούν μνήμες του παρελθόντος από το οποίο έχουμε αποκοπεί, αλλά να 

διατηρήσουμε ζωντανή την αναπαράσταση αυτή με ανησυχία»8 είτε χρησιμοποιώντας τη 

μυθοπλασία  είτε αρχειακές εικόνες και έρημα τοπία είτε πρόσωπα που βίωσαν τα γεγονό-

τα. 

 

«ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ» 

 «Όποιος ενδιαφέρεται για το τι πραγματικά συνέβη με την ελληνική ιστορία του 20ου αιώ-

να, η Μακρόνησος είναι το κατ' εξοχήν αντικείμενο». Με την παραπάνω φράση εξηγεί ο 

σκηνοθέτης και ιστοριοδίφης Ηλίας Γιαννακάκης την απόφασή του να γυρίσει ένα ντοκιμα-

ντέρ για τη Μακρόνησο, δεδομένου ότι ως 40άρης δεν έχει σχετικά βιώματα, ούτε συγγε-

νείς που συνδέονται με αυτήν. «Η Μακρόνησος είναι μια τόσο βίαιη ιστορική συγκυρία. 

Αποτελεί χαρακτηριστικά το πρώτο διεθνές πείραμα στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου. Για-

τί ήταν αμερικανοβρετανικής καθοδήγησης. Το πείραμα έγκειτο στην αλλαγή συνειδήσεων. 

Η δήλωση μετανοίας ήταν μια προσπάθεια εξευτελισμού. Ύστερα δοκιμαζόταν ο προσηλυ-

τισμός, με τελετουργίες τσακίσματος του ηθικού. Με εθνικοπατριωτικά μηνύματα η Χούντα 

ήθελε να φέρει τους «παραστρατημένους» στον «ίσιο» δρόμο.Έτσι προχωρούσαν στη διά-

λυση του αριστερού μαζικού κινήματος. Η Μακρόνησος λοιπόν έγινε 'οδηγός' σε αντίστοι-

χες περιπτώσεις» αναφέρει.9 

 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Διάφορες θεωρίες έχουν διατυπωθέί κατά καιρούς για την εκπαίδευση ενηλίκων. Όλες 

στηρίζονται στο γεγονός ότι οι ενήλικες πρέπει να αντιμετωπίζονται διαφορετικά από τα 

παιδιά καθώς έχουν παγιωμένες απόψεις και διαφορετικά βιώματα. Οι πιό γνωστές από 

αυτές είναι το ανδραγωγικό μοντέλο του Knowles, το μοντέλο της Cross , η Θεωρία Του Ε-

νεργειακού Περιθωρίου (Theory of Margin),η  Θεωρία της Επάρκειας (Proficiency Theory),το 

Μοντέλο της Μαθησιακής Διεργασίας (learning process),η  Θεωρία της Μετασχηματιστικής 

Μάθησης (Transformational Learning και η Θεωρία της Κοινωνικής Χειραφέτησης. 

 

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Ο Helmut Essinger υποστηρίζει ότι η διαπολιτιστική εκπαίδευση πρέπει να διέπεται από την 

καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και τη δημιουργία μιας ανθρώπινης κοινωνίας που θα την 

χαρακτηρίζει η αλληλεγγύη και η συλλογική συνείδηση, ο παραμερισμός της κοινωνικής 

ανισότητας και αδικίας και ένα πνεύμα ομόνοιας και συνεργασίας. Επιπλέον, οφείλει να 

καλλιεργεί το διαπολιτισμικό σεβασμό που συνεπάγεται το άνοιγμά μας στους άλλους πο-

λιτισμούς και την πρόσκληση στους άλλους να συμμετέχουν στο δικό μας πολιτισμό. Τέλος, 

οφείλει να είναι μια εκπαίδευση εναντίον κάθε εθνικιστικού τρόπου σκέψης που σημαίνει 

εξάλειψη των εθνικών στερεοτύπων και προκαταλήψεων για να μπορέσουν οι διαφορετικοί 

λαοί να ανοίξουν διάλογο και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Η διαπολιτισμική εκπαίδευ-

ση είναι πάνω από όλα μια έκκληση για συνάντηση και διάλογο που θα σπάσει τον επαρ-

                                                            
8 Breschand Jean,2006, «Ντοκιμαντέρ, η άλλη όψη του κινηματογράφου». Εκδόσεις Πατάκη. Αθήνα. 
9 http://news.in.gr/culture/article/?aid=794085, προσπελάσθηκε στις 15 Ιουνίου 2013. 
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χιωτισμό της εθνικής καταγωγής και θα ανοίξει ένα δρόμο στην αλληλεγγύη με τους συναν-

θρώπους μας ανεξάρτητα από της εθνική και πολιτισμική τους προέλευση.10 

 

Μεθοδολογία 

Το δείγμα της έρευνας 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος μιας τάξης του προγράμματος 

του «Οδυσσέα». Οι δώδεκα μαθητές της τάξης ήταν επιπέδου Α2. Ωστόσο, στην τάξη υπήρ-

χε ανομοιογένεια ως προς το επίπεδο, καθώς ήταν η πρώτη εβδομάδα των μαθημάτων και 

άλλοι μαθητές γνώριζαν καλύτερα την γλώσσα εφόσον είχαν μεγαλύτερη άνεση και στον 

προφορικό λόγο και στην ανάγνωση, ενώ άλλοι δυσκολεύονταν να παρακολουθήσουν ακό-

μη και τη ροή του λόγου. Οι μαθητές ήταν όλοι ενήλικες μεταξύ των οποίων μια γυναίκα 

από τη Βουλγαρία και μια από την Πολωνία. Από τους υπόλοιπους που ήταν άνδρες ένας 

καταγόταν από την Αίγυπτο και όλοι οι άλλοι από το Πακιστάν.  

Διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή της πρώτης εβδομάδας των μαθημάτων στη 

διάρκεια ενός τετραώρου.Το θέμα που διδάχτηκε ήταν ο εμφύλιος πόλεμος του1945 -1949. 

Στην αρχή του μαθήματος έγινε μια σύντομη αναφορά στην ιστορία της Ελλάδας από την 

αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ώστε να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια. Κατά την διάρκεια της 

ιστορικής αναδρομής, αρκετοί μαθητές που δεν γνώριζαν καλά την ελληνική γλώσσα ζη-

τούσαν διευκρινίσεις τόσο ως προς την έννοια των λέξεων όσο και ως προς τις ιστορικές 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν τα ιστορικά γεγονότα. Την περίοδο του εμφυλίου την διη-

γήθηκα επίσης με απλά λόγια με μικρή αναφορά σε παραγράφους του βιβλίου. Στη συνέ-

χεια παρουσίασα το ντοκιμαντέρ «ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ» στην τάξη με projector. Το τεχνικό πρό-

βλημα που δημιουργήθηκε ήταν ή έλλειψη ηχείων. Η ηχητική της τάξης δεν ήταν καθόλου 

καλή και δεν διευκόλυνε την αντιμετώπιση του προβλήματος. Επιπλέον, ένα άλλο πρόβλη-

μα που προέκυψε ήταν ότι οι πιο αδύναμοι μαθητές δεν καταλάβαιναν τι ακριβώς έλεγαν 

στις μαρτυρίες τους τα πρόσωπα που συμμετείχαν σε αυτό. Ζητούσαν επιπλέον διευκρινί-

σεις με αποτέλεσμα να διακόπτω συχνά τη ροή της ταινίας και να γίνεται για κάποιους άλ-

λους μαθητές κουραστικό το μάθημα. Για το λόγο αυτό σε κάποια σημεία τους εξηγούσα 

περιληπτικά τα λόγια των αιχμαλώτων και τους έδειχνα τις πιο σημαντικές σκηνές. Όταν 

ολοκληρώθηκε η παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ, έγινε ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και ό-

ταν ξανάρχισε το μάθημα συζητήσαμε για δέκα λεπτά περίπου τις απόψεις τους σχετικά με 

τον εμφύλιο ύστερα από όσα είδαν. Τους διάβασα στη συνέχεια ένα μικρό απόσπασμα από 

το ημερολόγιο του Μπελογιάννη όσο ήταν στη φυλακή με αφορμή το βιβλίο «Εντολή» της 

Διδώς Σωτηρίου και ακούσαμε τα τραγούδια: «Ένα το χελιδόνι», «Το γελαστό παιδί», «Της 

δικαιοσύνης ήλιε νοητέ», «Ο στρατιώτης», «Όταν σημάνουν οι καμπάνες». Στη συνέχεια 

ζητήθηκε να χωρισθούν σε ομάδες ανά εθνικότητα και να αναφέρουν τις δικές τους εμπει-

ρίες από εμφύλιους πολέμους στην πατρίδα τους. Η  τελευταία μισή ώρα αφιερώθηκε στη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του μαθήματος συμπλη-

ρώθηκαν ερωτηματολόγια σχετικά με την εμπλοκή και την ευημερία κάποιων μαθητών. 

                                                            
10 H. Essingerie Bruecke, “Interkultureller Erziehung in multiethnischen Gesellschaften,” In : Die 
Bruecke, 1990/52/22-31. Essinger, H., “Intercultureller Erziehung als antirassistiche Erziehung,” In : 
G.Pommerin, Und im Ausland sind die Deutsche auch Fremde, Frankurt, 1988 σ 58-72.  
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Η μέθοδος της έρευνας 

Η έρευνα που διεξήχθη ήταν ποιοτική και ποσοτική. Δόθηκαν ερωτηματολόγια της κλίμα-

κας Likert και για την ποιοτική δόθηκαν τέσσερις ερωτήσεις στις οποίες απάντησαν οι μα-

θητές. 

Ερευνητικά εργαλεία 

Τα δεδομένα της ποσοτικής έρευνας επεξεγάσθηκαν στο EXCELL. 

Αποτελέσματα έρευνας 

Αποτελέσματα Ποσοτικής Έρευνας. 

Στον πίνακα 1 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση: Το ντοκιμαντέρ Μακρόνησος σας βοήθησε 

να αποκτήσετε ιστορική συνείδηση;  απάντησε ελάχιστα το 16,67%, ενώ λίγο και αρκετά  το 

41,67%.  

 

Στον πίνακα 2 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση: Αποκτήσατε περισσότερες γνώσεις;  το 25% 

των μαθητών απάντησε ελάχιστα, το 16,67% λίγο, το 33,33% αρκετά, το 16,67% πολύ και το 

8,33% πάρα πολύ. 

 

Στον πίνακα 3 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση : Κατορθώσατε να ερμηνεύσετε περισσότερο 

αναλύτικά και να εμβαθύνετε στα ιστορικά γεγονότα; το 33,33% απάντησε λίγο, το 41,67% 

αρκετά και το 25% πάρα πολύ. 

 

Στον πίνακα 4 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση: Αποτυπώθηκαν καλύτερα στη μνήμη σας οι 

γνώσεις;  το 16,67% απάντησε λίγο και αρκετά, ενώ το 33,33% πολύ και πάρα πολύ. 
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Στον πίνακα 5 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση:Κατανοήσατε καλύτερα τις κοινωνικές, οικο-

νομικές και πολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στον εμφύλιο; το 16,67% απάντησε λίγο, το 

50% απάντησε αρκετά και το 33% πολύ. 

 

Στον πίνακα 6 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση : Γνωρίζατε κάτι για τα συγκεκριμένα αυτά 

ιστορικά γεγονότα πριν; το 41,67% απάντησε καθόλου και λίγο, ενώ το  8,33% απάντησε 

ελάχιστα και αρκετά. 

 

Στον πίνακα 7 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση: Αποκτήσατε ενδιαφέρον για περισσότερη 

έρευνα; το 8,33% απάντησε ελάχιστα και πολύ, το 16,67% λίγο και το 33,33% πάρα πολύ. 

 

Στον πίνακα 8 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση: Καλλιεργήσατε την κριτική σας ικανότητα;, 

το 16,67% απάντησε ελάχιστα και λίγο, το 8,33% πολύ και πάρα πολύ και το 50% αρκετά. 
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Στον πίνακα 9 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση : Αντιληφθήκατε την αξία της συνεργασίας, 

της κατανόησης των άλλων και της αλληλεγγύης; το 8,33% απάντησε καθόλου, το 16,67% 

πολύ και το 75% πάρα πολύ.  

 

Στον πίνακα 10 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση : Παρουσίασε κατά τη γνώμη σας περισσό-

τερο εδιαφέρον το ντοκιμαντέρ συγκριτικά με το βιβλίο; το 8,33% απάντησε καθόλου, ελά-

χιστα και λίγο, ενώ το 33,33% απάντησε πολύ και το 41,67% πάρα πολύ. 

 

Στον πίνακα 11 παρατηρούμε ότι στην ερώτηση: Σας ήταν πιό ευχάριστο το μάθημα με την 

εκπαιδευτική αξιοποίηση του ντοκιμαντέρ; το 16,67% απάντησε καθόλου, το 25% αρκετά, 

το 8,33% πολύ και το 50% πάρα πολύ. 
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Αποτελέσματα εμπλοκής και εημερίας. 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εμπλοκής εννέα μαθητών.  

 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσίαζονται τα αποτελέσματα της ευημερίας εννέα μαθητών 

αντίστοιχα. 

 

Αποτελέσματα Ποιοτικής Έρευνας 

Τα αποτελέσματα της ποιοτικής ανάλυσης στηρίζονται σε τέσσερις ερωτήσεις που δόθηκαν 

στους μαθητές. Οι απαντήσεις τους παρατίθενται παρακάτω και είναι επεξεργασμένες κα-

θώς παρουσίαζαν αρκετά συντακτικά και γραμματικά λάθη. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 

της ποιοτικής ανάλυσης: 

 Στην πρώτη ερώτηση: Ποιες γνώσεις αποκτήσατε που θα σας μείνουν περισσότερο; Οι 

μαθητές απάντησαν: οι πόλεμοι που γίνονται για την εξουσια και τα βασανιστήρια.     

Στη δεύτερη ερώτηση: Ποια συναισθήματα σας δημιουργήθηκαν καθώς παρακολουθού-

σατε το ντοκιμαντέρ; Οι μαθητές απάντησαν : πόνος και λύπη.                

Στην τρίτη ερώτηση: Ποια σημεία σας εντυπωσίασαν; Κάποιοι μαθητές απάντησαν : Η 

μαρτυρία για  τα τριάντα αργύρια που φώναζε ένας κρατούμενος, όταν υπεγραψε το χαρτί 

ότι είναι με τη δεξιά, η μαρτυρία μιας γυναίκας ότι την άφησε ένας αλφαμήτης χωρίς να τη 

βασανίσει, επειδή σκέφτηκε ότι στη θέση της θα μπορούσε να είναι η μητέρα, η αδελφή, η 

γυναίκα και η κόρη του και η δήλωση μετάνοιας ενός διοικητή για τα βασανιστήρια που 

έκανε.                           

Στην τέταρτη ερώτηση: Ποιο συμπέρασμα βγάζετε από όσα παρακολουθήσατε; Οι μαθη-

τές απάντησαν ότι ο πόλεμος φέρνει οδύνη και ότι παντού είναι ίδιος, ενώ άλλοι απάντη-

σαν ότι η Μακρόνησος τους θύμισε τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. 

Συμπεράσματα 

Από την ποσοτική έρευνα προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών βοηθήθηκε 

από το ντοκιμαντέρ Μακρόνησος για να αποκτήσει ιστορική συνείδηση και ότι απέκτησε 

γενικότερα περισσότερες γνώσεις για τη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο. Επιπλέον, αρκετοί 

απάντησαν πως κατόρθωσαν να εμβαθύνουν στα ιστορικά γεγονότα και να αποτυπώσουν 
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καλύτερα στη μνήμη τους τις γνώσεις. Επίσης, οι περισσότεροι δήλωσαν ότι κατανόησαν 

καλύτερα τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που οδήγησαν στον εμφύλιο 

και ότι δεν γνώριζαν σχεδόν καθόλου ή λίγο τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν τη συγκεκριμέ-

νη περίοδο. Απέκτησαν περισσότερο ενδιαφέρον για έρευνα και συλλογή πληροφοριών και 

ένα μεγάλο ποσοστό απάντησε ότι καλλιέργησε την κριτική του ικανότητα.  Το 75% απά-

ντησε ότι κατανόησε την αξία της συνεργασίας, της κατανόησης των άλλων και της αλλη-

λεγγύης και το 42% περίπου δήλωσε ότι η παρακολούθηση του ντοκιμαντέρ παρουσίασε 

περισσότερο ενδιαφέρον συγκριτικά με τις πληροφορίες του βιβλίου. Ακόμη, οι μισοί μα-

θητές έγραψαν ότι το μάθημα τούς ήταν πιό ευχάριστο με την εκπαιδευτική αξιοποίηση του 

ντοκιμαντέρ. 

Οφείλουμε, ωστόσο, να δηλώσουμε ότι υπήρξαν και κάποιοι μαθητές που υποστήριξαν ότι 

η «Μακρόνησος» δεν τους βοήθησε να αποκτήσουν ιστορική συνείδηση και περισσότερες 

γνώσεις και ότι το μάθημα δεν τους ήταν πιο ευχάριστο με την παρακολούθηση της ταινίας. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι κάποιοι από τους μαθητές αυτούς, αν και είχαν υ-

ψηλό επίπεδο γνώσης της ελληνικής γλώσσας κουράσθηκαν από την κακή ποιότητα του 

ήχου και από τις συνεχείς διακοπές που έκαναν οι συμμαθητές για επιπλέον εξηγήσεις. Οι 

μαθητές που δεν γνώριζαν καθόλου καλά την ελληνική δεν μπορούσαν να παρακολουθή-

σουν εύκολα τις δηλώσεις των αιχμαλώτων με αποτέλεσμα να κουράζονται πιό γρήγορα και 

να αποσπάται η προσοχή τους. Κάποιες φορές μάλιστα συζητούσαν με το διπλανό τους στη 

δική τους γλώσσα για να κατανοήσουν καλύτερα το τι έβλεπαν με αποτέλεσμα να ακούγε-

ται ένα βουητό στην τάξη. 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της ποιοτικής έρευνας οι μαθητές ανέφεραν ότι έμαθαν 

για τα αιματηρά και αποτρόπαια βασανιστήρια που γίνονταν στην Μακρόνησο τη συγκε-

κριμένη περίοδο και τόνισαν ότι ο πόλεμος δεν έχει νικητή. Κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι 

οι πλούσιοι και ισχυροί εκμεταλλεύονται τους αδύναμους και προσπαθούν με κάθε μέσο 

να τους επιβληθούν. Τα συναισθήματα που βίωσαν καθώς παρακολουθούσαν το ντοκιμα-

ντέρ ήταν λύπη, πόνος και στεναχώρια για τους ανθρώπους που όχι μόνο υπέφεραν, αλλά 

και πέθαναν. Τόνισαν πως δεν υπάρχει ελευθερία, ασφάλεια και ιδιοκτησία σε έναν  πόλε-

μο και πως η δυστυχία κυριαρχεί παντού. Υποστήριξε μάλιστα ο Tariq ότι οι περισσότεροι 

πόλεμοι γίνονται είτε για λόγους θρησκείας είτε συνόρων. Δήλωσε πως αυτό πρέπει να 

σταματήσει και να κατανοήσουν οι άνθρωποι ότι όλοι είμαστε αδέλφια και πως έχουμε έ-

ναν πατέρα. Η γη ανήκει σε όλους μας και όλοι γεννιόμαστε και πεθαίνουμε από τη φύση 

μας με τα ίδια δικαιώματα. Όταν οι άνθρωποι καταλάβουν ότι όλοι είναι αδέλφια και ότι 

πρέπει ο ένας να σέβεται τον άλλο, τότε μόνο θα σταματήσουν αυτά. Αυτό, όμως, είναι δύ-

σκολο, γιατί  οι πολιτικοί αποφασίζουν και οι λαοί πρέπει να ενωθούν.Τα σημεία που τους 

εντυπωσίασαν περισσότερο ήταν η βιαιότητα των βασανιστηρίων και το γεγονός ότι με την 

πάροδο του χρόνου αρκετοί από τους αιχμαλώτους ξεπέρασαν αυτά που έζησαν. Μάλιστα 

το γεγονός ότι ένας πρώην αιχμάλωτος έδωσε χρήματα στον διοικητή που τον βασάνιζε ε-

ντυπωσίασε το μαθητή. Η μαθήτρια από την Πολωνία εντυπωσιάστηκε από τη γραπτή δή-

λωση μετάνοιας του διοικητή και την ειλικρίνεια με την οποία εκφράστηκε και παραδέχτη-

κε το λάθος του. Άλλοι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από το περιστατικό ανάμεσα στη γυναί-

κα αιχμάλωτο και τον στρατιώτη που τελικά δεν τη βασάνισε και την άφησε ελεύθερη,ενώ 

άλλοι με τον άνθρωπο που μόλις αναγκάσθηκε από ψυχολογική πίεση να υπογράψει ότι 

είναι στο πλευρό της δεξιάς τρελλάθηκε και τρέχοντας στο στρατόπεδο με το χαρτί φώναζε: 
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«τα τριάντα αργύρια». Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι μαθητές ήταν ότι ο αδύ-

ναμος δεν μπορεί να διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Οι μαθητές από το Πακιστάν μάλιστα 

δήλωσαν πως οι αδύναμοι υποφέρουν και πάντα θα γίνεται αυτό, όπως στη χώρα τους.  

Συμφώνησαν όλοι πως ο πόλεμος μόνο δεινά φέρνει και ότι ο εμφύλιος είναι θάνατος για 

τη χώρα. Είναι αμαρτία τα αδέλφια, οι Έλληνες να αλληλοσκοτώνονται για ξένα συμφέρο-

ντα που τους υπαγορεύουν τρίτοι. Το ίδιο ισχύει για κάθε έθνος.Η μαθήτρια από την Πολω-

νία δήλωσε ότι τα όσα είδε τής θύμισαν το ολοκαύτωμα στο Oswlecim κατά το Β΄ Παγκό-

σμιο πόλεμο και ένας μαθητής από το Πακιστάν είπε ότι όταν κάποιος βρίσκεται σε σύγχυ-

ση δεν μπορεί να διακρίνει την αλήθεια από το ψέμα. Το ίδιο βίωσε και αυτός.  

Σχετικά με την ευημερία και την εμπλοκή παρατηρήθηκε ότι ο μαθητής Khisar που δεν γνώ-

ριζε καλά την ελληνική γλώσσα παρουσίασε χαμηλή εμπλοκή και ευημερία καθώς κουνού-

σε κατά τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ νευρικά το πόδι του και έπιανε διαρκώς το μέτωπό 

του. Δυσκολευόταν να παρακολουθήσει τη ροή του λόγου και να κατανοήσει τα νοήματα. 

Πιεζόταν και ένιωθε άβολα. Επίσης, η Kalina παρόλο που γνώριζε αρκετά καλά την ελληνική 

γλώσσα και ήθελε να παρακολουθήσει με ενδιαφέρον τη «Μακρόνησο» έδειξε χαμηλότερο 

ποσοστό ευημερίας συγκριτικά με τους άλλους μαθητές, διότι την ενοχλούσε η κακή ποιό-

τητα του ήχου και οι συνεχιζόμενες διακοπές. Οι  υπόλοιποι μαθητές παρουσίασαν κατά 

μέσο όρο ένα ποσοστό εμπλοκής και  ευημερίας  4 σύμφωνα με την κλίμακα LEUVEN, ενώ ο 

Tariq ξεχώρισε για το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή του στο μάθημα.   

Συμπεραίνουμε, λοιπόν, από τα παραπάνω ότι παρά τις δυσκολίες επιτεύχθηκαν οι στόχοι 

του μαθήματος της ιστορίας και της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης με την εκπαιδευτική α-

ξιοποίηση του ντοκιμαντέρ κυρίως από τους μαθητές μετρίου επιπέδου που κατέληξαν στα 

συμπεράσματά τους μέσα από τη συζήτηση και των δικών τους βιωμάτων. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια μελέτη περίπτωσης για την έκταση της χρήσης των 

ΤΠΕ των μαθητών και εκπαιδευτικών του 6/θ Δημοτικού Σχολείου Αρσενίου Πέλλας, το ο-

ποίο συμμετείχε σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα (Comenius Πολυμερείς Συμπράξεις) την διε-

τία 2012-2013. Σκοπός της εργασίας είναι να περιγραφούν, να καταγράφουν και να κατηγο-

ριοποιηθούν οι ΤΠΕ που αξιοποιούνται κατά την εκπόνηση ενός Comenius project, τόσο 

από την πλευρά των εκπαιδευτικών όσο και από την πλευρά των μαθητών. Τα αποτελέσμα-

τα έδειξαν ότι τελικά οι μαθητές των ελληνικών δημοτικών σχολείων κατά την εφαρμογή 

προγραμμάτων Comenius αξιοποιούν ΤΠΕ και αυτό συμβάλλει στην θετική έκβαση των 

προγραμμάτων.  

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Comenius, μαθητές A΄/θμιας εκπαίδευσης  

 

Εισαγωγή 

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90, oι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά σε 

κάθε μορφή ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως είναι και η δυνατότητα της μαζικής επικοι-

νωνίας και της εκπαίδευσης (Andreopoulou, 2006). Οι ΤΠΕ έχουν θεωρηθεί ότι τροποποίη-

σαν και επέβαλαν διαδικασία μετάβασης στη δυτική πολιτισμική μορφή (Castells, 1996; 

Levy, 1997; Mattelart, 2003). Στη σύγχρονη βιβλιογραφία μπορούμε να μελετήσουμε σχετι-

κές έρευνες τόσο για τον διεθνή (Thorsteinsson & Page 2007; Özdener et al., 2008; Gorghiu 

et al., 2009) όσο και για τον ελληνικό χώρο (Σουβαλιώτη, 2008; Διαμαντοπούλου, 2010; Κο-

τσιφάκος, 2011; Θεοδωρόπουλος, 2012). 

Αυτό συνεπάγεται μια αλλαγή στη διαδικασία μάθησης από την γνωστή ως ιστορική και 

πολιτιστική γνώση, όπου οι ενήλικες μεταδίδουν  την γνώση στην επόμενη γενιά, προς μια 

κατάσταση όπου οι νέοι έχουν αποκτήσει ικανότητες που άλλες  γενιές δεν έχουν, και ανα-

ρωτιέται κανείς “ποιος διδάσκει ποιον” και “τι είναι τελικά η μάθηση”. Αυτό δεν σημαίνει 

ότι μειώνεται η σημασία του εκπαιδευτικού αλλά το πώς αντιλαμβανόμαστε την μαθησιακή 

διαδικασία (Erstad, 2005). 

Σε πολλές χώρες υπήρξαν ισχυρές προσδοκίες σχετικά με τον αντίκτυπο που θα είχαν οι 

νέες τεχνολογίες στην βελτίωση και την αλλαγή στα σχολεία (Pelgrum & Law, 2003). Υπήρξε 

μια πεποίθηση ότι η απλή τοποθέτηση υπολογιστών σε τάξεις θα έφερνε σημαντικές αλλα-

γές στα σχολεία. Ωστόσο, όταν παρατηρήθηκε ότι αυτό δεν συνέβη και ότι οι θετικές επι-
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πτώσεις των τεχνολογιών στα σχολεία απαιτούν χρόνο, χρειάστηκε να τροποποιηθούν οι 

σχετικές πολιτικές. 

Τα σχολεία έχουν πολύ διαφορετικά σημεία εκκίνησης προσδιορισμού του τι είναι καινοτό-

μο. Κάποια έχουν μεγάλη εμπειρία με τη χρήση των ΤΠΕ, ενώ άλλα έχουν πολύ μικρή ε-

μπειρία. Κάποια έχουν μεγάλη εμπειρία μάθησης με βάση τα σχέδια εργασίας (Project), 

ενώ άλλα έχουν λιγότερο. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν συζητάμε για τις αλλαγές στα 

περιβάλλοντα μάθησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Ωστόσο, σύμφωνα με τους 

Castells και Himanen (2004) και το όραμά τους για την «κοινωνία της πληροφορίας», όσον 

αφορά στην εκπαίδευση, δεν υπάρχει ένα μοναδικό μοντέλο της καινοτομίας στα σχολεία. 
 

Ένα άλλο ζήτημα είναι ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί σχετίζονται με την τεχνολογία με 

διαφορετικούς τρόπους. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε πολλές περιπτώσεις αρκετά εξοι-

κειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, σε αντίθεση με τις νεώτερες γενιές των μαθητών που 

έχουν γεννηθεί στον 21ο αιώνα και θεωρούν δεδομένη την αξιοποίηση των διαφόρων ΤΠΕ 

στην καθημερινότητα τους, Οι μαθητές στα δημοτικά σχολεία γνωρίζουν πώς να χρησιμο-

ποιούν τα εργαλεία και τις υπηρεσίες του Διαδικτύου για διάφορους σκοπούς, όπως για 

αναζήτηση πληροφοριακού υλικού στο Διαδίκτυο, την επικοινωνία μέσω  ηλεκτρονικών 

μηνυμάτων e-mails, την ψυχαγωγία με την εύρεση αρχείων μουσικής, παίζοντας διαδραστι-

κά παιχνίδια, και διατηρούν ιστολόγια και ιστοσελίδες. Οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τις 

ΤΠΕ για την αποστολή e-mail, αναζήτηση πληροφοριών μέσα από το Διαδίκτυο ή για λόγους 

ψυχαγωγίας ανάλογα με την εξοικείωση τους. Οι εκπαιδευτικοί, με έμφαση στις μεγαλύτε-

ρες ηλικίες χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ κυρίως ως προέκταση των τεχνολογιών που ήδη γνωρί-

ζουν ενώ οι νεώτεροι είναι περισσότερο δεκτικοί στην αναζήτηση νέων δυνατοτήτων, εργα-

λείων και υπηρεσιών που μπορεί να συμβάλλουν στη βελτίωση της διδασκαλίας. Ταυτό-

χρονα βλέπουμε ότι πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές 

και τον αντίκτυπο που θα μπορούσαν να έχουν πάνω στη μάθηση (Erstad, 2004).  

 

Ως εκπαιδευτική πρακτική, τα σχέδια εργασίας (Project) συχνά περιγράφονται ως ομαδική 

εργασία και δημιουργία συγκεκριμένων “προϊόντων” (Berthelsen et al., 1987; Rasmussen, 

2005). Τα Project εστιάζουν στο ότι οι ίδιοι οι μαθητές διαμορφώνουν το πρόβλημα και 

ταυτόχρονα συνεργάζονται για την προσέγγιση επίλυσής του, παρουσιάζοντας το τελικό 

προϊόν.  

 

Σύγχρονα λογισμικά, ευρυζωνικό internet (broadband internet) και έξυπνες ψηφιακές συ-

σκευές (smart devices) όπως iPad, smartphones κλπ. συμβάλλουν άμεσα στην δημιουργία 

εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή για εναλλακτικές και διαδραστικές μορφές διδα-

σκαλίας. Ιδιαίτερα διευκολύνουν τη διδακτική πράξη στα πλαίσια καινοτόμων θεσμών του 

σύγχρονου σχολείου, όπως είναι τα Σχέδια Εργασίας (Project). Κατά την εκπόνηση των σχε-

δίων εργασίας, το εκπαιδευτικό υλικό σε ψηφιακή μορφή, υποβοηθά στην υλοποίηση των 

προγραμμάτων, αλλά και στη βελτίωση των γνώσεων και των ικανοτήτων των μαθητών, 

ενώ παράλληλα, αποτελεί ουσιαστικό τμήμα στο «τελικό προϊόν» των Project. Παράλληλα, 

η χρησιμοποίηση των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στην επικοινωνία και αυξημένη συμμε-

τοχή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια εκπόνησης του προ-

γράμματος. Η αξιοποίηση των ΤΠΕ  είναι δυνατή τόσο στο αρχικό στάδιο της αναζήτησης 
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πληροφοριών (διαδίκτυο, βίντεο, CD-Rom κ.ά.), την άντληση περιεχομένου, όσο και στο 

στάδιο της διαμόρφωσης του τελικού παραδοτέου προϊόντος σχετικά με το project από 

τους μαθητές που συμμετέχουν. Το τελικό προϊόν είναι αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης των 

εργασιών και αποσκοπεί στη διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Δημιουργεί-

ται από τους μαθητές και μπορεί να έχει διάφορες μορφές. Είναι έντυπο (ενημερωτικά 

φυλλάδια, αφίσες κ.ά.) και μερικές φορές οπτικοακουστικό και πολυμεσικό (ιστοσελίδα, 

CD-Rom, DVD, κ.ά.) (Παπασταύρου και Ανδρεοπούλου, 2005).  

 

Σκοπός εργασίας 

Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν και να κατηγοριοποιηθούν οι ΤΠΕ που αξιοποι-

ούνται κατά την εκπόνηση ενός Comenius project, τόσο από την πλευρά των εκπαιδευτικών 

όσο και από την πλευρά των μαθητών. Στόχος είναι η κατάθεση των εμπειριών που απο-

κτήθηκαν κατά την διάρκεια των δυο σχολικών ετών, ώστε να προκληθεί  γόνιμος προβλη-

ματισμός και δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ στην εκ-

παίδευση και θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, απέναντι σε μεθο-

δολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ. 

 

Μεθοδολογία 

Στην παρούσα εργασία μελετάται η περίπτωση του Ευρωπαϊκού προγράμματος Comenius, 

για τα δυο σχολικά έτη 2011-2012 και 2012-2013 στο οποίο συμμετείχε το 6/θ Δημοτικό 

Σχολείο Αρσενίου από τον Νομό Πέλλας της Κ. Μακεδονίας. Το σχολείο αυτό συμμετείχε 

στο  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius - Πολυμερείς Συμπράξεις μαζί με άλλα 5 σχολεία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: “If all the world’s children connect hands…” Πραγματοποιή-

θηκαν 6 συναντήσεις, μία σε κάθε σχολείο της Ελλάδας, Πολωνίας, Ισπανίας, Ιταλίας, Λετο-

νίας και Τουρκίας. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται, καταγράφονται και μελετώνται 

οι διάφοροι τύποι ΤΠΕ που αξιοποιήθηκαν κατά την προετοιμασία και κατά την διάρκεια 

του προγράμματος .   

 

Αποτελέσματα 

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συμμετείχαν στο πρόγραμμα είχαν στη 

διάθεσή τους και ήταν σε θέση να χρησιμοποιήσουν σε διαφορετικό βαθμό εξοικείωσης 

κατά περίπτωση : 1) ασύρματους υπολογιστές, π.χ. laptop, netbook 2) Διάφορα προγράμ-

ματα πλοήγησης στο διαδίκτυο, π.χ. internet explorer, Google Chrome, Mozilla, 3) κινητή 

τηλεφωνία και σύγχρονες συσκευές κινητών με  πολλαπλές δυνατότητες, π.χ. σύνδεση στο 

διαδίκτυο, λήψη φωτογραφικού υλικού, λήψη βίντεο, ηχογράφηση, αποστολή μηνυμάτων 

με πολυμεσικό περιεχόμενο,  4) ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και συσκευές ψηφιακού 

βίντεο, 5) παιχνιδομηχανές με δυνατότητες λήψης φωτογραφιών και βίντεο, 6 ) λογαρια-

σμούς κοινωνικής δικτύωσης π.χ. facebook και συμμετοχικές εφαρμογές του διαδικτύου 

π.χ. YouTube. Οι εφαρμογές λογισμικού του MS Office όπως Α) επεξεργαστής κειμένου (για 

σύνταξη και διαμόρφωση κειμένων, αφισών), Β) Λογιστικό Φύλλο (για επεξεργασία και 

στατιστική ανάλυση δεδομένων και δημιουργία γραφικών παραστάσεων), Γ) Παρουσιάσεις 
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PowerPoint (για παρουσιάσεις αποτελεσμάτων), έχουν ευρεία εφαρμογή και θα πρέπει να 

θεωρούνται εκ των ουκ άνευ για την εκπόνηση ενός σχεδίου εργασίας.  

 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτών των δυο σχολικών ετών οι μαθητές και εκπαιδευτικοί 

χρησιμοποίησαν ποικιλοτρόπως τις ΤΠΕ για: 

 

Επικοινωνία 

Οι Εκπαιδευτικοί επικοινωνούσαν για οργανωτικά θέματα με e-mail και για διαπροσωπικές 

επαφές με e-mail και σπανιότερα με facebook. Οι μαθητές επικοινωνούσαν κυρίως μέσω 

του facebook, με πολύ αποτελεσματικότητα και αντάλλασαν φωτογραφίες, βίντεο και κεί-

μενα, με επιδεξιότητα την οποία δεν είχαν αντιληφθεί οι εκπαιδευτικοί νωρίτερα και άφησε 

θετικές εντυπώσεις.  

 

Πριν από κάθε επίσκεψη - συνάντηση 

Πριν από κάθε επίσκεψη οι μαθητές και εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν να εντοπίσουν την 

τοποθεσία του εταιρικού σχολείου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του, μέσω εφαρμογών 

χαρτών στο διαδίκτυο και συνήθως μέσω της εφαρμογής Google Earth.  

 

Μετά από κάθε επίσκεψη - συνάντηση 

Οι Μαθητές επεξεργάστηκαν τις φωτογραφίες που τράβηξαν κατά τις συναντήσεις τους στο 

πρόγραμμα Photoshop, έστειλαν ένα άρθρο και τις φωτογραφίες μέσω e-mail στις τοπικές 

εφημερίδες και ανάρτησαν τις δράσεις τους στο σχολικό ιστολόγιο (blog). 

 

Σε κάθε επίσκεψη - συνάντηση 

Τόσο οι μαθητές όσο και οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν ψηφιακές φωτογραφικές μη-

χανές, βιντεοκάμερες και «έξυπνες» συσκευές τηλεφωνίας. Μετά την επιστροφή τους επε-

ξεργάζονταν το καταγεγραμμένο οπτικοακουστικό ψηφιακό υλικό, τις φωτογραφίες και τις 

βιντεοσκοπημένες δράσεις τους και τα πολλαπλασίαζαν σε εγγραφέα CD/DVD και διένει-

μαν σε κάθε μαθητή από ένα αντίγραφο. Μέσω προβολέα έδειχναν τα  βίντεο στους υπό-

λοιπους μαθητές του σχολείου τους, που δεν συμμετείχαν στα ταξίδια. 

 

Στην πρώτη συνάντηση στην Ελλάδα 

Παρουσίασαν με PowerPoint: 1) Το χωριό μου και 2) Μια μέρα μου στο σχολείο. 

Οι παρουσιάσεις περιείχαν εικόνες, μουσική και βίντεο. Λόγω τις δυσκολίας εύρεσης εικό-

νων στο διαδίκτυο για το χωριό τους, ζητήθηκε από τους μαθητές να φέρουν δικές τους 

φωτογραφίες, τις οποίες ψηφιοποίησαν μέσω scanner.  

 

Στην δεύτερη συνάντηση στην Πολωνία: 

Το θέμα τους ήταν να δημιουργήσουν 2 βίντεο με: 1) Παραδοσιακούς χορούς και 2) Παιδικά 

παιχνίδια. Οι μαθητές έγραψαν το σενάριο και τους διαλόγους με την περιγραφή των χο-

ρών/παιχνιδιών και αφού τα μετέφρασαν οι ίδιοι στα αγγλικά, προχώρησαν: 1) στο “γύρι-

σμα” με βιντεοκάμερα και κατόπιν 2) στην επεξεργασία των σκηνών με το πρόγραμμα Ule-

ad VideoStudio 11., 3) στην εγγραφή σε εγγραφέα DVD για να δοθεί από ένα αντίγραφο στα 

εταιρικά σχολεία και 4) στην ανάρτηση του βίντεο στο Youtube.  
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Στην τρίτη συνάντηση στην Ισπανία: 

Το θέμα τους ήταν η παρουσίαση παραδοσιακών συνταγών. Δημιούργησαν ένα βιβλίο Pop-

up με συνταγές που έβγαιναν από τις σελίδες του βιβλίου. Η επεξεργασία του έγινε με την 

βοήθεια ειδικού σε πρόγραμμα Adobe InDesign CS6.  

 

Στην τέταρτη συνάντηση στην Ιταλία: 

Το θέμα τους ήταν η δημιουργία ενός κοινού ημερολογίου με όλες τις γιορτές κάθε χώρας. 

Έστειλαν τις πληροφορίες για τις ημερομηνίες, την εξήγηση των γιορτών, εικόνες κλπ.  μέσω 

e-mail στο συντονιστικό σχολείο (Λετονίας), το οποίο ανέλαβε την παραγωγή του τελικού 

προϊόντος και η επεξεργασία του έγινε επίσης με την βοήθεια ειδικού σε πρόγραμμα Adobe 

InDesign CS6 . Τέλος αφού έλαβαν το τελικό προϊόν σε αρχείο .pdf,  εκτυπώθηκε στο κάθε 

σχολείο ξεχωριστά, σε όσα αντίγραφα θεωρήθηκαν απαραίτητα. 

 

Στην πέμπτη συνάντηση στην Λετονία: 

Το θέμα τους ήταν η δημιουργία ενός CD με παιδικά τραγούδια. Επιλέχθηκαν τα 6 τραγού-

δια και πήγαν σε στούντιο για την εγγραφή. Εκεί οι μαθητές γνώρισαν τον εξοπλισμό: 1) 

μικρόφωνα, 2) καλώδια, 3) ενισχυτές, 4) κάρτες ήχου και 5) την τεχνική της ηχοληψίας. Με-

τά την εγγραφή, επεξεργάστηκαν τα αρχεία με το πρόγραμμα Cubase. 

Έστειλαν τα αρχεία ήχου στο συντονιστικό σχολείο (Λετονίας) και αυτό δημιούργησε ένα 

κοινό CD με όλα τα τραγούδια όλων των σχολείων. Τέλος πολλαπλασίασαν το τελικό CD σε 

εγγραφέα CD και διένειμαν από ένα αντίγραφο στους μαθητές. 

 

Στην τελευταία συνάντηση στην Τουρκία 

Δημιουργήθηκε μαζί με τους μαθητές μια παρουσίαση στο PowerPoint με θέμα τις εξωσχο-

λικές δραστηριότητες των μαθητών, η οποία αποτελούνταν από 1) ένα γράφημα που προέ-

κυψε από μια μικρή έρευνα που διενεργήθηκε, με την μορφή ερωτηματολογίου μεταξύ των 

μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του σχολείου τους σχετικά με τις εξωσχολικές δραστηριότητες 

που προτιμούν. Τα αποτελέσματα επεξεργάστηκαν στο MS Excel και προστέθηκε το γράφη-

μα στην παρουσίαση. 2) τις ζωγραφιές των μαθητών τις οποίες ψηφιοποίησαν μέσω scan-

ner, 3) φωτογραφίες από τις εξωσχολικές δραστηριότητες τους. 

 

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Στα δημοτικά σχολεία στο πλαίσιο της εκπόνησης προγραμμάτων COMENIUS γίνεται εκτε-

ταμένη χρήση των ΤΠΕ, ενώ η καταγραφή αποκάλυψε επαρκή και αποτελεσματική  αξιο-

ποίηση των ΤΠΕ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η νέα γενιά που εκπροσωπούν οι μαθητές 

είναι πολύ πιο εξοικειωμένη στην χρήση των ΤΠΕ από ότι οι ενήλικες εκπαιδευτικοί. 

Οι ΤΠΕ είναι από τα πιο σύγχρονα, θελκτικά, χρήσιμα και αποτελεσματικά εργαλεία στην 

εφαρμογή Comenius Projects στην πράξη.  

 
Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα Comenius μπορεί να αποτελέσει ένα πο-

λύ καλό κίνητρο για να εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ, να δουν στην πράξη τα οφέλη τους στην 

εκπαιδευτική διαδικασία, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και να ωφεληθούν τόσο οι ί-

διοι όσο και οι μαθητές τους και να ενσωματώσουν τις καλές πρακτικές και στην καθημερι-

νή διδασκαλία. 
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Προτάσεις 

Τα σχέδια εργασίας των προγραμμάτων Comenius θα μπορούσαν να πραγματοποιούνται 

σε τάξεις μεγαλύτερης ηλικίας με επίκεντρο το Γυμνάσιο, όπου οι μαθητές έχουν μεγαλύτε-

ρη ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. μόνοι τους. Ήδη από μικρότερες τάξεις (Δημοτι-

κό Σχολείο) θα πρέπει να ενισχυθούν οι απαραίτητες δεξιότητες στην χρήση υποστηρικτι-

κών λογισμικών, π.χ. κειμενογράφων, ώστε να μπορούν να αυτενεργούν και να αισθάνονται 

πιο υπεύθυνοι για το έργο στο οποίο συμμετέχουν.   
 

Η μελέτη μιας περίπτωσης οπωσδήποτε περιορίζει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων 

και δεν μπορεί να οδηγεί σε γενικεύσεις. Ως εκ τούτου επιβάλλεται η διεύρυνση των ερευ-

νών και στη χώρα μας για την έκταση της χρήσης των ΤΠΕ σε προγράμματα Comenius. Αρω-

γός στην προσπάθεια αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει το ΙΚΥ που, ως φορέας υλοποίησης 

του προγράμματος, έχει και την πρόσβαση και τα απαραίτητα ποσοτικά δεδομένα στη διά-

θεσή του και έχει επιδείξει αξιοθαύμαστη αποτελεσματικότητα.  
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Η Ευρωπαϊκή Πολιτική  για την  e‐learning εκπαίδευση σε ένα νέο θεωρητικό σχήμα 
σύζευξης γνώσης‐κατάρτισης 

 

Καλεράντε Ευαγγελία 

Επίκουρη Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

 

H e‐learning εκπαίδευση στην ενιαία ευρωπαϊκή εκπαίδευση 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης των κρατών‐μελών 

συνδέθηκε με το στόχο της εκπαιδευτικής ενοποίησης, που σχετίζεται με την οικονομική και 

κοινωνική συνοχή, ως ένα ενιαίο πρόγραμμα εφαρμογής της ιδέας της ευρωπαϊκής ολοκλή‐

ρωσης1. Οι δράσεις για την ηλεκτρονική μάθηση είναι η απόληξη πολιτικών, ιδεολογικών θέ‐

σεων και προτάσεων για μια ενιαία πολιτική για την εκπαίδευση2 που θεωρητικά ενσωματώ‐

νει το ιδεολόγημα της κοινωνίας της γνώσης, όπου η πληροφορία αποκτά αξία σε μια ενιαία 

εσωτερική αγορά δίνοντας έμφαση σε συμβολικά αλληλοεξαρτώμενα επίπεδα, όπως η ευ‐

ρωπαϊκή ταυτότητα, όπου η έμφαση δίνεται στο υπερ‐εθνικό μόρφωμα  της Ένωσης σε μια 

πολιτική ανάδειξης των δικαιωμάτων των ευρωπαίων πολιτών, που επωφελούνται από δο‐

μές ευκαιρίας, που δημιουργούνται στην e‐ Europe. 

 Ήδη από το 19743 στα κείμενα της Ένωσης επισημαίνεται η αναγκαιότητα της αρμονικής α‐

νάπτυξης του ατόμου μέσα στα όρια που θέτονται από την κοινότητα με στόχο την οικονο‐

μική και κοινωνική συνοχή. Έτσι προτείνονται και ενισχύονται δράσεις που σχετίζονται άμεσα 

με αυτό το στόχο,  επομένως η εκπαίδευση θεωρείται ότι θα συμβάλλει στη διαμόρφωση 

ατομικών επιλογών, πέρα από τα στενά πλαίσια του έθνους‐κράτους.  

Το πρόγραμμα της εισαγωγής   των ΤΠΕ σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης εντάσσεται 

στον ευρύτερο σχεδιασμό για τη δια βίου εκπαίδευση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε μια 

κοινωνία της «χρηστικής γνώσης»4, όπου το άτομο θα συμμετέχει σε τυπικές και άτυπες μορ‐

φές εκπαίδευσης, προκειμένου να εναρμονίζεται με το πρόγραμμα των νέων οικονομικών 

συνθηκών, που διαμορφώνονται σε μια περίοδο ανασφάλειας και αβεβαιότητας5, που συν‐

δέεται με ανατροπές και ακυρώσεις στην πολιτική των δικαιωμάτων, στην εργασία και στην 

προσωπική ζωή.   

                                                            
1 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη συσχέτιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με το ενιαίο πρόγραμμα εκπαίδευ‐
σης των κρατών‐μελών ( Andersen & Eliassen, 1993; Ball, 1990;  Fogg & Jones, 1985; George, 1985) 
2 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη δομή κα το περιεχόμενο της εκπαιδευτικής πολιτικής, που εναρμονίζεται με 
τους ευρύτερους στόχους  της ενωμένης Ευρώπης. ( Επιτροπή των ΕΚ. (1982) Μια εκπαιδευτική πολι‐
τική για την Ευρώπη, σειρά Ευρωπαϊκά Κείμενα, περιοδική έκδοση Νο 4, Υπηρεσία των επίσημων εκ‐
δόσεων, Λουξεμβούργο) 
3 Βλ.  (Ενδεικτικά)  Συμβούλιο των ΕΚ, Ψήφισμα των Υπουργών Παιδείας της 6.6.1974 σχετικά με τη 
συνεργασία στον τομέα της παιδείας, στο Συμβούλιο των ΕΚ (1987) Κείμενα για την Ευρωπαϊκή Εκπαι‐
δευτική Πολιτική. 
4 Βλ.    Για τη «χρηστική γνώση», πώς διαμορφώνεται και πώς εντάσσεται στη δια βίου εκπαίδευση 
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τα άτομα στην αγορά εργασίας. (Καλεράντε, 2012) 
5 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τις σύγχρονες συνθήκες ανασφάλειας και αβεβαιότητας, όπως διαμορφώνονται 
την περίοδο της οικονομικής ύφεσης. (Bauman, 2011) 
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Η περίοδος από  το 2002 συνδέεται σχηματικά με το πρόγραμμα της δια βίου εκπαίδευσης6, 

όπου η κατάρτιση ΤΠΕ ενσωματώνεται στο πρόγραμμα δεξιοτήτων ως «τεχνολογική κουλ‐

τούρα», που μαζί με τις ξένες γλώσσες θεωρείται ότι εκτός από την ένταξη του ατόμου στην 

αγορά εργασίας θα συμβάλλουν στην έρευνα και στην καινοτομία ενισχύοντας συνεκτικές 

πολιτικές ανάπτυξης,  ευημερίας και προόδου των κρατών‐μελών. Η πολιτική της δια βίου 

εκπαίδευσης ως βασικού διακυβεύματος της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής προϋπο‐

θέτει αλλαγές των συστημάτων εκπαίδευσης με αναδιάρθρωση των λειτουργικών δομών, 

όπως και αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, προκειμένου να ανταποκριθούν στην 

ορθολογική αξιοποίηση των πόρων για τη δημιουργία κινήτρων για τη μάθηση μέσω ΤΠΕ και 

γενικότερα για  την προώθηση πρακτικών,  που θα ενισχύουν    την απόκτηση γνώσεων συ‐

μπληρώνοντας ή ακυρώνοντας τις παραδοσιακές μεθόδους απόκτησης της. 

Στρατηγικές προώθησης και συντονισμού της e‐ Europe learning εκπαίδευσης(1990‐2000) 

Η δεκαετία του 1990 χαρακτηρίζεται από συντονισμένες δράσεις στην προώθηση προγραμ‐

μάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης7 και εναλλασσόμενης κατάρτισης των ατόμων, ώστε οι 

γνώσεις τους να ενταχθούν στο οικονομικό κεφάλαιο της ανάπτυξης, που προβάλλεται ως 

στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρούμε ότι πέρα από τα γενικά κείμενα για την πολι‐

τική συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης δίνεται  ιδιαίτερη σημασία στην οργάνωση 

μιας λειτουργικής μορφής εκπαίδευσης, που θα προσφέρει στα άτομα γνωστικό κεφάλαιο, 

το οποίο θα επενδυθεί στο ανοικτό ευρωπαϊκό σύστημα των κρατών‐μελών ως οικονομικό 

κεφάλαιο8. Το ζήτημα της υλοποίησης των προγραμμάτων συνδέεται αποτελεσματικά με την 

πρόταση για την αξιολόγηση της σχολικής εκπαίδευσης9 προβάλλοντας την αναγκαιότητα ε‐

λέγχου του σχεδιασμού των προγραμμάτων, των διαδικασιών εφαρμογής και των αποτελε‐

σμάτων, αξιοποιώντας τα πορίσματα και τις υποδείξεις των κρατών‐μελών, ώστε με ερευνη‐

τικούς όρους να είναι μετρήσιμη η επίτευξη των κοινοτικών στόχων και με πολιτικούς όρους 

να αξιοποιούνται οι παρατηρήσεις των εθνών‐κρατών σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συμ‐

μετοχής στη διαμόρφωση πολιτικών για την εκπαίδευση. 

Μέσα από τα ευρωπαϊκά κείμενα των επιτροπών διαφαίνεται η επικέντρωση σε προβολή 

γενικών αρχών για την αναγκαιότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στις σύγχρονες κοινωνίες, 

                                                            
6  Βλ.  (Ενδεικτικά)  Για  την πολιτική  της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με  τη δια βίου εκπαίδευση 
(European Commission  (2002). European Report on Quality  Indicators of  Lifelong  Learning.  Fifteen 
Quality Indicators. Brussels.) (Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2001). Η Πραγμάτωση μιας ευρωπαϊκής περιοχής 
δια βίου μάθησης, Βρυξέλλες). 
7  Βλ. ( Ενδεικτικά) Στοιχεία για τους στόχους και το περιεχόμενο της επαγγελματικής κατάρτισης με 
έμφαση σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα απόκτησης δεξιοτήτων (Συμβούλιο της ΕΕ, Ψήφισμα της 
11.6.1993 για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση κατά τη δεκαετία του 1990, στο Συμβού‐
λιο  της ΕΕ,  Κείμενα σχετικά με  την εκπαίδευση,  την κατάρτιση και  την νεολαία  (1993‐97), Λουξεμ‐
βούργο) 
8 Βλ. ( Ενδεικτικά) Για την αποτελεσματικότητα και το μετασχηματισμό των γνώσεων σε οικονομικό 
κεφάλαιο. European Expert Network on Economics of Education, EENEE advises the Commission on the 
analysis of economic and social aspects of education and training policies. http://www.education‐eco‐
nomics.org/  
9 Βλ. (Ενδεικτικά) Μια αρχική προσπάθεια για την ποσοτική και ποιοτική αποτίμηση των εφαρμοζόμε‐
νων πολιτικών για την εκπαίδευση. (Συμβούλιο της ΕΕ, Συμπεράσματα της 16.12.1997 σχετικά με την 
αξιολόγηση της σχολικής εκπαίδευσης, Βρυξέλλες) 
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με έμφαση στην απασχόληση, στην καινοτομία και στην έρευνα10. Η εξ αποστάσεως εκπαί‐

δευση επισημαίνεται ότι ενεργοποιεί μια ταχύτατη διαδικασία πρόσβασης στην πληροφο‐

ρία, μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος, δηλαδή τη δαπάνη για την απόκτηση της. Το ζήτημα 

είναι, πώς η εκπαίδευση θα δημιουργήσει πρόκληση‐ ενδιαφέρον για τη κοινωνία της γνώ‐

σης, που δομείται μέσω των e‐learning πρακτικών. Για την υλοποίηση της e‐learning εκπαί‐

δευσης το Μάρτιο του 1995 ενεργοποιήθηκε η πολιτική για το εκπαιδευτικό λογισμικό και τα 

πολυμέσα  προκειμένου  να  δομηθεί  ένα  σχέδιο  εφαρμογής  της  Ευρωπαϊκής  πολιτικής  σε 

κάθε ένα από τα κράτη‐μέλη, ώστε τα εθνικά εκπαιδευτικά συστήματα να προσαρμοστούν 

στην προώθηση των τεχνολογιών των πληροφοριών, με την αντίστοιχη προώθηση δεξιοτή‐

των και κατάρτισης, στο πλαίσιο του ενιαίου προγράμματος «Εκπαίδευση για το μέλλον»11.  

Είναι σημαντικό ότι η πρόσβαση στη γνώση προβλήθηκε ως δικαίωμα του πολίτη να γνωρίζει, 

να είναι κάτοχος της πληροφορίας, που θεωρητικά του επιτρέπει να διαμορφώσει την επι‐

διωκόμενη ποιότητα ζωής του και ταυτόχρονα με πολιτικούς όρους, να καθορίσει μέσα από 

την κοινωνία της πληροφορίας τους πολιτικούς όρους οργάνωσης των κοινωνιών με έλεγχο 

των πολιτικών και κοινωνικών συσχετισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Το 1997, μετά τις γενικές αναφορές στην αξιολόγηση της εκπαίδευσης με εστίαση στο δια‐

κύβευμα της ποιότητας, επισημαίνονται παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για την προώ‐

θηση της τεχνολογίας των πληροφοριών και των επικοινωνιών συμπεριλαμβάνοντας και θέ‐

ματα σχετικά με την αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών, καθώς εκτιμάται ότι η 

απόκτηση δεξιοτήτων από τους ίδιους θα έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση του παρεχόμενου 

έργου για την υλοποίηση των δράσεων της e‐learning εκπαίδευσης, που εναρμονίζεται και 

με τη ποιότητα της δια βίου εκπαίδευσης, ως νέας αναδυόμενης περιοχής μέσα στην εκπαι‐

δευτική πολιτική. Παρατηρούμε ότι διαμορφώνεται ένα μοντέλο αξιολόγησης12 με διαρθρω‐

τικούς δείκτες, που θα υποδηλώνουν την ποιότητα της εργασίας στην e‐learning εκπαίδευση 

ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα μέσα από την βελτίωση των στρατηγικών ανάπτυξης του 

εκπαιδευτικού υλικού των εκπαιδευτικών μέσων αλλά και των ίδιων των εκπαιδευτικών φο‐

ρέων.  

Το 2000 μέσα στη γενικότερη εφορία για την αναμόρφωση των κοινωνιών και τη μετατόπιση 

του ενδιαφέροντος στην ποιότητα ζωής, που με πολιτικούς όρους εμπεριέχει ζητήματα για 

την πολιτική και πολιτιστική συνύπαρξη στα οποία ενσωματώνεται η συσχέτιση της εκπαί‐

δευσης με την κουλτούρα, όπου οι διαφορετικές κουλτούρες ορίζονται ως πολιτισμικά πεδία 

                                                            
10 Βλ. (Ενδεικτικά) Για την αναγκαιότητα εισαγωγής ειδικών εκπαιδευτικών λογισμικών και πολυμέσων 
για την εισαγωγή της e‐ learning εκπαίδευσης και της ενίσχυσης των διεργασιών εξοικείωσης των εκ‐
παιδευόμενων με νέες διαδικασίες απόκτησης γνώσεων. ( Συμβούλιο των ΕΚ, Ψήφισμα του Συμβου‐
λίου της 6.5.1996 σχετικά με τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τα πολυμέσα στους τομείς της εκπαίδευ‐
σης και της κατάρτισης, 96/C 195/03 στο Συμβούλιο της ΕΕ, Κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση, την 
κατάρτιση και την νεολαία (1993‐97), Λουξεμβούργο). 
11 Βλ. (Αναλυτικά) Για γενικότερα ζητήματα σχεδιασμού και υλοποίησης της e‐learning εκπαίδευσης 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Πασιάς, 2006). 
12 Βλ. (Ενδεικτικά) Θέσεις για την e‐learning εκπαίδευση με αντίστοιχες αναφορές στην αξιολόγηση 
δομών και φορέων (Συμβούλιο της ΕΕ, Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 22.9.1997 σχετικά με την 
παιδεία, τις τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών και την κατάρτιση των εκπαιδευτικών 
για το μέλλον, 97/C303/03, στο Συμβούλιο της ΕΕ, Κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση 
και την νεολαία (1993‐97), Λουξεμβούργο). 
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εντασσόμενα στο γενικότερο πολυ‐πολιτισμικό μοντέλο της ενοποιημένης Ευρώπης. Έτσι α‐

ναδεικνύεται η αναγκαιότητα του συντονισμού για την ενσωμάτωση σε ένα δυναμικό σύ‐

στημα συνδυαμόρφωσης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, επομένως στην οικονομική αξία της 

γνώσης προσαρμόζεται και η διαπολιτισμική αντίληψη της διαφοράς ή της αναγνώρισης του 

άλλου. Με βάση αυτή τη θεώρηση επανεξετάζονται κείμενα για την εκπαίδευση και την κα‐

τάρτιση, όπου η e‐learning εκπαίδευση συμπεριλαμβάνεται και στους μελλοντικούς στόχους 

των συστημάτων μιας δυναμικής διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και κατάρτισης13. 

Είναι ενδιαφέρον ότι πριν από την οικονομική κρίση θέτονται στόχοι για μια αποτελεσματική 

μορφή εκπαίδευσης, όπου στην κοινωνία της πληροφορίας θα εντάσσονται περισσότερα ά‐

τομα και η ίδια η πληροφορία θα λειτουργεί ως μέσο για τη μείωση της ανισότητας14. 

Από την πολιτική των προθέσεων στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης e‐learning 

(2001‐2013) 

Το 2001 σχηματικά μπορεί να θεωρηθεί ως το έτος προώθησης και ενίσχυσης της «ψηφιακής 

κουλτούρας»15, η οποία ορίζεται ως διαδικασία μεταβίβασης και διάδοσης  γνώσεων μέσα 

από μια δικτύωση που πραγματοποιείται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο16. Η ενεργοποί‐

ηση και η αποδοχή της «ψηφιακής κουλτούρας» εκτιμάται ότι θα πρέπει να αναπτυχθεί στα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα της τυπικής εκπαίδευσης, όπου φοιτούν μαθητές και φοιτητές αλλά 

και σε διευρυμένα κέντρα άτυπης εκπαίδευσης, προκειμένου να εντατικοποιηθεί η προσπά‐

θεια εξοικείωσης ευρύτερων ομάδων πληθυσμού με υποδομές και συστήματα, που εξυπη‐

ρετούν την e‐learning εκπαίδευση17. Είναι σημαντικό ότι αναφέρεται η έννοια της ψηφιακής 

κουλτούρας, που εμπεριέχει όρους και αξίες πολιτικής ηθικής, που συνδέονται αφενός με 

την νομιμοποίηση της e‐learning εκπαίδευσης, αφετέρου με το δικαίωμα του πολίτη στην 

ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία18.  

                                                            
13 Βλ. (Ενδεικτικά) Για το ρόλο της e‐learning εκπαίδευσης και τη σύνδεση της με την ποιοτική εκπαί‐
δευση και την καινοτομία  ( Επιτροπή των ΕΚ,  (2000) Να σκεφτούμε την εκπαίδευση του αύριο. Να 
προωθήσουμε την καινοτομία με τις νέες τεχνολογίες, Βρυξέλλες), ( Ευρωπαϊκή Επιτροπή, e‐learning 
(2000) Σχεδιάζοντας την εκπαίδευση του αύριο, Βρυξέλλες).  
14 Βλ. (Ενδεικτικά) Κείμενα που παρουσιάζουν πολιτικούς στόχους αναφορικά με την εκπαίδευση στην 
έναρξη της νέας χιλιετίας (Συμβούλιο της ΕΕ, Απόφαση 1031/2000/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  
και του Συμβουλίου της 13.4.2000 για τη θέσπιση του κοινοτικού προγράμματος «Νεολαία» στο Συμ‐
βούλιο της ΕΕ, Κείμενα σχετικά με την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία (1998‐2001), ( Συμ‐
βούλιο της ΕΕ. Έκθεση του Συμβουλίου Παιδείας προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «Οι συγκεκριμένοι 
μελλοντικοί στόχοι των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης» αριθμ. 5980/01, Βρυξέλλες).  
15 Βλ. (Ενδεικτικά) Για την ανάπτυξη και διαμόρφωση της «ψηφιακής κουλτούρας» τόσο στο εκπαιδευ‐
τικό περιβάλλον, όσο και στους εργασιακούς χώρους και στην καθημερινότητα των πολιτών  
16 Βλ. (Ενδεικτικά) Για ειδικότερα θέματα πολιτικής σχετικά με την πρωτοβουλία e‐learning Rosenberg, 
2000). 
(Συμβούλιο της ΕΕ, Ψήφισμα του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2001 σχετικά με την πρωτοβουλία «η‐
λεκτρονική μάθηση», Βρυξέλλες) 
17 Βλ. (Ενδεικτικά) Για το σχέδιο εφαρμογής του προγράμματος ένταξης της e‐learning εκπαίδευσης 
στο ευρωπαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης. Ε Learning Action Plan‐ Designing tomorrow’s education, Com‐
munication  from  the  Commission  to  the  Council  and  the  European  Parliament,  (2001)  http://eu‐
ropa.eu.int/eur‐lex/en/com/cnc/2000_0318en01.pdf E‐Learning, Council resolution, (2002) http://eu‐
ropa.eu.int/comm/education/programmes/elearning/reso_en.pdf  
18 Βλ. (Ενδεικτικά) Κείμενα της Unesco για την e‐learning εκπαίδευση και τη συσχέτιση της με το οικο‐
νομικό, κοινωνικό και μορφωτικό κεφάλαιο (Unesco, 2004) 
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Παρατηρούμε ότι εκτός από την οικονομική διάσταση προβάλλεται ένα πολιτικό πλαίσιο για 

την οργάνωση και το περιεχόμενο της e‐learning εκπαίδευσης με έμφαση στην εκπόνηση με‐

λετών για τις παιδαγωγικές διαστάσεις των νέων τεχνολογιών και την αξιοποίηση τους στη 

καθημερινή επικοινωνιακή πρακτική των πολιτών. 

Στο  πλαίσιο  των  συντονισμένων  δράσεων  ειδικά  την  περίοδο  2004‐2008  παρουσιάζονται 

προγράμματα δράσης19, διαρθρωμένα σε πέντε στόχους: α) μείωση του ψηφιακού αναλφα‐

βητισμού, β) εμπλουτισμός της παραδοσιακής διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες, γ) εκπαι‐

δευτική διασύνδεση της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εκπαιδευτικών φορέων και ιδρυμά‐

των σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, δ) λειτουργία κοινωνικών δικτύων ανταλλαγής πλη‐

ροφοριών και εμπειριών και ε) πολυ‐επίπεδη αξιολόγηση20 της e‐learning εκπαίδευσης με 

προτάσεις ή παρατηρήσεις των κρατών‐μελών αλλά και των ατόμων σε εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο21. 

Από το 2008 συστηματοποιείται μια πολιτική προώθησης των ψηφιακών μέσων, που συνδέ‐

εται με την ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής ενότητας στην εκπαίδευση. Ταυτόχρονα η οικονο‐

μική κρίση ανοίγει νέα πεδία προβληματισμού και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών, των πλη‐

ροφοριών  και  των  επικοινωνιών  στα  ευρωπαϊκά  συστήματα  εκπαίδευσης  και  κατάρτισης 

συνδέεται μεθοδικότερα με τη δια βίου εκπαίδευση, που αποτελεί προϋπόθεση για την έ‐

νταξη στην αγορά εργασίας σε μια περίοδο οικονομικής απορρύθμισης22. 

Στα κείμενα των επιτροπών, κυρίως από το 2010 έως 2013, η e‐learning εκπαίδευση συνδέε‐

ται με την ένταξη στην αγορά εργασίας με έμφαση και στην κινητικότητα των ατόμων, που 

θα μπορούν να επωφεληθούν από οικονομικές δομές και πολιτικές σε ευρωπαϊκό και διεθνές 

                                                            
19 Πρβλ. (Ενδεικτικά) Γενικότερους προβληματισμούς για το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή e‐
learning εκπαίδευσης με αντίστοιχη κριτική των επιλεγόμενων πρακτικών. (Yelland, Neal& Dakich, 
2008). 
20 Βλ. (Ενδεικτικά) Μελέτες αξιολόγησης της e‐learning εκπαίδευσης με κριτική για την εφαρμογή των 
μέτρων στήριξης των δράσεων και των πρακτικών με παράλληλη αποτίμηση των αποτελεσμάτων The 
quality of school education‐ Sixteen quality indicators, Commission report based on the work of the 
Working Committee on Quality Indicators, (2000) http://www.europa.eu.int/comm/education/poli‐
cies/educ/indic/rapinen.pdf Using the Internet to develop twinnig between European secondary 
schools, Report from the Commission to the council, (2002) http://europa.eu.int/comm/educa‐
tion/programmes/elearning/sec_2002_236_en.pdf , Key data on information and communication 
Technology in Schools in Europe, Publication by the Eurydice European Unit with the financial support 
of the European Commission, (2004) 
http://www.eurydice.org/Documents/KDIC/en/FrameSet.htm, E‐Learning Designing Tomorrow’s Edu‐
cation‐ A Mid‐ Term Report, Commission Staff Working Paper, (2003) http://europa.eu.int/comm/ed‐
ucation/programmes/elearning/doc/mid_term_report_en.pdf  
21 Βλ. (Ενδεικτικά) Πρακτικές για τη λειτουργία του σχεδίου της e‐learning εκπαίδευσης, με ειδικές 
αναφορές στις πολιτικές πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό και κοινωνικό επί‐
πεδο. E‐Learning, Multiannual programme (2004 to 2006) for the effective integration of information 
and communication technologies (ICT) in education and training systems in Europe, Decision No 
2318/2003/EC of the European Parliament and of the Council, (2003)   
http://europa.eu.int/eur‐lex/pri/en/pj/dat/2003/I_345/I_34520031231en00090016.pdf  
22 Βλ. (Ενδεικτικά) Για τη σύνδεση της e‐learning εκπαίδευσης‐κατάρτισης ως προϋπόθεσης υπερβά‐
σης των συνεπειών της  οικονομικής κρίσης  (Carmichael & Litherland, 2012: 95‐114). 
Αναλυτική παρουσίαση αξιολόγησης της e‐learning εκπαίδευσης με έμφαση και στην οικονομική διά‐
σταση (Fee, 2009). 
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επίπεδο. Η e‐learning εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως προϋπόθεση απόκτησης επαγγελματι‐

κών προσόντων και δεξιοτήτων και ταυτόχρονα ως μέσο πληροφόρησης για τα άτομα που 

θεωρητικά  υπερβαίνουν  τους  κοινωνικούς  και  οικονομικούς  φραγμούς  διευρύνοντας  τις 

προοπτικές αυτοπραγμάτωσης τους σε ένα σχέδιο μείωσης της ανισότητας23. Θεωρητικά η 

e‐learning εκπαίδευση εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αναδιανομή δικαιωμάτων και με πο‐

λιτικούς όρους, σε ένα φιλελεύθερο σύστημα, θα δομήσει ευκαιρίες και θα αυξήσει τις δυ‐

νατότητες των ατόμων για δημιουργικότητα σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, που θα επι‐

μεριστεί εκ νέου στους πολίτες των κρατών‐μελών24. Επίσης, οι επιτροπές συνδέουν την e‐

learning εκπαίδευση με την καινοτομία και την ανάπτυξη25, που εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν 

στην αλλαγή του οικονομικού παραδείγματος, επανορίζοντας την πρόοδο και την ευημερία 

στον ενοποιημένο ευρωπαϊκό χώρο.  
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H παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών για τα Μαθηματικά 
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Μαθηματικός (Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ευαγγελικής Σμύρνης) 
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Περίληψη 

Η χρήση των νέων τεχνολογιών έχει εισχωρήσει στην διδασκαλία και τη μαθησιακή 

διαδικασία και υποστηρίζει την καλλιέργεια μεθοδολογικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, τη 

διερεύνηση μέσα από το πείραμα, την ομαδική εργασία και επικοινωνία των μαθητών στα 

πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο διαμόρφωσης της 

σχολικής τάξης εξέχουσα θέση κατέχουν και εκπαιδευτικά λογισμικά για τα μαθηματικά. Η 

παρούσα εργασία παρουσιάζει την ταξινόμηση των μαθηματικών εκπαιδευτικών 

λογισμικών με βάση συγκεκριμένες κατηγορίες διερευνητικών δραστηριοτήτων που 

σχεδιάστηκαν, αναλύει τις λειτουργίες τους και συμπληρώνει με ένα χαρακτηριστικό τυπικό 

παράδειγμα σε κάθε περίπτωση. 

Λέξεις κλειδιά : εκπαιδευτικά λογισμικά, μαθηματικά, διερευνητικές δραστηριότητες. 

Λογισμικό συμβολικής έκφρασης μέσω προγραμματισμού (Χελωνόκοσμος) 

Οι μαθητές αναλαμβάνουν να ορίσουν οι ίδιοι μία παραμετρική διαδικασία που θα την 

χρησιμοποιήσουν για να γράψουν ένα δικό τους πρόγραμμα με μορφή ακολουθιών 

εντολών Logo. Έτσι οι μαθητές ενθαρρύνονται να αναπτύξουν διαισθητικές ιδέες που θα τις 

εκφράσουν με την χρήση συμβόλων , να τις εκτελέσουν και να παρατηρήσουν άμεσα το 

αποτέλεσμα τους, συγκρίνοντας με το αποτέλεσμα που επιδίωκαν πριν την εκτέλεση. 

Επιπρόσθετα η εισαγωγή παραμέτρων στην κατασκευή και κυρίως η μεταβολή των τιμών 

τους με την βοήθεια του μεταβολέα , που διαθέτει το λογισμικό, δίνει την δυνατότητα μέσα 

από τον δυναμικό χειρισμό του γεωμετρικού σχήματος να διερευνηθούν οι ιδιότητες του 

και οι μαθητές να οδηγηθούν σε σταδιακή γενίκευση συμπερασμάτων και κανόνων.Εν 

κατακλείδι το χαρακτηριστικό του λογισμικού είναι η σύνδεση της συμβολικής έκφρασης με 

την γραφική παράσταση. 

Για παράδειγμα οι μαθητές της Α Γυμνασίου μπορούν να γράψουν ένα κώδικα, ώστε να 

σχηματίζεται ισοσκελές τρίγωνο και να διερευνήσουν τις σχέσεις που ικανοποιούν τα 

πρωτεύοντα στοιχεία του. 

Λογισμικά δυναμικού χειρισμού γεωμετρικών αντικειμένων 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα λογισμικά : Geometer’s Sketchpad ή GSP, Cabri Geometre ή 

Cabri, Geogebra. Οι μαθητές επιλέγουν από ένα πλήθος εργαλείων που θεωρούν 

κατάλληλα για τις διερευνήσεις τους, ενώ οι υπολογιστικές δυνατότητες του λογισμικού 

τους βοηθά να πειραματίζονται με μετρήσεις. Επιπλέον για την ταξινόμηση, την οργάνωση 

και την εξαγωγή των συμπερασμάτων, των γενικεύσεων και των κανόνων που προκύπτουν, 

1385/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



οι μετρήσεις μπορούν να πινακοποιηθούν. Σε αυτές τις ενέργειες  συμβάλλει και το γεγονός 

οτι ο μαθητής μπορεί να μετασχηματίζει συνεχώς και σε πραγματικό χρόνο το γεωμετρικό 

σχήμα, δηλαδή να κινεί ορισμένα στοιχεία του σχήματος που έχει σχεδιαστεί και να 

παρατηρεί ποια στοιχεία μεταβάλλονται, πως και γιατί μεταβάλλονται και πως 

ανταποκρίνονται τα υπόλοιπα στοιχεία σε αυτές τις αλλαγές.  

Τέλος, δίνεται και η δυνατότητα αναστοχασμού και ανάπτυξης μεταγνωστικών δεξιοτήτων 

καθώς το λογισμικό διαθέτει την προβολή αρχείου εντολών και το πρωτόκολλο των 

στοιχείων κατασκευής με αποτέλεσμα να μπορεί να επανεξεταστεί, να τροποποιηθεί και να 

μετασχηματιστεί η στρατηγική που ακολουθήθηκε.   

Ως εφαρμογή τέτοιας δραστηριότητας που δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε μία συμβατική 

τάξη και ενθαρρύνει την εξερεύνηση και τον πειραματισμό με στόχο την επανακάλυψη των 

ιδιοτήτων των γεωμετρικών σχημάτων είναι η ακόλουθη:   

Θεωρούμε 3 παράλληλες ευθείες ε1,ε2,ε3. Οι ευθείες δ1,δ2 τέμνουν τις ε1 ,ε2,ε3 στα ση-

μεία Α,Β,Γ,Ε,Ζ,Η αντίστοιχα. 

Με την βοήθεια του λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας μετρώ το μήκος των τμημάτων Α-

Β,ΕΖ,ΒΓ,ΖΗ,ΑΓ,ΕΗ και υπολογίζω τους αντίστοιχους λόγους τους : , ,
AB

EZ

 

 
.  

1. Τι παρατηρείται απο τις μετρήσεις ; Πώς σχετίζονται οι λόγοι  , ,
AB

EZ

 

 
 

2. Πινακοποιώ τις παραπάνω μετρήσεις και μεταβάλλω δυναμικά τα μήκη των ευθυγράμ-

μων τμημάτων μεταξύ των παραλλήλων ευθειών . Τι παρατηρείται ;  

ε(3)

ε(2)

ε(1)

δ(1)
δ(2)

ΑΒ

ΕΖ
 = 0,9

ΒΓ

ΖΗ
 = 0,9

ΑΓ

ΕΗ
 = 0,9

ΕΖ = 2,9 εκ.

ΖΗ = 4,4 εκ.

ΕΗ = 7,3 εκ.
ΑΓ = 6,6 εκ.

ΒΓ = 4,0 εκ.

ΑΒ = 2,7 εκ.

Ζ

Η

ΕΑ

Β

Γ

 

Σχήμα 1: To Θεώρημα του Θαλή στο λογισμικό Sketchpad 
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Λογισμικό αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Function Probe) 

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις μίας μαθηματικής έννοιας , με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

την έννοια της συνάρτησης, αποτελούν μία σημαντική δυνατότητα των λογισμικών 

αλγεβρικών ψηφιακών συστημάτων (Function Probe ή FP). Η παρουσίαση της έννοιας της 

συνάρτησης στην παραδοσιακή διδακτική πρακτική βασίζεται σε μία προκαθορισμένη 

σειρά ενεργειών : Χρήση του τύπου της συνάρτησης, στη συνέχεια κατασκευή του πίνακα 

τιμών και τέλος την αναπαράσταση της στους άξονες. Έτσι οι περισσότεροι μαθητές 

μπορούν να δώσουν ένα τυπικό ορισμό για το τι είναι συνάρηση, όμως παρατηρείται 

μεγάλη δυσκολία στο να χρησιμοποιήσουν τις συναρτήσεις για να αναπαραστήσουν 

πραγματικές καταστάσεις. Η χρήση του λογισμικού FP δίνει την δυνατότητα στους μαθητές 

να πειραματιστούν, να βρούν και να διερευνήσουν σχέσεις μεταξύ συμμεταβαλλόμενων 

μεγεθών, μέσω απο των πολλαπλών και δυναμικά συνδεδεμένων αναπαραστάσεων 

(συμβολική έκφραση, πίνακας τιμών, γράφημα). Στο λογισμικό FP ο πίνακας επικοινωνεί με 

τα γράφημα και αντιστρόφως μπορούμε να αποκόπτουμε σημεία απο το γράφημα και να τα 

στέλνουμε στον πίνακα τιμών. Αυτό σημαίνει οτι όταν ο τύπος της συνάρτησης αλλάζει 

μεταφέρει τις αλλάγές στο γράφημα και αντιστρόφως όταν επεμβαίνουμε στο γράφημα 

προβάλλονται οι μεταβολές που υφίσταται ο τύπος της συνάρτησης. Με την βοήθεια και 

της ταχύτητας απόκρισης του λογισμικού στις αιτούμενες ενέργειες δίνεται στους μαθητές η 

δυνατότητα διερεύνησης και πειραματισμού με αλγεβρικές έννοιες και μελέτης του τρόπου 

με τον οποίο συνδέονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το ακόλουθο: 

Κατασκευάστε με τη βοήθεια του λογισμικού Function Probe τη γραφική παράσταση της 

συνάρτησης f(χ)=2χ2.        

Μπορείτε να σημειώσετε έναν γενικό τύπο συνάρτησης που θα προκύπτει από μια 

οριζόντια μετατόπιση της γραφικής παράστασης  κατά c μονάδες δεξιά ( 0c  ) (σχήμα 

4)και μετά κατά c μονάδες αριστερά ( 0c  )(σχήμα 5); 

Κατά την οριζόντια μετατόπιση της γραμμής σας πέρα από την αλλαγή του τύπου της 

παρατηρήσατε καμία αλλαγή στα υπόλοιπα  χαρακτηριστικά της (μονοτονία, ακρότατα, 

συμμετρία); ………………………………………………………………………………………. 

Μπορείτε να σημειώσετε έναν γενικό τύπο συνάρτησης που θα προκύπτει από μια 

κατακόρυφη  μετατόπιση της γραφικής παράστασης  της κατά c μονάδες πάνω ( 0c  ) 

(σχήμα 6)και μετά κατά c μονάδες κάτω ( 0c  )(σχήμα 7); 

Κατά την κατακόρυφη μετατόπιση ποιο από τα χαρακτηριστικά της συνάρτησης άλλαξε και           

κατά πόσο; 
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f (x) = x2 f (x) = (x-1)2

f (x) = x2 f (x) = (x +1)2

 

Σχήμα 4-Σχήμα 5 

 

f (x) = x2 f (x) = x2 +1

 

f (x) = x2 f (x) = x2 -1

 

Σχήμα 6-Σχήμα 7 

 

Τα λογισμικά διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων (Tabletop) 

Ο εξοπλισμός των μαθητών με δεξιότητες ανίχνευσης και εύρεσης, διαχείρησης, 

αξιολόγησης, και χρήσης πληροφοριών, καθώς και η μετατόπιση της έμφανσης που δίνεται 

κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής πράξης απο την απλή απομνημόνευση γεγονότων στην 

διαδικασία ενεργού διαμόρφωσης και ελέγχου υποθέσεων , διατύπωσης ερωτήσεων, 

συλλογισμών και επιχειρημάτων αποτελόυν περισσότερο απο κάθε άλλη φορά στο 

παρελθόν στοιχεία απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία. Τα λογισμικά διαχείρισης 

και επεξεργασίας δεδομένων, όπως είναι το Tabletop, μπορούν να υποστηρίξουν τέτοιες 

δραστηριότητες μέσα απο τις ακόλουθες φάσεις λειτουργίας :  

Α. Οι μαθητές ή ο εκπαιδευτικός ορίζουν ένα θέμα, οπου οι πληροφορίες έχει νόημα να 

οργανωθούν σε βάση δεδομένων. 

Β. Οι μαθητές εισάγουν τα δεδομένα στον υπολογιστή στα αντίστοιχα πεδία της βάσης των 

δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων αποτελεί το πιο σημαντικό τμήμα της 

δραστηριότητας.  

- Οι μαθητές χρησιμοποιούν την μαθηματική γλώσσα και διατυπώνουν τις συνθήκες που 

θέλουν να ικανοποιούνται, δηλαδή διατυπώνουν απλές ερωτήσεις αλλά και σύνθετες 

ερωτήσεις. 
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-Δίνεται η δυνατότητα της επεξεργασίας μέσα απο τις πολλαπλούς τρόπους 

αναπαραστάσης της πληροφορίας : διαγράμματα Venn (σχήμα9, 10), οργάνωση δεδομένων 

σε στήλες, καρτεσιανό διάγραμμα αξόνων (σχήμα 8).  

 

Σχήμα 8 : αναπαράσταση δεδομένων φύλλο και χρόνος μελέτης 

 

Σχήμα 9: Διάγραμμα Venn 

 

Σχήμα 10: Διάγραμμα Venn 

Προσομοιώσεις μοντέλων και καταστάσεων (Λογισμικό: Modelus) 

Το λογισμικό Modellus δίνει την δυνάτητα στους μαθητές να κατασκευάσουν μαθηματικά 

μοντέλα με διαλογικό τρόπο, να αναλύσουν τα μοντέλα αυτά και να κατασκευάσουν και τις 

προσωμοιώσεις τους. Το Modellus υποστηρίζει την εποικοδομητική και την διερευνητική 

προσέγγιση στη μάθηση των μαθηματικών διότι διαθέτει : 

-Πολλαπλές αναπαραστάσεις για τα μοντέλα 

Πολλές φορές οι γραφικές παραστάσεις δεν αρκούν για την πλήρη κατανόηση πολύπλοκων 

εννοιών. Με το Modellus οι μαθητές μπορούν να δουν πολλές γραφικές παραστάσεις του 

ίδιου μοντέλου (κινούμενες εικόνες, γραφήματα και πίνακες για να κατανοήσουν πλήρως 

τις βασικές αρχές του.    
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-Προβολή πολλαπλών περιπτώσεων  

Για παράδειγμα ο μαθητής μπορεί να αναλύσει ταυτόχρονα την τροχιά ενός δορυφόρου σε 

ένα σύστημα αξόνων χΟψ για τρεις διαφορετικές σταθερές βαρύτητας και τρεις 

διαφορετικές τιμές για τη μάζα του δορυφόρου. 

-Αλληλεπίδραση στα μοντέλα  

Ο μαθητής μπορεί να επιδρά πάνω στο μοντέλο και να βλέπει το αποτέλεσμα σε 

πραγματικό χρόνο, αποκομίζοντας άμεση γνώση των μαθηματικών στα οποία στηρίζονται. 

Τυπικά μαθηματικά προγράμματα λειτουργούν ως αριθμομηχανές, αντιμετωπίζοντας τα 

μαθηματικά μοντέλα ως στατικές οντότητες. Κατά την διάρκεια της προσομοίωσης οι 

μαθητές μπορούν να επέμβουν αλλάζοντας μεταβλητές για να παρατηρήσουν το 

αποέλεσμα πάνω στις προσωμοιώσεις, τα γραφήματα (σχημα 11) και τους πίνακες. 

 

Σχήμα 11 

 

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών λογισμισμικών 

Η οργάνωση του διδακτικού σχεδιασμού με χρήση μαθηματικού εκπαιδευτικού λογισμικού 

απαιτεί απο τον εκπαιδευτικό πρώτα απο όλα γνώση των αντίστοιχων λειτουργιών του, ώ-

στε να επιλεγεί εκείνο το οποίο θα πρσφέρει ενεργό συμμετοχή των μαθητών για την ανα-

κάλυψη της γνώσης. Επιπλέον όμως πρέπει να αξιολογηθεί κατα πόσο οι δυνατότητες του 

λογισμικού συντελούν θετικά στην ικανοποίηση των γνωστικών διδακτικών στόχων. Επίσης 

ελέγχεται αν στην διαδικασία υλοποίησης της διδασκαλίας καλλιεργούνται δεξιότητες στην 

χρήση των νέων τεχνολογιών ή χρειάζεται η άμεση παρέμβαση των οδηγιών του εκπαιδευ-

τικού. Στην αξιολόγηση αυτή δεν θα πρέπει να παραληφθεί και η καθοδηγούμενη δομή των 

ερωτήσεων των φύλλων εργασίας, όπου θα πρέπει να δοθούν στους μαθητές, ώστε μέσα 

απο την σταδιακή διερεύνηση να διευκολυνθεί η οργάνωση των συμπερασμάτων τους.  
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Η προστιθέμενη αξία του εκπαιδευτικού λογισμικού Γλώσσα Α΄‐Β΄ τάξεων του δημοτικού 
σχολείου  με  κριτήριο  τα  νοηματοδοτούμενα πλαίσια παραγωγής  προφορικού  και  γρα‐
πτού λόγου και τις αρχές της μετα‐προοδευτικής αγωγής 
 

 
Ρήγας Κωνσταντίνος 
Σχολικός Σύμβουλος 

krigas@sch.gr 
 

Περίληψη 

 

Οι  δραστηριότητες  επίτευξης  του φαινομένου  του  γλωσσικού  γραμματισμού  θεωρούνται 

ως βασική εκπαιδευτική διαδικασία. Ενισχυτικά σ’ αυτό συμβάλλει η παιδαγωγική αξιοποί‐

ηση των ΤΠΕ. Απαιτεί από πλευράς εκπαιδευτικών να οικοδομηθεί το απαραίτητο θεωρητι‐

κό υπόβαθρο. Το εκπαιδευτικό λογισμικό του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Γλώσσα Α΄‐Β΄ 

τάξεων του δημοτικού σχολείου προορίζεται για ρόλο εξάσκησης, πρακτικής και καθοδήγη‐

σης. Ωστόσο,  όπως φαίνεται από  τα αποτελέσματα  της  έρευνάς μας,  έχει  δυναμικό ρόλο 

στη  φωνημική  ενημερότητα,  αν  και  υστερεί  στην  ενίσχυση  του  αναδυόμενου  γραμματι‐

σμού. Πράγμα, όμως, που μπορεί να προσπελαστεί  εάν και εφόσον  σημειωθεί αναπλαισί‐

ωση αντιλήψεων και το λογισμικό αξιοποιηθεί δημιουργικά. 

 

Λέξεις – κλειδιά: παιδαγωγική αξιοποίηση ΤΠΕ,   μετα‐προοδευτική παιδαγωγική, πολυεγ‐

γραμματισμός, φωνολογική ενημερότητα, αναδυόμενος γραμματισμός.  

 

Εισαγωγή 

 

Το λογισμικό γλώσσα  Α΄ και Β΄ τάξεων του δημοτικού σχολείου αποτελείται από πέντε θε‐

ματικές ενότητες. Η πρώτη απευθύνεται σε μαθητές της Α’ τάξης, η δεύτερη και η τρίτη των 

δύο πρώτων τάξεων, η τέταρτη στη Β΄ τάξη, όπως και σε μαθητές της πρώτης που μπορούν 

να ανταποκριθούν. Η πέμπτη είναι  κλειστού κώδικα, σε on‐line περιβάλλον εργασίας για το 

δάσκαλο. Αρχικά αξιολογήθηκε από το Γραφείο Πιστοποίησης του τέως Παιδαγωγικού  Ιν‐

στιτούτου  βάσει  προδιαγραφών  για  δημιουργικότητα,  βιωματικότητα,  διαδραστικότητα, 

διεπαφή, μεθοδολογία, τεχνικές και θεματικές προδιαγραφές, ελκυστικότητα ύλης και άλ‐

λων  κριτηρίων  (Παπαδόπουλος,  2001).  Αναφέρεται  ως  μέσο  «εξάσκησης  και  πρακτικής» 

στραμμένο  στην  κατευθυνόμενη  διδασκαλία  και  στη  συμπεριφοριστική  θεωρία  και  ως 

«κλειστό περιβάλλον μάθησης» (Κόμης & άλ., 2012). Με δεδομένο ότι σε επόμενη αξιολό‐

γησή του ενισχύεται ως προς τη διδακτική και παιδαγωγική του εγκυρότητα, την ανάδραση 

και επανάληψη των ασκήσεων, τη δομή και οργάνωση του περιεχομένου για εύκολη πλοή‐

γηση, την αισθητική και τις οδηγίες (Κανελλή, Σπυράτου & Γουμενάκης, 2008), μας παρέχε‐

ται ελεύθερο πεδίο αξιολόγησής του αναφορικά με τις παραδοχές της μετα‐προοδευτικής 

παιδαγωγικής και τον πολυεγγραμματισμό. Το ερευνητικό μας ερώτημα είναι στο κατά πό‐

σον  το συγκεκριμένο λογισμικό αφήνει περιθώρια  για εποικοδομιστική προσέγγιση αυτο‐

πραγμάτωσης του μαθητή στην προαγωγή των δεξιοτήτων του στον προφορικό και γραπτό 

λόγο και επιχειρούμε να το απαντήσουμε με δομημένο ερωτηματολόγιο. 
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Βασική έννοια στην έρευνά μας είναι η γλώσσα, η οποία διακρίνεται ως το ισχυρότερο δια‐

μεσολαβητικό εργαλείο της σκέψης και της μάθησης (Κόμης, 2004; Παπούλια, 1999). Η δι‐

δασκαλία της επιτυγχάνεται με το επικοινωνιακό μοντέλο μάθησης,  το οποίο δίνει προτε‐

ραιότητα  κυρίως  στον  προφορικό  λόγο,  στην  κειμενοκεντρικότητα  και  την  επικοινωνιακή 

περίσταση  (Ιορδανίδου, 1994; Μήτσης, 1996).  Ενισχύεται με το μοντέλο του πολυεγγραμ‐

ματισμού, επόμενο στάδιο θεωρητικών εξελίξεων στη διδασκαλία της, με το οποίο οι μαθη‐

τές προσεγγίζουν πολυεπίπεδα και πολύτροπα κειμενικά είδη (Χατζησαββίδης, 2005; Κου‐

τσογιάννης,  2010).  Βασικός  στόχος  της  είναι  η  επίτευξη  της  φωνολογικής  ενημερότητας 

(Παντελιάδου, 2000) ή φωνημικής συνειδητοποίησης (Παπούλια, 1999) και η ανάπτυξη του 

φαινομένου του «αναδυόμενου γραμματισμού» (Τάφα, 2004). Το πρώτο αποτελεί καθορι‐

στικό παράγοντα επίτευξης της αναγνωστικής ικανότητας (Παντελιάδου, 2000) και το δεύ‐

τερο επιδρά στην παραγωγή και  το χειρισμό του γραπτού λόγου (Τάφα, 2004; Ματσαγγού‐

ρας, 2004). Τέλος, θεωρούμε ότι η επιτυχία των στόχων μας ενισχύεται με την παιδαγωγική 

αξιοποίηση των ΤΠΕ και με την εφαρμογή των αρχών της μετα‐προοδευτικής παιδαγωγικής. 

Αυτές  είναι της «καταστασιακής μάθησης», που λαμβάνει χώρα σε ομαδική εργασία και σε 

αυθεντικές καταστάσεις της καθημερινότητας (Κουλουμπαρίτση, 2003) και της «γνωστικής 

μαθητείας»,  όπου αξιοποιείται  σε πλαίσιο  εφτά  γνωστικών  και  μαθησιακών στρατηγημά‐

των: «η προτυποποίηση», «το  πλαίσιο  της φθίνουσας  καθοδήγησης»  (fading  scaffolding), 

«η  συλλογική  εξάσκηση  των  μαθητών»,  «η  διαφοροποιημένη  μάθηση»,  «η  ατομική  εξά‐

σκηση», «οι μεταγνωστικοί» και «οι αυτορρυθμιστικοί μηχανισμοί» (Schunk & Zimmerman, 

1998; Ματσαγγούρας, 2011).  

Μεθοδολογία έρευνας 

Για την επίτευξη του στόχου μας,  στο τρέχον σχολικό έτος δομήσαμε ερευνητικό εργαλείο 

έξι παραμέτρων,  ερωτηματολόγιο,  για να αξιολογήσουμε το λογισμικό, σε μία πράξη από 

τον ερευνητή. Οι παράμετροι  (παράγοντες) αφορούσαν κατά σειρά το μαθητή,  τον εκπαι‐

δευτικό, τη διδακτική προσέγγιση, τη φωνημική ενημερότητα, το γραμματισμό και την ορ‐

γάνωση του διδακτικού υλικού. Τα υπο‐ερωτήματα της κάθε παραγράφου δημιουργήθηκαν 

βάσει των χαρακτηριστικών που αναδύθηκαν από τη βιβλιογραφία. Αξιοποιήσαμε το ερευ‐

νητικό πρόγραμμα SPSS και το μέτρο κεντρικής τάσης αριθμητικό μέσο (Χ) για κάθε παρά‐

μετρο. Με κλίμακα ιεράρχησης, από το μηδέν (καθόλου) μέχρι και το τρία (απόλυτα), αξιο‐

λογήσαμε τις τέσσερις από τις πέντε ενότητες του λογισμικού, αφού η πέμπτη είναι μόνο 

για on‐line αξιοποίησή της. Τέλος, στα επαγωγικά στατιστικά η σημαντικότητα ελέγχθηκε με 

το στατιστικό one sample T‐Test, για ένα μέσο όρο. 

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 

 

Όπως φαίνεται στην έρευνά μας, στην παράμετρο μαθητής έχουμε υψηλές  τιμές  (Χ=2.83, 

t=1700, P<α, για P=0.00 και α=0.05). Εδώ περιλαμβάνονται αυτορρυθμιστικοί, μεταγνωστι‐

κοί, αναστοχαστικοί και ανατροφοδοτικοί μηχανισμοί που μπορεί να αναπτύξει ο μαθητής 

σε συνάρτηση με τη σαφή διατύπωση των απαιτούμενων δραστηριοτήτων από το λογισμι‐

κό.  Αυτό  αποδεικνύει  ότι  ο  μαθητής  μπορεί  να  επιτυγχάνει  δυναμικό  επίπεδο  μάθησης, 

διαμορφώνοντας τις δραστηριότητές του ανάλογα και αναθεωρώντας τα πλαίσια των εσω‐

τερικών  του αναπαραστάσεων.  Τα  ίδια  ισχύουν για  τον παράγοντα εκπαιδευτικό  (Χ=2.14, 
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t=5.303, P<α,  για   P=0.02  και   α=0.05), στον οποίον αξιολογήθηκαν θέματα σχετικά με  το 

υλικό οδηγιών,  τη συμβατότητα  των στόχων με  τις ανάγκες  των μαθητών,  τη δυνατότητα 

ανάπτυξης  ρόλου  διευκολυντή και εμψυχωτή, τις ευκαιρίες αναπλαισίωσης της διδακτικής 

παρέμβασης και  τη δημιουργική αξιοποίηση των παραδειγμάτων με την ταυτόχρονη απο‐

φυγή στοιχείων  κατευθυνόμενης  και αναπαραγωγικής διδασκαλίας.  Επίσης,  υψηλός βαθ‐

μός καταγράφεται  και στην επίτευξη της φωνολογικής ενημερότητας (Χ=2.30, t=7.667, P<α, 

για P=0.00, και α=0.05). Εξηγείται από το πλήθος και την ποιότητα των αναγνωστικών και 

φωνολογικών δραστηριοτήτων υψηλού γραφιστικού επιπέδου. Με τα υπο‐ερωτήματα στο‐

χεύαμε να ανακαλύψουμε στο εάν και κατά πόσον το λογισμικό παρέχει ευκαιρίες για διά‐

κριση,  παραγωγή,  αναγνώριση,  ανάγνωση  και  συνδυασμό φωνημάτων,  μορφημάτων,  λέ‐

ξεων και προτάσεων. Όπως και την επίτευξη προοδευτικής ανάγνωσης με παντομίμες, ρί‐

μες, συνώνυμα, ομώνυμα και όμοιων λέξεων. 

Λιγότερο θετικά είναι τα αποτελέσματα στην παράμετρο που αφορά τη διδακτική προσέγ‐

γιση  του  λογισμικού,  όπου σύμφωνα με  την  έρευνά μας  σημειώνεται  μέση  τιμή  (Χ=1.79, 

t=9.442, P<α για P=0.02 και α=0.05).  Περιλαμβάνει στοιχεία της επικοινωνιακής και κειμε‐

νοκεντρικής λειτουργίας της γλώσσας και του πολυεγγραμματισμού, τη μορφή διδασκαλίας 

της, τις ευκαιρίες που δίνει για δραστηριότητες στην παραγωγή γραπτού ή προφορικού λό‐

γου σε ζώσες και συνεχώς μεταβαλλόμενες μορφές του, τις συνθήκες προσέγγισης αυθεντι‐

κού λόγου, δραματοποιήσεις, πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας και συνεργασίας, τη δη‐

μιουργική  λειτουργία  της  γλώσσας,  τη  διαθεματικότητα  και  τις  ενδεχόμενες  διαδικασίες 

επικαιροποίησης της γνώσης. Ερμηνεύεται από το γεγονός ότι αν και ήδη χαρακτηρίστηκε 

«κλειστό», ωστόσο η παιδαγωγική του αξιοποίηση με οργάνωση και σχεδιασμό μπορεί να 

αναπτύξει  δυναμική  μάθηση ανταποκρινόμενη  στις  απαιτήσεις  των  σύγχρονων  εξελίξεων 

και κατακτήσεων. Το  ίδιο αποτυπώνεται και τα ίδια ισχύουν και για τον παράγοντα οργά‐

νωσης του διδακτικού υλικού και του περιβάλλοντος που δημιουργεί. Εδώ τα σημεία που 

αξιολογήθηκαν σχετίζονταν με τις ευκαιρίες που δίνει για την κατανόηση της δυναμικής του 

προφορικού και του γραπτού λόγου και της μεταξύ τους διάκρισης,  σε περιβάλλον συνερ‐

γασίας και με διαθεματική προσέγγιση (Χ=1.71, t=6.00, P<α για P=0.00 και α=0.05). 

Αντίθετα,  το  φαινόμενο  του  αναδυόμενου    γραμματισμού,  απ’  ότι  καταγράφεται  στην  έ‐

ρευνά μας, δεν ενισχύεται (Χ=1.35, t=5.037, P<α για P=0.00 και α=0.05). Η εξήγηση έγκειται 

στο γεγονός ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια για περαιτέρω παραγωγή γραπτού λόγου ή 

γραφημάτων, παρά μόνο σε πλαίσια προγραμματισμού και κατά κάποιον τρόπο κατευθυ‐

νόμενα  και  περιορισμένα.  Εδώ  τα  υπο‐ερωτήματα αναφέρονταν  στις  ευκαιρίες  που  δίνει 

στην  ανάπτυξη  γραφημάτων,  μορφημάτων,  λέξεων,  προτάσεων  και  γραπτού  λόγου,  στην 

ύπαρξη σχεδίου διαβαθμισμένης προσέγγισης της παραγωγής του γραπτού λόγου, στις δυ‐

νατότητες  επισήμανσης  και  ταξινόμησης  των  γραμματικών φαινομένων,  στην παροχή  ευ‐

καιριών διατύπωσης υποθέσεων και  συμπερασμάτων  για  τα  γραμματικά φαινόμενα,  στις 

ευκαιρίες για εγγραφή του ονόματος του μαθητή και στην αξιοποίηση οικείου του λεξιλογί‐

ου. 
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Συμπεράσματα – συζήτηση 

 

Αν και τα βασικότερα χαρακτηριστικά στις προτεινόμενες δραστηριότητες, κατά  το σχετικό 

οδηγό,  είναι  η  ιεράρχηση  και  η  παρουσίαση  δίκην  συμπεριφοριστικού  λογισμικού,  όμως 

σύμφωνα με  τα αποτελέσματα της έρευνάς μας συμβάλλει δυναμικά στην κατάκτηση της 

φωνημικής ενημερότητας. Πράγμα που δε συμβαίνει για το φαινόμενο του αναδυόμενου 

γραμματισμού, αφού δεν έχει  τα  ίδια αποτελέσματα. Παρά ταύτα,  ενδέχεται και αυτό να 

χρησιμοποιηθεί ως άλλο ένα διδακτικό μέσο οπτικοποίησης, εξάσκησης, πρακτικής και κα‐

θοδήγησης.   Ωστόσο, η πρόθεσή μας ήταν να ανακαλύψουμε στοιχεία ή τομείς του όπου 

μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια μορφή δυναμικής μάθησης,  εποικοδομισμού και παρα‐

γωγής γνώσης. Άλλωστε, στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στη σχέση τους με 

τις θεωρίες μάθησης αναδεικνύονται δύο πλευρές (Depover, Karsenti & Κόμης, 2007): Στην 

πρώτη ο εκπαιδευτικός έχει την εγκαθιδρυμένη συνήθεια να αφομοιώνει κάθε νέο διδακτι‐

κό ή μαθησιακό μέσο στην πρακτική του. Στη δεύτερη αναγνωρίζει κάθε καινούριο γνωστι‐

κό εργαλείο ως φορέα δυναμικών αλλαγών στη μάθηση. Συνεπώς, αφετηριακά, για την επί‐

τευξη των στόχων αρκεί, πρώτον, η αξιοποίησή του κατά τις αρχές της θεωρίας της κοινωνι‐

κής αλληλεπίδρασης του Vygotsky   (Depover et. al., 2007) και δεύτερον, η προσέγγισή του 

στα πλαίσια του ολοκληρωμένου ή ολιστικού μοντέλου, το οποίο αξιοποιεί τις ΤΠΕ ως μέσο 

μάθησης (Κόμης, 2004).     

Απότοκο όλων αυτών διακρίνουμε  τρεις περιπτώσεις αξιοποίησής  του:  Στην πρώτη προη‐

γείται των υπολοίπων διδακτικών και μαθησιακών ενεργειών, στη δεύτερη εντάσσεται στον 

κύριο κορμό της μαθησιακής διαδικασίας και στην τρίτη λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά 

των  κύριων  δραστηριοτήτων  που  προτείνονται  από  τα  σχολικά  βιβλία.  Στην  πρώτη  περί‐

πτωση οι μαθητές σε ομάδες δύο ή τριών παρατηρούν, ανακαλύπτουν και ασκούνται στο 

καινούριο  μαθησιακό  φαινόμενο,  σε  κλίμα  γραμματισμού  (Παπούλια,  1999)  και  κοινοτι‐

σμού  (Hobbs, 2012)  στον ψηφιακό  κόσμο.  Παράδειγμα,  στην  πρώτη  θεματική  ενότητα  ε‐

κτελούν τη δραστηριότητα κατάρριψης των μπαλονιών. Απολαμβάνοντας την ευχαρίστηση 

του παιχνιδιού, ανακαλύπτουν το φώνημα, ανακοινώνουν τεκμηριωμένα    τα επιτεύγματά 

τους και με αυτορρυθμιστικούς μηχανισμούς επιλέγουν να συνεχίσουν το παιχνίδι ή να ε‐

πιστρέψουν στο κεντρικό μενού.     

Για τη δεύτερη προτείνουμε η κάθε δραστηριότητα να λαμβάνει χώρα συνεργατικά, σε κλί‐

μα αυτο‐διόρθωσης και ετερο‐διόρθωσης στο διαδραστικό πίνακα, αφού είναι ένα αποτε‐

λεσματικό εργαλείο στην ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων  (Won Hur, 2012). Δεύτερο 

παράδειγμα, στη θεματική ενότητα του λογισμικού για τα δίψηφα φωνήεντα οι τρεις δρα‐

στηριότητες της ενότητας «Ουρανία» καταλαμβάνουν χρόνο πέραν της μιας διδακτικής ώ‐

ρας, καλύπτοντας απόλυτα τις ανάγκες διδασκαλίας του δίψηφου ου και αφήνοντας το ε‐

πόμενο δίωρο που προβλέπεται για τις δραστηριότητες των δύο βιβλίων. Έτσι, στη δραστη‐

ριότητα «ουρανός»  πληκτρολογώντας τα γράμματα πληροφορούνται για την ορθότητα της 

επιλογής τους. Η όλη αυτή δυναμική μαθησιακή διαδικασία πραγματοποιείται με στοιχεία 

πολυεγγραμματισμού και κειμενοκεντρικότητας.  

 

Η τρίτη δυνατότητα αξιοποίησής του αναφέρεται στην παραγωγή του προφορικού και γρα‐

πτού λόγου. Σ’ αυτό συμβάλλει δυναμικά ο ηλεκτρονικός και ψηφιακός λόγος με τον εύκο‐
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λο  τρόπο  αναθεώρησής  του  ή  τον  εμπλουτισμό  του  με  χρώμα,  σχέδια,  εικόνες  και  ήχο 

(Kaur, 2012). Επηρεάζει αποφασιστικά τη διάθεση των μαθητών και αυγατίζει τις προσπά‐

θειές τους για την κατάκτηση του γραμματισμού (Felvégi, 2012). Τρίτο παράδειγμα, ο στό‐

χος μας στη θεματική ενότητα για τα δίψηφα σύμφωνα, «Η Κοκκινοσκουφίτσα», μπορεί να 

επιτευχθεί  με  τις  δραστηριότητες  της  ενότητας  «Η  Κοκκινοσκουφίτσα  διαβάζει».  Εδώ  σε 

δυναμικό περιβάλλον πολυεγγραμματισμού με εικόνα, ήχο και  χρώμα, με κειμενοκεντρικές  

δραστηριότητες και με σαφή στοιχεία αυτορρύθμισης και αναπλαισίωσης της μάθησης, οι 

μαθητές συμπληρώνουν λέξεις ανάλογα με  την εικόνα και  τις συλλαβές, μεταφέρουν στα 

κενά  των λέξεων  τα απαιτούμενα δίψηφα σύμφωνα, ανακαλύπτουν  την ορθογραφία  των 

λέξεων με τα υποκοριστικά, το διαχωρισμό του στ από το τσ και εισάγονται στη διαχείριση 

των ομώνυμων των λέξεων και της ορθογραφίας τους. Τέλος, ενισχύοντας τη φωνολογική 

επίγνωση και τον αναδυόμενο γραμματισμό, συμπληρώνουν με τα έτοιμα κείμενα τις λεζά‐

ντες  της  ιστορίας. Ωστόσο,  μεταγνωστικά μπορούν  να  τις  εκτυπώσουν  και  να  τις μεταφέ‐

ρουν σε σχετικό τετράδιο ή να τις επικολλήσουν σε ανεξάρτητα φύλλα χαρτιού, ή και στον 

επεξεργαστή κειμένου, αξιοποιώντας το  γραπτό κείμενο σε διαθεματική δραστηριότητα με 

τη μέθοδο του project ή και με παράγωγα από την αξιοποίηση περαιτέρω εποικοδομιστι‐

κού λογισμικού, όπως της εννοιολογικής χαρτογράφησης. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη διδασκαλία των μαθημάτων της ειδικότητας των ηλε-

κτρολόγων με τη βοήθεια λογισμικού και Η/Υ. Στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας αναλύε-

ται ο ρόλος των υπολογιστών, η χρήση τους στην εκπαίδευση, αλλά και προβλήματα που 

προκύπτουν από αυτή. Στη συνέχεια αναφέρονται οι συνθήκες παραγωγής εκπαιδευτικού 

λογισμικού και συγκεκριμένα η χρησιμότητά του από τους εκπαιδευτικούς στα ΕΠΑΛ, στην 

ειδικότητα των ηλεκτρολόγων, των μηχανολόγων και των ηλεκτρονικών. Ακολούθως, ανα-

λύονται κάποια από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν και στο ερευνητικό μέρος. Ενδει-

κτικά αναφέρονται δυο από τα κυριότερα λογισμικά που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις 

ειδικότητες, το Tina Pro και το AutoCad, καθώς θεωρούνται ενδεικτικά παραδείγματα, α-

φού χρησιμοποιούνται κατά κύριο λόγο στην πλειοψηφία των εργαστηριακών ασκήσεων 

των τριών παραπάνω ειδικοτήτων. Επίσης, παρουσιάζεται και το θέμα της επιμόρφωσης 

των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες και παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η 

οποία στηρίζεται στο ερωτηματολόγιο. Η συγκεκριμένη έρευνα περιλαμβάνει κάποια ερω-

τήματα σχετικά με την χρήση υπολογιστή, την επιμόρφωση εκπαιδευτικών και τη χρήση 

λογισμικών. 

Λέξεις κλειδιά: ΤΠΕ, εργαλείο, διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Είναι δεδομένο ότι η εμφάνιση και η εξάπλωση των ΤΠΕ επέφεραν ριζοσπαστικές αλλαγές 

σε όλους τους τομείς της σύγχρονης κοινωνίας και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων. (Χλα-

πάνης, 2006). Οι δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ για μετασχηματισμό της διδακτικής 

πρακτικής προς μαθητοκεντρικές, ενεργητικές, διερευνητικές και συνεργατικές μορφές μά-

θησης έχουν επανειλημμένα επισημανθεί τόσο σε διεθνές (Jonassen 1994), όσο και σε ελ-

ληνικό επίπεδο (Ράπτης & Ράπτη 2003) ενώ αναγνωρίζεται ο καταλυτικός ρόλος των ΤΠΕ ως 

εργαλείου στη διαδικασία της μάθησης άλλων γνωστικών αντικειμένων. Σ’ αυτή τη νέα 

μορφή διδασκαλίας βασικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού αφού είναι εκείνος που υλο-

ποιεί κάθε εκπαιδευτική καινοτομία και εκπαιδευτική πολιτική γενικότερα (Kalogiannakis 

2004). Αναφορικά με τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ, σύμφωνα με τους 

Διαμαντάκη κ.ά. (2001), συχνά η άγνοια του νέου αντικειμένου οδηγεί σε φόβο και κατά 
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συνέπεια σε άρνηση του εκπαιδευτικού για τη χρησιμοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή 

πρακτική στην τάξη. Ο βασικός τρόπος αντιμετώπισης της αρνητικής στάσης των εκπαιδευ-

τικών απέναντι στις ΤΠΕ είναι η διαρκής επιμόρφωση, ώστε να αναιρεθεί ο φόβος που πε-

ριγράφεται παραπάνω αλλά και να τονιστούν τα πλεονεκτήματα της ένταξης του νέου αυ-

τού εργαλείου στη διδακτική διαδικασία. Η αποδοχή μιας νέας τεχνολογίας από τα άτομα 

και τους οργανισμούς ενσωματώνει στοιχεία διαδικασιών μάθησης. Στο πλαίσιο αυτό δια-

κρίνουμε τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Τζιμογιάννης 2001). Η 

προσέγγιση αυτή βασίζεται στις κοινωνικογνωστικές θεωρίες μάθησης και θεωρεί την απο-

δοχή των ΤΠΕ ως αφομοίωση νέων εργαλείων εκπαιδευτικής κουλτούρας και πρακτικής. 

Ο άνθρωπος είναι ως γνωστόν κοινωνικό ον. Ιστοχώροι Κοινωνικής Δικτύωσης όπως το 

Facebook, το Twitter, το Flickr είναι ήδη καθημερινή πρακτική για τη συντριπτική πλειοψη-

φία των χρηστών και αναμένεται να ενσωματωθούν ακόμα περισσότερο στη ζωή όλων μας 

αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο της επικοινωνίας μεταξύ μας. Τα επόμενα χρόνια λοιπόν ο πε-

ρισσότερος διαδικτυακός (online) χρόνος θα ξοδεύεται σε διαφόρων μορφών «κοινωνικές» 

δραστηριότητες στα πλαίσια σύγχρονων διαδραστικών κοινωνικών πλατφορμών που θα 

υποστηρίζουν «έξυπνες» εφαρμογές τρισδιάστατων γραφικών (Λιόβας – Ευσταθίου 2012). 

Η επιχειρούμενη οργάνωση των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να 

περιοριστεί σε τυπικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σεμιναριακού χα-

ρακτήρα (ΥΠΕΠΘ 2000). Προτείνεται να βασιστεί σε ένα ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο 

πλαίσιο σύμφωνα με την παραπάνω προσέγγιση. Το πλαίσιο αυτό θα έχει ως κεντρικό ση-

μείο αναφοράς τον εκπαιδευτικό της πράξης, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει το μοχλό 

αλλαγής και προσαρμογής του σχολείου στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης Κοινωνίας της 

Πληροφορίας. Η κοινωνία αυτή απαιτεί και νέες δεξιότητες από τον εκπαιδευτικό.        

 

Υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά το εκπαιδευτικό Λογισμικό 

Στα πλαίσια της ενέργειας «Οδύσσεια» και λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς εκπαιδευτικές 

και τεχνολογικές τάσεις αναπτύχθηκαν μέσα από διαδικασίες τεχνολογικής και παιδαγωγι-

κής αξιολόγησης 50 τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού και προσαρμόστηκαν στο ελληνικό 

εκπαιδευτικό σύστημα 17 τίτλοι διεθνώς αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών λογισμικών.  Οι 

67 συνολικά τίτλοι διαθεματικού και διερευνητικού εκπαιδευτικού λογισμικού συνοδευό-

μενου από πολυμεσικό υλικό καλύπτουν μεγάλο μέρος του προγράμματος σπουδών της 

Γενικής και Τεχνικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα λογισμικά αυτά συνοδεύονται από 

εκπαιδευτικές δραστηριότητες, των οποίων η ανάπτυξη έγινε από επιμορφωτές και καθη-

γητές που συμμετείχαν στην Οδύσσεια.  

Επίσης τα εργαστηριακά εκπαιδευτικά λογισμικά το Tina Pro και το AutoCad στα οποία εί-

ναι και τα κύρια προγράμματα που χρησιμοποιούνται στα περισσότερα σχολεία της τεχνι-

κής εκπαίδευσης στην Ελλάδα. 

Επιπλέον, παρήχθησαν, υπό την ευθύνη του Π.Ι., μέσα από τη διαδικασία της προκήρυξης 

και της αξιολόγησης τίτλοι εκπαιδευτικού λογισμικού στο πλαίσιο αναβάθμισης των Προ-

γραμμάτων Σπουδών των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων της Δευτεροβάθμιας Εκπαί-

δευσης.  
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Τέλος, με τα αποτελέσματα της επιμόρφωσης Β επιπέδου, έχει αρχίσει να δημιουργείτε μια 

βάση με εκπαιδευτικά σενάρια πάνω σε λογισμικά διαφόρων ειδικοτήτων, ώστε να υπάρχει 

βοήθεια προς όλους τους εκπαιδευτικούς.  

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Αν οι ΤΠΕ πρόκειται να ενσωματωθούν στην τάξη οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν πρό-

σβαση στην τεχνολογία ώστε να αναπτύξουν δικές τους δεξιότητες, να ανακαλύψουν πώς οι 

Η/Υ μπορούν να βοηθήσουν τη δική τους μάθηση, όπως και την επαγγελματική τους ανά-

πτυξη (Selinger: 2001).  

Όμως οι νέες στρατηγικές διδασκαλίας που υποστηρίζουν οι ΤΠΕ δεν είναι αυταπόδεικτες 

και έτσι οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται την ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Το πλαί-

σιο της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών συμπεριλαμβάνει τρία είδη ικανοτήτων που αφο-

ρούν δεξιότητες τεχνολογικής, παιδαγωγικής και επικοινωνιακής φύσεως (Klein and 

Godinet: 2000). Ιδιαίτερη σημασία αποκτούν οι επικοινωνιακές δεξιότητες, καθώς το νέο 

περιβάλλον μάθησης είναι εν μέρει αποτέλεσμα του πώς οι εκπαιδευτικοί αντιλαμβάνονται 

την επικοινωνία και τη σχέση της με τον ανθρώπινο παράγοντα. Η αποτελεσματική χρήση 

της δικτύωσης προϋποθέτει γνώση περιεχομένου αλλά και δεξιότητες διαπροσωπικής επι-

κοινωνίας.  

 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών 

Ο εκπαιδευτικός στην Ελλάδα ασκεί επάξια το έργο που έχει επωμιστεί. Η ταχύτητα, όμως, 

με την οποία η επιστήμη ανανεώνεται καθιστά πλέον αναπόφευκτη τη συνάντηση του εκ-

παιδευτικού με τις Τ.Π.Ε. Οι ίδιοι οι μαθητές του μπορούν να προσεγγίσουν ήδη πολύ πριν 

από τον ίδιο την πληροφορία μέσω του διαδικτύου, κάτι που παιδαγωγικά αλλά και μαθη-

σιακά ενδέχεται να είναι επιζήμιο γι’ αυτούς, καθώς η κρίση και η εμπειρία τους δεν τους 

δίνει τη δυνατότητα να αξιολογήσουν αυτή την πληροφορία. Εδώ χρειάζεται ο δάσκαλος. Κι 

εδώ προσκρούουν όλοι οι ψευδοπροφήτες που κατά διαστήματα οραματίζονται το τέλος 

του δασκάλου στην τεχνολογική εποχή που έρχεται, θεωρώντας ότι η τεχνολογία θα τον 

αχρηστεύσει.  

Φυσικά, θα πρέπει από κάπου να εξοικονομήσει τον απαραίτητο, αλλά σπάνιο χρόνο για να 

προχωρήσει στην καινοτομία, διότι είναι  ενεργό μέλος της κοινωνίας μας. Έτσι, όλα αυτά 

δεν είναι καθόλου εύκολα. Εντούτοις, η μετάβαση σε μια τέτοια ποιότητα σχέσεων στην 

εκπαιδευτική πράξη δεν μπορεί να έλθει τόσο απλά, ύστερα από την εγκατάσταση ενός ερ-

γαστηρίου υπολογιστών για τη διδασκαλία των ηλεκτρονικών ή άλλων μαθημάτων, από τη 

μια μέρα στην άλλη, ούτε καν από τη μια χρονιά στην άλλη. Επομένως, η επιχειρούμενη 

οργάνωση των ΤΠΕ στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να περιοριστεί σε τυπι-

κά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, σεμιναριακού χαρακτήρα (ΥΠΕΠΘ 

2000). Προτείνεται να βασιστεί σε ένα ολοκληρωμένο, πολυδιάστατο πλαίσιο σύμφωνα με 

την παραπάνω προσέγγιση. Το πλαίσιο αυτό θα έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τον εκ-

παιδευτικό της πράξης, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει το μοχλό αλλαγής και προσαρ-

μογής του σχολείου στις ανάγκες της μεταβαλλόμενης Κοινωνίας της Πληροφορίας.  

 Στόχος δεν είναι να μάθουν οι εκπαιδευτικοί πώς δουλεύει το AutoCAD σε κάθε του λεπτο-

μέρεια, αλλά να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία ηλεκτρονικής σχεδίασης για να βοηθή-
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σουν του μαθητές τους να καταλάβουν την συμμετρία ή την έννοια της κλίμακας. Βεβαίως, 

αυτό περνάει μέσα από μια αρχική εξοικείωση με τα εργαλεία, αλλά δεν σταματάει εκεί.  

 Η σχεδίαση των πράξεων που αφορούν στην Αξιοποίηση των υπολογιστών σε όλα τα ΕΠΑΛ 

της χώρας, έχει στηριχτεί, στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από πιλοτική υλοποίηση σε 

πραγματικές σχολικές συνθήκες. Στο πλαίσιο του έργου Λαέρτης, δοκιμάστηκε για πρώτη 

φορά στην ΕΠΑΛ, το μοντέλο που συνδυάζει τις επιμέρους πτυχές, εργαστήριο, περιεχόμε-

νο, επιμόρφωση, υποστήριξη σε ένα αρμονικό σύνολο.  

 Τέλος, θα πρέπει να είναι σημειώσουμε ότι πέρα από τη συμμετοχή του σχολείου, υπάρχει 

και η συμμετοχή του καθενός εκπαιδευτικού ξεχωριστά. Στην ουσία αυτό σημαίνει: να α-

ποφασίσει κανείς να επενδύσει σημαντικό κομμάτι χρόνου για εξάσκηση, προετοιμασία 

μαθημάτων, δουλειά με συναδέλφους. Το αποτέλεσμα θα απεικονιστεί όχι μόνο στα δια-

γράμματα αποτελεσμάτων, αλλά κύρια στα μάτια και στην πρόοδο των μαθητών μας.  

 

Μεθοδολογία 

Συλλογή δεδομένων 

Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε να διεξαχθεί έρευνα με σκοπό να απαιτηθούν τα ερωτή-

ματα που τέθηκαν στην εισαγωγή. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματο-

λογίου.  

 

Δείγμα έρευνας 

Το δείγμα είναι από εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας και η-

λεκτρονικής του  νομού Μαγνησίας. Το δείγμα αφορά το σύνολο των εκπαιδευτικών των 

τριών ειδικοτήτων που εργάζονται στις περιοχές Α και Β Μαγνησίας.    

Ερώτηση: Χρησιμοποιείτε τον Η/Υ στο μάθημά σας; 

Το 45,5% και το 41, 4% των ηλικιών 25-35 και 36-45 αντίστοιχα δίνουν την απάντηση αρκε-

τά ενώ το 50% των ηλικιών 45-55 και το 100% των ηλικιών 56-άνω χρησιμοποιούν σπάνια ή 

καθόλου τον Η/Υ στο μάθημά τους. Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο 

μεταβλητών εφαρμόστηκε η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα. Ο έλεγχος έδειξε ότι 

οι σχέση της ηλικίας και των απαντήσεων στο ερώτημα αυτό είναι στατιστικώς σημαντική 

(F= 10.262, p=.000, df=3). Αυτό σημαίνει ότι η χρήση του Η/Υ σχετίζεται  με την ηλικία των 

συμμετεχόντων. Φαίνεται ότι οι πιο νέοι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τον Η/Υ στο μάθημά 

τους. Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων ανά ηλικιακή 

ομάδα καθώς και ο πίνακας με τα διαγράμματα σφαλμάτων (πίνακας 1error bar 1). 

Ερώτηση: Τι πιστεύετε ότι χρειάζεται για να χρησιμοποιηθεί ο Η/Υ στο μάθημά σας; 

Το 59,1% της ηλικιακής ομάδας 25-35 υπογραμμίζει τη σημασία της επιμόρφωσης ως βασι-

κού στοιχείου για τη χρήση του Η/Υ. Εντύπωση προκαλεί ότι το 100% της ηλικιακής ομάδας 

56-άνω επιλέγει τις πρόσθετες αμοιβές. Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των 

δύο μεταβλητών εφαρμόστηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2. Για να γίνει πιο έγκυρος ο έλεγ-

χος η μεταβλητή ‘ηλικία’ συμπτύχθηκε σε 2 κατηγορίες (25-45 και 46-άνω). Ο έλεγχος ανε-

ξαρτησίας έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις μεταβλητές (χ2= 12.065, 
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p= .017, df=4). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 25-45 τείνουν να επιλέγουν την 

επιμόρφωση σε μεγαλύτερο βαθμό από τις άλλες ηλικίες (Πίνακας 2) 

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι ο Η/Υ μπορεί να βοηθήσει στη διδασκαλία των μαθημάτων σας; 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ηλικιών 25-35 και 36-45 δίνουν τις απαντήσεις «πολύ» και 

«αρκετά». Ενδιαφέρον είναι ότι το 100% των εκπαιδευτικών ηλικίας 56- άνω δίνει την απά-

ντηση καθόλου. Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών εφαρ-

μόστηκε η ανάλυση διακύμανσης με ένα παράγοντα. Ο έλεγχος έδειξε ότι οι σχέση της ηλι-

κίας και των απαντήσεων στο ερώτημα αυτό είναι στατιστικώς σημαντική (F= 15.290, 

p=.000, df=3). Αυτό σημαίνει ότι η θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στους Η/Υ ως 

μέσου διδασκαλίας σχετίζεται  με την ηλικία των συμμετεχόντων. Στους παρακάτω πίνακες 

παρουσιάζεται η κατανομή των απαντήσεων ανά ηλικιακή ομάδα καθώς και ο πίνακας με 

τα διαγράμματα σφαλμάτων (Πίνακας 3, error bar 2). 

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι η διδασκαλία με υποβοήθηση Η/Υ  βελτιώνει την απόδοση των μα-

θητών; 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι συχνότητες και τα ποσοστά των απαντήσεων που 

δόθηκαν ανά ηλικιακή ομάδα.(Πίνακας 4) 

Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών εφαρμόστηκε η ανάλυ-

ση διακύμανσης με ένα παράγοντα. Ο έλεγχος έδειξε ότι οι σχέση της ηλικίας και των απα-

ντήσεων στο ερώτημα αυτό είναι στατιστικώς σημαντική (F= 11.178, p=.000, df=3). Αυτό 

σημαίνει ότι όσο πιο νέοι σε ηλικία είναι οι εκπαιδευτικοί τόσο πιο πιθανό είναι να θεω-

ρούν ότι η διδασκαλία με υποβοήθηση Η/Υ βελτιώνει την απόδοση των μαθητών/τριών. 

Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας με τα διαγράμματα σφαλμάτων (error bar 3).                  

Ερώτηση: Θεωρείτε πως ο Η/Υ υποβαθμίζει τον ρόλο του εκπαιδευτικού; 

Η πλειοψηφία τόσο των ηλικιών 25-35 όσο και των ηλικιών 36-45 δίνουν αρνητική απάντη-

ση. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ποσοστά των ηλικιών 46-55 και 55-άνω δίνουν θετική απάντη-

ση, όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα. Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μετα-

ξύ των δύο μεταβλητών εφαρμόστηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας χ2. Για να γίνει πιο έγκυρος ο 

έλεγχος η μεταβλητή «ηλικία» συμπτύχθηκε σε 2 κατηγορίες (25-45 και 46-άνω). Ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις μεταβλητές (χ2= 

18.910, p= .000, df=2). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 25-45 τείνουν να θεω-

ρούν ότι η χρήση του Η/Υ δεν υποβαθμίζει τον όλο τους ενώ το αντίθετο συμβαίνει με τις 

ηλικίες 46-άνω.(Πίνακας 5) 

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση στη χρήση Η/Υ είναι απαραίτητη για τους εκπαιδευ-

τικούς; 

Στο συγκεκριμένο ερώτημα, τα μεγαλύτερα ποσοστά των ηλικιών 25-35 και 36-45 απαντούν 

«πολύ» σε αντίθεση με το 66,7% της ηλικιακής ομάδας 56-άνω που δίνε την απάντηση «κα-

θόλου». Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.(Πίνακας 6) 

Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών εφαρμόστηκε η ανάλυ-

ση διακύμανσης με ένα παράγοντα. Ο έλεγχος έδειξε ότι οι σχέση της ηλικίας και των απα-

ντήσεων στο ερώτημα αυτό είναι στατιστικώς σημαντική (F= 16.029, p=.000, df=3). Αυτό 

σημαίνει ότι οι απαντήσεις που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος διαφορο-
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ποιούνται από την ηλικία. Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί μικρότερης ηλικίας φαίνεται να 

τείνουν να θεωρούν σημαντικό τον ρόλο της επιμόρφωσης  ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία 

δεν αποδέχονται την άποψη αυτή. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας με τα διαγράμματα 

σφαλμάτων (error bar 4). 

Ερώτηση: Θεωρείτε ότι η επιμόρφωση στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών  είναι απαραί-

τητη για τους εκπαιδευτικούς; 

Πολύ κοντά στα προηγούμενα αποτελέσματα είναι και αυτά του συγκεκριμένου ερωτήμα-

τος όπως φαίνεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα.(Πίνακας 7) 

Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών εφαρμόστηκε η ανάλυ-

ση διακύμανσης με ένα παράγοντα. Ο έλεγχος έδειξε ότι οι σχέση της ηλικίας και των απα-

ντήσεων στο ερώτημα αυτό είναι στατιστικώς σημαντική (F= 13.090, p=.000, df=3). Αυτό 

σημαίνει ότι, όσο αφορά τον ρόλο της επιμόρφωσης στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, 

και πάλι οι απαντήσεις που δίνονται από τους εκπαιδευτικούς του δείγματος διαφοροποι-

ούνται από την ηλικία. Παρακάτω, παρουσιάζεται ο πίνακας με τα διαγράμματα σφαλμά-

των (error bar 5).                           

Ερώτηση: Ποιος πιστεύετε ότι θα πρέπει να είναι ο ρόλος του Η/Υ στη διδασκαλία σας; 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των ηλικιών 25-35 και 36-45 δίνουν την απάντηση «σαν εργαλείο 

οιασδήποτε χρήσης από καθηγητές και μαθητές». Εντύπωση προκαλεί ότι τα μεγαλύτερα 

ποσοστά των ηλικιών 46-55 και 55-άνω απαντούν ότι «δεν θα πρέπει να εμπλέκεται στην 

εκπαιδευτική διαδικασία»(Πίνακας 8). 

Προκειμένου να ελεγχθεί η συσχέτιση μεταξύ των δύο μεταβλητών εφαρμόστηκε ο έλεγχος 

ανεξαρτησίας χ2. Για να γίνει πιο έγκυρος ο έλεγχος η μεταβλητή «ηλικία» συμπτύχθηκε σε 

2 κατηγορίες (25-45 και 46-άνω). Ο έλεγχος ανεξαρτησίας έδειξε ότι υπάρχει στατιστικώς 

σημαντική διαφορά στις μεταβλητές (χ2= 20.132, p= .000, df=4). Αυτό σημαίνει ότι οι εκπαι-

δευτικοί ηλικίας 25-45 τείνουν να δίνουν την απάντηση «σαν εργαλείο οιασδήποτε χρήσης 

από καθηγητές και μαθητές» ενώ οι εκπαιδευτικοί ηλικίας 46-άνω απαντούν ότι ‘δεν θα 

πρέπει να εμπλέκεται στην εκπαιδευτική διαδικασία’. 

Συμπεράσματα 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μας τοποθε-

τούνται θετικά ως προς την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σχολιάζοντας 

τις στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, η έρευνα επισημαίνει τα παρακάτω ζητήμα-

τα, που σχετίζονται με τη συμβολή της τεχνολογικής κατάρτισης, της παιδαγωγικής γνώσης 

και της εμπειρίας στη συνέχιση της επιμόρφωσης και την εφαρμογή των ΤΠΕ. 

Κατ’ αρχήν, οι εκπαιδευτικοί της έρευνας μας χρησιμοποιούν αρκετά τον υπολογιστή, κυ-

ρίως όμως για να τραβήξουν το ενδιαφέρον των μαθητών. Στα σχολεία τους δεν έχουν τον 

απαραίτητο εξοπλισμό, ώστε να υλοποιήσουν κάποια προγράμματα. Γνωρίζουν αρκετά λο-

γισμικά, κάτι ίσως μη αναμενόμενο, σύμφωνα και με το θεωρητικό μέρος. Γενικά, έχουν 

θετική στάση απέναντι στους υπολογιστές και πιστεύουν ότι με αυτούς μπορεί να βελτιω-

θεί η απόδοση των μαθητών. Δε θεωρούν ότι «απειλούνται» από την εισαγωγή του υπολο-

γιστή στην εκπαίδευση και θεωρούν τον υπολογιστή ως «εργαλείο οποιασδήποτε χρήσης». 

Αυτό συμφωνεί με την έρευνα του Ropp, ο οποίος διαπίστωσε πως πολλοί εκπαιδευτικοί 
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έχουν θετικές στάσεις για τις ΤΠΕ αλλά δεν θεωρούν ότι είναι επαρκώς προετοιμασμένοι 

ώστε να διδάξουν με χρήση τεχνολογικών εργαλείων (Ropp, 1999) 

Εδώ πρέπει να γίνει σαφές ότι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, σε γνώσεις βασικής Πληρο-

φορικής παιδείας, δεν αποτελεί μοναδικό και ικανό παράγοντα ούτε στην απόφαση εφαρ-

μογής των ΤΠΕ από τους εκπαιδευτικούς, αλλά ούτε τους δίνει την αισιοδοξία επιτυχημένης 

εφαρμογής στο σχολείο. Η παιδαγωγική και διδακτική γνώση και εμπειρία των εκπαιδευτι-

κών, σε συνδυασμό με μια κατάρτιση τεχνολογικού χαρακτήρα, δεν τους εξασφαλίζει την 

αίσθηση πληρότητας γνώσεων και εφοδίων στην εφαρμογή των ΤΠΕ.  

Ακόμα, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την επιθυμία να υπάρξει επιπλέον επιμόρφωση, που 

αφορά την εκπαιδευτική διάσταση των ΤΠΕ και την πρόθεσή τους να συμμετάσχουν σε αυ-

τή. Αν και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, αποκλειστικά σε γνώσεις βασικής Πληροφορικής 

παιδείας, δεν τους έδωσε την αίσθηση της επάρκειας για την εφαρμογή των ΤΠΕ στην τάξη, 

συνέβαλλε όμως στην απομυθοποίηση των κινδύνων των ΤΠΕ, που νιώθουν οι εκπαιδευτι-

κοί από την εισαγωγή τους στην Εκπαίδευση και την αισιοδοξία για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. 

Επιπλέον, τα στοιχεία της έρευνας δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί, μετά το πέρας της τεχνο-

λογικής κατάρτισης, έχουν θετική στάση, ως προς την ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο, αλλά 

παράλληλα αναγνωρίζουν πως για να υπάρξει επιτυχημένη εφαρμογή τους και να έλθουν 

τα επιθυμητά μαθησιακά αποτελέσματα θα πρέπει να προχωρήσουν σε επιμόρφωση παι-

δαγωγικού χαρακτήρα, με έμφαση στη μαθησιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ. Η επιμόρφωση 

τους δεν είναι ουσιαστική, κάτι που συμφωνεί με τους Εμβαλιώτη και Τζιμογιάννη, οι οποί-

οι τόνισαν πως οι εκπαιδευτικοί στην πλειονότητά τους, δεν έχουν βασικές δεξιότητες και 

γνώσεις στους υπολογιστές (Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999). 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ μπορεί να βοηθήσει στο να ξεπερα-

στούν υλικά και τεχνικά εμπόδια στη διδασκαλία και τη μάθηση.  Δεν είναι όμως καθόλου 

προφανές σε ευρεία κλίμακα ότι οι ΤΠΕ, τα δίκτυα και τα υπερμέσα από μόνα τους είναι 

ικανά εργαλεία που προσδίδουν αξία στην εκπαιδευτική διαδικασία ή στην ποιότητα της 

εκπαίδευσης και στα αποτελέσματά της (Klein, & Godinet: 2000). Όμως, οι Ν.Τ. δεν αποτε-

λούν από μόνα τους ένα παιδαγωγικό μέσο. Είναι η χρήση τους που τους προσδίδει μια 

τέτοια προοπτική. Σε κάθε περίπτωση η σχέση ανάμεσα στην εκπαίδευση, τις Νέες Τεχνο-

λογίες και την αλλαγή είναι ιδιαίτερα σύνθετη.  

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών αναδεικνύεται και πάλι καθοριστικός παράγοντας για την 

αξιοποίηση της δυναμικής της δικτύωσης. Η επιμόρφωση των εν ενεργεία και των μελλο-

ντικών εκπαιδευτικών, σχετικά με την ενσωμάτωση του νέου μέσου στο ελληνικό σχολείο, 

οφείλει να έχει έναν σαφή παιδαγωγικό προσανατολισμό, αποφεύγοντας τις αδυναμίες των 

προγραμμάτων επιμόρφωσης γενικού χαρακτήρα στους Η/Υ. Ο προσανατολισμός αυτός θα 

δώσει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αντιληφθούν το νέο τους ρόλο με τρόπο 

ώστε να έχουν μια πιο ενεργή συμμετοχή στο νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον και να μην πε-

ριορισθεί ο ρόλος τους στο ρόλο του «ενδιάμεσου». 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η τεχνολογία αλλάζει με πιο γοργούς ρυθμούς απ’ ότι η ικα-

νότητά μας να την αξιολογούμε (Kamil and Lane: 1998). Η παραδοσιακή έρευνα μοιάζει να 

ανταποκρίνεται όλο και λιγότερο στον καθορισμό της κατανόησης των νέων τεχνολογιών. 
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Υπάρχει λοιπόν μια ανάγκη για θεμελιακή αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο η έρευνα συλ-

λέγει δεδομένα για την καινοτομία. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον ο εκπαιδευτικός είναι αυ-

τός που αποφασίζει αν ο στόχος του επιτεύχθηκε, θα είναι ο ίδιος αυτός που θα καθορίζει 

και την πιο αποτελεσματική διδακτική στρατηγική για τη μάθηση (Leu, Karchmer and Leu: 

1999). Τελικά, όπως ειπώθηκε και στο θεωρητικό πλαίσιο, οι εκπαιδευτικοί είναι οι κύριοι 

φορείς της εκπαιδευτικής καινοτομίας τότε αυτοί είναι εκείνοι που θα καθορίσουν την υιο-

θέτηση, την ενσωμάτωση και την αξιοποίηση των  Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της 

Επικοινωνίας στο σχολείο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

 

   Συνέχεια Αρκετά Λίγο Σπάνια Καθόλου Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα (f) 5 10 5 1 1 22 

Ποσοστό %  22,7% 45,5% 22,7% 4,5% 4,5% 100,0% 

36-45 Συχνότητα (f) 5 12 6 2 4 29 

Ποσοστό %  17,2% 41,4% 20,7% 6,9% 13,8% 100,0% 

46-55 Συχνότητα (f) 0 1 5 8 2 16 

Ποσοστό %  ,0% 6,2% 31,2% 50,0% 12,5% 100,0% 

56- άνω Συχνότητα (f) 0 0 0 0 3 3 

Ποσοστό %  ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα (f) 10 23 16 11 10 70 

Ποσοστό %  14,3% 32,9% 22,9% 15,7% 14,3% 100,0% 
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Πίνακας 2 

Πίνακας 3 

  

 Επιμόρφωση 

Γνώσεις από 

την πλευρά 

του εκπαιδευ-

τικού 

Αρκετό χρόνο 

προετοιμασίας 

του εκπαιδευ-

τικού 

Έτοιμες εκ-

παιδευτικές 

παρουσιάσεις 

Πρόσθετες 

αμοιβές 
Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα 

(f) 
13 7 2 0 0 22 

Ποσοστό 

%  
59,1% 31,8% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

36-45 Συχνότητα 

(f) 
11 10 6 1 1 29 

Ποσοστό 

%  
37,9% 34,5% 20,7% 3,4% 3,4% 100,0% 

46-55 Συχνότητα 

(f) 
6 6 1 1 2 16 

Ποσοστό 

%  
37,5% 37,5% 6,2% 6,2% 12,5% 100,0% 

56- 

άνω 

Συχνότητα 

(f) 
0 0 0 0 3 3 

Ποσοστό 

%  
,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 

(f) 
30 23 9 2 6 70 

Ποσοστό 

%  
42,9% 32,9% 12,9% 2,9% 8,6% 100,0% 

   

Πολύ Αρκετά Λίγο 

Κάποιες φο-

ρές Καθόλου Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα (f) 11 9 2 0 0 22 
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Ποσοστό %  50,0% 40,9% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

36-45 Συχνότητα (f) 8 15 1 5 0 29 

Ποσοστό %  27,6% 51,7% 3,4% 17,2% ,0% 100,0% 

46-55 Συχνότητα (f) 2 4 7 3 0 16 

Ποσοστό %  12,5% 25,0% 43,8% 18,8% ,0% 100,0% 

56- 

άνω 

Συχνότητα (f) 0 0 0 0 3 3 

Ποσοστό %  ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα (f) 21 28 10 8 3 70 

Ποσοστό %  30,0% 40,0% 14,3% 11,4% 4,3% 100,0% 
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ERROR BAR 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 4 
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ERROR BAR 3 

   

Πολύ Αρκετά Λίγο 

Κάποιες 

φορές Καθόλου Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα (f) 9 10 2 1 0 22 

Ποσοστό %  40,9% 45,5% 9,1% 4,5% ,0% 100,0% 

36-45 Συχνότητα (f) 11 10 6 2 0 29 

Ποσοστό %  37,9% 34,5% 20,7% 6,9% ,0% 100,0% 

46-55 Συχνότητα (f) 3 2 7 4 0 16 

Ποσοστό %  18,8% 12,5% 43,8% 25,0% ,0% 100,0% 

56- 

άνω 

Συχνότητα (f) 0 0 0 1 2 3 

Ποσοστό %  ,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα (f) 23 22 15 8 2 70 

Ποσοστό %  32,9% 31,4% 21,4% 11,4% 2,9% 100,0% 
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Πίνακας 5 

   

Ναι Όχι 

Ανάλογα με τη 

χρήση του Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα (f) 0 17 5 22 

Ποσοστό %  ,0% 77,3% 22,7% 100,0% 

36-45 Συχνότητα (f) 3 16 10 29 

Ποσοστό %  10,3% 55,2% 34,5% 100,0% 

46-55 Συχνότητα (f) 7 4 5 16 

Ποσοστό %  43,8% 25,0% 31,2% 100,0% 

56- άνω Συχνότητα (f) 2 0 1 3 

Ποσοστό %  66,7% ,0% 33,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα (f) 12 37 21 70 

Ποσοστό %  17,1% 52,9% 30,0% 100,0% 

Πίνακας 6 

   

Πολύ Αρκετά 

Κάποιες 

φορές Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα (f) 14 7 1 0 0 22 

Ποσοστό %  63,6% 31,8% 4,5% ,0% ,0% 100,0% 

36-45 Συχνότητα (f) 21 4 3 1 0 29 

Ποσοστό %  72,4% 13,8% 10,3% 3,4% ,0% 100,0% 

46-55 Συχνότητα (f) 5 9 2 0 0 16 

Ποσοστό %  31,2% 56,2% 12,5% ,0% ,0% 100,0% 

56- 

άνω 

Συχνότητα (f) 0 0 0 2 1 3 

Ποσοστό %  ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 100,0% 

1413/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



 

 

 

ERROR BAR 4 

 

Πίνακας 7 

Σύνολο Συχνότητα (f) 40 20 6 3 1 70 

Ποσοστό %  57,1% 28,6% 8,6% 4,3% 1,4% 100,0% 

   

Πολύ Αρκετά 

Κάποιες 

φορές Λίγο Καθόλου Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα (f) 16 4 2 0 0 22 

Ποσοστό %  72,7% 18,2% 9,1% ,0% ,0% 100,0% 

36-45 Συχνότητα (f) 24 2 2 1 0 29 

Ποσοστό %  82,8% 6,9% 6,9% 3,4% ,0% 100,0% 

46-55 Συχνότητα (f) 5 8 2 1 0 16 
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Error bar 5 

 

Πίνακας 8 

   

Δεν πρέπει 

να εμπλέ-

κεται στη 

διδασκαλία 

Σαν εργα-

λείο οιασ-

δήποτε 

χρήσης από 

καθηγητές 

και μαθη-

τές 

Ως εργα-

λείο εκπό-

νησης ερ-

γασιών 

Ως μέσο ανα-

ζήτησης πλη-

ροφοριών σε 

όλα τα μα-

θήματα Αλλο Σύνολο 

Ηλικία 25-35 Συχνότητα 

(f) 
1 12 6 3 0 22 

Ποσοστό %  31,2% 50,0% 12,5% 6,2% ,0% 100,0% 

56- 

άνω 

Συχνότητα (f) 0 0 1 1 1 3 

Ποσοστό %  ,0% ,0% 33,3% 33,3% 33,3% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα (f) 45 14 7 3 1 70 

Ποσοστό %  64,3% 20,0% 10,0% 4,3% 1,4% 100,0% 
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Ποσοστό 

% 
4,5% 54,5% 27,3% 13,6% ,0% 100,0% 

36-45 Συχνότητα 

(f) 
3 12 5 6 3 29 

Ποσοστό 

% 
10,3% 41,4% 17,2% 20,7% 10,3% 100,0% 

46-55 Συχνότητα 

(f) 
7 1 5 3 0 16 

Ποσοστό 

% 
43,8% 6,2% 31,2% 18,8% ,0% 100,0% 

56- 

άνω 

Συχνότητα 

(f) 
2 0 1 0 0 3 

Ποσοστό 

% 
66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% 100,0% 

Σύνολο Συχνότητα 

(f) 
13 25 17 12 3 70 

Ποσοστό 

% 
18,6% 35,7% 24,3% 17,1% 4,3% 100,0% 
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Η χρήση των greeklish στην επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή 
Ψηφιακοί ιθαγενείς vs ψηφιακοί μετανάστες 

 

Μουράτογλου Νίκος 
Εκπαιδευτικός Μεταπτυχιακός φοιτητής

 Νέων Τεχνολογιών Α.Π.Θ.
 nikosmouratog@gmail.com 

Τσιουπλή Ευγενία  
Εκπαιδευτικός ΜΕ Μεταπτυχιακή φοιτή-
τρια Λογοτεχνικής Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. 

evtsioupli@gmail.com 
 

Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση του φαινομένου των greeklish, ό-

πως αυτό αναπτύσσεται και διατηρείται στον κόλπο των Νέων Τεχνολογιών (Τ.Π.Ε.) και ει-

δικότερα στην επικοινωνία μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή (Computer Mediated 

Communication). Η αναπαράσταση ελληνικών λέξεων με τη χρήση του λατινικού αλφαβή-

του αποτέλεσε μια παλαιά πρακτική, η οποία στις μέρες μας τείνει να καθιερωθεί στη κα-

θημερινή ηλεκτρονική επικοινωνία των νέων –και όχι μόνο–, κυρίως στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, στην ηλεκτρονική αλληλογραφία και στα κινητά τηλέφωνα. Μελετάται η σύνδε-

ση των greeklish με τη θεωρία των Πολυγραμματισμών και ταυτόχρονα η σχέση τους με τη 

γλώσσα, το διαδίκτυο και την κοινωνία. Το ερευνητικό ενδιαφέρον εστιάζει στη συγκριτική 

μελέτη των απόψεων που εκφέρουν οι εν ενεργεία και υποψήφιοι φιλόλογοι, αναφορικά 

με τον αντίκτυπο του φαινομένου στο γλωσσικό πεδίο των μαθητών, καθώς και στη χαρτο-

γράφηση του ποιοτικού επιπέδου της προσωπικής επικοινωνίας, ανάμεσα στους φιλολό-

γους και τους μαθητές, εάν και εφόσον αυτή υπάρχει. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Τ.Π.Ε., ψηφιακοί ιθαγενείς και μετανάστες, φιλόλογοι, greeklish 

 

Εισαγωγή 

 

Οι Νέες Τεχνολογίες (ή Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών) αναφέρονται στο επι-

στημονικό πεδίο της Πληροφορικής, σε εκείνα δηλαδή τα μέσα που συμβάλλουν στην απο-

θήκευση και μετάδοση των πληροφοριών, ενώ ταυτόχρονα παρέχουν τη δυνατότητα επι-

κοινωνίας των ανθρώπων με τη χρήση βίντεο, ηλεκτρονικού υπολογιστή και των τηλεπικοι-

νωνιών (Κόμης, 2004). Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια έμφαση στις εκπαιδευτικές 

υπηρεσίες του διαδικτύου, τάση κατά την οποία η παιδαγωγική αξία της υπολογιστικής τε-

χνολογίας περιθωριοποιείται, ενώ η χρησιμότητα της εμφανίζεται μόνο ως  «πλατφόρμα» 

για τη χρήση του διαδικτύου (Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). Η πλειονότητα της εκπαιδευτι-

κής κοινότητας έχει αποδεχτεί το γεγονός πως η εισαγωγή και χρήση των Τ.Π.Ε. στη σχολική 

εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδι-

κασίας και των αποτελεσμάτων της και παράλληλα συντελεί καθοριστικά στην κατάλληλη 

προετοιμασία των νέων γενεών εν όψει της Κοινωνίας της Πληροφορίας (Κούτρα κ.ά. 2001). 
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Ψηφιακό χάσμα, ψηφιακοί  ιθαγενείς και ψηφιακοί μετανάστες 

 

Η είσοδος των ΤΠΕ στις ανθρώπινες κοινωνίες άσκησε μεγάλες επιδράσεις στο κοινωνικό 

γίγνεσθαι, μετασχηματίζοντας τις κοινωνικές δομές και μεταβάλλοντας τα χαρακτηριστικά 

τους με έναν ιδιαίτερα υποβλητικό τρόπο. Οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες που επικρα-

τούν σε μία κοινωνία, συντελούν στη δημιουργία ανισοτήτων τόσο σε επίπεδο ευκαιριών 

όσο και σε επίπεδο πτυχών της καθημερινής ζωής. Ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, οι 

ανισότητες αυτές μεταφράζονται ως ένα «ψηφιακό χάσμα», που ασκεί επιρροή στην κοι-

νωνική συμπεριφορά και ισορροπία και δύναται να προσεγγιστεί διπλά. Το ψηφιακό χάσμα 

αναφέρεται αφενός στο ρήγμα που υπάρχει μεταξύ των εχόντων και των μη εχόντων δυνα-

τότητα πρόσβασης στην τεχνολογία και αφετέρου στη δυσαρμονία μεταξύ της απλής πρό-

σβασης στον Web 1.0 (πλέον Web 2.0,  O’Reily, 2005) και του συνόλου των δεξιοτήτων που 

απαιτούνται για την πλοήγηση στις ψηφιακές πλατφόρμες (Müller et al., 2007). Ουσιαστικά, 

αφορά στη διάσταση μεταξύ εκείνων που διατηρούν κανονική και αποτελεσματική πρό-

σβαση στην ψηφιακή και στην πληροφοριακή τεχνολογία και σε εκείνους που δε τη διατη-

ρούν.  

 

Εστιάζοντας το ενδιαφέρον μας στη δεύτερη διάσταση του φαινομένου (δυσαρμονία πρό-

σβασης, σύνολο δεξιοτήτων), συνδέουμε τους δύο μεταφορικούς όρους που εισήγαγε ο 

Marc Prensky, προκειμένου να περιγράψει τους άμεσα εμπλεκόμενους της εκπαιδευτικής 

σημασίας. Ο πρώτος όρος, εκείνος των «ψηφιακών ιθαγενών» (digital natives), αναφέρεται 

στους μαθητές τους «φυσικούς ομιλητές μιας ψηφιακής γλώσσας των υπολογιστών, των 

ηλεκτρονικών παιχνιδιών και του διαδικτύου», ενώ ο δεύτερος όρος, των «ψηφιακών μετα-

ναστών» (digital immigrants), συνδέεται με «όσους δεν γεννήθηκαν στον ψηφιακό κόσμο, 

αλλά υιοθέτησαν πολλές πτυχές της νέας τεχνολογίας» (Prensky, 2001a). Οι νέοι άνθρωποι, 

που μεγάλωσαν με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και το διαδίκτυο, υποστηρίζεται πως 

έχουν μια φυσική έλξη για την τεχνολογία και φαινομενικώς είναι ικανοί, χωρίς κάποια ι-

διαίτερη προσπάθεια, να προσαρμοστούν στις αλλαγές του ψηφιακού τοπίου. Αντιθέτως, 

οι μεγαλύτερης ηλικίας άνθρωποι, οι οποίοι ήρθαν σε επαφή με τις ψηφιακές τεχνολογίες 

σε μεταγενέστερο στάδιο της ζωής τους, επισημαίνεται πως είναι πιθανόν να εκλάβουν την 

τεχνολογία περισσότερο ως πρόκληση, σημειώνοντας ταυτόχρονα μικρότερη τεχνολογική 

έλξη και μικρότερο βαθμός κατάκτησης του τεχνολογικού γραμματισμού, συγκριτικά με 

τους νεότερους ομολόγους τους (Waycott et al., 2010). Με τον όρο ‘τεχνολογικό γραμματι-

σμό’ ή ‘ψηφιακό γραμματισμό’ (digital literacy) νοείται «η ικανότητα του ατόμου να χρησι-

μοποιεί την ψηφιακή τεχνολογία, εργαλεία επικοινωνιών και/ή δίκτυα για να προσεγγίζει, 

διαχειρίζεται, ολοκληρώνει, αξιολογεί και δημιουργεί πληροφορίες, ώστε να λειτουργεί 

στην κοινωνία της γνώσης» (International ICT Literacy Panel, 2002). 

Επομένως, ο τρόπος σκέψης, επικοινωνίας και μάθησης διαφέρει ριζικά, σε σύγκριση με 

εκείνους των προηγούμενων γενεών (Oblinger & Oblinger, 2005). Στο χώρο της εκπαίδευ-

σης, το ψηφιακό χάσμα γίνεται αντιληπτό με τη μορφή ενός ευδιάκριτου κενού μεταξύ των 

μαθητών και των καθηγητών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα μεγαλύτερα προβλή-

ματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση σήμερα (Prensky, 2001a). 
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Πολυγραμματισμοί 

 

Η έννοια των πολυγραμματισμών δηλώνει την ποικιλία των κειμενικών μορφών που σχετί-

ζονται με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των πολυμέσων, αλλά και την ποικιλία κει-

μενικών μορφών που παράγονται μέσα σε ένα πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό περιβάλ-

λον. Η θεωρία των πολυγραμματισμών πηγάζει από τον προβληματισμό του «πώς» η 

γλώσσα συναντάται με την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία και βασίζεται σε δυο επιχει-

ρήματα. Το πρώτο αναφέρεται στην πολλαπλότητα των επικοινωνιακών καναλιών και μέ-

σων και το δεύτερο στην αυξανόμενη πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία (Cope & Kalantzis, 

2000). Η νέα θεωρία ανέδειξε την ανάγκη για μια νέα παιδαγωγική προσέγγιση που εστιά-

ζει σε τρόπους αναπαράστασης περαιτέρω της γλώσσας, ενώ ταυτόχρονα η ίδια η γλώσσα 

γίνεται αντιληπτή ως κοινωνικοπολιτισμική πρακτική. Οι τρόποι αναπαράστασης διαφέ-

ρουν ανάλογα με το πολιτισμικό πλαίσιο και το περιεχόμενο από το οποίο προκύπτουν και 

έχουν συγκεκριμένα γνωστικά, πολιτισμικά και κοινωνικά αποτελέσματα. 

 

Συγκεκριμένα η παιδαγωγική προσέγγιση αποτελείται από τέσσερις διαδικασίες, την «το-

ποθετημένη πρακτική» (situated practice), η οποία αναφέρεται στην επαφή των μαθητών 

με διαθέσιμα είδη λόγου και κειμενικά είδη τα οποία μπορούν να προέρχονται από την κα-

θημερινή τους ζωή. Έπεται η «ανοιχτή διδασκαλία» (overt instruction), που ενέχει τη συ-

στηματική, αναλυτική και συνειδητή κατανόηση με τις ειδικές μεταγλώσσες για την περι-

γραφή των διαφόρων τρόπων με τους οποίους μπορεί να κατασκευαστεί νόημα. Ακολουθεί 

η «κριτική πλαισίωση» (critical framing), που περιλαμβάνει την ερμηνεία του κοινωνικού 

και πολιτιστικού περιβάλλοντος διαφόρων τύπων κατασκευής ενός νοήματος και προϋπο-

θέτει την αποστασιοποίηση του μαθητή από το αντικείμενο και την κριτική του στάση απέ-

ναντι σε αυτό. Τέλος, η «μετασχηματισμένη πρακτική» (transformed practice), η οποία απο-

τελεί το προϊόν της κριτικής αυτής διαδικασίας και στοχεύει στην αναπλαισίωση του μετα-

σχηματισμένου νοήματος σε ένα νέο πολιτισμικό πλαίσιο (Kalantzis & Cope, 2000).  

 

Επικοινωνία μέσω υπολογιστών και greeklish 

 

Ο όρος γραφή και γραμματισμός δεν παραπέμπει μονάχα στον έντυπο κόσμο του βιβλίου 

και στην κλασσική τεχνολογία της γραφής, αλλά και στον κόσμο των Τ.Π.Ε.. Στη σύγχρονη 

κοινωνία, αναδεικνύεται η λειτουργικότητα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, καθώς οι σύγ-

χρονες και ασύγχρονες μορφές της κατακλύζουν την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, με 

αποτέλεσμα να είναι προτιμότερος ο όρος «Τεχνολογικά Διαμεσολαβημένη Επικοινωνία» 

(Technological Mediated Communication) (Κουτσογιάννης, 2011). Στη βιβλιογραφία εντοπί-

ζεται και ο παραπλήσιος (στην αγγλική) όρος, «Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Υπολογι-

στή» (Computer Mediated Communication) στον οποίο και θα επικεντρωθούμε. 

 

Η επικοινωνία μέσω υπολογιστή (CMC) είναι «η επικοινωνία που λαμβάνει χώρα ανάμεσα 

σε ανθρώπινα όντα μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή» (Thurlow, Lengel & Tomic, 2004). 

Αποτελεί τη διαδικασία επικοινωνίας που προκύπτει μέσω ενός σημείου πρόσβασης σε η-

λεκτρονικό υπολογιστή και ένα επικοινωνιακό δίκτυο, όπως το διαδίκτυο (Alexander, 

Dawson & Ichharam, 2006). Ως άμεση συνέπεια της προσβασιμότητας  και της ευελιξίας, 
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που προσφέρει ο δίαυλος αυτός, η επικοινωνία μέσω υπολογιστή μπορεί να χρησιμοποιη-

θεί αποτελεσματικά, προκειμένου να οργανώσει ποικίλες επικοινωνιακές καταστάσεις. 

 

Στις παραπάνω επικοινωνιακές καταστάσεις εντοπίζεται το υπό μελέτη φαινόμενο των 

greeklish (ο όρος προκύπτει από την σύζευξη των λέξεων Greek και English), το οποίο μπο-

ρεί να αποδοθεί ως «η αναπαράσταση των ελληνικών λέξεων με το λατινικό αλφάβητο» 

(Chalamandris et al., 2006). Συνήθως, χρησιμοποιούνται από άτομα νεαρής ηλικίας (χωρίς 

να εξαιρούνται τα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας) κατά την επαφή τους με τα τεχνολογικά μέ-

σα, τα οποία εξυπηρετούν την πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Το συγκεκριμένο είδος γραφής 

εντοπίζεται κυρίως στον ανεπίσημο λόγο, στο λόγο δηλαδή που εκφέρεται για επικοινωνια-

κούς σκοπούς μεταξύ φίλων και γνωστών και όχι σε επίσημα έγγραφα ή σε μηνύματα τα 

οποία απευθύνονται σε άτομα κύρους (Koutsogiannis & Mitsikopoulou, 2007). 

Το φαινόμενο εντοπίζεται για πρώτη φορά κατά τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ Χίου και 

Ιταλίας (βλ. Φραγκοχιώτικα και Φραγκολεβαντίνικα), για την ευκολότερη διακίνηση των 

προϊόντων στις διεθνείς αγορές και την ομαλότερη συνεννόηση των νησιωτών με τους ε-

μπόρους. Για αυτόν το λόγο και οι πρώτες ονομασίες του φαινομένου κινούνταν γύρω από 

τον άξονα των λατινικών (λατινοποίηση του αλφαβήτου, Λατινοελληνικά). Παρόλα αυτά το 

φαινόμενο επανήλθε στο προσκήνιο με την εισαγωγή των υπολογιστών στην ελληνική κοι-

νωνία. Το πρώτο διάστημα, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές δεν «υποστήριζαν» το ελληνικό 

αλφάβητο, με αποτέλεσμα η αναπαράσταση των ελληνικών λέξεων να γίνεται με τη χρήση 

του λατινικού αλφαβήτου. Με την πάροδο των ετών και τις εξελίξεις που σημειώθηκαν στον 

τομέα της τεχνολογίας, η ελληνική γλώσσα έγινε πλέον διαθέσιμη στα πληκτρολόγια των 

υπολογιστών, παρόλα αυτά όμως η συνήθεια γραφής με λατινικό αλφάβητο δεν εξαλείφ-

θηκε (περιορίστηκε σε κάποιο βαθμό), αν και τυπικά είχαν εκλείψει όλοι οι λόγοι που ευ-

νοούσαν τη χρήση του. 

 

Τα greeklish αποτέλεσαν αντικείμενο ερευνητικού ενδιαφέροντος πολλών μελετητών, κυ-

ρίως γλωσσολόγων, λόγω της στενής τους σύνδεσης με την γλώσσα. Γλωσσολόγοι (εφαρ-

μοσμένης γλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας κ.λπ.), ασχολήθηκαν με το ζήτημα μελε-

τώντας ιδιαίτερα τις επιπτώσεις που μπορεί να ασκεί στη γλώσσα, στη γραφή και στους 

μαθητές. Ο πρώτος ερευνητής των greeklish είναι ο Γιάννης Ανδρουτσόπουλος, ο οποίος 

διεξήγαγε έρευνες κοινωνιογλωσσολογικού χαρακτήρα με ιδιαίτερη έμφαση στην μετα-

γραφή, τους πιθανούς τρόπους, δηλαδή, αναπαράστασης ενός γράμματος με το αντίστοιχο 

λατινικό του (Ανδρουτσόπουλος, 1999α, 1999β). Άλλοι ερευνητές του φαινομένου είναι η 

Αλεξάνδρα Γεωργακοπούλου, ο Δημήτριος Κουτσογιάννης και η Θεοδώρα Τσελίγκα και άλ-

λοι. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, καταδεικνύει πως οι έρευνες που πραγματοποιήθη-

καν αφορούσαν, είτε τις απόψεις μαθητών και φοιτητών, είτε την κοινωνιογλωσσολογική 

προσέγγιση του φαινομένου και την πρόσληψή του από τους χρήστες, με αποτέλεσμα, την 

ανάδειξη ενός ερευνητικού κενού αναφορικά με τις απόψεις των εκπαιδευτικών, και δη των 

φιλολόγων (εφόσον αποτελούν τους άμεσα εμπλεκομένους για την γλωσσική ανάπτυξη των 

μαθητών). 
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Συμπερασματικά, δείγμα της έρευνας θα αποτελέσουν οι εν ενεργεία και υποψήφιοι φιλό-

λογοι, οι δεύτεροι εκ των οποίων αποτελούν τα στελέχη της μελλοντικής φιλολογικής κοι-

νότητας των σχολικών μονάδων. Αρχικά, επιδιώκεται να διερευνηθεί η ύπαρξη ηλεκτρονι-

κής επικοινωνίας φιλολόγων και μαθητών μέσω υπολογιστή. Σε μια πιθανή θετική απάντη-

ση, θα ακολουθήσει η περεταίρω μελέτη των τρόπων με τους οποίους συντελείται (π.χ. e-

mail, facebook, msn, chat, forum κ.ά.), καθώς και των λόγων ύπαρξης αυτής της επικοινω-

νίας (π.χ. ενημέρωση μαθημάτων, επίλυση αποριών, επικουρική βοήθεια, επιπλέον υπο-

στηρικτικό υλικό). Κύριοι στόχοι είναι η μελέτη του φαινομένου σε σχέση με τις επιρροές 

που ασκεί η ενδεχόμενη χρήση των greeklish στο γλωσσικό πεδίο των μαθητών (και όχι μό-

νο) και η αναζήτηση των σχετικών απόψεων που εκφέρουν (οι απόψεις θα εστιάσουν σε 

τέσσερις βασικούς άξονες (ορθογραφία, δυσχέρεια ανάγνωσης, καλαισθησία και λειτουργι-

κότητα). 
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Μια προσπάθεια ένταξης και χρήσης των ΤΠΕ στη σχολική πραγματικότητα ………. χρησι‐
μοποιώντας τα πορίσματα έρευνας δράσης που πραγματοποιήθηκε στη σχολική μονάδα. 

Ρουγκάλα Ν. Κωνσταντίνα, Αγγελοπούλου Χ. Ευφροσύνη 
Νηπιαγωγός                        Νηπιαγωγός  

Email: Koroug@yahoo.gr,   mail@61nip‐patras.ach.sch.gr 
 

Περίληψη 

Κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του προγράμματος μετάβασης από το νηπιαγωγείο 

στο δημοτικό, που πραγματοποιούμε κατά το τρέχον σχολικό έτος στην σχολική μονάδα του 

….ου Νηπιαγωγείου και ….ου Δημοτικού Σχολείου …,  παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχει συνέ‐

χεια  από  την  μία  εκπαιδευτική  βαθμίδα  στην  άλλη,  σε  θέματα  διδακτικής  μεθοδολογίας  

και εναλλακτικών προσεγγίσεων με αξιοποίηση των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πρα‐

κτική για προσέγγιση και διάχυση της γνώσης. Αναπτύχθηκε  έτσι ένας  γόνιμος προβλημα‐

τισμός, για  πιο εμπεριστατωμένη παρατήρηση, καταγραφή, αποτύπωση, ερμηνεία και πα‐

ρέμβαση στην υφιστάμενη προβληματική κατάσταση στην σχολική μονάδα, που μας οδή‐

γησε σε έρευνα δράσης.  Χρησιμοποιούμε τις αρχές της Θεμελιακής Θεωρίας για την έρευ‐

να, τα μεθοδολογικά εργαλεία  και την ανάλυση των δεδομένων  . Ως μεθοδολογικά εργα‐

λεία χρησιμοποιούμε:  α) ημερολόγια β) ερωτηματολόγιο γ) ημιδομημένη συνέντευξη, που 

δόθηκαν για συμπλήρωση σε όλους τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας ανεξάρτητα 

από την ειδικότητά τους, και σε όσους προθυμοποιήθηκαν, για την συνέντευξη. Η έρευνα 

δράσης βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά την εξαγωγή των συμπερασμάτων στόχος μας είναι ο 

δημιουργικός διάλογος, η ανταλλαγή  ιδεών,  η αλλαγή νοοτροπίας, στάσεων και συμπερι‐

φορών των εκπαιδευτικών και η παρουσίαση πρακτικών προτάσεων ανάμεσά μας αναφο‐

ρικά με την ουσιαστική ένταξη και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη.  

Λέξεις‐κλειδιά:   Προβληματισμός, ένταξη ΤΠΕ, σχολική μονάδα, έρευνα δράσης, διάλογος, 

πρακτικές προτάσεις 

Εισαγωγή 

Με την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς 2012‐13 και κατά την διάρκεια του σχεδιασμού 

και υποβολής προτάσεων για καινοτόμες δημιουργικές δράσεις που  θα υλοποιούσαμε στο 

νηπιαγωγείο,  προτάθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγράμματος  μετάβασης από το 

νηπιαγωγείο στο δημοτικό, σύμφωνα με τις βασικές αρχές του αναλυτικού προγράμματος 

του νηπιαγωγείου για ενίσχυση της αλληλεπίδρασης και συνεργασίας των παιδιών με τους 

μαθητές και τους εκπαιδευτικούς των άλλων βαθμίδων για την δημιουργία κλίματος ασφά‐

λειας και αποδοχής, απαραίτητων για την ισόρροπη και ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

τόσο σε μαθησιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο . Στην σχολική μας μονάδα συστεγάζο‐

νται  το 3/θέσιο  61ο ολοήμερο νηπιαγωγείο που λειτουργεί φέτος με 2 κλασσικά τμήματα 

και 1  ολοήμερο,  στο  οποίο  εργάζονται    5  νηπιαγωγοί  οργανικά  και  με  απόσπαση  και  το 

12/θέσιο  54ο  ολοήμερο  δημοτικό  σχολείο.  Κινούμενοι  όλοι  ‐μαθητές  και  εκπαιδευτικοί‐

στον  ίδιο  χώρο,  έχουμε  την  ευκαιρία  να  συζητούμε,  να  σχεδιάζουμε  από  κοινού  και    να 

προβληματιζόμαστε πάνω σε διάφορα  και  διαφορετικά  εκπαιδευτικά  θέματα που μας α‐

πασχολούν. Έτσι η πρότασή μας για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος μετά‐
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βασης από την μια βαθμίδα στην άλλη βρήκε πρόσφορο έδαφος  στους εκπαιδευτικούς της 

πρώτης τάξης του δημοτικού. Στο νηπιαγωγείο μας, έχουμε εντάξει την χρήση των ΤΠΕ στις 

διδακτικές  πρακτικές  μας,  σε  όλα  τα  γνωστικά αντικείμενα,  πιστεύοντας  στη  δύναμη  των 

ΤΠΕ ως αποτελεσματικών  και  ελκυστικών  ηλεκτρονικών  διαδραστικών μαθησιακών  εργα‐

λείων‐ πολυμέσων.  Στον σχεδιασμό λοιπόν του προγράμματος εντάξαμε εκτός των άλλων 

και δραστηριότητες που απαιτούσαν την χρήση ατομικά και ομαδικά από κοινού  (για την 

δημιουργία π.χ επίσημης πρόσκλησης για την γιορτή των Χριστουγέννων των παιδιών του 

νηπιαγωγείου  και  του  δημοτικού  σε  κείμενο  δικό  τους  και  δημιουργία  σε  ένα  λογισμικό  

δημιουργικής έκφρασης και ανάπτυξης  (tuxpaint))  των ΤΠΕ. Μέσα από τον διάλογο κατα‐

λάβαμε  πως  δεν  υπήρχε  η  δυνατότητα  τέτοιων  δραστηριοτήτων  ένταξης  και  χρήσης  των 

ΤΠΕ στην τάξη του δημοτικού επειδή οι συνάδελφοι δεν χρησιμοποιούσαν καθόλου τις ΤΠΕ 

στην διδακτική τους πρακτική. Επανασχεδιάσαμε έτσι το πρόγραμμα μετάβασης αποκλείο‐

ντας την χρήση των ΤΠΕ στις κοινές δραστηριότητες με το δημοτικό. Δημιουργήθηκε όμως 

ένας προβληματισμός σχετικά με το τι γίνεται με την χρήση των ΤΠΕ στο δημοτικό σχολείο, 

εάν  υπάρχει  συνέχεια  στις  διδακτικές  πρακτικές  από  την  μια  βαθμίδα  στην  άλλη  που  να 

εξασφαλίζει την συνέχεια της επαφής των παιδιών με την τεχνολογία. Προβληματιστήκαμε 

και θέσαμε ερωτήματα όπως γιατί δεν χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ; τι τους εμποδίζει; δεν έχουν 

γνώσεις; δεν υπάρχει η κατάλληλη υποδομή; δεν πιστεύουν στην αποτελεσματικότητα και 

την χρησιμότητα των μέσων στην διδακτική προσέγγιση; Υπάρχει κάτι άλλο που τους εμπο‐

δίζει  και  εάν  ναι  τι;    Δημιουργήθηκε  έτσι  η  ανάγκη  να ψάξουμε  να  βρούμε  τα  αίτια  του 

προβλήματος και στην συνέχεια να δούμε πως μπορούμε να παρέμβουμε και  να βελτιώ‐

σουμε την κατάσταση. Αυτό που μας ενδιέφερε κυρίως ήταν η γνώμη, η άποψη και η θέση 

των συναδέλφων, η ποιοτική δηλαδή και όχι η ποσοτική καταγραφή και διαπίστωση.  Οδη‐

γηθήκαμε έτσι στην εκπαιδευτική έρευνα δράσης   η φιλοσοφία και η μεθοδολογία της ο‐

ποίας ανταποκρινόταν στην «ανοικτή», συνεργατική και συμμετοχική φιλοσοφία και μεθο‐

δολογία που είχαμε θέσει από την αρχή στον προβληματισμό μας.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Με αφετηρία  λοιπόν  ένα  ζήτημα που μας απασχολεί,  την ανάγκη  κατανόησης  της  εκπαι‐

δευτικής πραγματικότητας στην οποία συμμετέχουμε που θα μας οδηγούσε στην διερεύ‐

νηση προοπτικών επίλυσης, βελτίωσης και αλλαγής και την ανάγκη για πιο συστηματική και 

εμπεριστατωμένη  παρατήρηση,  καταγραφή,  αποτύπωση,  ερμηνεία  και  παρέμβαση  στην 

υφιστάμενη κατάσταση, αναζητήσαμε το  θεωρητικό υπόβαθρο και τα μεθοδολογικά εργα‐

λεία που θα μας βοηθούσαν στην οργάνωση,  εκτέλεση και ερμηνεία των δεδομένων που 

θα συλλέγαμε. Με την πολύτιμη βοήθεια της κ. Βοινέσκου Ζαχαρούλας που στάθηκε πολύ‐

τιμος βοηθός, κριτικός φίλος και συμπαραστάτης, οδηγηθήκαμε στην Θεμελιακή Θεωρία (ο 

κόσμος της γνώσης είναι απέραντος, ανοικτός και διαρκώς εξελισσόμενος) στην θεωρία του 

Εποικοδομητισμού (η γνώση οικοδομείται) και στην Κοινωνική Θεωρία (η γνώση στηρίζεται 

στην αλληλεπίδραση) οι αρχές των οποίων υποσττηρίζουν θεωρητικά τις προθέσεις και τις 

ενέργειές μας.  

Σκοπός και στόχοι 

Κύριο σκοπό της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση μιας προβληματικής κατάστασης  στην  

σχολική  μονάδα σχετικά με  την συνέχεια της διδακτικής προσέγγισης της γνώσης  με έντα‐
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ξη  των  ΤΠΕ  στην  διδακτική  πρακτική  ανάμεσα  στις  δύο  σχολικές  βαθμίδες.  Οι  επιμέρους 

στόχοι μας είναι: α)   να καλλιεργηθεί η κουλτούρα χρήσης των ΤΠΕ ανάμεσα στους εκπαι‐

δευτικούς β) να ενισχυθούν οι μαθησιακοί στόχοι των αναλυτικών προγραμμάτων του νη‐

πιαγωγείου και του δημοτικού με την χρήση των ΤΠΕ γ) να γίνουν δράσεις υποστήριξης των 

εκπαιδευτικών με παρεμβατικά προγράμματα  δ) να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στην εκπαιδευ‐

τική  διαδικασία  ε)  να  δημιουργηθεί  ηλεκτρονική  βιβλιοθήκη  με  ηλεκτρονικά  μαθησιακά 

εργαλεία στην διάθεση των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας στ) να παρουσιάζουμε και 

να ανταλλάσσουμε πρακτικές προτάσεις και κατάλληλα λογισμικά για την αξιοποίηση των 

ΤΠΕ και την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου και των ίδιων των εκπαιδευτικών. 

Στάδια της έρευνας 

1)Στάδιο προβληματισμού και    συστηματικής διερεύνησης  τομέων  του  εκπαιδευτικού  έρ‐

γου.  

2)  Στάδιο  διαμόρφωσης  σχεδίου  δράσης  και  επιλογής  κατάλληλων  μεθοδολογικών  εργα‐

λείων.  

3) Στάδιο εφαρμογής και υλοποίησης του σχεδίου δράσης. 

 4) Στάδιο αξιολόγησης και αξιοποίησης της έρευνας για την επίτευξη του γενικού σκοπού 

και των επιμέρους στόχων μας. 

Μεθοδολογικά εργαλεία 

Ημερολόγιο 

 Κρατούμε προσωπικό ημερολόγιο όπου καταγράφουμε τις παρατηρήσεις μας  ,  τους προ‐

σωπικούς προβληματισμούς και τις σκέψεις των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών της 

σχολικής μονάδας, που γίνεται με μορφή απλών συζητήσεων και ανταλλαγή απόψεων προ‐

κειμένου να συλλέξουμε με όσο το δυνατόν περισσότερα εργαλεία πληροφορίες , απόψεις 

και γνώμες γύρω από την εκπαιδευτική πραγματικότητα.  

Ερωτηματολόγιο 

Ξεκινήσαμε  την  έρευνα  δράσης  δίνοντας  πρώτα  γραπτό  ερωτηματολόγιο  σε  όλους  τους 

συναδέλφους, ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους ή την υπηρεσιακή τους κατάσταση στο 

σχολείο. Θέλαμε να σχηματίσουμε μια πρώτη εικόνα σχετικά με τις γνώσεις των εκπαιδευ‐

τικών γύρω από τις ΤΠΕ, τα τυπικά τους προσόντα, την υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής 

μονάδας που τους εμποδίζουν ή τους διευκολύνουν στην χρήση των ΤΠΕ. Το ερωτηματολό‐

γιο ήταν ανώνυμο, περιείχε ερωτήσεις γεγονότων και περιλάμβανε την ηλικία, το φύλο, τα 

χρόνια υπηρεσίας,  την ειδικότητα,  την τάξη που δίδασκαν,  την σχέση εργασίας,  το πτυχίο 

στις ΤΠΕ, την πιστοποίηση Α’ ή Β’ επιπέδου, το πτυχίο στις ξένες γλώσσες, την κύρια μέθοδο 

διδασκαλίας  που  χρησιμοποιούν,  τον  αριθμό  των  υπολογιστών  στην  σχολική  μονάδα  για 

τους εκπαιδευτικούς, την ύπαρξη αίθουσας Η/Υ, την συχνότητα χρήσης της, την ύπαρξη υ‐

πολογιστών μέσα στην τάξη, την επάρκεια των υπολογιστών για τους μαθητές στην αίθου‐

σα Η/Υ και στην τάξη, ποιες άλλες μορφές ΤΠΕ χρησιμοποιούν εκτός από τους υπολογιστές, 

την  συχνότητα    χρήσης  των  ΤΠΕ  για  διδασκαλία,  αξιολόγηση  ή  για  την  διεξαγωγή άλλων 
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δράσεων π.χ. περιβαλλοντική εκπαίδευση, αγωγή υγείας κλπ. Αρχικά μας εξέπληξε το γεγο‐

νός πως οι συνάδελφοι επέστρεφαν με το ερωτηματολόγιο ρωτώντας τι είναι οι ΤΠΕ , αν και 

τόσο καιρό μιλούσαμε για  την  χρήση  τους  χρησιμοποιώντας όμως  τον όρο «υπολογιστή» 

και όχι ΤΠΕ. Συναντήσαμε δυσκολίες με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου. Οι συνά‐

δελφοι καθυστερούσαν πάρα πολύ την συμπλήρωσή του και έπρεπε να τους το υπενθυμί‐

ζουμε συχνά. Ενώ στις συζητήσεις μας ήταν πολύ πρόθυμοι για όλα, όταν ήρθε η ώρα να 

κάνουμε κάτι πρακτικό ήταν αδιάφοροι. Από το σύνολο των 22 εκπαιδευτικών δασκάλων, 

νηπιαγωγών και ειδικοτήτων οι 5 νηπιαγωγοί συμπλήρωσαν πρόθυμα το ερωτηματολόγιο. 

Από τους υπόλοιπους οι 6 δεν το έχουν συμπληρώσει ακόμα (1 μήνα μετά) και οι υπόλοιποι 

το συμπλήρωσαν σε διάστημα ενός μήνα. Φαίνεται πως   λειτούργησε αρνητικά η χρονική 

στιγμή που επιλέξαμε για  την συμπλήρωσή του – 1  εβδομάδα πριν από τις διακοπές  του 

Πάσχα‐ και την επιστροφή του σε εμάς.  

Συνέντευξη 

Η  συνέντευξη  αποδεικνύεται  ελκυστικότερη  για  όλους.  Αν  και  περιμέναμε  να  δυσκολευ‐

τούμε πιο πολύ στην συνέντευξη απ’ ότι στην συμπλήρωση του ερωτηματολογίου έγινε το 

αντίθετο.   Η άμεση επαφή φαίνεται πως λειτούργησε θετικά. Απευθυνθήκαμε τόσο στους 

εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές της σχολικής μονάδας. Ειδικά οι μαθητές διασκέδα‐

ζαν με  την διαδικασία  της συνέντευξης  κρατώντας  και  ένα μικρόφωνο κατά  την διάρκειά 

της. Ήταν ημιδομημένη, με συγκεκριμένες ερωτήσεις ανοικτού τύπου αλλά και περιθώρια 

να εκφραστούν όλοι ελεύθερα λέγοντας τις σκέψεις τους, τις επιθυμίες τους και τις προτά‐

σεις τους. 

Ανάλυση δεδομένων 

Η έρευνα δράσης βρίσκεται αυτή την στιγμή σε εξέλιξη. Δεν έχουμε τελειώσει με τις συνε‐

ντεύξεις και θα συνεχιστεί  την επόμενη σχολική χρονιά.  Τα δεδομένα που θα συγκεντρώ‐

σουμε από μια  τέτοια ποιοτική έρευνα απαιτούν κυρίως να δοθεί νόημα. Οι  λέξεις απαι‐

τούν διάβασμα πάλι  και πάλι,  σύγκριση, αντιπαραβολή,  κατανόηση,  ερμηνεία  και  επαλή‐

θευση ώστε να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη αντίληψη και τεκμηριωμένη άποψη  Επι‐

διώκουμε να αποκωδικοποιήσουμε και να δώσουμε την δική μας ερμηνεία ως προς το τι 

λένε οι συμμετέχοντες και  να συμβάλλουμε στην διάχυση της  τελικής ερμηνείας στην εκ‐

παιδευτική κοινότητα. Θα θέλαμε πολύ να συμβάλλουμε στο να γίνει μια εκπαιδευτική αλ‐

λαγή στην σχολική μας μονάδα αν και γνωρίζουμε πως οι αλλαγές απαιτούν χρόνο και κόπο 

με γνώμονα πάντα το  όφελος των παιδιών. 
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Νέες Τεχνολογίες και επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.  
 

Κοσμά Όλγα  
Δασκάλα ΠΕ70 

olgakosma@yahoo.gr 
 

Περίληψη 

Το κείμενο που ακολουθεί περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν οι Νέες 

Τεχνολογίες στην προετοιμασία των μαθητών της Τετάρτης δημοτικού του 29ου Δημοτικού 

Σχολείου Αθηνών «Νίκος Γκάτσος» για την επίσκεψή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης μέ-

σα από την επίσημη ιστοσελίδα του μουσείου. Περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο 

έγιναν δραστηριότητες εμπέδωσης μέσω της ίδιας ιστοσελίδας μετά την επίσκεψη. Πρέπει 

να σημειώσουμε ότι πραγματοποιήθηκε ένα είδος «διαλόγου» μεταξύ των μουσειοσκευών 

του μουσείου και των ψηφιακών εφαρμογών του. Έτσι έγινε μία προσπάθεια να παντρέ-

ψουμε το «χειροπιαστό» της μουσειοσκευής από τη μία και της πληθώρας πληροφοριών 

και ποικιλίας εργασιών των Νέων Τεχνολογιών από την άλλη. Τέλος, παρόμοια μεθοδολο-

γία εφαρμόστηκε πριν και μετά την επίσκεψη των μαθητών στον αρχαιολογικό χώρο της 

Ακρόπολης.    

Λέξεις - κλειδιά: Μουσείο Ακρόπολης, Μουσειοσκευές, Ψηφιακές εφαρμογές 

 

Εισαγωγή 

Παλιά είχαμε μόνο τις μουσειοσκευές. Σήμερα έχουμε και τις ψηφιακές εφαρμογές των 

μουσείων. Αρωγοί και τα δύο στο δάσκαλο που προετοιμάζει τους μαθητές του για μία επί-

σκεψη στο μουσείο. Αρωγοί στο δάσκαλο που θέλει ο ίδιος να προετοιμαστεί για να μπορεί 

να παρουσιάσει μόνος του τα εκπαιδευτικά προγράμματα ενός μουσείου, σε μια εποχή που 

αυτά λιγοστεύουν. Μήπως δεν είναι ανάγκη πια να πας μέχρι το μουσείο για να δεις video 

για την ιστορία του Παρθενώνα ή να μάθεις κάποια μυστικά της Ζωφόρου του ναού; Μή-

πως ήρθε η ώρα να λιγοστέψουν τα λόγια κατά τη διάρκεια της επίσκεψης και να αφεθούν 

τα μάτια των παιδιών στη γοητεία της θέασης του αυθεντικού; Και μήπως ήρθε η ώρα οι 

εργασίες εμπέδωσης να μη σταματούν στο σχολείο αλλά να συνεχίζονται και πέρα από αυ-

τό μέσα από το μαγικό κόσμο του διαδικτύου από τον υπολογιστή στο σπίτι;  

 

Προετοιμασία της επίσκεψης 

Μουσειοσκευές 

Αρχικά τα παιδιά μελέτησαν στην τάξη τις δύο μουσειοσκευές που έχουν δωριθεί στο σχο-

λείο μας από την Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Αυτές είναι οι εξής: 

«Ένας αρχαίος ναός» και  

«Η Ζωφόρος του Παρθενώνα».    

 

Ψηφιακές εφαρμογές του Μουσείου Ακρόπολης 

Στη συνέχεια στην αίθουσα των ηλεκτρονικών υπολογιστών επισκεφθήκαμε την επίσημη 

ιστοσελίδα του μουσείου και μέσα από την ψηφιακή εφαρμογή «Η Ζωφόρος του Παρθενώ-
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να» ξεκίνησε το μαγευτικό μας ταξίδι στην ιστορία του μνημείου και ιδιαίτερα σε ένα από 

τα πιο θαυμαστά γλυπτά του, τη Ζωφόρο του.  

 

Πρώτα είχαμε την ευκαιρία να επιλέξουμε και να μελετήσουμε ανάλογα με το επίπεδο, τα 

ενδιαφέροντα, τις δυνατότητες και τις αντοχές των παιδιών, σε διαφορετικές διδακτικές 

ώρες, video, σκίτσα, κείμενα κλπ, σχετικά με την αρχιτεκτονική, τη γλυπτική, το άγαλμα της 

θεάς Αθηνάς, τα αετώματα, τις μετώπες και τη Ζωφόρο του ναού. Ειδικότερα για το θέμα 

της Ζωφόρου, που είναι η μεγάλη γιορτή των Παναθηναίων, καθώς και για την ιστορία του 

γλυπτού συνόλου. Μας δόθηκε ακόμα η ευκαιρία να κάνουμε μια εισαγωγή στο μεγάλο 

θέμα της συντήρησης των γλυπτών. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πως ακόμα και τα video 

συνοδεύονται από κείμενα. Έτσι βοηθιούνται πολύ μαθητές με προβλήματα ακοής όπως 

έγινε και στην περίπτωση την οποία περιγράφουμε.  

 

Κατόπιν ξεκίνησε η περιήγησή μας στις πλάκες της Ζωφόρου. Η λεπτομερής αυτή περιγρα-

φή αναπτύσσεται γύρω από δύο άξονες. Η πρώτη περιγραφή γίνεται ανάλογα με τον προ-

σανατολισμό των λίθων (Νότια, Ανατολική, Βόρεια, Δυτική) ενώ η δεύτερη είναι μια θεμα-

τική περιήγηση (Προετοιμασία, Ιππείς, Άρματα, πομπή θυσίας, Θεοί, Παράδοση πέπλου). 

 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω μας δόθηκε η ευκαιρία από το χώρο του σχολείου ακόμα 

να ασχοληθούμε με το κομμάτι των πληροφοριών, προσαρμοσμένο στον κάθε μαθητή, όσο 

αυτό γινόταν περισσότερο. Έτσι έμεινε χρόνος ελεύθερος κατά τη διάρκεια της επίσκεψης 

και χώρος για τα μάτια και τις αισθήσεις… 

 

Οι μουσειοσκευές στην τάξη μας! 

Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης 

Τα παιδιά περιηγήθηκαν στο Μουσείο με οδηγό τα εκπαιδευτικά προγράμματά του «Κάντε 

μια βόλτα στο Μουσείο παίζοντας» και «Τα γλυπτά του Παρθενώνα». Είχαμε αρκετό χρόνο 

για να αναγνωρίσουμε τα ήδη γνωστά από τη μελέτη των ψηφιακών εφαρμογών και να α-

νακαλύψουμε  την καινούργια γνώση που αναδύεται από το τυπωμένο βιβλίο. Και στις δύο 

περιπτώσεις δόθηκε έμφαση στη σύγκριση μεταξύ της αποτύπωσης ενός έργου τέχνης στο 

βιβλίο ή στο διαδίκτυο και της αίσθησης που αυτό δημιουργεί όταν το αντικρίζουμε από 

κοντά. Ήταν μία αφορμή να ξεκινήσει μια συζήτηση για το πώς στην πραγματική ζωή τα 

πράγματα μπαίνουν στις πραγματικές τους διαστάσεις… 

Πρέπει να σημειώσουμε ότι ασχοληθήκαμε και με το θέμα των «Αρχαϊκών χρωμάτων» στην 

αίθουσα με τα αρχαϊκά αγάλματα, καθώς και με τη συντήρηση των αρχαιοτήτων στο μπαλ-

κόνι με τις Καρυάτιδες όπου γινόταν επί τόπου συντήρηση.   
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Κορυφαία στιγμή βέβαια ήταν η επίσκεψή μας στον τελευταίο όροφο του μουσείου όπου 

κανείς μπορεί να θαυμάσει από κοντά τη μοναδική ανάγλυφη σύνθεση της Ζωφόρου του 

Παρθενώνα καθώς και των αετωμάτων. Όσα βέβαια από αυτά είναι τα αυθεντικά. Τα παι-

διά ήδη γνωρίζουν πληροφορίες για τις συνθέσεις αυτές όπως και για την ιστορία του μνη-

μείου κι έτσι έχουν την ελευθερία να περιηγηθούν μόνα τους ή σε ομάδες και να σταθούν 

μπροστά στο έργο που παρουσιάζει γι’ αυτά ξεχωριστό ενδιαφέρον. Στο έργο που τα δικά 

τους μάτια ξεχωρίζουν και επιλέγουν. Τις περισσότερες φορές μέσα στη σιωπή… 

 

   Σκαρφαλωμένοι στη Ζωφόρο του Παρθενώνα! 

 

Πίσω στην τάξη 

 

Ψηφιακές εφαρμογές 

Στο εργαστήρι ηλεκτρονικών υπολογιστών επισκεφθήκαμε ξανά την ιστοσελίδα του μου-

σείου.  Από την ψηφιακή εφαρμογή «Γνωρίστε τη Ζωφόρο», την οποία είχαμε ξεκινήσει να 

μελετάμε πριν την επίσκεψη, ανοίξαμε το παράθυρο «Παίξτε με τη Ζωφόρο». Και τότε μια 

κίτρινη μουσειοσκευή, σαν εκείνη της τάξης μας, «ψηφιακή» αυτή τη φορά, άνοιξε στις ο-

θόνες μας. Και ένα πλήθος ποικίλων και διαφορετικής δυσκολίας παιχνιδιών,  απλώθηκαν 

μπροστά μας. Παιχνίδια μνήμης μάς γνώρισαν τις μορφές της πομπής, τα ζώα, τα σκεύη, τα 

άλογα. Με παζλ ανασυνθέσαμε κάποια μέρη της σύνθεσης. Χρωματίσαμε μία λίθο της Ζω-

φόρου ενώ κάποια άλλα παιδιά έγιναν συντηρητές καθαρίζοντας με λέιζερ, όπως ακριβώς 

είχαν δει να γίνεται μπροστά στα μάτια τους, μία άλλη λίθο του μνημείου. 

 

 
Χρωματίζοντας τη Ζωφόρο! 

 

Φυσικά δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε το ψηφιακό παιχνίδι «Χρωμάτισε την Πε-

πλοφόρο», στο οποίο τα παιδιά μπορούν να επιλέξουν το πινέλο και τα χρώματα που επι-

θυμούν, χρωματίζοντας το άγαλμα της Πεπλοφόρου όσες φορές θέλουν και με πολλές απί-

θανες παραλλαγές. 
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Καθαρίζοντας τη Ζωφόρο! Χρωματίζοντας την Πεπλοφόρο! 

Μουσειοσκευή στην τάξη 

Το μικρό μας αυτό ταξίδι «ολοκληρώθηκε» εκεί από όπου είχε ξεκινήσει. Στην τάξη και με 

τη γοητεία του χειροποίητου που μας δίνει η χάρτινη κίτρινη μουσειοσκευή της Υπηρεσίας 

Συντήρησης Μνημείων Ακροπόλεως. Με γύψο φτιάξαμε το δικό μας εκμαγείο σε φυσικό 

μέγεθος. Το κεφάλι της Ίριδας, της αγγελιοφόρου των θεών, από την ανατολική και πιο ιερή 

πλευρά της Ζωφόρου του Παρθενώνα. Και πήρε τη θέση της στο μικρό μουσείο της τάξης 

μας. 

 
Με την Ίριδα στα χέρια! 

Κι όταν το κουδούνι χτύπησε το παιχνίδι συνεχίστηκε στα σπίτια… 

 

Βιβλιογραφία 

1. www.theacropolismuseum.gr 

2. Μουσειοσκευή «Ένας αρχαίος ναός», Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρόπολης 

3. Μουσειοσκευή «Η Ζωφόρος του Παρθενώνα», Υπηρεσία Συντήρησης Μνημείων Ακρό-

πολης  
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Οδηγίες συγγραφής Ερευνητικής Εργασίας 
 

Σαββιδάκη Αρχοντούλα 
Εκπαιδευτικός - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  

asavidaki@gmail.com 
 

Περίληψη 

Παρουσιάζεται  ένας οδηγός συγγραφής της έκθεσης της ερευνητικής εργασίας (project) 

για τους μαθητές της Α΄ και Β΄ Τάξης Λυκείου. Περιέχονται οι βασικοί κανόνες για το στάδιο 

της συγγραφής της εργασίας. Εξηγεί τη μορφή, τη δομή και τα Χαρακτηριστικά Γραφής που 

πρέπει να έχει μια ερευνητική εργασία στη γραπτή της μορφή.  

Λέξεις - κλειδιά: Μορφή και Δομή της έκθεσης της Ε.Ε., Χαρακτηριστικά γραφής της Ε.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Μια ερευνητική εργασία  πρέπει να είναι πρωτότυπη και όχι απλώς μια περίληψη άλλων. 

Προκειμένου να γράψει κάποιος μια πρωτότυπη εργασία, πρέπει να μελετήσει όσο περισ-

σότερο γίνεται για το τι έχει γραφεί σχετικά με το αντικείμενο που εξετάζει και πρόκειται να 

παρουσιάσει. Αν η εργασία περιλαμβάνει και πρωτογενή έρευνα, αυτή βασίζεται στη βι-

βλιογραφική έρευνα και μελέτη που έχει προηγηθεί και σκοπό έχει να επιβεβαιώσει, να 

αμφισβητήσει ή να εμπλουτίσει προηγούμενα ευρήματα. Συνεπώς δεν είναι ένα κείμενο 

που απλά παραφράζει τα γραφόμενα άλλων (Ζαχαρής, 2008). Μια εργασία είναι μια τεκ-

μηριωμένη παρουσίαση της οπτικής γωνίας του συγγραφέα για ένα συγκεκριμένο θέμα και 

σκοπό έχει: α) να πληροφορήσει τον ενδιαφερόμενο αναγνώστη για κάποια περιοχή της 

γνώσης παρουσιάζοντας μια πρωτότυπη ερμηνεία της σχετικής βιβλιογραφίας, β) να πα-

ρουσιάσει τα ευρήματα μιας πρωτογενούς έρευνας ή γ) ένας συνδυασμός των α και β 

(Τσουκάτος, 2009). Είναι δηλαδή η παρουσίαση του θέματος από τη σκοπιά και με τα λόγια 

του συγγραφέα ακόμη και αν πρόκειται για θέμα για το οποίο έχουν γραφεί πολλά (Ζαχα-

ρής, 2008). 

 

Η ποιότητα μιας εργασίας εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων είναι η 

πρωτοτυπία του θέματος, η πρωτοτυπία επεξεργασίας του θέματος, η σαφήνεια, η ορθότη-

τα και η οικονομία του γραπτού λόγου, η ένδειξη δημιουργικής σκέψης, η πληρότητα αντι-

μετώπισης του θέματος και η τεκμηρίωση μέσω επιστημονικής και πρόσφατης βιβλιογρα-

φίας (παραπομπές στη βιβλιογραφία, αναφορές) (Ζαχαρής, 2008). Η αρτιότητα της μορφής, 

η τάξη, η καθαρότητα και η συνέπεια στην τήρηση των κανόνων της μορφής από πολλές 

απόψεις αποτελεί εξίσου τεκμήριο της σοβαρότητας του συγγραφέα και του επιστημονικού 

χαρακτήρα μιας εργασίας. 

 

Τα τελευταία 2 χρόνια εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου ένα νέο «μάθημα» 

με τίτλο «Ερευνητικές Εργασίες». Η εκπόνηση της Ερευνητικής Εργασίας είναι ένα νέο αντι-

κείμενο για τους μαθητές. Από την αρχή πρέπει να ενημερώνονται για όλα τα βήματα της 

ερευνητικής τους εργασίας. Η μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθήσουν και η σωστή υ-

ποστήριξη είναι πολύ σημαντικά στοιχεία και καθορίζουν την εξέλιξη και την ποιότητα της 

εργασίας. 
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Ένα από τα βήματα της ερευνητικής εργασίας είναι η σύνταξη έκθεσης (φάκελος ερευνητι-

κής εργασίας) από τους μαθητές (Αγγελίδης κ.α. 2012). Δεδομένου ότι οι μαθητές δεν έ-

χουν την εμπειρία της σύνταξης μιας τέτοιας έκθεσης καλούμαστε ως εκπαιδευτικοί να δώ-

σουμε οδηγίες στους μαθητές σχετικά µε τη σύνταξη της έκθεσης, τι δηλαδή θα γράψουν, 

πώς θα χρησιμοποιούν και θα ενσωματώνουν στα κείμενα βιβλιογραφικές αναφορές κ.τλ.  

 

Παρακάτω γίνεται µια σύντομη αναφορά στις βασικές ενότητες που πρέπει να περιλαμβά-

νει μια εργασία και παρέχονται  οι κατάλληλες οδηγίες ως προς τη Μορφή, τη Δομή και τα 

Χαρακτηριστικά Γραφής της έκθεσης μιας Ερευνητικής Εργασίας. Η προσπάθεια αυτή βασί-

στηκε σε βιβλιογραφική έρευνα. 

 

Μορφή της έκθεσης της Ερευνητικής Εργασίας 

Ο εκάστοτε «συγγραφέας» επιλέγει τις ακριβείς προδιαγραφές της μορφοποίησης των ε-

σωτερικών σελίδων που συνήθως αφορούν στις ρυθμίσεις σελίδας, ρυθμίσεις παραγράφων 

και παρουσίαση εικόνων, σχεδιαγραμμάτων, γραφημάτων, πινάκων και σχημάτων ή ακο-

λουθεί τις οδηγίες που του δίνονται. 

 

Δομή της έκθεσης της Ερευνητικής Εργασίας. 

 Η έκθεση μιας Ερευνητικής Εργασίας συνήθως περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη: Εξώ-

φυλλο - Περίληψη - Πίνακας Περιεχομένων - Πρόλογος - Εισαγωγή - Μεθοδολογία - Κύριο 

μέρος - Συμπεράσματα - Επίλογος - Βιβλιογραφία – Παραρτήματα. Συνιστάται η χρήση πα-

ρελθοντικού χρόνου κατά τη συγγραφή της περίληψης, της εισαγωγής και της μεθοδολο-

γίας. 

 

Εξώφυλλο της Ερευνητικής Εργασίας 

Κάθε ομάδα δημιουργεί το δικό της εξώφυλλο που αφορά στο θέμα που έχει δεσμευτεί να 

αναπτύξει. 

 

Περίληψη και λέξεις κλειδιά 

Η εργασία περιλαμβάνει μία περίληψη 100 - 250 λέξεων, σε μια ενιαία παράγραφο και σε 

ξεχωριστή σελίδα. Η Περίληψη αποτελεί ένα περιεκτικό, ολοκληρωμένο αυτοτελές κείμε-

νο. Ένας από τους στόχους της περίληψης είναι ο αναγνώστης να μπορεί εύκολα και γρήγο-

ρα να διαπιστώσει κατά πόσο τον ενδιαφέρει η εργασία ή μέρη αυτής (μεθοδολογία, συ-

μπεράσματα) (Ζαχαρής, 2008). Παρόλο που η περίληψη προηγείται της έκθεσής γράφεται 

τελευταία αφού πρώτα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι υπόλοιπες ενότητες. Γενικότερα μία 

περίληψη μπορεί να περιλαμβάνει εντελώς επιγραμματικά (Τσουκάτος, 2009): Σκοπό, Κύ-

ρια Ερευνητικά ερωτήματα, Σχεδιασμό/μεθοδολογία/ερευνητική προσέγγιση, Ευρήματα, 

Περιορισμοί/Επιπτώσεις της έρευνας, Κοινωνικές επιπτώσεις (αν υπάρχουν), Πρωτοτυπί-

α/ αξία. 

 

Λέξεις Κλειδιά Keyords): Ακολουθούν την περίληψη μετά από μία κενή γραμμή. Αποτελού-

νται συνήθως από πέντε (5) το πολύ βασικούς όρους που χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο 

της εργασίας (Ζαχαρής, 2008). 
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Πίνακας Περιεχομένων 

Μετά την περίληψη ακολουθεί ο Πίνακας Περιεχομένων. 

 

Πρόλογος 

Ο πρόλογος της εργασίας αναπτύσσεται σε ξεχωριστή σελίδα, ξεκινάει με τη φράση «Η ερ-

γασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη των….και εντάσσεται στο πλαίσιο 

………………... » και αναφέρει: πού εντάσσεται η εργασία (ως μάθημα στο αναλυτικό πρό-

γραμμα της Α΄ ή της Β΄ Τάξης Λυκείου), τη Χρονική Περίοδο –  Σχολικό Έτος που εκπονείται 

η Εργασία, τον Τίτλο του Θέματος του συγκεκριμένου Τμήματος Ενδιαφέροντος, σε ποιον ή 

ποιους κύκλους εμπίπτει το Θέμα (α) κύκλος «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) 

κύκλος «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία», γ) κύκλος «Τέχνη και  Πολιτι-

σμός», δ) κύκλος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη»), τη συσχέτιση του Θέματος με δι-

δασκόμενα μαθήματα (Ιστορία, Γεωγραφία, Θρησκευτικά, Λογοτεχνία,   Μουσική, Καλλιτε-

χνικά, Φυσικές Επιστήμες, Πληροφορική - Νέες Τεχνολογίες), τους Επιβλέποντες καθηγητές, 

τα ονοματεπώνυμα των συντελεστών της εργασίας (συμμαθητών/τριών που αποτελούν την 

ομάδα), τα κριτήρια επιλογής του Θέματος (προσωπικά κριτήρια του κάθε μέλους της ομά-

δας), ποιο είναι το ενδιαφέρον του Θέματος της εργασίας από επιστημονική πλευρά και με 

ποιο τρόπο αναμένεται ότι θα συμβάλει η εργασία στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώ-

σης (αναπτύσσεται μόνο από τις ομάδες που το περιεχόμενο της εργασίας τους το επιτρέ-

πει), ποιο είναι το ενδιαφέρον του Θέματος της εργασίας από πρακτική πλευρά (αναπτύσ-

σεται μόνο από τις ομάδες που το περιεχόμενο της εργασίας τους το επιτρέπει), ποια πρα-

κτικά θέματα αντιμετωπίζονται, ποιοι ενδιαφέρονται για τα αποτελέσματά της και πως θα 

ωφεληθούν, ποια είναι τα ερευνητικά ερωτήματα που έχουν τεθεί από κάθε μέλος της ο-

μάδας (τα θέματα που έχουν επιλεγεί από κάθε μέλος για ανάπτυξη), ποιες είναι οι ενότη-

τες και υποενότητες της εργασίας και τι περιλαμβάνει η καθεμία. Ο Πρόλογος ολοκληρώνε-

ται με τη φράση «Για τη συμβολή τους στη διεκπεραίωση της ευχαριστώ τους ..». 

 

Εισαγωγή 

Το κείμενο της εισαγωγής πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο αναγνώστης να παρακινείται να 

διαβάσει το κυρίως σώμα της εργασίας που ακολουθεί. Εισάγει τον αναγνώστη στο θέμα 

και το αντικείμενο της εργασίας. Περιλαμβάνει ορισμούς, παραδοχές, συναφή θεωρητικά 

και ερευνητικά δεδομένα όπως παρουσιάζονται στη βασική βιβλιογραφία του υπό μελέτη 

θέματος. Τα παραπάνω στοιχεία τεκμηριώνονται από βιβλιογραφικές αναφορές. Από εδώ  

προκύπτουν τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η εργασία, τα οποία δια-

τυπώνονται στο τέλος αυτής της ενότητας.  Η εισαγωγή της εργασίας σας πρέπει να αναφέ-

ρει (Τσουκάτος, 2009): ποιο είναι το επιστημονικό πεδίο και ποια τα βασικά αντικείμενα με 

τα οποίο ασχολείται η εργασία, πώς ορίζονται και ερμηνεύονται οι βασικοί επιστημονικοί 

όροι, τι έχει γίνει από άλλους πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, ποια προβλήματα παραμένουν 

είτε ανοιχτά, είτε αξίζουν περεταίρω διερεύνησης ή ανάλυσης, ποιος είναι ο στόχος της ερ-

γασίας και ποια τα αναμενόμενα οφέλη από τη μελέτη του αντικειμένου.  

 

Μεθοδολογία 

Σκοπός αυτής της υποενότητας είναι να περιγράψει με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο 

διενεργήθηκε η έρευνα. Ενημερώνει τον αναγνώστη για το τι έγινε και το πώς έγινε. Πρέπει 

να αναφερθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να μπορεί κάποιος άλλος ερευνητής να 
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αναπαραγάγει τη συγκεκριμένη έρευνα αν χρειαστεί. Περιγράφονται οι αρχές της μεθοδο-

λογίας της εργασίας, γίνεται αναφορά στα υπό εξέταση στοιχεία και στις χρησιμοποιούμε-

νες μεθόδους (βιβλιογραφική έρευνα, διαδικτυακή έρευνα, συνεντεύξεις, στατιστική έρευ-

να/εργαλεία, μελέτες περίπτωσης, πειράματα, κλπ). Εάν η εργασία συμπεριλαμβάνει ερω-

τηματολόγια χωρίζεται συνήθως σε: α) Συμμετέχοντες, β) Εργαλεία, γ) Σχεδιασμός της έ-

ρευνας και δ) Διαδικασία. Συχνά οι ερευνητές συνδυάζουν το σχεδιασμό και τη διαδικασία 

σε μια ενότητα (Φιλοσοφική σχολή/Τμήμα Ψυχολογίας, 2010).  

 

Κύριο μέρος της εργασίας 

Το κύριο μέρος της εργασίας αναφέρεται στην περιγραφή των υποθεμάτων. Κάθε ομάδα 

έχει την ευθύνη της συγγραφής των υποθεμάτων με τα οποία ασχολήθηκαν τα μέλη της.  

Όλα τα υποθέματα πρέπει να έχουν την ίδια δομή (Αγγελίδης κ.α. 2012) και ξεκινούν µε 

μικρή εισαγωγή. Ακολουθούν οι αντίστοιχες υποενότητες: 1η Περιγραφική ( Πραγματολογι-

κά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν), 2η Ερμηνευτική (θα ερμηνεύει το «γιατί» και το « πώς» 

των γεγονότων και των καταστάσεων εντοπίζοντας αξίες, αλληλεξαρτήσεις, αλληλεπιδρά-

σεις), 3η Κριτική (αξιολογική κρίση των μαθητών απέναντι σε αξίες, αντιλήψεις, πρακτικές, 

σε δομές, πρόσωπα και ομάδες), 4η Αυτοκριτική (αυτοκριτικός στοχασμός των μαθητών 

απέναντι στο ζήτημα που διερεύνησαν και στον ίδιο τους τον εαυτό ως ερευνητή και στην 

ομάδα ως ομάδα ερευνητών) και 5η Συμπεράσματα & προτάσεις που στην ουσία δηλώνουν 

προσδοκίες των μαθητών και τις δράσεις που επιθυμούν να θέσουν σε ενέργεια. 

 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα πρέπει να «απαντούν» στα ερωτήματα και στους στόχους που έχουν 

τεθεί στην Εισαγωγή (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, 2009). Λόγω της δυσκο-

λίας τους, συνιστάται να γράφονται μετά την ολοκλήρωση της πρώτης, τουλάχιστον, μορ-

φής της εργασίας και πρέπει να περιέχουν: αναφορά στον τίτλο και στη σημασία του θέμα-

τος, υπενθύμιση των ερωτημάτων που έχουν τεθεί, συμπεράσματα/απαντήσεις σχετικά με 

τα ερωτήματα της έρευνας και αξιολόγηση για το κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι στόχοι της 

εργασίας. 

 

Επίλογος 

Ο επίλογος γράφεται στο τέλος δεν αριθμείται και περιλαμβάνει (Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2011): ε-

κτίμηση αν από τα αποτελέσματα της εργασίας διαφαίνεται ότι χρειάζεται συμπληρωματι-

κή έρευνα στην θεματική περιοχή της εργασίας, περιορισμούς δηλαδή καταγραφή αδυνα-

μιών που παρουσιάστηκαν στην παρούσα έρευνα και προτάσεις για όποια μελλοντική έ-

ρευνα για να επιτευχθεί μία σε βάθος ολοκλήρωση του θέματος της Εργασίας. Πολλές φο-

ρές δεν αναφέρουμε στην εργασία μας ξεχωριστά τα παραπάνω αλλά τα ενσωματώνουμε 

στην υποενότητα Συμπεράσματα. 

 

Βιβλιογραφία 

 Για την ανεύρεση της βιβλιογραφίας χρησιμοποιούμε καταλόγους βιβλιοθηκών, βάσεις 

δεδομένων, καταλόγους εκδοτών, μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο, εγκυκλοπαιδικές 

εκδόσεις κ.α. Μια από τις πιο σημαντικές μορφές εστιασμένης βιβλιογραφικής αναζήτησης 

γίνεται µε λέξεις – κλειδιά (keywords) (Δαφέρμος & Τσαούσης, 2012). Ο εκάστοτε «συγ-

γραφέας» επιλέγει τον τρόπο που θα παρουσιάσει τις βιβλιογραφικές αναφορές ή ακολου-
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θεί τις οδηγίες που του δίνονται. 

 

Ένας απλός τρόπος παράθεσης των  βιβλιογραφικών αναφορών είναι να παρατίθενται στην 

ενότητα  «Βιβλιογραφία» χωρίς αρίθμηση ή τελείες (bullets) παρά μόνο ταξινομημένες αλ-

φαβητικά. Η λίστα των βιβλιογραφικών αναφορών θα πρέπει να είναι πλήρης και να περιέ-

χει όλα τα στοιχεία κάθε αναφοράς, ονόματα συγγραφέων, χρονολογία, αριθμούς σελίδων 

και τόμων (για εργασίες σε περιοδικά, σε πρακτικά και σε κεφάλαια βιβλίων), πόλη έκδο-

σης και εκδοτικό οίκο (για βιβλία) και πλήρη διεύθυνση (URL) αν πρόκειται για διεύθυνση 

ιστοσελίδας. Η ενότητα «Βιβλιογραφία» δεν αριθμείται. 

 

Παραρτήματα 

 Στα Παραρτήματα εισάγονται όλοι οι πίνακες, οι εικόνες, οι χάρτες, τα ερωτηματολόγια, 

αποτελέσματα πειραμάτων, βίντεο, φωτογραφίες κ.λπ., που χρησιμοποιήθηκαν στην εργα-

σία, αλλά δεν κρίθηκε σκόπιμο να παρατεθούν στο κύριο σώμα του κειμένου. Κάθε ένα πα-

ράρτημα έχει τίτλο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: <τίτλος>). 

 

Χαρακτηριστικά γραφής Ερευνητικής Εργασίας 

Τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διακρίνουν μία γραπτή εργασία (Ιόνιο Παν/μιο Τμήμα 

Τεχνών Ήχου & Εικόνας, 2009) είναι: 

 

Συντομία (οικονομία στο λόγο): Πρέπει να αποφεύγονται περιττές εκφράσεις-προτάσεις. 

Κάθε πρόταση πρέπει να δίνει συγκεκριμένη πληροφορία η οποία να τεκμηριώνεται με επι-

χειρήματα, σχόλια ή παραδείγματα. Η οικονομία στο λόγο επιτυγχάνεται όταν ο συγγραφέ-

ας έχει επεξεργαστεί κριτικά τις πληροφορίες που έχει συλλέξει είτε από το διαδίκτυο, είτε 

από κάποιο βιβλίο, είτε από οποιαδήποτε άλλη πηγή. Επίσης προϋποθέτει και ευχέρεια στη 

χρήση του λόγου.  

 

Σαφήνεια: Η σαφήνεια επιτυγχάνεται όταν η συντακτική δομή των προτάσεων είναι απλή, 

οι προτάσεις είναι μικρές και δίνονται, όπου χρειάζεται, παραδείγματα. 

 

Ακρίβεια: Η ακρίβεια επιτυγχάνεται όταν αποφεύγονται γενικόλογες εκφράσεις, όπως 

«πράγμα», «κάτι» κλπ.  και όταν γίνεται χρήση συγκεκριμένων όρων και ειδικά της αντί-

στοιχης επιστημονικής ορολογίας. Επίσης πρέπει να αποφεύγετε η χρήση λέξεων αργκό και 

η υπερβολική χρήση προσωπικών αντωνυμιών. 

 

Επαρκής Τεκμηρίωση: Οι θέσεις που αναφέρονται στο κείμενο πρέπει να τεκμηριώνονται: 

με λεκτικά επιχειρήματα ως αποτέλεσμα λογικής επιχειρηματολογίας (επαγωγής, απαγω-

γής εις άτοπον κ.λ.π). ή με εικόνες, με παραδείγματα ή συγκεκριμένες πληροφορίες και με 

παραπομπές στη βιβλιογραφία. 

  

Συμπεράσματα 

Μια ερευνητική εργασία δεν γράφεται με βάση την προσωπική αντίληψη του συγγραφέα 

της. Προκειμένου να γράψει κάποιος μια πρωτότυπη εργασία, πρέπει να μελετήσει όσο 

περισσότερο γίνεται το τι έχει γραφεί σχετικά με το αντικείμενο που εξετάζει.  Επίσης πρέ-
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πει να ακολουθεί κανόνες που θέσπισε η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Οι κανόνες 

αυτοί αφορούν στη Μορφή, στη Δομή καθώς και στα Χαρακτηριστικά  Γραφής  Επιστημο-

νικού Κειμένου (στην προκειμένη περίπτωση Ερευνητικής Εργασίας). Η εμπειρία των μαθη-

τών της Α΄ και της Β΄ Λυκείου δεν τους επιτρέπει να  γνωρίζουν αυτούς τους κανόνες. Πα-

ρόλα αυτά η νέα διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών στο Λύκειο με τίτλο «Ερευ-

νητικές Εργασίες» έχει σαν σκοπό να εισάγει τους μαθητές στον κόσμο της επιστημονικής 

έρευνας  της οποίας ένα από τα πιο σημαντικά στάδια είναι το τελευταίο, δηλαδή η κατα-

γραφή των αποτελεσμάτων της έρευνας αυτής σε μια έκθεση η οποία αναρτάται στο διαδί-

κτυο. 

 

Επίλογος 

Εδώ παρουσιάσαμε μια συνοπτική προσπάθεια να αποτυπωθούν κανόνες που να είναι 

προσαρμοσμένοι στο επίπεδο των μαθητών του Λυκείου. Αναλυτικά και αναπτυγμένη η 

παρούσα εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τους μαθητές και ως αυτοα-

ναφορικό παράδειγμα. 
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Περίληψη 

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας διδάσκεται στον ελλαδικό χώρο με τη σημερινή του  

μορφή τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Αποτελεί ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνεχώς 

εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του  αν-

θρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004). 

Σκοπός της εργασίας είναι να αναδείξει τις δυνατότητες χρήσης των ΤΠΕ στο μάθημα της 

Οικιακής Οικονομίας παραθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις ανά ενότητα των σχολικών 

εγχειριδίων, ώστε ο εκπαιδευτικός να αποκτήσει ιδέες και ερεθίσματα για τη βελτίωση της 

διδακτικής διαδικασίας. Για την επίτευξη του σκοπού χρησιμοποιούνται η διαθεματική 

προσέγγιση στη γνώση και η θεωρία μάθησης του κοινωνικοπολιτισμικού κονστρουκτιβι-

σμού. 

 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ και Οικιακή Οικονομία, διαθεματικότητα, κονστρουκτιβισμός 

 

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στην ελληνική εκπαίδευση 

 

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας διδάσκεται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση σε αρκετές χώρες ανά την υφήλιο (Κουτρούμπα & Αποστολόπουλος, 2003), 

ενώ στον ελλαδικό χώρο με τη σημερινή του μορφή υφίσταται τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

στις δύο πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Αποτελεί ένα σύγχρονο, διεπιστημονικό και συνε-

χώς εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, το οποίο μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 

ανθρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004). 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 33, 1998), σκοπός του μαθήματος της 

Οικιακής Οικονομίας της Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου είναι να καταστήσει το εύπλαστο 

άτομο της εφηβικής και προεφηβικής ηλικίας, ενεργητικό, αυτοδύναμο και υπεύθυνο, προ-

σφέροντάς του, κατά το δυνατόν, όλα τα στοιχεία, τα οποία έχει ανάγκη για την ανάπτυξη 

της προσωπικότητάς του. Σε αυτό το σημείο επισημαίνεται ότι η ανάπτυξη της προσωπικό-

τητας του μαθητή αποτελεί στόχο του σχολείου, το οποίο είναι απαραίτητο να προσφέρει 

σύγχρονη και εμπλουτισμένη παιδεία και να συμβάλει στην ολόπλευρη ανάπτυξη των μα-

θητών, προκειμένου να λειτουργούν ως υπεύθυνοι, ενεργοί και δημιουργικοί πολίτες σε 

μια πολύπλοκη κοινωνία, σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο και αναδιαμορφούμενο κοινωνι-

κό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον (Ματσαγγούρας, 2007, Φύκαρης, 2010). 

 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας 

 

Στο νέο διαφοροποιημένο κοινωνικό πλαίσιο είναι αναγκαίο να δημιουργηθεί ένα  δυναμι-

κό και σύγχρονο σχολείο, το οποίο θα στηρίζεται στην αυτενέργεια, στην κριτική σκέψη και 
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στη δημιουργικότητα των μαθητών. Προκύπτει εύλογα επομένως το διττό  ερώτημα στο 

χώρο της εκπαίδευσης: ποιες μορφές διδασκαλίας και ποια είδη δεξιοτήτων ενισχύουν πε-

ρισσότερο τους μαθητές, ώστε να ενταχθούν πιο ομαλά στο κοινωνικό σύνολο, καθώς απο-

φοιτούν στον 21ο αιώνα; (Cummins, 2005). Απάντηση στο διττό αυτό  ερώτημα δίνεται με 

την υιοθέτηση μορφών διδασκαλίας, στις οποίες γίνεται χρήση των ΤΠΕ, καθώς αυτές ε-

μπλουτίζουν και βελτιώνουν τη μαθησιακή διαδικασία, αυξάνουν το ενδιαφέρον των μαθη-

τών, ενώ ταυτόχρονα, βοηθούν τους μαθητές να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες σε ατομι-

κό και κοινωνικό επίπεδο (Βοσνιάδου, 2006, Μικρόπουλος, 2006). Αντίστοιχα, στο μάθημα 

της Οικιακής Οικονομίας οι ΤΠΕ λειτουργούν εποικοδομητικά, προκειμένου να διευκολυν-

θεί και να αναβαθμιστεί ποιοτικά η διδακτική διαδικασία και παράλληλα, να τονωθεί το 

ενδιαφέρον των μαθητών.  

 

Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας είναι πολυσχιδές και καλύπτει ποικιλία θεματικών ενο-

τήτων. Για τις ανάγκες της διδασκαλίας του θα μπορούσαν να δημιουργηθούν σε κάθε θε-

ματική ενότητα εννοιολογικοί χάρτες, χρησιμοποιώντας λογισμικά όπως το «C- Map Tools» 

και το  «Kidspiration» που συνιστούν εργαλεία web2 ελεύθερης και δωρεάν πρόσβασης. 

Αυτοί θα αναδεικνύουν τα σημαντικότερα σημεία του μαθήματος και τη μεταξύ τους σύν-

δεση. Σε κάθε περίπτωση ιδιαίτερα αποτελεσματικές είναι οι παρουσιάσεις του μαθήματος 

είτε με το «PowerPoint», είτε με το «Impress» του Open Office, καθώς μπορούν εύκολα να 

εμπλουτιστούν με βίντεο και εικόνες από ιστοσελίδες, όπως πχ youtube και Google. Η προ-

βολή βίντεο και εικόνων μπορεί να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά στο μάθη-

μα της Οικιακής Οικονομίας κατά τη διδακτική διαδικασία. Ειδικότερα, μέσω της ιστοσελί-

δας του youtube ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να επιλέξει το κατάλληλο, ανάμεσα σε 

εκατοντάδες βίντεο, για κάθε διδακτική ενότητα. Σε κάθε περίπτωση ο μαθητής θεωρείται 

σκόπιμο μέσω της προβαλλόμενης εικόνας να προσλαμβάνει και να αντιλαμβάνεται όσο το 

δυνατόν περισσότερα μηνύματα και να συμμετέχει ενεργά, και όχι ως παθητικός αποδέ-

κτης, στο προβαλλόμενο (Φύκαρης, 2013), γι’ αυτό το λόγο είναι επιβεβλημένη η προσεκτι-

κή επιλογή τους από τον εκπαιδευτικό.  

 

Αποκλειστικά για το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας έχει παραχθεί μόνο ένα εκπαιδευτικό 

λογισμικό, η «ΕΣΤΙΑ», που καλύπτει σχεδόν το σύνολο των ενοτήτων των σχολικών εγχειρι-

δίων. Η συνεχής χρήση του, όμως, δύναται να προκαλέσει μονοτονία στους μαθητές και να 

μειώσει το ενδιαφέρον τους. Με βάση όσα έχουν προαναφερθεί, η παρούσα εργασία στη-

ριζόμενη στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και στη θεωρία του κοινωνικοπολιτισμι-

κού κονστρουκτιβισμού προτείνει λογισμικά, τα οποία είναι  κατασκευασμένα για άλλα 

γνωστικά αντικείμενα, αλλά ανταποκρίνονται στους στόχους του μαθήματος της Οικιακής 

Οικονομίας, όπως αυτοί διατυπώνονται στο βιβλίο του καθηγητή (Αμπελιώτης κά, 2007α, 

Αποστολόπουλος κά, 2007α). Είναι εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και ορισμένα 

όπως πχ η «ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ», η «Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου» 

και η «Βιολογία Α'- Γ' Γυμνασίου» διδάσκονται στο δεύτερο επίπεδο επιμόρφωσης των εκ-

παιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Ζαγούρας κά, 2010). 

 

Διαθεματικότητα καλείται ο τρόπος οργάνωσης του αναλυτικού προγράμματος, ο οποίος 

καταργεί τα διακριτά μαθήματα και αντιμετωπίζει τη γνώση ως ολότητα, ενώ ταυτόχρονα, 

προκαλεί και ενισχύει το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από τη συλλογική διερεύνηση θε-
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μάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, συνεισφέροντας στη μεγαλύτερη κα-

τανόηση και εμβάθυνση της ύλης, καθώς και στην ολιστική προσέγγισή της  (Ματσαγγού-

ρας, 2003, 2007). Η αξιοποίηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας, λογισμικών, των ο-

ποίων ο σχεδιασμός και η χρήση ενδείκνυται κυρίως για την ύλη άλλων μαθημάτων, στηρί-

ζεται εκτός από τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και στη θεωρία μάθησης του κοι-

νωνικοπολιτισμικού κονστρουκτιβισμού. Βάσει της συγκεκριμένης θεωρίας η μάθηση απο-

τελεί μία διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης. Η διαδικασία προσωπικής κατα-

σκευής της γνώσης βασίζεται πάνω σε προγενέστερες γνώσεις που ενδεχομένως αποκτήθη-

καν από άλλα μαθήματα, οι οποίες μεταβάλλονται με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να 

συνδεθούν – συζευχθούν με τη νέα γνώση (Windschitl, 2002, Μακρίδου – Μπούσιου, 2003, 

Gijbels et al, 2006). 

 

Για το κεφάλαιο Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος της Α΄ τάξης προτείνεται η χρήση 

του λογισμικού «Η Πόλη» σε συνδυασμό με την προβολή βίντεο, ώστε ο μαθητής να έρθει 

σε επαφή με τον τρόπο οργάνωσης της κοινωνικής ζωής, αλλά και με έννοιες που σχετίζο-

νται με την οικογένεια και τον κοινωνικό της περίγυρο. Στο κεφάλαιο της Διατροφής και της 

Διατροφής και Διαιτολογίας, αντίστοιχα στην Α΄ και Β΄ τάξη, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η 

«ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ» για την ανάλυση της λειτουργίας του πε-

πτικού συστήματος και για την κατανόηση των συνεπειών των λανθασμένων διατροφικών 

επιλογών στην καρδιά, στο συκώτι και στο γαστρεντερικό σύστημα. Ιδιαίτερα χρήσιμα μπο-

ρούν να αποδειχθούν τα λογισμικά: «Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου», στο οποίο γίνεται αναλυτι-

κή παρουσίαση των θρεπτικών συστατικών, καθώς και «Βιολογία Α'- Γ' Γυμνασίου» που πα-

ρουσιάζει την αξία της τροφής και τη θρέψη. Το λογισμικό «Διατροφή και υγεία» προσφέ-

ρει τη δυνατότητα σύνταξης διαιτολογίου, ενώ ο συνολικός αριθμός προσλαμβανόμενων 

και καταναλισκόμενων θερμίδων κάθε ανθρώπου είναι δυνατό να υπολογιστεί και να απει-

κονιστεί διαγραμματικά με τη βοήθεια του «Excel». Ιδιαίτερα αξιοποιήσιμο είναι το λογι-

σμικό «ΚΟΤΙΝΟΣ», καθώς αναδεικνύει τη σχέση διατροφής και άσκησης. Η ύλη του κεφα-

λαίου Αγωγή Υγείας – Πρόληψη Ατυχημάτων καλύπτεται σχεδόν στο σύνολο της από τρία 

λογισμικά: το «A' Πρώτες Βοήθειες (Interactive First Aid)», το «ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ» και το «Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου». Αυτά παρέχουν αναλυτικές πλη-

ροφορίες και παραδείγματα για την παροχή πρώτων βοηθειών, τα μέτρα πρόληψης ατυχη-

μάτων, τα τροχαία ατυχήματα και τις συνέπειες του αλκοόλ και του καπνίσματος στον αν-

θρώπινο οργανισμό. Για τα κεφάλαια της Κατοικίας και της Ενδυμασίας υπάρχουν λογισμι-

κά άλλων μαθημάτων (Πίνακας:1), τα οποία περιέχουν ενότητες που αναλύουν διεξοδικά 

τη μορφή της κατοικίας και της ενδυμασίας στην αρχαία Ελλάδα και στο Βυζάντιο καλύπτο-

ντας σημαντικό τμήμα της ύλης.    
 

Πίνακας:1 Προτεινόμενα λογισμικά ανά κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου  στην Α΄ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο Προτεινόμενο λογισμικό 

Η οικογένεια και ο κοινωνικός περίγυρος Η Πόλη 

Οικονομικά της οικογένειας Excel 

Διατροφή ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΤΙΝΟΣ, Βιολογία Α'- Γ' 

Γυμνασίου,  Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου, Διατροφή και υγεία, Excel 

Αγωγή Υγείας – Πρόληψη Ατυχημάτων A' Πρώτες Βοήθειες (Interactive First Aid), ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΚΥ-

ΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ, Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου 

Κατοικία Αρχαία Ελληνικά: Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και Άνθρωποι, Β. Ηροδότου 

Ιστορίες, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Δημόσιος 
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Βίος, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Ιδιωτικός Βίος 

Ενδυμασία Αρχαία Ελληνικά: Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και Άνθρωποι, Β. Ηροδότου 

Ιστορίες, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Δημόσιος 

Βίος, Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Ιδιωτικός Βίος 

Πηγή: Αμπελιώτης κά (2007β) 

 

Για το κεφάλαιο Οικιακή Οικονομία και ελληνικός πολιτισμός της Β΄ τάξης αρκετά βοηθη-

τική αποδεικνύεται η χρήση λογισμικών που παρουσιάζουν με αναλυτικό και παραδειγμα-

τικό τρόπο την καθημερινή ζωή και τις συνήθειες των ανθρώπων στην αρχαία Ελλάδα και 

στο Βυζάντιο. Πρόκειται για τα λογισμικά: «Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντι-

νής Ιστορίας», «Αρχαία Ελληνικά: Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και Άνθρωποι, Β. Ηροδότου 

Ιστορίες», «Δημόσιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Δημόσιος Βίος» και «Δημό-

σιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Ιδιωτικός Βίος». Από την άλλη το  λογισμικό 

«ΕΡΜΗΣ» ευαισθητοποιεί τους μαθητές απέναντι στα προβλήματα αλόγιστης χρήσης αν-

θρώπινων και οικονομικών πόρων, οπότε καθίσταται χρήσιμο για τη διδασκαλία με ΤΠΕ στα 

κεφάλαια Οργάνωση της Οικογενειακής ζωής και Οικονομικά της Οικογένειας. Το «Excel» 

παρέχει δυνατότητες υπολογισμού του οικογενειακού εισοδήματος, των μηνιαίων εσόδων 

– εξόδων της οικογένειας, των τόκων (δανείων, καταθέσεων), της απόδοσης των μετοχών, 

καθώς και διαγραμματική απεικόνιση τους, οπότε μπορεί να συνεισφέρει πέρα από τα Οι-

κονομικά της Οικογένειας στη Α΄ και Β΄ τάξη και στο κεφάλαιο της Συμπεριφοράς του κα-

ταναλωτή. Στα κεφάλαια Οικολογία και κατοικία και Σύγχρονη οικιακή τεχνολογία δύνα-

ται να χρησιμοποιηθούν το λογισμικό «Βιολογία Α΄- Γ΄ Γυμνασίου» που παρουσιάζει τα α-

βιοτικά και βιοτικά στοιχεία των οικοσυστημάτων, η «Χημεία Β΄ – Γ΄ Γυμνασίου» που ανα-

λύει τα διάφορα είδη ρύπανσης, τα μεγάλα περιβαλλοντικά ζητήματα (φαινόμενο θερμο-

κηπίου, όξινη βροχή, διαχείριση απορριμμάτων) και το «Περιβάλλον» που ασχολείται με τη 

σχέση των οργανισμών με το περιβάλλον. Αντίστοιχα, στο κεφάλαιο της Αγωγής Υγείας 

μπορούν να αξιοποιηθούν τα λογισμικά «ΔΙΑΦΥΛ –Α» και «Χημεία Β΄ – Γ΄ Γυμνασίου» κα-

λύπτοντας σχεδόν το σύνολο της ύλης του. Το πρώτο παρέχει ενημέρωση για την αντισύλ-

ληψη, την αναπαραγωγή και την προφύλαξη από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, 

ενώ το δεύτερο παρέχει εκτενή πληροφόρηση για τους παράγοντες που αλλοιώνουν το φυ-

σικό περιβάλλον. Οι ανάγκες της διδακτικής διαδικασίας στο κεφάλαιο Πρώτες Βοήθειες 

καλύπτονται πλήρως από το λογισμικό «Πρώτες Βοήθειες (Interactive First Aid)», στο οποίο 

παρουσιάζονται αναλυτικά τα διάφορα είδη πρώτων βοηθειών. Το λογισμικό «ΔΙΑΦΥΛ –Α», 

σε συνδυασμό με επιλεγμένα βίντεο και ιστοσελίδες του διαδικτύου, μπορεί να καλύψει τις 

ανάγκες του κεφαλαίου Προετοιμασία για το μέλλον, στο οποίο αναπτύσσονται έννοιες 

όπως ο ρόλος της οικογένειας, ο γάμος και η οικογένεια, ο οικογενειακός προγραμματι-

σμός, οι σχέσεις των μελών της οικογένειας και το οικογενειακό δίκαιο. 

 
Πίνακας:2 Προτεινόμενα λογισμικά ανά κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου  στην Β΄ Γυμνασίου 

Κεφάλαιο Προτεινόμενο λογισμικό 

Οικιακή Οικονομία και ελληνικός πολιτισμός Από το Παρόν στο Παρελθόν: Θέματα Βυζαντινής Ιστορίας, Αρχαία Ελληνι-

κά: Α. Αρχαία Ελλάδα – Τόπος και Άνθρωποι, Β. Ηροδότου Ιστορίες, Δημό-

σιος και Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Δημόσιος Βίος, Δημόσιος και 

Ιδιωτικός Βίος στην Αρχαία Ελλάδα: Ιδιωτικός Βίος 

Οργάνωση της οικογενειακής ζωής ΕΡΜΗΣ 

Οικονομικά της οικογένειας ΕΡΜΗΣ, Excel 

Συμπεριφορά του καταναλωτή Excel 

Διατροφή και διαιτολογία ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΚΟΤΙΝΟΣ, Βιολογία Α'- Γ' 
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Γυμνασίου, Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου, Διατροφή και υγεία, Excel 

Οικολογία και κατοικία Περιβάλλον, Βιολογία Α'- Γ' Γυμνασίου, Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου 

Σύγχρονη οικιακή τεχνολογία Περιβάλλον, Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου 

Αγωγή Υγείας ΔΙΑΦΥΛ-Α,  Χημεία Β΄ - Γ΄ Γυμνασίου 
 

Πρώτες βοήθειες Πρώτες Βοήθειες (Interactive First Aid) 
 

Προετοιμασία για το μέλλον ΔΙΑΦΥΛ –Α 

Πηγή: Αποστολόπουλος κά (2007β) 

  

Παράλληλα, υπάρχουν διαθέσιμα λογισμικά, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν κατά τη 

διαδικασία της αξιολόγησης, τόσο της επίτευξης των στόχων του συγκεκριμένου μαθήμα-

τος, όσο και της αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών από τον εκπαιδευτικό. Ταυτόχρο-

να, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία αυτοαξιολόγησης από τους ίδιους τους μα-

θητές. Ιδιαίτερα, για την αξιολόγηση στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας αξιοποιούνται 

τα: «Hot Potatoes» και «Mouse Mischief», τα οποία είναι λογισμικά  ελεύθερης και δωρεάν 

πρόσβασης και προσφέρουν τη δυνατότητα αντικειμενικής αξιολόγησης, προσδίδοντάς της 

παιγνιώδη χαρακτήρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται κατακόρυφα το ενδιαφέρον 

και η συγκέντρωση των μαθητών, καθώς και να μειώνεται η ψυχολογική πίεση που αισθά-

νονται αρκετοί από αυτούς κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης. 

 

Συμπεράσματα 

 

Καταληκτικά αναφέρεται ότι στη διδασκαλία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας είναι 

δυνατό να αξιοποιηθούν αρκετά λογισμικά, τα οποία μπορούν να καλύψουν σημαντικό 

τμήμα της ύλης σε όλες τις ενότητες των διδακτικών εγχειριδίων της Α΄ και Β΄ τάξης του γυ-

μνασίου, μολονότι η πλειονότητα αυτών προέρχονται από άλλα γνωστικά αντικείμενα. Με 

γνώμονα τη διαθεματικότητα στη γνώση και τη θεωρία μάθησης του κοινωνικοπολιτισμι-

κού κονστρουκτιβισμού λογισμικά, τα οποία δε σχετίζονται άμεσα με το μάθημα της Οικια-

κής Οικονομίας δύναται να χρησιμοποιηθούν σε αυτό διευκολύνοντας τη διδασκαλία για 

τους καθηγητές, ενώ ταυτόχρονα, βοηθούν τους μαθητές να αποκτήσουν νέες γνώσεις, κα-

θώς και να ενισχύσουν τις ήδη υπάρχουσες. Επιπλέον, μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι η 

χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία του μαθήματος της Οικιακής Οικονομίας δύναται 

να αναβαθμίσει και να βελτιώσει σημαντικά την ποιότητά της. Ως εκ τούτου, αναμένεται να 

προκύψουν οφέλη τόσο για τους μαθητές, οι οποίοι γίνονται δέκτες ποιοτικότερης διδα-

σκαλίας, ενώ ταυτόχρονα αυτενεργούν, όσο και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι υιοθε-

τώντας, στην εκπαιδευτική πράξη, διδακτικές καινοτομίες και προσεγγίσεις, αλληλεπιδρούν 

αποτελεσματικότερα με τους μαθητές τους. Σε κάθε περίπτωση είναι αναγκαίο οι εκπαι-

δευτικοί να επιμορφώνονται σε λογισμικά, και να ενημερώνονται για τη δημιουργία νέων, 

τα οποία μπορούν να διευκολύνουν στην επίτευξη των στόχων του μαθήματος και στη με-

γιστοποίηση της απόδοσης των μαθητών.    
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Παρουσίαση ιστοσελίδας με διαδραστικό υλικό ‐  Διδασκαλία με smart notebook 11 στη 

Γλώσσα Α’ Δημοτικού. 

 

Γεώργιος Παχίδης 

Δάσκαλος ΠΕ70 

georgepaxidoua@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Οι εξελίξεις στην ενσωμάτωση του ΔΠ στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση φέρνουν τον εκ‐

παιδευτικό  απέναντι  σ’  ένα  νέο  τρόπο  διδασκαλίας.  Καλείται  να  επιλέξει  ανάμεσα  στην 

πληθώρα των εργαλείων που διατίθενται έτσι ώστε να σχεδιάσει και να πραγματοποιήσει 

τη διδασκαλία του, με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Ένας χρήσιμος διαδικτυακός τόπος 

που σχεδιάστηκε για να καλύψει αυτή την ανάγκη είναι και  «η τράπεζα διαδραστικού υλι‐

κού  i‐pinakas.weebly.com» . Στην παρούσα εισήγηση – αναφορά παρουσιάζεται η δομή και 

το περιεχόμενο της προαναφερθείσας ιστοσελίδας, καθώς και μια ολοκληρωμένη διδασκα‐

λία  στο  μάθημα  «Ιστορίες»  της  Γλώσσας  Α’  Δημοτικού  με  χρήση  του  ΔΠ  σε  περιβάλλον 

Smart Notebook 11. Εκτός από τα μέρη του ΒΜ  (βιβλίου μαθητή) και ΤΕ (τετραδίου εργα‐

σιών), τα οποία εμπλουτίστηκαν με διάδραση, όπου υπήρχε η δυνατότητα, χρησιμοποιήθη‐

καν και οδηγίες από το ΒΔ (βιβλίο δασκάλου). 

Λέξεις  ‐  κλειδιά:    τράπεζα  διαδραστικού  υλικού,  παρουσίαση  ιστοσελίδας,  διαδραστικός 

πίνακας, διάδραση, διδασκαλία με smart notebook 11. 

 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη ελληνική εκπαίδευση παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα όσον αφορά την 

ενσωμάτωση του ΔΠ (διαδραστικού πίνακα) στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η χρήση αυτού 

του καινοτόμου εκπαιδευτικού εργαλείου φέρνει την εκπαιδευτική κοινότητα απέναντι σε 

μια νέα πρόκληση. 

Η απουσία διάδρασης στις περισσότερες από τις έτοιμες διδασκαλίες που διατίθενται στο 

διαδίκτυο και το γεγονός ότι η πληθώρα ιστοσελίδων και  ιστολογίων με εκπαιδευτικό πε‐

ριεχόμενο  πολλές  φορές  αποδεικνύεται  χρονοβόρα  και  επίπονη  ως  προς  την  αναζήτηση 

υλικού,  αποτελούν  συνήθως  ανασταλτικό‐αποτρεπτικό  παράγοντα  χρήσης  διαδραστικού 

υλικού στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

Διαφαίνεται λοιπόν η ανάγκη διάθεσης έτοιμων διαδραστικών μαθημάτων (καινοτομία που 

εισάγει ο ΔΠ στη διδασκαλία),  καθώς και η συγκέντρωση και σταχυολόγηση  του υπάρχο‐

ντος  υλικού.  Την  ανάγκη  αυτή  φιλοδοξεί  να  καλύψει  η  τράπεζα  διαδραστικού  υλικού  i‐

pinakas.weebly.com. Να σημειωθεί πως πρόκειται για μια αρχική προσπάθεια για δημιουρ‐

γία ουσιαστικά μιας  "Πύλης"  με πολύ συγκεκριμένο στόχο,  που φιλοδοξεί  να αποτελέσει 

βήμα έκφρασης και τράπεζα παρόμοιων προσπαθειών για να καλύψει το κενό που υπάρχει 

στο χώρο αυτό. 
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Στην  παρούσα  εισήγηση  επιχειρείται  η  παρουσίαση  της  ιστοσελίδας 

i‐pinakas.weebly.com,  η  οποία  αποτελεί  πηγή  πληροφόρησης  για  τον  Δ.Π.  (διαδραστικό 

πίνακα) και εμπεριέχει  τράπεζα διαδραστικού υλικού, έτοιμα μαθήματα με λογισμικό ΔΠ, 

έτοιμα μαθήματα με μορφή παρουσίασης (π.χ. PowePoint → flash player, βίντεο) καθώς και 

εκπαιδευτικά παιχνίδια για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 

Παρουσίαση ιστοσελίδας i‐pinakas.weebly.com 

Πληκτρολογώντας  τον  παραπάνω  δικτυακό  τόπο  μεταβαίνουμε  στην  αρχική  σελίδα: 

Εκεί εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές: ΑΡΧΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ – ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΠΑ‐

ΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ! ‐ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ 

 

Εικόνα 1 : Αρχική σελίδα 
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Περνώντας  το  δείκτη  του  ποντικιού  πάνω  απ’  το  κουμπί  ΕΙΣΑΓΩΓΗ  εμφανίζεται  το  drop 

down υπομενού με τις εξής επιλογές : 

 

ΛΙΓΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ:   Παρουσιάζεται η καινοτομία που εισάγει ο ΔΠ στη μαθησιακή διαδικα‐

σία και η προστιθέμενη αξία που προσφέρει αυξάνοντας το ρυθμό και το βάθος της μάθη‐

σης. 

 

 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:  Αναφέρεται η εξέλιξη του πίνακα μέσα στον χρόνο, από το μαυρο‐

πίνακα μέχρι τον ΔΠ 

 

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ:  Περιγράφονται  σε  υποενότητες  τα  χαρακτηριστικά  ενός  ΔΠ:  Τι 

είναι;  ‐ Πως λειτουργεί;  ‐ Λογισμικό ΔΠ‐ Δυνατότητες ΔΠ ‐ Κυριότερα πλεονεκτήματα ‐ ΔΠ 

και Ειδική Αγωγή  ‐Βασικά μειονεκτήματα  ‐ Κατευθύνσεις προς εκπαιδευτικούς για αποτε‐

λεσματική αξιοποίηση. 

 

ΕΡΕΥΝΕΣ/ΔΙΑΔΟΣΗ: Παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στην εμφάνιση του ΔΠ ως εργα‐

λείου εκπαίδευσης , στη διάδοσή του στις σχολικές αίθουσες ανά τον κόσμο (ειδικότερα σε 

Ελλάδα και Κύπρο), στην αποτελεσματικότητά του και στα συμπεράσματα που προκύπτουν 

από τη διαθέσιμη διεθνή έρευνα. 

 

Εν συνεχεία συναντάμε το κουμπί ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ. Αφήνοντας πάνω του το δείκτη του 

ποντικιού εμφανίζεται το drop down υπομενού με τις  επιλογές  ΓΛΩΣΣΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ‐  

ΦΥΣΙΚΗ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ‐  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ‐  ΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ – ΜΟΥΣΙΚΗ – ΕΙΚΑ‐

ΣΤΙΚΑ, όπου για κάθε μάθημα διατίθενται δραστηριότητες με το λογισμικό του ΔΠ, εκπαι‐

δευτικά παιχνίδια, έτοιμα διαδραστικά μαθήματα και τα λογισμικά του ΠΙ. 

 

Ακριβώς  δίπλα  υπάρχει  το  κουμπί  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ,  στο  οποίο  θα  εμφανιστεί  το  υπομενού 

ΓΛΩΣΣΑ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΗ –  ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ –  ΙΣΤΟΡΙΑ – ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ, όπου περιέ‐

χονται έτοιμα μαθήματα με μορφή παρουσίασης (π.χ. PowePoint → flash player) και βίντεο. 

 

Συνεχίζοντας  συναντάμε  το  κουμπί  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ  όπου  θα  βρούμε  συνδέσμους  δικτυακών 

τόπων  κατηγοριοποιημένους ανάλογα με το περιεχόμενό τους: Έτοιμα εκπαιδευτικά λογι‐

σμικά, Χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό, Εκπαιδευτικά νέα καθώς και τα σχολικά εγχειρίδια. 

 

Επόμενο κουμπί ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ! , όπου ανοίγει φόρμα εγγραφής μέλους με δυνατότητα ανε‐

βάσματος αρχείου και απάντηση Ναι – Όχι στην ερώτηση «Χρησιμοποιείς διαδραστικό στην 

τάξη σου;» με δυνατότητα επισύναψης σύντομου κειμένου για την καταγραφή προσωπικής 

εμπειρίας χρήσης ΔΠ. 
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Τέλος  το κουμπί ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ με τις επιλογές: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ‐ ΠΛΗΡΟΦΟ‐

ΡΙΕΣ/ΠΗΓΕΣ – ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ. 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω τράπεζα διαδραστικού υλικού κοινοποιεί στα κοινωνικά 

δίκτυα FACEBOOK και TWITTER τις νέες αναρτήσεις της ιστοσελίδας i‐pinakas.  

Διδασκαλία με smart notebook 11 στη Γλώσσα Α’ Δημοτικού. 

2η Ενότητα: Η παρέα   Μάθημα: «Ιστορίες», μια μελέτη περίπτωσης. 

Στην τράπεζα διαδραστικού υλικού και στο κουμπί ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, επιλέγοντας το μά‐

θημα  της  Γλώσσας,  βρίσκουμε  το  παραπάνω  έτοιμο  μάθημα  σε  Smart  Notebook  11. 

 Οι σελίδες του μαθήματος αποτελούνται από εικόνες σχολικού εγχειριδίου εμπλουτισμέ‐

νες  με  διάδραση,  πρόσθετες  εικόνες  καθώς  και  αυτοσχέδιες  δραστηριότητες. 

Το μάθημα αποτελείται από 12 συνολικά σελίδες. Στην πρώτη σελίδα εμφανίζεται το κείμε‐

νο του προηγούμενου μαθήματος με οδηγία για ανάγνωση. 

 

 

Εικόνα 2: Σελίδα 1 

Στη δεύτερη σελίδα, ως εισαγωγικό ερέθισμα, προβάλλεται η εικόνα του νέου μαθήματος 

«Ιστορίες» με οδηγίες περιγραφής και διατύπωσης υποθέσεων. 

 

Εικόνα 3: Σελίδα 2 

Στην τρίτη σελίδα προβάλλεται το κείμενο του νέου μαθήματος με οδηγίες επεξεργασίας. 
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Εικόνα 4: Σελίδα 3 

Στην τέταρτη σελίδα προβάλλεται η δραστηριότητα γραφής με οδηγίες σχεδίασης του νέου 

γράμματος. 

 

Εικόνα 5: Σελίδα 4 

Στην πέμπτη σελίδα προβάλλεται η δραστηριότητα πλήρωσης κενών. Οι μαθητές μπορούν 

μέσω της αφής να μετακινήσουν τα γράμματα και να τα τοποθετήσουν στα κενά ή να τα 

σχεδιάσουν χρησιμοποιώντας το μαρκαδόρο. 

 

Εικόνα 6: Σελίδα 5 

Στην  έκτη σελίδα προβάλλεται  το  τραγουδάκι  του  Ιπποπόταμου με οδηγίες  επεξεργασίας 

και δυνατότητα εκτέλεσης αρχείου ήχου. 
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Εικόνα 7: Σελίδα 6 

Στην έβδομη σελίδα προβάλλεται η δραστηριότητα του τετραδίου εργασιών όπου οι μαθη‐

τές καλούνται με το μαρκαδόρο να κυκλώσουν το νέο γράμμα.  

 

Εικόνα 8: Σελίδα 7 

Στην όγδοη σελίδα προβάλλεται η δραστηριότητα του τετραδίου εργασιών όπου κάθε μα‐

θητής καλείται να σχεδιάσει το νέο γράμμα στο τετράδιό του.  

 

Εικόνα 9: Σελίδα 8 

Στην ένατη σελίδα προβάλλεται η δραστηριότητα συλλαβισμού της λέξης «Ιστορία», όπου 

οι μαθητές μέσω της αφής  χωρίζουν τις  προκαθορισμένες συλλαβές. 
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Εικόνα 10: Σελίδα 9 

 

Στην δέκατη σελίδα προβάλλεται η δραστηριότητα φωνολογικής ανάλυσης της λέξης «Ιστο‐

ρία», όπου οι μαθητές μέσω της αφής τη χωρίζουν σε φωνούλες.  

 

Εικόνα 11: Σελίδα 10 

 

Στην ενδέκατη σελίδα προβάλλονται οι δραστηριότητες 2 και 3 του ΤΕ εμπλουτισμένες με 

διάδραση  .  Οι  μαθητές  καλούνται  να  κυκλώσουν  με  το  μαρκαδόρο  τις  σωστές  λέξεις  και 

έπειτα μέσω της αφής να τις τοποθετήσουν στα κενά. Παράλληλα δίνονται οδηγίες περαι‐

τέρω επεξεργασίας 

. 

Εικόνα 12: Σελίδα 11 
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Στην δωδέκατη και τελευταία σελίδα  προβάλλεται η δραστηριότητα αναγραμματισμού. Οι 

μαθητές μπορούν μέσω της αφής να μετακινήσουν τα γράμματα και να τα τοποθετήσουν 

με τη σωστή σειρά   ή να τα σχεδιάσουν χρησιμοποιώντας το μαρκαδόρο. Στο κάτω μέρος 

της σελίδας υπάρχει σύνδεσμος που οδηγεί σε αναπαραγωγή βίντεο σχετικού με το γράμμα 

Ι,ι που υπάρχει στο διαδίκτυο «Ένα γράμμα μια ιστορία – Ο ιπτάμενος ιπποπόταμος» 

 

Εικόνα 13: Σελίδα 12 

 

Βιβλιογραφία 

1. «Ο  Διαδραστικός  Πίνακας  στη  Σχολική  Τάξη»,Επιστημονική  Ομάδα:Παναγιώτης  Ανα‐

στασιάδης, Αναστάσιος Μικρόπουλος, Αλιβίζος Σοφός, Μαρία Φραγκάκη. 

Συγγραφική Ομάδα: Αναστασιάδης Π, Μικρόπουλος Α, Μπέλλου I,  Παπαχρήστος  

N, Γ. Παπαναστασίου, Σιμωτάς,Κ., Σοφός,Λ.,Τριανταφυλλίδης,Α. Φιλιππούσης, Γ., Φρα‐

γκάκη, Μ.  ,Παιδαγωγικές προσεγγίσεις ‐ διδακτικές εφαρμογές, ΜΕΡΟΣ Α: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ,  Επιμόρφωση  των Εκπαιδευτικών για  την Αξιοποίηση και Εφαρμογή  των ΤΠΕ 

στη  ∆ιδακτική  Πράξη»  του  Ε.Π. «Εκπαίδευση  και  δια  βίου  μάθηση»,  ΑΡΧΙΚΗ  ΕΚΔΟΣΗ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 

2. ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ, Ελένη Καραντζόλα, Καλλιόπη Κύρδη, Τατιάνα Σπανέλλη, Θεοδώρα Τσιαγκά‐

νη, Γλώσσα Α΄ Δημοτικού,   «Γράμματα Λέξεις  Ιστορίες», Βιβλίο Δασκάλου, Μεθοδολο‐

γικές οδηγίες, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006. 

3. ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ, Ελένη Καραντζόλα, Καλλιόπη Κύρδη, Τατιάνα Σπανέλλη, Θεοδώρα Τσιαγκά‐

νη, Γλώσσα Α΄ Δημοτικού, «Γράμματα Λέξεις Ιστορίες», Βιβλίο Μαθητή, Πρώτο τεύχος,  

ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006. 

4. ΥΠΕΠΘ‐ΠΙ, Ελένη Καραντζόλα, Καλλιόπη Κύρδη, Τατιάνα Σπανέλλη, Θεοδώρα Τσιαγκά‐

νη,  Γλώσσα  Α΄  Δημοτικού,    «Γράμματα  Λέξεις  Ιστορίες»,  Τετράδιο  Εργασιών,  Πρώτο 

τεύχος,  ΟΕΔΒ, Αθήνα 2006. 

 

Η λειτουργικότητα των προγραμμάτων και οι δεξιότητες πάνω στα λογισμικά και στην κα‐

τασκευή ιστοσελίδας αντλήθηκαν από τις παρακάτω διευθύνσεις και τα tutorials που δια‐

θέτουνε: 

1. http://www.weebly.com/features.php 

Building a website has never been easier  

2. http://smarttech.com/ 

Ευφυείς Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση 
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Πρώτη επαφή με τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
 

Σταμάτη Λ. Αικατερίνη 
Διδάκτορας Γαλλικής Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού ΕΚΠΑ  

katstamati@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Η χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας ως εκπαιδευτικού 

εργαλείου δημιούργησε νέα δεδομένα και ευκαιρίες για διαθεματική συνεργασία μέσα 

στην τάξη, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα παράθυρο επικοινωνίας με τον έξω κόσμο . Τα ηλε-

κτρονικά εργαλεία μάθησης προσαρμοσμένα στις ανάγκες και στις δυνατότητες των εκπαι-

δευομένων,  μπορούν να υποστηρίξουν την δημιουργία νέων εποικοδομητικών μέσων  αυ-

τοκαθοδηγούμενης  ηλεκτρονικής μάθησης . Ενθαρρύνουν συνεργατικές δραστηριότητες 

που προωθούν την ενεργητική και αποκαλυπτική μάθηση . Η εκπαιδευτική και διδακτική 

τους χρήση αποτελεί μια εκπαιδευτική καινοτομία δεδομένου ότι αξιοποιούνται στο έπα-

κρον , οι δύο πόλοι της γνώσεις , ο εκπαιδευτικός και ο εκπαιδευόμενος . Οι δεξιότητες κρι-

τικής και δημιουργικής σκέψης αποτελούν προϋπόθεση και  βοηθούν τον μαθητή στην α-

νακαλυπτική μάθηση .Η συμβολή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση είναι υψίστης 

σημασίας καθώς παρέχει κίνητρα για την ανακάλυψη νέας γνώσης αναπτύσσοντας παράλ-

ληλα ερευνητικές δεξιότητες. Βοηθούν τον μαθητή να μάθει πώς να μαθαίνει ! 

Λέξεις - κλειδιά: Εργαλείο , Μάθηση , Ευκαιρία , Συνεργασία . 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισβάλλει στη ζωή μας, κυρίως 

στην τελευταία δεκαετία. Η αναγκαιότητα εξοικείωσής μας μαζί τους και ενσωμάτωσής 

τους στην διδασκαλία, είναι δεδομένη. Από την μια, οι μαθητές μας, ήδη μας έχουν ξεπε-

ράσει σε τεχνογνωσία και δεξιότητες χειρισμού των υπολογιστών. Από την άλλη, η λευκή 

βίβλος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM 1995 Διδασκαλία και Μάθηση : Προς την κοινωνία της 

γνώσης) και η απόφαση του ΥΠΑΙΠΘΑ να εκσυγχρονίσει την εκπαίδευση, μάς αναγκάζουν 

να «τρέχουμε». 

Επομένως, μόνο αν γνωρίσουμε από κοντά τις νέες Τεχνολογίες της πληροφορίας και της 

επικοινωνίας, μπορούμε να συζητήσουμε για το ρόλο που θα τους δώσουμε μέσα στην εκ-

παίδευση. Εξάλλου, τόσο η τυπογραφία, όσο το βιβλίο και ο πίνακας, αποτελούν εκφάνσεις 

παλαιότερης τεχνολογίας, με την οποία έχουμε εξοικειωθεί και τη χρησιμοποιούμε σύμφω-

να με τις ανάγκες μας . 

Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής δεν σχεδιάστηκε για να χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικό μέ-

σο. Από τις πρώτες όμως εφαρμογές του και κυρίως μετά την εμφάνιση των μικροϋπολογι-

στών, αρχίζει μια παράλληλη πορεία αξιοποίησής του για εκπαιδευτικούς σκοπούς . 
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Το ενδιαφέρον στην παρούσα εισήγησή μου εστιάζεται στις δυνατότητες αξιοποίησης του 

Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για τις ανάγκες της διδασκαλίας. Σκοπός είναι, αφενός η δη-

μιουργία ερεθισμάτων προβληματισμού για τις τεχνολογίες της πληροφορίας και επικοινω-

νίας και ειδικότερα για την αξιοποίηση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην διδασκαλία, και 

αφετέρου η προσφορά κάποιων χρηστικών στοιχείων που εξυπηρετούν την ανάγκη εξοι-

κείωσης με τον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και την ενσωμάτωση του κατά το δυνατόν στην 

διδακτική πράξη. 

Εκπαιδευτικά Μέσα και Εκπαιδευτικός Χώρος 

Εποπτεία στη διδασκαλία είναι η σχεδιασμένη κωδικοποίηση του περιεχομένου ενός μηνύ-

ματος και η επιλογή ενός παραστατικού τρόπου μετάδοσής του, με στόχο τη διευκόλυνση 

της διεργασίας της μάθησης. (Ζευκλίδης Α., Τα Εποπτικά Μέσα Διδασκαλίας, εκδ. Γρηγόρη, 

Αθήνα 1989). 

Εποπτικά είναι τα μέσα που χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τη μετάδοση εκπαιδευτικών 

μηνυμάτων, με σκοπό να γίνει η διδασκαλία του παραστατική, δηλαδή να προκαλεί σύ-

μπραξη αισθήσεων και νόησης. Η εισαγωγή της εποπτείας στη διδασκαλία στρέφει τον εκ-

παιδευτικό στην αξιοποίηση της τεχνολογίας, τόσο στο στάδιο της δημιουργίας του εκπαι-

δευτικού μηνύματος, όσο και στην επιλογή του πλέον κατάλληλου τρόπου μετάδοσής του. 

Ο εκπαιδευτικός με βάση τους στόχους της διδασκαλίας και την διδακτική μέθοδο που έχει 

επιλέξει, προσδιορίζει το απαιτούμενο εποπτικό υλικό, επιλέγει τα εποπτικά μέσα και 

προσδιορίζει τεχνικές χρήσης για την αξιοποίησή τους . Βέβαια, τα εποπτικά μέσα δεν έλει-

παν και από τις κλασσικές μεθόδους διδασκαλίας, όπως πίνακες, χάρτες, αντικείμενα για 

επίδειξη, φωτοτυπίες και άλλα . Όμως, με την εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τα επο-

πτικά μέσα που έχει στην διάθεση του ο διδάσκων, ενισχύονται από τη χρήση του ηλεκτρο-

νικού υπολογιστή. Εξασφαλίζονται ποικιλία βοηθητικών μέσων, όπως διαφάνειες Power 

point, αξιοποίηση του διαδικτύου (πληροφορίες και εικόνα), κάμερες λήψης, βιντεοπροβο-

λείς, διαλογικά πολυμέσα , διαδραστικοί πίνακες, και όλα τα σχετικά. Ωστόσο, δεν πρέπει 

να παραλείψουμε και τη διαμόρφωση της αίθουσας διδασκαλίας , η οποία μέσω της εξα-

σφαλιζόμενης αισθητικής του χώρου θα λειτουργήσει ως βοηθητικό στοιχείο στη μαθησια-

κή διαδικασία.  

Εποπτικά μέσα και ποσοστά απομνημόνευσης πληροφοριών: 

Ο πίνακας που ακολουθεί είναι ενδεικτικός της σπουδαιότητας της χρήσης των εποπτικών 

μέσων στη διδασκαλία , σε συνδυασμό και με τη συνεργατική μάθηση.   

Συγκρατούμε  

10% από όσα διαβάζουμε 

20% από όσα ακούμε  

30% από όσα βλέπουμε 

50% από όσα βλέπουμε και ακούμε 
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80% από όσα λέμε ή συζητάμε με άλλους  

90% από όσα λέμε , κάνοντας κάτι ταυτόχρονα 

 (R. Mucchielli , Les Méthodes actives de la pédagogie des adultes « Οι ενεργητικές μέθοδοι 

στην εκπαίδευση ενηλίκων » και Courau S. ,τα βασικά εργαλεία του εκπαιδευτή ενηλίκων, 

εκδόσεις Μεταίχμιο , Αθήνα 2000). 

Τεχνικές Χρήσης των Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας σε μία διδασκαλία 

1. Μέσα παρουσίασης 

Μετάδοση, διατήρηση και επανάληψη πληροφοριών (π.χ. χρήση διαφάνειας διαγραμμά-

των με την εξέλιξη του ύψους των καταθέσεων ανά νομό, περιφέρεια ή τα ποσοστά και 

τους βαθμούς επιτυχίας των μαθητών ενός συγκεκριμένου σχολείου). 

2. Συνεργάτες διδασκαλίας 

Λειτουργούν τα μέσα ως ανεξάρτητη πηγή μετάδοσης γνώσεων και επεκτείνουν τη διδα-

σκαλία του εκπαιδευτικού. Λειτουργούν παράλληλα και συμπληρωματικά χωρίς να τον υ-

ποκαθιστούν. Προσφέρουν δυνατότητα διεύρυνσης των πηγών άντλησης γνώσεων, (π.χ. 

προβολή εκπαιδευτικής ταινίας ) 

3. Μέσα δημιουργικής εφαρμογής: 

Τα μέσα χρησιμοποιούνται από τους μαθητές ως μέσα παρουσίασης εργασιών και ως μέσα 

εξάσκησης και πρακτικών εφαρμογών. Ο εκπαιδευτικός οργανώνει και καθοδηγεί τη δράση 

και αξιοποιεί το αποτέλεσμα της εμπειρίας για να παραχθεί γνώση. ( π.χ. η κατασκευή και 

έκδοση ενός μαθητικού εντύπου) Διευκολύνεται η διαθεματική προσέγγιση (Piaget), η 

συμμετοχική μάθηση και η ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης . 

4. Διδασκαλία θέαμα  

Η διδασκαλία οικοδομείται γύρω από το μέσο και όχι με βάση τους στόχους διδασκαλίας. 

Το «θέαμα» κυριαρχεί και επισκιάζει το εκπαιδευτικό μήνυμα . Το αποτέλεσμα είναι η πα-

ραγωγή εντυπώσεων, η σύγχυση , η σπατάλη χρόνου εφ όσον το θέμα δεν συνδέεται με 

τους στόχους διδασκαλίας . (Noyé D. – Piveteau J., Πρακτικός οδηγός του Εκπαιδευτή, εκδ. 

Μεταίχμιο, Αθήνα, 2002) 

Αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην εκπαίδευση 

 Ο Η/Υ αποτελεί άριστο μέσο επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες (π.χ. η-

λεκτρονικό ταχυδρομείο, επικοινωνία στο διαδίκτυο, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ). 

 Μπορεί να αποβεί και μέσο επικοινωνίας με ή χωρίς την υποστήριξη του εκπαιδευ-

τικού . 
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 Γενικά ο Η/Υ αποδεικνύεται μέσο υποστήριξης του εκπαιδευτικού για την υλοποίη-

ση της διδασκαλίας του . Οι όροι CBT (Computer –based training) ή CBE (computer –based 

education ) ή  CBL  (computer –based learning) προσδιορίζουν το λογισμικό που έχει κατα-

σκευαστεί ειδικά για την επίτευξη εκπαιδευτικών στόχων . Τυπικά είδη εκπαιδευτικού λογι-

σμικού της μορφής αυτής είναι : 

 Λογισμικό απόκτησης γνώσεων με μορφή μαθημάτων και ερωτήσεων 

 Λογισμικό εξάσκησης για την απόκτηση και βελτίωση ικανοτήτων  

 Λογισμικό επίλυσης προβλημάτων . Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως πηγή άντλησης πλη-

ροφοριών, μέσο διαχείρισης δεδομένων και υπολογιστική μηχανή για την επίλυση προβλη-

μάτων (π.χ. στα μαθηματικά, φυσική, γραμματική ) 

 Λογισμικό προσομοίωσης (simulation ). Το λογισμικό αναπαριστά τις συνθήκες ενός 

περιβάλλοντος και ο χρήστης καλείται να ερευνήσει, να ενεργήσει, να αντιδράσει, να απο-

φασίσει (π.χ. εκπαίδευση πιλότων, οδηγών, οδική συμπεριφορά, γλωσσικοί διάλογοι  ) 

 Λογισμικό σύνθετων εφαρμογών που χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο ή και περισ-

σότεροι από τα πιο πάνω είδη.  

Πότε το εκπαιδευτικό λογισμικό χαρακτηρίζεται ολοκληρωμένο για εκπαιδευτική χρήση : 

Όταν διαθέτει τα τέσσερα παρακάτω χαρακτηριστικά : 

1. Είναι αλληλεπιδραστικό (interactive) ή διαλογικό  

Δεν αποτελεί απλά μια σειρά εικόνων που παρελαύνουν διαδοχικά στην εικόνα του Η/Υ, 

αλλά ανταποκρίνεται δυναμικά στις επιλογές των μαθητών και απαιτεί ταυτόχρονα και τη 

δική τους αντίδραση και παρέμβαση . 

2. Είναι καθοδηγούμενο από το χρήστη (user-driver)  

Ο μαθητής έχει σε κάθε στιγμή απόλυτο έλεγχο του περιεχομένου του προγράμματος . 

3. Παρέχει δυνατότητα εξερεύνησης ( exploratory)  

Ο μαθητής έχει πρόσβαση σε μία ποικιλία θεμάτων, σε διάφορα επίπεδα γνώσης και μάλι-

στα με δυνατότητα εισαγωγής μεταβολών σε βασικές παραμέτρους . 

4. Είναι εμπλουτισμένο (enriching) 

Ενεργοποιεί περισσότερες αισθήσεις, χρησιμοποιεί εναλλακτικούς τρόπους παρουσίασης 

πληροφοριών (κείμενο, εικόνα, ήχος, γραφικά, κίνηση), εξασφαλίζει συνδέσεις για τη μετα-

ξύ τους συσχέτιση (links) . 

 

1454/1474

_________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN:978-960-99435-4-3       Η  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΤΠΕ - ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ       ΑΘΗΝΑ, 19 & 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013



Η εξελιγμένη μορφή εκπαιδευτικών λογισμικών διακρίνεται από την έμφαση  που δίνεται 

στο στοιχείο της αλληλεπίδρασης μεταξύ εκπαιδευομένων και διδακτέας ύλης. Στην περί-

πτωση αυτή το λογισμικό παίζει ταυτόχρονα και το ρόλο του εκπαιδευτή-συμβούλου.  

(Γιακουμάτος Τ., Εκπαιδευτικό Λογισμικό: Η Ελληνική Πραγματικότητα, Minima Digitalia 

www.netschoolbook.gr/ edsoftO.html) 

Χρήση του Ηλεκτρονικού υπολογιστή από τον Εκπαιδευτή για τις ανάγκες της 

διδασκαλίας 

Βασικές εφαρμογές μπορεί να είναι : 

 Παραγωγή και προβολή εποπτικού υλικού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ο Η/Υ 

αντικαθιστά τον προβολέα, τις διαφάνειες, την επίδειξη αντικειμένων και παραστάσεων . 

 Χρήση λογισμικού γενικού περιεχομένου, το οποίο είναι σχετικό με το αντικείμενο 

της διδασκαλίας (π.χ. λογιστικά φύλλα, στατιστικοί πίνακες και άλλα). 

 Επίλυση ασκήσεων, συμπλήρωση ερωτηματολογίων, υλοποίηση μελέτης περίπτω-

σης με χρήση  Η/Υ από εκπαιδευόμενο (π.χ. ένα θέμα τοπικής ιστορίας). 

 Χρήση ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού και διαλογικών πολυμέσων για παρου-

σιάσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (π.χ. παρουσίαση ύλης ενός γνωστικού αντικει-

μένου μέσω CD - ROM που κυκλοφορεί στο εμπόριο). 

 Μέσο έρευνας στο διαδίκτυο (Internet) και μέσο δημιουργίας και διαχείρισης αρ-

χείων . 

Απόψεις–θέσεις  για την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή στη διδασκαλία 

Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας σε συνδυασμό με 

την εξέλιξη του Διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού αυξάνουν, ολοένα και περισσότερο, 

την ανάγκη για δημιουργία ηλεκτρονικών εργαλείων μάθησης και μαθησιακών περιβαλλό-

ντων που θα προσαρμόζονται στις ανάγκες και  τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων. Ειδι-

κότερα, τα ψηφιακά μέσα ( κόμβοι: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, συνδιαλέξεις) φαίνεται ότι 

μπορούν να υποστηρίξουν τη δημιουργία νέων εποικοδομητικών μέσων ενεργητικής και 

αυτο- καθοδηγούμενης ηλεκτρονικής μάθησης, καθώς, μέσω της αξιοποίησης ποικίλων ερ-

γαλείων ( κείμενο, γραφικά, ήχο, animation, κίνηση με μη γραμμικούς μηχανισμούς), προ-

σφέρονται δυνατότητες για αξιοποίηση όλων των τρόπων μάθησης.( Ford, N. @ Chen, S,Y. 

Individual Differences, Hypermedia Navigation and Learning: Journal of Educational Multi-

media and Hypermedia,2000, Calcaterra, A. Cognitive Style, Hypermedia Navigation and 

Learning. Computers and Education, 2005) 

O έμπειρος εκπαιδευτικός έχει την ικανότητα να εντοπίζει τις ατομικές διαφορές των μαθη-

τών και να αναγνωρίζει τα γνωστικά τους στυλ, προσφέροντάς τους έτσι ένα εξατομικευμέ-

νο, από λειτουργική και δομική άποψη, μαθησιακό υλικό. Η παροχή αντίστοιχης ποιότητας 

μαθησιακού υλικού, στο πλαίσιο της ψηφιακής τεχνολογίας, αποτελεί ζητούμενο προς κα-
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τάκτηση. Ο προβληματισμός αφορά στις τεχνικές, οι οποίες μπορούν, στο πλαίσιο της ψη-

φιακής υποστήριξης της τάξης , να δώσουν τη δυνατότητα στους εκπαιδευτές να δημιουρ-

γήσουν νέες << διεπιφάνειες>> ( interfaces), oι οποίες να λαμβάνουν υπόψη τα μαθησιακά 

στυλ των εκπαιδευομένων, ώστε τα συστήματα να προσαρμοστούν στους χρήστες και όχι 

το αντίθετο.( Summerville, J. Role of Awareness of Cognitive Style in Hypermedia, Interna-

tional Journal of Educational Technology, 1999). Διδακτικές τεχνικές που ενισχύονται ιδιαί-

τερα με  την αξιοποίηση της τεχνολογίας, καλλιεργούν τις δεξιότητες του κριτικού αναστο-

χασμού. 

Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της αξιοποίησης των Η/Υ στη διδασκαλία, συνοψίζο-

νται στα ακόλουθα: 

1.Η τεχνολογία εάν χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να αποτελέσει συντελεστή ενίσχυσης 

του έργου του εκπαιδευτή, όχι όμως μέσο υποκατάστασής του . Η τεχνολογία υπηρετεί τον 

εκπαιδευτικό, όχι το αντίστροφο. Αποτελεί βοηθητικό μέσο. Το περιεχόμενο μιας διαφά-

νειας ή μιας ταινίας δεν καθορίζει από μόνο του την εκπαιδευτική αξία του. Το εκπαιδευτι-

κό αποτέλεσμα θα καθοριστεί από τον τρόπο, με τον οποίο θα παρουσιαστούν τα μέσα από 

τον εκπαιδευτή, καθώς και από τον τρόπο, με τον οποίο θα εμπλακούν οι μαθητές στο σχε-

διασμό, τη διαμόρφωση και τη χρήση των μέσων. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν, και η σχέση του 

με τους εκπαιδευόμενους, αποτελούν τον πυρήνα αξιοποίησης των μέσων για τη μετάδοση 

της πληροφορίας. Το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα θα κριθεί κατά κύριο λόγο, από την κατάλ-

ληλη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, σε συνάρτηση με τον κατάλληλο σχεδιασμό των 

διδακτικών ενοτήτων και τη δημιουργική σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητών 

(Κοντογιαννοπούλου Γ.,- Πυλωρίδη, Οι Εκπαιδευτές και οι Κοινωνικές Διαστάσεις της χρή-

σης των Νέων Τεχνολογιών στο Σχολείο, Σύγχρονα Θέματα, τ. 46-47, Αθήνα 1992). 

2. Τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας αντλούν τη δύναμή τους από την ανθρώπινη φύση και 

τους τρόπους με τους οποίους ο νέος και ο ενήλικας αποκτούν νέες γνώσεις, αναπτύσσουν 

ικανότητες, υιοθετούν συμπεριφορές. Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί μέσα και τεχνικές ώ-

στε  να: 

 Ενεργοποιεί ταυτόχρονα περισσότερες αισθήσεις  

 Αποδίδει με σαφήνεια έννοιες, σχέσεις και φαινόμενα  

 Προσελκύει την προσοχή και διεγείρει το ενδιαφέρον 

 Αναπαριστά την πραγματικότητα  

Ο εκπαιδευτικός με βάση τους στόχους της διδασκαλίας και την διδακτική μέθοδο που έχει 

επιλέξει, προσδιορίζει το απαιτούμενο εποπτικό υλικό, επιλέγει τα εποπτικά μέσα και 

προσδιορίζει τεχνικές χρήσης για την αξιοποίησή τους . 

3. Οι εκπαιδευτικοί, με εξαίρεση εκείνους που λόγω του διδακτικού τους αντικειμένου, 

χρησιμοποιούν ειδικά εκπαιδευτικά λογισμικά, πρέπει να σχεδιάζουν τις διδακτικές ενότη-

τες αξιοποιώντας πρώτιστα τις ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές και με βάση την αρχή 

στην εκπαίδευση, θα πρέπει να εμπλακούν οι μαθητές σε μία διεργασία, όπου εκφράζονται 
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και δρουν ενεργητικά . Έτσι, το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα θα κριθεί κατά κύριο λόγο από 

την κατάλληλη χρήση των εκπαιδευτικών τεχνικών, σε συνάρτηση με τον κατάλληλο σχε-

διασμό των διδακτικών ενοτήτων και τη δημιουργική σχέση και επικοινωνία εκπαιδευτικού 

– μαθητών.  

4. Η υπερβολική χρήση των Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας και  ειδικότερα του Η/Υ  στην 

εκπαίδευση πρέπει να αποφεύγεται, γιατί συχνά υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό στο ρόλο 

του.  

Επίσης, η χρήση τους πρέπει να συνδέεται με τους εκπαιδευτικούς στόχους άρρηκτα, γιατί 

σε διαφορετική περίπτωση λειτουργούν χωρίς εκπαιδευτική αξία. 

 

5. Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών  της  Πληροφορίας  και της Επικοινωνίας στην εκπαίδευση  

επιτυγχάνει τη διαθεματική προσέγγιση των γνωστικών αντικειμένων . 

Οι ΤΠΕ αποτελούν πλέον μια πραγματικότητα της ζωής μας . Είναι τόσο σημαντικό εργαλείο 

για τα παιδιά της τεχνολογικής εποχής, όσο το μολύβι και το χαρτί  για τα παιδιά της προη-

γούμενης γενιάς  (Papert ,  Nindstormo : Children , computer and powerful ideas , Nv : Basic 

books,1980 ) 

Γενικότερα, οι ΤΠΕ προσφέρουν πολλές διαφορετικές εμπειρίες, παρέχοντας ταυτόχρονα 

ευκαιρίες σε παιδιά από διαφορετικά κοινωνικά, οικονομικά και άλλα επίπεδα να αποκτή-

σουν γνώσεις και να εκφραστούν με πολλαπλούς τρόπους ( Tsitouridou & Vryzas ,The pro-

spect of integrating ICT into the education of young children European Journal of Teacher 

Education, 27) 

Οι δραστηριότητες με τον υπολογιστή συμβάλλουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών 

στο νοητικό,  στον κοινωνικό, συναισθηματικό καθώς και στον ψυχοκινητικό τομέα. 

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του υπολογιστή από μαθητές γίνονται ορατά, όταν αυτή η 

χρήση στηρίζεται με κατάλληλες μεθόδους που λαμβάνουν υπόψη σοβαρά τον αναπτυξια-

κό χαρακτήρα της μάθησης (Σολωμονίδου 2000, Πληροφορική στην εκπαίδευση . Οι υπολο-

γιστές στο σχολείο του μέλλοντος ,Αθήνα Τυπωθύτω-Γ Δάρδανος .). 

 Οι μαθητές κατακτούν ευκολότερα και εποικοδομητικότερα τη γνώση και διευρύνουν τις 

εκπαιδευτικές τους ευκαιρίες .  

 

Γενικότερα αποτελέσματα της ευρείας χρήσης των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία 

1. Πλήθος βιβλίων προωθούνται, πωλούνται και αγοράζονται μέσω διαδικτύου, ψηφιοποι-

ούνται, ανθολογούνται και αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται 

διδακτικά και το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book ) και το ηχητικό βιβλίο ( audio book )  
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2. Παρήχθησαν πολυάριθμα πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού που έχουν αξιολογηθεί στο 

σχολείο, διεξήχθησαν διαγωνισμοί μέσω διαδικτύου, δημιουργήθηκαν ιστότοποι, η δη-

μιουργία των οποίων στηρίχθηκε στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγί-

σεις, και όλα αυτά με στόχο να έρθουν οι μαθητές πιο κοντά στο βιβλίο, να ασκηθούν στην 

επιλογή και στον έλεγχο της πληροφορίας που προσεγγίζουν, καθώς και στην ενεργό συμ-

μετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία (Νικολαϊδου, 2004, 2009 , Λογοτεχνία και Νέες Τε-

χνολογίες , Από την θεωρία στην διδακτική πράξη , Αθήνα : εκδ. Κέδρος )  

3. Οι εφαρμογές είναι σχεδιασμένες, ώστε να προσελκύουν τους μαθητές –χρήστες, να 

προωθούν την αναζήτηση των πληροφοριών και να διευκολύνουν την πλοήγηση, χωρίς να 

αποπροσανατολίζονται οι χρήστες. (Μικρόπουλος, 2004 , Εκπαιδευτικό Λογισμικό , Αθήνα : 

εκδ. Κλειδάριθμος  σελ.468) 

Οι εφαρμογές πρέπει να είναι:  

 Προσβάσιμες στους μαθητές. Άνοιγμα όλων των links, ώστε όλες οι σελίδες – ενό-

τητες να είναι εύκολα επισκέψιμες. 

 Εύχρηστες. Να δίνονται οδηγίες πλοήγησης και απλές κατανοητές οδηγίες . 

 Ευχάριστες . Ζωηρά χρώματα, κινούμενες εικόνες κάνουν την μάθηση απολαυστική 

. 

 Επικοινωνιακές . Ικανοποιούνται όχι μόνο οι ανάγκες του διδάσκοντα αλλά και αυ-

τές του μαθητή, στον οποίο απευθύνεται η εφαρμογή. 

Εφαρμογές της χρήσης των Η/Υ και διδασκαλία  

1. Συστήματα συνεργατικής μάθησης προωθούν τη συνεργατική αλληλεπίδραση μεταξύ 

των μελών μιας ομάδας και διευκολύνουν τη διάδοση της γνώσης, (Σολωμονίδου,  2006). 

Τα παλαιού τύπου λογισμικά αναγκάζουν τους μαθητές να μαθαίνουν ως απομονωμένα 

άτομα. Αντίθετα, τα συστήματα συνεργατικής μάθησης στηρίζονται στις σύγχρονες ψυχο-

λογικές θεωρίες που δίνουν μεγάλη βαρύτητα, στο ρόλο που διαδραματίζει το κοινωνικό 

πλαίσιο, η ανθρώπινη επικοινωνία και αλληλεπίδραση στην μάθηση. (Κόμης Βασίλης Εισα-

γωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των τεχνολογιών της πληροφορίας και των επικοινω-

νιών. Αθήνα : εκδ. Νέων Τεχνολογιών ). Η συνεργασία αυτή  μεταξύ των μαθητών, προωθεί-

ται κατά τρόπο ώστε αυτοί να μην αλληλεπιδρούν απλώς με το λογισμικό που τους προ-

σφέρει η εκπαιδευτική Πύλη, αλλά να μαθαίνουν σε ένα μεγάλο βαθμό διαμέσου των αλ-

ληλεπιδράσεων μεταξύ τους .  

 2. Η συνεργατική μάθηση αποκτά νέες μορφές σύγχρονων και ασύγχρονων τεχνολογικών 

περιβαλλόντων με στόχο τη διαμεσολάβηση. Τα συστήματα αυτά παρουσιάζουν μεγάλη 

χρήση, γιατί βασίζονται στην  εξάπλωση των δικτύων και γενικότερα του διαδικτύου . Η 

γλώσσα των υπολογιστών και η δυνατότητα που παρέχουν οι νέες Τεχνολογίες συμβάλλουν 

στην κωδικοποίηση της πραγματικότητας, αν και αυτό σήμερα θεωρείται πλασματικό, α-

φού τα τελευταία χρόνια, τόσο στο εξωτερικό, όσο και στην Ελλάδα, γεννιέται μία δημιουρ-

γική σχέση ανάμεσα στο διαδίκτυο και στο βιβλίο.  
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3. Η ανάπτυξη της τεχνολογικής επίγνωσης των μαθητών, η οποία μπορεί να αποτελέσει 

προϋπόθεση για ένα ακόμη επιδιωκόμενο στόχο της σχολικής εκπαίδευσης, αυτόν της δια-

σφάλισης της κοινωνικής ενδυνάμωσης του μαθητικού πληθυσμού.  

Συγκεκριμένα, μαθαίνοντας οι μαθητές να αποδομούν κριτικά, ασκούμενοι να συνθέτουν, 

κατόπιν κριτικών αναλύσεων, καθώς και να αναγνωρίζουν ως αξίες μελέτης εναλλακτικές 

εκδοχές μάθησης, θα είναι ενδεχομένως σε θέση,  ως πολίτες της κοινωνίας του μέλλοντος, 

να δρουν συνειδητά. Θα έχουν ως βάση τις αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης και της α-

ποδοχής του «διαφορετικού», επιφέροντας αλλαγές σε κατεστημένες εκπαιδευτικές ή και 

κοινωνικές πρακτικές. Αποτέλεσμα αυτών θα είναι να συμβάλουν, τόσο στη χειραφέτηση 

των ιδίων, όσο και στην ανασυγκρότηση της κοινωνικής πραγματικότητας. 

4. Οι ΤΠΕ επιφέρουν αλλαγές τόσο στις δεξιότητες όσο και στη διαδικασία σκέψης 

(Swartz,R.J. Infusing the Teaching of Critical and Creative Thinking into Secondary Science: A 

Lesson Design Handbook, California. et al., 1998 ),καλλιεργώντας : 

 Κριτική σκέψη, δηλαδή καλλιέργεια της δεξιότητας των μαθητών για αξιολόγηση 

των ιδεών και των απόψεων με σκοπό την επιλογή της καλύτερης. 

 Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης, δηλαδή καλλιέργεια δεξιοτήτων παραγωγής ιδε-

ών. 

 Ανάπτυξη της δεξιότητας λήψης αποφάσεων και  

 Ανάπτυξη της δεξιότητας επίλυσης αυθεντικών προβλημάτων. 

5. Οι Τ.Π.Ε. συνδέονται με τις σύγχρονες εκπαιδευτικές θεωρίες μάθησης για όλα τα γνω-

στικά αντικείμενα. Τα δομικά στοιχεία της σχέσης αυτής προέρχονται από τα μοντέλα των 

γνωστικών θεωριών μάθησης και, ειδικότερα, από τη βασική παραδοχή τους ότι η γνώση 

δημιουργείται μέσω διαδικασιών διαπραγμάτευσης των εκπαιδευομένων με τον εκπαιδευ-

τικό και το ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον. (Woolfolk, A.E. Educational Psychology, 

Needman Heights, MA:Allyn and Bacon, 1993). 

6. Τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθησιακών αυτών περιβαλλόντων, στην ανάπτυξη των 

οποίων αποβλέπει η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία σε συνδυασμό με την 

εφαρμογή των σύγχρονων θεωριών μάθησης , συνοψίζονται στα ακόλουθα: 

● Η γνώση δημιουργείται και δεν αναπαράγεται. Έτσι ο    εκπαιδευόμενος συμμετέχει ενερ-

γά και είναι υπεύθυνος για τη δική του θεωρία μάθησης (Jonassen,D.H. Learning with Tech-

nologie , 1999). Διαχειρίζεται τις οντότητες των εφαρμογών των Τ.Π.Ε., χρησιμοποιεί δι-

κτυακά εργαλεία, δημιουργεί αλγορίθμους. 

● Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας. Προϋπόθεση γι' αυτές η χρήση ποι-

κίλων εργαλείων για την υποστήριξη της μάθησης, η ενεργός χρήση των οποίων παρέχει 

εναλλακτικές όψεις του γνωστικού αντικειμένου και ευνοεί την κριτική σκέψη. Ο μαθητής 

διερευνά δικτυακούς τόπους, μηχανές αναζήτησης, ιστοσελίδες με πολυμεσικό περιεχόμε-
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νο, αναζητά προσομοίωση φαινομένων από τον πραγματικό κόσμο και διαφορετικές γρα-

φικές παραστάσεις συσχέτισης μεγεθών. 

● Η πολυπλοκότητα του πραγματικού κόσμου. Το χαρακτηριστικό αυτό συνδέεται με τις 

πολλαπλές αναπαραστάσεις της πραγματικότητας και τις εννοιολογικές συσχετίσεις μεταξύ 

των δομικών στοιχείων που συμμετέχουν σε μια διαδικασία ή ένα φαινόμενο, ενώ σχετίζε-

ται, επίσης, με τις διαδικασίες της σκέψης, όπως η λήψη αποφάσεων ή η επίλυση πραγμα-

τικών προβλημάτων. Έτσι ο μαθητής αντιλαμβάνεται ότι η πραγματικότητα δεν είναι τόσο 

απλή όσο ένα μοντέλο, αλλά και ότι δεν μπορεί εύκολα να γενικεύει καταστάσεις (Jonas-

sen,D.H.Objectivism versus Constructivism: Journal of Educational Research,1991). Κατανοεί 

τη μη σειριακή ακολουθία σχέσεων μεταξύ εννοιών και σχέσεων από υπερκείμενα, τη δυ-

νατότητα ρύθμισης παραμέτρων προσομοίωσης. 

● Η ενθάρρυνση στην ανάληψη καθηκόντων σε πραγματικό/αυθεντικό περιβάλλον. Οι αυ-

θεντικές-πραγματικές εργασίες, συνδέονται με τις μελέτες περίπτωσης και τις μεθόδους 

επίλυσης προβλημάτων, με αποτέλεσμα την απόκτηση δεξιότητας στην επίλυσή τους. Ο 

μαθητής με αυτόν τον τρόπο εμπλέκεται σε δραστηριότητες μέσα σ' ένα περιβάλλον που 

συνδέεται με την κουλτούρα στην οποία πραγματώνεται η μάθηση (Lave, J.Situated learn-

ing:Legitimate peripheral participation,Cambridge, Cambridge University Press,UK,1991, 

Bredo,E. Reconstructing educational psychology, 1994, Gredler,M.E.Learning and instruction 

Theory into practice, 1997). Ο μαθητής μελετά περιπτώσεις εφαρμογών, προτείνει λύσεις 

ευνοώντας τη δημιουργική σκέψη και δημιουργεί οντότητες στα πλαίσια των τεχνικών χα-

ρακτηριστικών της εφαρμογής.    

● Η αναστοχαστική σκέψη. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει το μαθητή να συσχετίσει τις έν-

νοιες με τις προϋπάρχουσες ιδέες και εμπειρίες του, ώστε οι νέες ιδέες να αποκτήσουν νό-

ημα με βάση το δικό του σύστημα αναφοράς. Ο μαθητής υλοποιεί την εφαρμογή με διαφο-

ρετικές αρχικές συνθήκες, καταγράφει προσωπικά τη μαθησιακή διαδικασία (web log, 

blogs) και την αξιολογεί.   

● Η συνεργατική μάθηση. Με τα εικονικά περιβάλλοντα μάθησης, τα δικτυακά εργαλεία 

συνεργατικότητας, τα log files καταγραφής συμβάντων-ενεργειών και τις ομάδες συζητή-

σεων με άλλους μαθητές, ο μαθητής αναπτύσσει νέες απόψεις, αντιλήψεις και στάσεις ενώ 

αξιολογεί και τα επιχειρήματα της ομάδας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.  

Συμπεράσματα 

Βάσει της σύγχρονης παιδαγωγικής θεωρίας και πράξης, η χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) ως εκπαιδευτικού εργαλείου , δημιούργησε 

νέα δεδομένα και ευκαιρίες για διαμαθητική συνεργασία μέσα στην τάξη ανοίγοντας ταυ-

τόχρονα ένα παράθυρο επικοινωνίας του σχολείου με τον υπόλοιπο κόσμο (Ψυχάρης Σ,Oι 

Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών στο πλαίσιο της συνεργατικής μάθησης και η 

διασύνδεσή τους με την αλληλεπίδραση και την αυτοεκτίμηση των μαθητών. Περιοδικό 

Νέα Παιδεία, 2006). Εξάλλου, σύμφωνα με τον ( Barbules, N. Εxternalizing thinking through 

modeling:ESRC tools for exploratory learning research program.In Vosniadou,S 2000), βασι-

κές αρχές της κονστρουκτιβιστής θεωρίας, είναι η ενθάρρυνση των συνεργατικών δραστη-
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ριοτήτων που προωθούν την ενεργητική και ανακαλυπτική μάθηση, ο σεβασμός στη δια-

φορετική προσέγγιση ενός θέματος και η έμφαση στις αυθεντικές-πραγματικές καταστά-

σεις. 

Το επίπεδο ή οι δείκτες συνεργατικής δραστηριότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

την αξιολόγηση της συνεργατικότητας των μαθητών και να οδηγήσουν σε συμπεράσματα 

όσον αφορά στη συσχέτιση της γνωστικής επίδοσης των μαθητών με τη συμπεριφορά τους 

σε δικτυκά περιβάλλοντα. Επίσης, έχει καθιερωθεί η άποψη ότι, βάσει της κοινωνικοπολιτι-

σμικής θεωρίας της γνώσης (Vygotsky,L.Mind in Society,Harvard University Press, 1978), η 

μάθηση ευνοείται από τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις που οικοδομούνται μέσα σε συνερ-

γατικά περιβάλλοντα (Dillenbourg,P.What do you mean by collaborative learning? In P. Dil-

lenboyrg Collaborative- Learning: Cognitive and Computational Approaches,Pergamon, Else-

vier,  1999). 

Είναι πλέον δεδομένη και αυτονόητη η χρήση των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 

της Επικοινωνίας στη ζωή όλων μας. Οι μαθητές μας όμως, κυριολεκτικά μας έχουν κατά 

πολύ ξεπεράσει όχι μόνο στη συχνότητα της χρήσης αυτών, αλλά κυρίως στην ευκολία με 

την οποία αφομοιώνουν καθετί καινούριο που σχετίζεται με την εξέλιξή τους.  

Το σχολείο επομένως, είναι εκείνο που πρωτίστως θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα νέα αυτά 

δεδομένα, προς όφελος της γνώσης, που είναι εν τέλει και το κυρίαρχο ζητούμενο στις σύγ-

χρονες πληροφοριακές κοινωνίες. Η εκπαιδευτική και διδακτική τους χρήση είναι επιβε-

βλημένη, και αυτό πράγματι αποτελεί μία εκπαιδευτική καινοτομία. Η εισαγωγή τους στην 

εκπαίδευση ως εργαλείου,  μπορεί να ενσωματώσει τις ήδη εφαρμοζόμενες διδακτικές 

πρακτικές, μεθόδους και δραστηριότητες του αναλυτικού προγράμματος, αξιοποιώντας στο 

έπακρο τους δύο πόλους της γνώσης, τον εκπαιδευτικό και τον εκπαιδευόμενο.  

Στόχος πάντα, η κατάκτηση της γνώσης, μέσα από σκέψη κριτική και δημιουργική, σε συν-

θήκες ελεύθερης και συνεργατικής μάθησης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη πρωτίστως τον 

άνθρωπο, κάνοντάς τον ικανό να χειρίζεται προς όφελός του, κάθε δημιούργημά του. 
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Το διαδίκτυο και ο σχολικός εκφοβισμός 
 

Πλαγεράς Αντώνιος 
Τεχνολόγος Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ 17‐03 

Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Δ.Δ.Ε. Ν. Μαγνησίας 
Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου 
aplageras@sch.gr, aplageras@teilar.gr  

 
Τσαρδακά Σοφία  

Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου Α. Ιωσήφ Βόλου 
stsardaka@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το ρόλο που παίζει το διαδίκτυο και ειδικά τα κοινωνι‐

κά δίκτυα στους νέους  (μαθητές δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης κυρίως)    και  κατά πόσο η 

χρήση αυτών των εφαρμογών μπορεί να έχει αρνητικά αποτελέσματα στον ψυχικό κόσμο 

τους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Ν. Μαγνησίας και κυρίως στην περιοχή του Δ. Βό‐

λου.   

Εισαγωγή 

Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν πολλά οφέλη στο παιδί σας, από το να το βοηθούν να α‐

ναπτύξει ζωτικής σημασίας δεξιότητες στην τεχνολογία των πληροφοριών μέχρι να του πα‐

ρέχουν ψυχαγωγία  και  διασκέδαση.  Ατυχώς,  το  διαδίκτυο,  τα  κινητά  και άλλες συσκευές 

έχουν επίσης δημιουργήσει ένα νέο μέσο διά του οποίου ασκείται εκφοβισμός  (bullying). 

Γνωστός ως διαδικτυακός εκφοβισμός, μπορεί να είναι πολύ δυσάρεστος για τα παιδιά και 

τους εφήβους, ιδιαίτερα καθώς η κλίμακα, η ταχύτητα και η διαρκής παρουσία, σε 24ωρη 

βάση, του ψηφιακού κόσμου, συνεπάγονται ότι μπορεί να συμβεί οπουδήποτε και οποτε‐

δήποτε.  

Τι είναι ο παραδοσιακός εκφοβισμός (Bullying); 

Ο εκφοβισμός είναι μία επιθετική συμπεριφορά με πρόθεση να βλάψει ένας πιο δυνατός 

κάποιον πιο αδύναμο, μπορεί να περιλαμβάνει σωματική αλλά και ψυχολογική βία για πα‐

ράδειγμα: «αν είσαι φίλος με αυτόν κανείς από εμάς δεν θα σου ξαναμιλήσει». Η πιο συνή‐

θης μορφή εκφοβισμού τόσο για αγόρια όσο και για κορίτσια είναι η λεκτική, με τη χρήση 

υποκοριστικών ή με παρατσούκλια που σχετίζονται με την εμφάνιση ή τον τρόπο που μιλά‐

ει κάποιος. Οι συνέπειες του εκφοβισμού κατά  πρόσωπο φαίνεται να είναι τα υψηλά επί‐

πεδα  κατάθλιψης,  άγχους  και  ψυχοσωματικών  συμπτωμάτων  στα  θύματα   καθώς  και  το 

γεγονός ότι οι μαθητές που έχουν εκφοβιστεί γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί κοινωνικά 

και έχουν περισσότερες δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις  όπως επίσης χαμηλότερες 

ακαδημαϊκές ικανότητες και απουσιάζουν περισσότερο από το σχολείο.  

Ένας  άνθρωπος  θεωρείται  ότι  εκφοβίζεται  όταν  εκτίθεται  επανειλημμένα  και  για  αρκετό 

χρονικό διάστημα στις αρνητικές ενέργειες από μέρους ενός ή πολλών ατόμων και έχει δυ‐

σκολία στο να υπερασπιστεί τον εαυτό του/της (Σιώμος 2008)  
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Επομένως αποτελεί μια υποκατηγορία της βίαιης / επιθετικής συμπεριφοράς και χαρακτη‐

ρίζεται από δύο κριτήρια: την επανάληψη και τη διαφορά στη δύναμη (Σιώμος 2012)  

Τι είναι ο Εκφοβισμός μέσω του Διαδικτύου (CyberBullying); 

Ο εκφοβισμός μέσω του Διαδικτύου είναι οποιαδήποτε πράξη εκφοβισμού, επιθετικότητας, 

παρενόχλησης, τρομοκρατικής ή αυταρχικής συμπεριφοράς που θεσπίζεται και πραγματο‐

ποιείται μέσω της χρήσης των ψηφιακών συσκευών επικοινωνίας, συγκεκριμένα  του Δια‐

δικτύου  και  των  κινητών  τηλεφώνων  και  η  οποία  επαναλαμβάνεται  ανά  τακτά  ή  άτακτα 

χρονικά διαστήματα. Ο όρος cyberbullying δημιουργήθηκε από τον Καναδό Bill Belsey και 

έχει τις ρίζες του στον παραδοσιακό σωματικό ή ψυχολογικό εκφοβισμό όπου ο στόχος του 

επιτιθέμενου είναι να προκαλέσει ζημιά ή να βλάψει το θύμα του. (Σιώμος & Φλώρος 2012) 

Όπως  αναφέρθηκε  χαρακτηριστικά  στο  συνέδριο,  ένα  στα  τρία  παιδιά  έχει  πέσει  θύμα 

«Cyber bullying» ενώ υπάρχουν κρούσματα και στην χώρα μας. Μάλιστα σύμφωνα με σχε‐

τική έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Κω,  το 2008  το 14,7%  των παιδιών στο σχολείο 

είχε τουλάχιστον μια φορά υποστεί κάποιου είδους «Cyber bullying». Το πλέον ανησυχητι‐

κό όμως είναι το γεγονός ότι δύο χρόνια μετά, το 2010, το ποσοστό αυτό είχε διπλασιαστεί 

φτάνοντας το 30,4%. Μάλιστα το 17,1% των παιδιών ομολόγησαν ότι έχουν προβεί και τα 

ίδια σε κάποιου είδους κυβερνητικό εκφοβισμό. 

Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι θα θύματα είναι στην πλειοψηφία τους κορί‐

τσια και οι θύτες αγόρια.  

Σύμφωνα δε και με μια ακόμη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε επτά ευρωπαϊκές χώρες η 

Ελλάδα βρίσκεται στην δεύτερη θέση μετά τη Ρουμανία με ποσοστό 26,8%, όταν ο μέσος 

όρος στην Ευρώπη είναι 21,9%. (2ο Συνέδριο Ασφαλούς Πλοήγησης, Αθήνα 8/2/2013). 

Στοιχεία έρευνας 

Οι νέοι που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν σε πέντε ερωτήματα: α) Αν έχουν λογα‐

ριασμό σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα, β) με αυτούς που συνομιλούν κατά πόσο 

γνωρίζουν αν είναι πραγματικά τα στοιχεία του προφίλ τους,  γ) αν έχουν βρει απόψεις ή 

φωτογραφίες τους σε άλλα site από αυτά που τα δημοσίευσαν και δ) αν έχουν δεχθεί απει‐

λητικά μηνύματα σχετικά με δημοσίευση στοιχείων ή φωτογραφιών τα οποία θεωρούσαν 

ότι τα κοινοποιούσαν σε «φίλους».     

Στην  έρευνα  συμμετείχαν 80  νέοι  οι  οποίοι  χρησιμοποιούν  τις  εφαρμογές  κοινωνικής  δι‐

κτύωσης τουλάχιστο για μια ώρα την ημέρα σε καθημερινή βάση. Το δείγμα συλλέχθηκε με 

την βοήθεια συνεργατών του γραφείου και αποτελείτε μόνο από άτομα που επισκέπτονται 

καταστήματα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Η επεξεργασία έγινε με το SPSS και αφορά 

μια ποσοτική μέτρηση η οποία αποτελεί την αρχή μιας σειράς μετρήσεων που θα διαρκέσει 

ένα έτος με συλλογή στοιχείων από τους  ίδιους χώρους. Οι απαντήσεις παρατίθενται πα‐

ρακάτω.     

Δημογραφικά στοιχεία έρευνας : 
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Αγόρια / Άνδρες  (Α) 75% 

Κορίτσια / Γυναίκες (Γ) 25% 

Ηλικιακές ομάδες: (15‐25 ) 65%, (26 – 35) 25%, (36 – και άνω) 10%  (παρόλο που η έρευνα 

αφορά νέους προστέθηκε η κατηγορία (36 – άνω) για να ερευνηθεί κατά πόσο και αυτές οι 

ηλικίες χρησιμοποιούν τις εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης)  

Επίπεδο σπουδών: Υποχρεωτική Εκπαίδευση 8%, Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: 30%, Τριτο‐

βάθμια Εκπαίδευση 60%, Ανώτερα επίπεδα σπουδών 2%.   

Ερωτήματα 

α) Αν έχουν λογαριασμό σε ένα ή περισσότερα κοινωνικά δίκτυα 

Το 97% των ερωτηθέντων απάντησε θετικά στην ερώτηση κάτι το οποίο σημαίνει ότι υπάρ‐

χει καθολική αποδοχή και χρήση των εφαρμογών από όλους ανεξαρτήτως φύλλου ηλικίας 

και επιπέδου σπουδών. Αίσθηση προκαλεί η καθολική αποδοχή στις ηλικίες 15 ως 25. 

 β) με αυτούς που συνομιλούν κατά πόσο γνωρίζουν αν είναι πραγματικά τα στοιχεία του 

προφίλ τους 

Εδώ το 81% των αγοριών / ανδρών (15 – 25) δήλωσε ότι δεν τους ενδιαφέρει αν το προφίλ 

του «φίλου» που συνομιλούν είναι πραγματικό ή όχι, αρκεί να είναι μέσα στα ενδιαφέρο‐

ντα  τα δικά  τους.  Το αντίστοιχο ποσοστό για  τα κορίτσια  /  γυναίκες είναι 76%.  Επίσης υ‐

πάρχει διαφοροποίηση των απαντήσεων σε μεγαλύτερες ηλικίες  (26 – 35) οι Α είναι 65% 

και οι Γ 52%, αλλά και στην κατηγορία  (36 – και άνω) τα αντίστοιχα ποσοστά γίνονται   Α: 

39% και Γ: 27%. Τέλος υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση όσον αφορά το επίπεδο σπουδών, 

οπού τα ευρήματα δείχνουν ότι τα άτομα που έχουν σπουδές σε ανώτερο επίπεδο (τριτο‐

βάθμια και άνω) στο αντίστοιχο ερώτημα απαντούν σε ποσοστό άνω του 80% και ανεξαρ‐

τήτως φύλλου ότι  αν  δεν  γνωρίζουν  την  γνησιότητα  των στοιχείων δεν  ενεργοποιούν δε‐

σμούς. 

 γ) αν έχουν βρει απόψεις ή φωτογραφίες τους σε άλλα site από αυτά που τα δημοσίευ‐

σαν. 

Στην ερώτηση αυτή το ποσοστό των Α που απάντησε θετικά είναι: (15‐25) – 57%, (26‐35) – 

38% και (36‐και άνω) – 5%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις Γ είναι: 62%, 30% και 8%. Βλέ‐

πουμε ότι μεταξύ Α και Γ ειδικά στις ηλικίες 15‐35 δεν υπάρχει σοβαρή διαφορά στα ποσο‐

στά και αυτό γιατί τα ενδιαφέροντα όσων χρησιμοποιούν εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης 

είναι κοινά και ανεξαρτήτως φύλλου. Αντίθετα σε ηλικίες πάνω από 36 ετών δεν αντιμετω‐

πίζεται κάποιο πρόβλημα με διαρροή προσωπικών στοιχείων διότι δεν κοινοποιούνται από 

τους χρήστες. 

δ) αν έχουν δεχθεί απειλητικά μηνύματα σχετικά με δημοσίευση στοιχείων ή φωτογρα‐

φιών τα οποία θεωρούσαν ότι τα κοινοποιούσαν σε «φίλους» 
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Εδώ τα ποσοστά στις ηλικίες 15‐25 και για τους Α και για τις Γ είναι περίπου ίδια και τραγι‐

κά υψηλά, 85% και 86% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει στις ηλικίες αυτές δεν είναι συνειδητο‐

ποιημένοι οι νέοι για το τι σημαίνει κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων,. Αντίθετα τα πο‐

σοστά αυτά σχεδόν μηδενίζονται σε μεγαλύτερες ηλικίες και όσοι συνεχίζουν να αντιμετω‐

πίζουν κάποιο πρόβλημα κυρίως είναι από στοιχεία που δημοσιεύτηκαν παλαιότερα.   

Συμπεράσματα 

Από τις απαντήσεις προκύπτει ότι η αποδοχή των εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης είναι 

σχεδόν καθολική από τους ερωτηθέντες, όμως αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι οι πλειο‐

ψηφία των ερωτηθέντων δεν γνωρίζει με ποιους συνομιλεί. Αυτό σημαίνει ότι στην αγωνία 

να επιδείξουμε μεγάλο αριθμό «φίλων», ώστε  το προφίλ μας  να είναι ανταγωνιστικό και 

περιζήτητο,  χάνουμε  τον έλεγχο  των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα μας. 

Κανένας δεν μπαίνει στη λογική αυτό που δημοσιεύω που μπορεί να φθάσει? Ποιος θα το 

διαβάσει? Που θα χρησιμοποιήσει τα λεγόμενά μου? κ.ο.κ.    

 

Θα πρέπει λοιπόν εάν πέσουμε θύμα εκφοβισμού, σταματάμε αμέσως την επικοινωνία με 

το θύτη. Εμπιστευόμαστε στους γονείς μας ή σε κάποιο ενήλικα τον εκφοβισμό που έχουμε 

δεχθεί. Δεν προωθούμε εκφοβιστικά μηνύματα. Αν γνωρίζουμε κάποιο φίλο που είναι θύ‐

της  τον συμβουλεύουμε  να σταματήσει. Φιλτράρουμε ηλεκτρονικά μηνύματα από άτομα 

που μάς παρενοχλούν και μπλοκάρουμε την πρόσβασή τους στο ιστολόγιό μας. 

 

Συμβουλές 

 

1.Για τα παιδιά:• Σκέψου πριν αναρτήσεις.• Συνδέσου μόνο με φίλους.• Να είσαι ευγενι‐

κός.• Μη γνωστοποιείς τον κωδικό σου.• Κράτα τις ρυθμίσεις σου μυστικές.      • Μη βλά‐

πτεις τους άλλους. 

 

2.Για τους γονείς & δασκάλους :• Γίνεται μέλη στο facebook.• Μάθετε πώς δουλεύει.• Δι‐

δάξτε ασφάλεια και υπευθυνότητα.3.Για τους φίλους :• Μη μένετε απαθείς.• Βοηθείστε το 

φίλο σας.• Αναφέρετε τον εκφοβισμό στους γονείς και στους δασκάλους σας.  

 Άμυνα απέναντι στο διαδικτυακό εκφοβισμό: ΔΕΝ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΜΑΣΤΕ ΦΥΛΑΜΕ ΤΑ ΜΗ‐

ΝΥΜΑΤΑΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ ΜΙΛΑΜΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΓΙΑ ΝΑ Α‐

ΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ PROVIDER 
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Το ταξίδι των παιδιών στα διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά 
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Περίληψη 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να συζητηθεί ο βαθμός στον οποίο οι νέες τεχνολογίες 

συμβάλλουν στην ανάπτυξη της αγάπης για την ανάγνωση και στην επαφή των παιδιών και 

των νέων με τη λογοτεχνία χρησιμοποιώντας ως όχημα το διαδίκτυο και ειδικότερα τα 

διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά. Τα διαδικτυακά λογοτεχνικά περιοδικά που 

απευθύνονται στους νέους και στα παιδιά αναλαμβάνουν τοn ρόλο ηλεκτρονικού 

διαμεσολαβητή τόσο για την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας όσο και για τη διαμόρφωση μίας 

νέας αναγνωστικής ταυτότητας. Εγείρονται συγκεκριμένα ζητήματα όπως ποιοι είναι οι  

νέοι τρόποι που χρησιμοποιούνται από τους σχετικούς δικτυακούς τόπους ώστε να 

αναπτυχθεί η φιλαναγνωσία, ποια είναι η αντίδραση των νεαρών αναγνωστών στις 

διαθέσιμες δραστηριότητες οι οποίες είναι περισσότερο ελκυστικές και διαδραστικές σε 

σχέση με τα έντυπα ανάλογα τους. 

 

Λέξεις–κλειδιά: διαδικτυακά περιοδικά, ηλεκτρονική ανάγνωση, παιδική λογοτεχνία 

 

Εισαγωγή 

 

Αφετηρία της παρούσας εισήγησης αποτελεί ο προβληματισμός για τους τρόπους με τους 

οποίους είναι εφικτή η προώθηση της φιλαναγνωσίας μέσω των νέων τεχνολογιών. 

Συγκεκριμένα, περιγράφονται οι μέθοδοι με τις οποίες τρεις ιστότοποι, οι οποίοι 

αναφέρονται στην λογοτεχνία για παιδιά και νέους, το www.bookbook.gr, ο 

www.mikrosanagnostis.gr του ΕΚΕΒΙ και το www.iptamenokastro.gr, επιδιώκουν να 

κερδίσουν το ενδιαφέρον των νεαρών χρηστών, ηλικίας 6-15 ετών, για τα λογοτεχνικά 

κείμενα. Οι λόγοι για τους οποίους επιλέχθηκαν οι συγκεκριμένοι ιστότοποι είναι: η 

θεματική τους, που κινείται στη σφαίρα της παιδικής λογοτεχνίας, η σαφής σκοποθεσία 

τους όσον αφορά στην ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας, η πολύπλευρη προσέγγιση τους για 

το βιβλίο σε όλες τις φάσεις της δημιουργίας του και η ευκαιρία που δίνεται στους χρήστες 

να παράγουν προσωπικό λόγο δημιουργώντας παράλληλα τις δικές τους ψηφιακές 

λογοτεχνικές κοινότητες. 

 

Ερευνητικά δεδομένα στη Μεγάλη Βρετανία έχουν δείξει ότι, έως την ηλικία των εικοσιενός 

ετών, το μέσο άτομο στις αναπτυσσόμενες χώρες θα έχει ξοδέψει 15.000 ώρες στην τυπική 

εκπαίδευση, 20.000 ώρες παρακολουθώντας τηλεόραση και 50.000 ώρες στην οθόνη του 

υπολογιστή (Green, 2005: 2). Αυτά τα νεαρά άτομα, τα περισσότερα από τα οποία έχουν τη 

μαθητική ιδιότητα, χρησιμοποιούν τους διαθέσιμους ψηφιακούς πόρους για να 
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διαμορφώσουν την άτυπη εκπαίδευση τους σύμφωνα με τα ενδιαφέροντα τους, να έχουν 

πρόσβαση σε πληροφορίες που τα αφορούν, να επικοινωνούν με άτομα που μπορούν να 

υποστηρίξουν τη μάθηση τους και να μοιραστούν ιδέες και γνώσεις σε ψηφιακές 

κοινότητες μάθησης (Hague & Payton, 2010). 

 

Το έντονο ενδιαφέρον για την ψηφιακή ανάγνωση μετράει, μετά βίας, δύο δεκαετίες και η 

μεγάλη άνοδος παρατηρείται στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, με την είσοδο στην 

καθημερινότητα των κατοίκων των ανεπτυγμένων χωρών εκτός του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και άλλων ψηφιακών μέσων ανάγνωσης (iPad, tablets, ereaders κ.ά.). Μπορεί 

να παρατηρηθεί μία ορισμένη αμηχανία σε σχέση με τους σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης 

οφειλόμενη στη συνθετότητα του αναγνωστικού φαινομένου (το οποίο συναποτελείται από 

βιολογικές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές, ιστορικές παραμέτρους) αλλά και στην ύπαρξη 

λίγων, συγκριτικά με την έντυπη ανάγνωση, ερευνητικών δεδομένων για αυτή.  

 

Τα ψηφιακά λογοτεχνικά περιοδικά για παιδιά και νέους 

 

Πρωταρχικός στόχος των λογοτεχνικών διαδικτυακών παιδικών περιοδικών, στα οποία 

εστιάζει η παρούσα εργασία, είναι η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας στα παιδιά, στην ηλικία 

κατά την οποία διαμορφώνουν την αναγνωστική τους ταυτότητα. Η έννοια της 

φιλαναγνωσίας δεν αφορά μόνο στη θετική προδιάθεση του αναγνώστη με το γραπτό λόγο 

και τις πρακτικές οι οποίες στοχεύουν στην καλλιέργεια αυτής της προδιάθεσης. Ο όρος 

ενέχει και αξιακές προεκτάσεις, στάσεις και επιθυμίες που συντείνουν στην εσωτερική 

ρευστότητα του (Καρακίτσιος 2006: 21). Η φιλαναγνωσία και οι προοπτικές της 

λογοτεχνικής ανάγνωσης, μαζί με το σύνολο των πρακτικών τους, τις κατατάσσουν σε 

σημαντικό ζήτημα «λογοτεχνικής εκπαίδευσης» (Κατσίκη-Γκίβαλου 2011: 10). 

 

Προϋπόθεση για να έρθουν σε επαφή τα παιδιά με τους συγκεκριμένους ιστοτόπους, όπως 

και με άλλους ανάλογους, είναι ο ψηφιακός εγγραμματισμός των γονέων και των 

εκπαιδευτικών τους. Απαραίτητο στοιχείο είναι η θετική στάση των τελευταίων απέναντι 

στην τεχνολογία, γνωρίζοντας, όμως, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της, ειδικά 

όσον αφορά σε παιδιά μικρής ηλικίας καθώς και η θέληση τους να ενισχύσουν τη 

φιλαναγνωσία των παιδιών επιλέγοντας τρόπους που συνιστούν κομμάτι της 

καθημερινότητας και των ενδιαφερόντων τους.  

 

Η φιλοσοφία των συγκεκριμένων ιστοτόπων για την προσέγγιση του βιβλίου, δεν είναι 

μονομερής ούτε επικεντρώνεται, απλώς, στο κείμενο και στην εικόνα, ακόμα και όταν αυτά 

μπορεί να γίνουν ιδιαιτέρως ελκυστικά με τη συμβολή της σύγχρονης τεχνολογίας. Σκοπός 

τους είναι να εμβαθύνουν τα παιδιά στο λογοτεχνικό φαινόμενο στο σύνολο του, να 

γνωρίσουν, μέσα από συνεντεύξεις τους συγγραφείς και τους εικονογράφους, οι οποίοι 

μιλάνε για τα έργα τους με απλή γλώσσα και αμεσότητα, ειδικά όταν οι συνεντεύξεις είναι 

βιντεοσκοπημένες. Να γνωρίσουν τους χώρους των βιβλίων, τις βιβλιοθήκες, τις τρέχουσες 

βιβλιοπαρουσιάσεις, τις εκδηλώσεις τη ζωή, γενικότερα, γύρω από το βιβλίο. Για όσα 

παιδιά θελήσουν κάτι περισσότερο, με απλό τρόπο είναι δυνατός ο εντοπισμός της πιο 

κοντινής, ως προς το σπίτι των παιδιών, βιβλιοθήκη. Κυρίως, τους δίνεται η δυνατότητα να 
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παράγουν και να προβάλλουν το δικό τους λόγο και να αλληλεπιδράσουν με συνομιλήκους 

τους ανεξαρτήτως χωρικών περιορισμών. 

 

Τα ίδια τα κείμενα, όπου είναι δυνατόν, είναι στην ολοκληρωμένη τους μορφή, ώστε να 

γίνεται κατανοητό το έργο χωρίς τον κίνδυνο παρανοήσεων λόγω αποσπασματικότητας. 

Στον Μικρό Αναγνώστη περιλαμβάνονται ψηφιακά βιβλία τα οποία μπορούν τα παιδιά να 

«ξεφυλλίσουν», ακούγοντας ακόμη και τον ήχο που κάνει η σελίδα όταν γυρίζει, ενώ 

παράλληλα ακούνε την αφήγηση της ιστορίας από κάποιον ηθοποιό. Στο bookbook 

υπάρχουν βιβλία σε ακουστική μορφή, τα οποία ζωντανεύουν φωνές ηθοποιών. Οι χρήστες 

έχουν τη δυνατότητα δημιουργίας μίας ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης η οποία θα είναι άμεσα 

προσβάσιμη, λειτουργική και ανανεώσιμη σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η ηλεκτρονική 

μορφή των κειμένων τα καθιστά κατάλληλα για εύκολη μεταφορά και διάδοση σε επίπεδο 

φιλικό ή σχολικό ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία μαθητική κοινότητα ή σχολική 

τάξη. 

 

Η ενασχόληση με την ψηφιακή λογοτεχνία εν γένει και μέσω ενός ψηφιακού περιοδικού 

ειδικότερα, μπορεί να αποτελέσει και ευκαιρία απόκτησης ικανοποιητικού βαθμού 

αναγνωστική επάρκεια, υψηλού επιπέδου ψηφιακό γραμματισμό και να γίνει η αφορμή για 

ανακάλυψη διασκεδαστικών πλευρών του διαδικτύου, όχι ιδιαιτέρως προβεβλημένες. Τα 

παιδικά λογοτεχνικά διαδικτυακά περιοδικά δεν αποτελούν σελίδες πληροφοριακού υλικού 

διαθέσιμου μόνο για ανάγνωση. Είναι ελκυστικά και ενδιαφέροντα προσφέροντας επιλογές 

διάδρασης, επικοινωνίας και ψυχαγωγίας.  

 

Τα λογοτεχνικά διαδικτυακά περιοδικά για παιδιά και νέους εγγενώς συνδυάζουν πολλές 

παραμέτρους, πρέπει να είναι ταυτόχρονα ελκυστικά, επίκαιρα και ενδιαφέροντα (ως 

περιοδικά), να επιλέγουν βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή ή ψηφιοποιημένα που να 

ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και στα κριτήρια που έχουν θέσει οι δημιουργοί του 

ιστοτόπου. Λειτουργούν ενημερωτικά αλλά και διδακτικά καθώς καθορίζουν τα αισθητικά 

πρότυπα, την οπτική, την ποικιλία των θεματικών. Η ίδια η φύση και η κατασκευή τους 

προσιδιάζουν σε μία πιο παιγνιώδη, χωρίς όμως να είναι επιφανειακή, συμπεριφορά στο 

ψηφιακό τους περιβάλλον. Είναι εξαιρετικά φιλικά προς το χρήστη και ενθαρρύνουν τις 

εξερευνητικές διαθέσεις των μικρών και μεγάλων αναγνωστών τους.  

 

Η διαδραστική τους φύση προσδίδει κάποια προστιθέμενη αξία στα διαδικτυακά περιοδικά 

για παιδιά καθώς η παιγνιώδης μορφή ανάγνωσης είναι κάτι το επιθυμητό και από τη φύση 

τους η γραμμικότητα είναι περιορισμένη. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε 

έρευνες και δημοσκοπήσεις σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν, να υποβάλλουν τις δικές 

τους ιστορίες, τα καλλιτεχνήματα ή τα τεχνουργήματα τους για να δημοσιευτούν ψηφιακά. 

Μπορούν να επικοινωνήσουν με ειδικούς θέτοντας ερωτήματα για ένα ευρύ φάσμα 

ενδιαφερόντων, να παίξουν διαδραστικά παιχνίδια, να παρακολουθήσουν ακουστικό ή 

οπτικό υλικό και να βρουν επιπλέον πληροφορίες για θέματα που τους ενδιαφέρουν 

ακολουθώντας υπερδεσμούς. Η πρόσβαση στα διαδικτυακά περιοδικά μπορεί να γίνει στη 

σχολική τάξη, από τη σχολική ή τη δημόσια βιβλιοθήκη ή από το σπίτι, οπουδήποτε είναι 

δυνατή η σύνδεση στο διαδίκτυο. 
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Διαδικτυακά κειμενικά ψήγματα των μικρών αναγνωστών 

Επιθυμητό είναι τα παιδιά να παράγουν κειμενικά ψήγματα, μία δραστηριότητα στην οποία 

έχουν επικεντρωθεί οι ψηφιακοί χώροι. Η εμπλοκή τους στη δημιουργία και στη συνέχιση 

μίας ιστορίας τους καθιστά συν-δημιουργούς και συν-διαμορφωτές της. Με την αρωγή 

συγγραφέων και εκπαιδευτικών τα παιδιά εξοικειώνονται με τη συγγραφή ιστοριών, 

αποτελώντας ταυτόχρονα κομμάτι του λογοτεχνικού φαινομένου. Στο bookbook, 

συντροφεύουν τα παιδιά οι συγγραφείς Σώτη Τριανταφύλλου και Αμάντα Μιχαλοπούλου. 

Στον ιστότοπο υπάρχουν αναρτημένες δύο εκδοχές, η τελική μορφή, η οποία είναι και το 

αποτέλεσμα της προσπάθειας των παιδιών μετά την σύνθεση των κομματιών από τη 

συγγραφέα και η αρχική μορφή στην οποία υπάρχει το πρωτότυπο κείμενο κάθε παιδιού, 

διατηρώντας την ορθογραφία και την έκφραση και αναγράφοντας το όνομα του μικρού 

συγγραφέα. Στο Μικρό Αναγνώστη η συγγραφή έχει τη μορφή διαγωνισμού, με δώρα ή 

χωρίς, και τελικός κριτής είναι κάποιος συγγραφέας, εκπαιδευτικός ή κάποια ομάδα, η 

οποία σχετίζεται με το θέμα που πραγματεύονται τα παιδιά. Στο Ιπτάμενο Κάστρο, εκτός 

από τη συγγραφή λογοτεχνικών κειμενικών ψηγμάτων, τους δίνεται η δυνατότητα να 

εκφράσουν τις ιδέες τους για θέματα της καθημερινότητας που τα αφορούν, να 

διατυπώσουν τη γνώμη και την οπτική τους σε κοινωνικά θέματα. Ακολουθούν κάποια 

παραδείγματα: 

 

«…Πάντως, έχω προβληματιστεί πολύ με όλα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Γι' 

αυτό, λοιπόν, κάθησα και συλλογίστικα με τον εαυτό μου. "Πού έχω κάνει λάθος; "Ξαφνικά 

θυμήθηκα κάτι που με σοκάρε, τόσο πολύ που ανατινάχθηκα και ξαναχτύπησα το κεφάλι 

μου στο σίδερο του κρεβατιού μου!! Θυμήθηκα πως, την ημέρα που έγινε το ατύχημα με το 

σερβίτσιο, είχα σπάσει με ένα ποτήρι τον ακριβό καθρέπτη που μας είχε φέρει η γιαγιά.  

"Έτσι εξηγούνται όλα! "Είναι γνωστό πως: όταν σπάς έναν καθρέπτη ακολουθούν επτά 

χρόνια ατυχίας. Μόνο που στην περίπτωσή μου....ήταν 7 ημέρες, και μάλιστα πολύ 

δύσκολες. Έλα μου ντε που δεν είναι μόνο αυτά!!! Αλλά μου ήρθε μια ιδέα. Αν έπαιρνα 

έναν ολόιδιο με αυτόν της γιαγιάς; Τι λέτε να γινόταν;» 

Σταυρουλίνα και Παύλος, Επτά γκάφες σε μία εβδομάδα,  

http://www.bookbook.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=794&Itemid=180  

 

«Εγώ διαλέγω τους φίλους μου ανάλογα με τη συμπεριφορά τους και όχι ανάλογα με το 

χρώμα και την εθνικότητά τους. Καλός φίλος για μένα είναι αυτός που είναι πιστός και έχει 

καλούς τρόπους απέναντί μου, όπως κι εγώ. Πρέπει όμως όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν, 

πως αν δεν βοηθούν ο ένας τον άλλο, δεν θα πετύχουν τίποτα, ούτε θα μπορέσουν να 

κάνουν καμιά αλλαγή στον κόσμο». 

Ελένη (11 χρονών) http://www.iptamenokastro.gr/articles/view/15  

 

Συζήτηση 

 

Η εργοδική και η παιγνιολογία της κάθε ιστοσελίδας, τοποθετούν τον αναγνώστη σε μία 

κατάσταση διαρκών επιλογών για τις διαδρομές που θα ακολουθήσει, τις αποφάσεις που 

θα λάβει και τις αναγνωστικές στρατηγικές που θα ακολουθήσει. Υπάρχουν διαθέσιμες 

δραστηριότητες με μορφή παιχνιδιού που αναφέρονται σε τίτλους, υποθέσεις και ήρωες 

βιβλίων (Aarseth, 1997 & Aarseth 2001). Η επιλογή βιβλίων που παρουσιάζονται γίνεται με 
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γνώμονα την ποικιλία των ενδιαφερόντων των αναγνωστών σε συνάρτηση με την ηλικία 

τους, ενώ η αναζήτηση κάποιου βιβλίου από τους χρήστες, γίνεται με τρόπο παιγνιώδη και 

ευχάριστο (Eskelinen, 2004) Οι μικροί αναγνώστες μπορούν να γίνουν και μικροί κριτικοί 

που άμεσα αφήνουν το δικό τους σχόλιο για το βιβλίο που διάβασαν ή τις δικές τους 

προτάσεις για τα βιβλία που τους άρεσαν. Οι ξεναγοί στους ψηφιακούς χώρους 

παραπέμπουν σε παραμύθια και ιστορίες (π.χ. Ο Ιππότης της Στρογγυλής Τραπεζαρίας) 

δίνοντας τη δυνατότητα στα παιδιά να έχουν μαζί τους ένα «σύμμαχο» στο ταξίδι τους στον 

ιστότοπο που τους ξεναγεί και τους διδάσκει.  

 

Η απόλαυση της ανάγνωσης, για την οποία γράφτηκαν τόσο πολλά διαφοροποιείται από τα 

στερεότυπα της αφής και της μυρωδιάς του χαρτιού και γίνεται πολυεπίπεδη. Η 

ευχαρίστηση και η ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων σε σχέση με το κείμενο γίνεται μέσα 

από την αλληλεπίδραση μαζί του, την παιγνιώδη διάθεση που μπορεί να δημιουργηθεί στο 

χρήστη, τόσο να εξερευνήσει την ιστορία, να την ακούσει, να τη δει όσο και να γίνει ο ίδιος 

ένας από τους δημιουργούς του δικού του κειμενικού κόσμου. Γίνεται κατανοητό ότι οι 

περισσότερες από τις ιστορίες και τα κείμενα που είναι αναρτημένα εντάσσονται στην 

περιοχή της υπερ-λογοτεχνίας περισσότερο και όχι της κυβερνητικής αλλά με την εξέλιξη 

της τεχνολογίας και το αυξανόμενο ενδιαφέρον είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα εξελιχθούν.  

 

Η δημιουργική γραφή και η φιλαναγνωσία μπορούν να αποτελέσουν τους πυλώνες της 

ανάπτυξης του λογοτεχνικού πολιτισμού. Η δημιουργική γραφή αναπτύσσει τις 

συγγραφικές δεξιότητες των παιδιών ενώ η φιλαναγνωσία συμβάλλει στη δημιουργία 

ώριμων αναγνωστών (Καρακίτσιος 2006). Είναι δραστηριότητες οι οποίες αναπτύσσουν την 

αυτενέργεια, δίνουν διέξοδο στη δημιουργικότητα τους αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει 

να αποτελούν επιλογή και όχι εξαναγκασμό. Η συγγραφή, ως γεγονός γραμματισμού, φέρει 

ξεκάθαρα τα πολιτισμικά στοιχεία του συγγραφέα, τις προτεραιότητες του και τις 

επιδιώξεις του.  

 

Η ενασχόληση με τους ιστοτόπους αποτελεί, σαφώς, μία στρατηγική ανάπτυξης θετικής 

συμπεριφοράς ως προς την ανάγνωση, την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι 

γονείς και οι εκπαιδευτικοί. Η, σε βάθος, ανάλυση όλων των τρόπων με τους οποίους 

προάγεται η φιλαναγνωσία μέσα από αυτούς δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί στο πλαίσιο 

μίας εισήγησης. Ωστόσο, μπορούν να τεθούν προβληματισμοί και ιδέες για το πώς μπορούν 

να συμβάλλουν οι διαδικτυακοί τόποι ώστε να προσεγγιστεί η λογοτεχνία, από νέους και 

μεγαλύτερους, και να δώσει εναύσματα για έναν γόνιμο και δημιουργικό διάλογο. 

 

Πηγές 

 

Διαδικτυακός τόπος περιοδικού bookbook: www.bookbook.gr 

Διαδικτυακός τόπος Ιπτάμενου Κάστρου : www.iptamenokastro.gr 

Διαδικτυακός τόπος περιοδικού Μικρός Αναγνώστης : www.mikrosanagnostis.gr 
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